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Com 40 anos de vida, a internet se prepara para mudanças importantes. Criada como uma 
rede universitária, a Arpanet, no fim da década de 60, a rede mundial de computadores 
massificou o protocolo IP - o padrão que permite a troca de dados entre os computadores -, foi 
acumulando camadas de outras redes e agora precisa dar novos passos para continuar 
crescendo. Para ir além dos atuais 2 bilhões de computadores conectados, os gestores da rede 
iniciaram um movimento de migração gradual do protocolo IPv4 para o IPv6, que aceita um 
número praticamente ilimitado de máquinas interligadas. 
 
Outra mudança importante será nos nomes de domínio de primeiro nível (".com", ".net", ".org" 
etc) que somam apenas 22 e limitam a expansão dos negócios na rede. Previsto inicialmente 
para o ano que vem, o guia do candidato aos novos domínios - o conjunto de normas que 
regulará a candidatura aos nomes que serão criados - está em sua versão três, mas a 
definitiva não tem data para ser lançada. "Há muitos interesses em jogo, pois [a mudança] 
afetará diretamente marcas e produtos, além de abrir um leque muito maior de empresas 
registradoras de domínios", explica Karla Valente, diretora de produtos e serviços da 
Corporação para a Atribuição de Nomes e Números na Internet (Icann, na sigla em inglês) que 
esteve em São Paulo para participar do evento "A internet do futuro", também patrocinado 
pela Associação Brasileira de Internet (Abranet).  
 
A Icann, que elabora as normas da internet, propõe a ampliação ilimitada de domínios 
genéricos de primeiro nível ou gTLDs (generic Top-Level Domain), o nome que vem depois do 
ponto (com, org etc), sem incluir os nomes de países, regidos por outras regras. Na prática, 
uma empresa poderia se candidatar a ser proprietária de qualquer palavra na rede mundial 
como www.notícias, www.finanças ou www.futebol, por exemplo. Os novos domínios podem 
ser comunidades como www.ianomami, marcas de empresas, setores como www.bancos, 
produtos e entidades. Para a Icann, isso aumentará muito a complexidade de administração 
dos domínios, que podem chegar às centenas e até milhares. 
 
Só podem se candidatar pessoas jurídicas. Para se aplicar a um domínio será necessário 
preencher uma proposta on-line no site da Icann e pagar US$ 185 mil de taxa de análise. Essa 
candidatura será analisada por vários conselhos internos e colocada em consulta pública para a 
manifestação de outras empresas. Caso haja oposição, há outras taxas de defesa do domínio. 
Uma vez aprovado o domínio, a taxa de manutenção anual é de US$ 25 mil. As empresas que 
se candidataram a determinado domínio poderão fazer uso dele ou licenciá-lo para outros 
interessados. "A empresa que detém o 'notícias', por exemplo, poderá comercializar o nome 
para um jornal ou revista que queira fazer uso dele", diz Karla. No caso de duas empresas se 
aplicarem ao mesmo domínio, haverá leilão, elevando o gasto para muito além dos US$ 185 
mil iniciais.  
 
A Icann também poderá enviar a candidatura para análise do World Intelectual Property 
Organization, que arbitra sobre marcas e propriedade intelectual. 
 
Um dos principais obstáculos ao lançamento do Guia do Candidato é definir possíveis bloqueios 
de candidaturas e se a Icann poderá fazer isso. A propriedade virtual de palavras como 
"Deus", "holocausto", "Jesus", "Islã", entre muitas outras, devem provocar polêmica. Há 
também a oposição de empresas que anteveem a pressão de registrar domínios de todos os 
seus produtos, elevando muito os custos. Outra dificuldade está nas normas de aceitação de 
nomes de comunidades pois haverá dificuldade para provar que são representativas (como o 
domínio www.tupi-guarani, por exemplo). Essas questões não são fáceis de resolver e podem 
consumir todo o ano que vem, afirma Karla. 
 
Hoje, existem 900 empresas registradoras de domínios (as chamadas "registrars") no mundo. 
A mais famosa é a Verisign (dona do ".com" e ".net"), com 50% do mercado. Eduardo Parajo, 
presidente da Abranet, acha difícil que a ampliação dos nomes de domínio represente uma 
oportunidade para os pequenos provedores de acesso à internet. "O investimento de uma 



licenciadora de domínios começa em US$ 500 mil. É um mercado para grandes empresas", 
afirma Parajo. 
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