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Helio Mattar, do Instituto Akatu: "Proposta é garantir a credibilidade das empresas que 
obtiverem o domínio"  
 
O Instituto Akatu, entidade brasileira ligada à educação do consumo sustentável, uniu-se a 
onze empresas internacionais para propor à Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (Icann) o uso e a administração do domínio de internet ".eco".  
 
Helio Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu, diz que a entidade, que atua há dez anos 
no Brasil, foi procurada pela consultoria americana Big Room, que lidera o processo, para fazer 
parte de um conselho internacional. Integram o grupo que propõe o novo domínio 
organizações como World Watch, Green Cross, Conservation International, e o próprio Akatu.  
 
O grupo, liderado pela Big Room, formará um conselho para administrar o domínio. "A ideia é 
garantir a qualidade dos candidatos que querem ter o '.eco' em seu endereço na internet", 
explica Mattar. Caberá ao conselho definir critérios para companhias e entidades, numa 
tentativa de garantir que os interessados no domínio se comprometam com princípios ligados à 
sustentabilidade ambiental .  
 
Entre esses critérios está a assinatura de um contrato pelo qual as empresas vão se 
comprometer a autorizar auditorias para comprovar sua adequação às normas de 
sustentabilidade. 
 
Segundo Mattar, nomes com ".com" e ".org", devido ao volume e à falta de controle do uso, 
perderam a credibilidade. "A proposta do '.eco' é ser administrado por um conselho que poderá 
resguardar esse mercado de empresas não idôneas", afirma o executivo. 
 
O grupo definirá um conjunto de critérios que vão nortear a conformidade das empresa às 
normas de sustentabilidade, que crescerá conforme a evolução da responsabilidade ambiental 
dos proponentes. "Com a garantia da qualidade das empresas que aderirem ao domínio será 
possível, por exemplo, nortear o consumidor na escolha de produtos", diz Mattar.  
 
O conselho vai propor que parte da renda adquirida com o pagamento do domínio ".eco" vá 
para organizações sem fins lucrativos ligadas à sustentabilidade ambiental. O grupo de 
empresas espera que a Icann defina o novo guia de domínios até março de 2011.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 ago. 2010, Empresas, p. B2. 
  
 
 


