
A sobrecarga do ciberespaço 
Carolina Vicentin 
 
Internet - Disputa por endereços na rede mundial de computadores é acirradíssima, 
movimenta um comércio paralelo e muitas vezes acaba com ações na Justiça. Os chamados 
domínios podem significar a diferença entre ser achado ou não na web Dar nome às coisas no 
mundo real exige uma certa dose de talento. 
 
O mesmo vale para a internet, onde o batismo de sites pode virar um bom negócio e, até 
mesmo, sérias batalhas judiciais. 
 
Desde que a rede de computadores passou a ser global, os usuários aprenderam que a venda 
de domínios pode ser bastante lucrativa. Que o digam os antigos donos do sex.com, o domínio 
mais bem avaliado da história — foram US$ 13 milhões arrecadados em um leilão. A transação 
foi intermediada por uma das maiores empresas do setor, uma espécie de “imobiliária” virtual. 
 
O domínio nada mais é do que uma máscara que camufla o endereço das páginas na web, 
formado atualmente por quatro conjuntos de números, que variam de 0 a 255. 
 
“O nome do site esconde o identificador único da rede. Nós poderíamos passar, ao invés do 
endereço, esse conjunto de números, mas as pessoas têm mais habilidade para decorar 
palavras”, comenta Frederico Neves, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br), entidade que organiza o registro de domínios.br — exclusivo para pessoas e 
empresas brasileiras. 
 
Nem todas as nações, porém, fazem essa exigência. E é aí que muita gente ganha dinheiro. A 
Colômbia, por exemplo, liberou os domínios .co, que já estão sendo comercializados como uma 
alternativa ao genérico.com. 
 
Assim, se o domínio desejado não estiver disponível nessa extensão, o interessado pode usar 
o.co. Grandes empresas, como a BMW, a Coca-Cola e o Google, já se apressaram em registrar 
sites com esse final para impedir que suas marcas sejam manipuladas. 
 
“O Twitter usa o domínio t.co como parte de um serviço para proteger seus usuários de 
atividades nocivas”, avisa a página www.t.co, registrada pelos administradores do microblog. 
 
TERCEIRIZAÇÃO 
 
Outro país que liberou seus domínios foi Tuvalu, uma pequena ilha do Oceano Pacífico. Em 
2000, as autoridades locais passaram o direito de registro a uma empresa, que hoje 
comercializa endereços com essa extensão. O foco são grandes corporações de mídia espalhas 
em todo o mundo. 
 
Praticamente todas as emissoras de televisão dos Estados Unidos registraram seu endereço no 
.tv. No Brasil, a Rede Globo fez o mesmo, redirecionando os internautas que digitam 
www.globo.tv para o site oficial da emissora. 
 
Essa é, inclusive, uma prática comum às grandes corporações. 
 
“O interessado não precisa optar por um domínio apenas, ele registra vários e os encaminha 
para um único site”, explica Gunther Aleksander, consultor de marketing digital. A estratégia 
evita que pessoas interessadas em ganhar dinheiro com a marca tenham sucesso. 
 
Em um dos primeiros casos da história da internet, a cantora Madonna precisou acionar a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Wipo, na sigla em inglês) para ter o direito de 
uso do site www.madonna.com. 
 
A popstar suou a camisa para usar o domínio homônimo. 
 



Em 1998, um empresário da indústria pornográfica comprou o domínio por US$20 mil de um 
site que já fazia esse tipo de comércio. O madonna.com abrigou conteúdos pornográficos até o 
ano seguinte, quando a cantora acionou a organização internacional que protege a propriedade 
intelectual. 
 
Madonna ganhou a causa em 2000. 
 
Geralmente, a regra básica para registro de domínios é a ordem de solicitação. 
 
“No caso do Brasil, nós apenas verificamos se o nome está disponível e, se estiver, o liberamos 
para o interessado. Se isso infringir algum direito (por exemplo, alguém que registra 
(www.euodeiococacola.com.br), a pessoa ou empresa que se sentir incomodada deve resolver 
a questão na Justiça”, esclarece Frederico Neves, do NIC .br. Este mês, o prefeito de São 
Paulo, Gilberto Kassab, registrou o endereço www.jk.org.br, que pretendia abrigar o site da 
nova legenda fundada por ele. A ideia do político era fazer uma referência ao expresidente 
Juscelino Kubitschek. 
 
A família de JK, porém, não gostou nada da homenagem e prometeu acionar a Justiça. 
 
CIBERMALANDRAGEM 
 
Utilizar nomes e expressões genuínos de outras pessoas e marcas pode até ser um bom 
negócio, mas, em alguns casos, torna-se eticamente duvidoso. 
 
O consultor Gunther Aleksander conta que já sentiu na pele a ganância de uma empresa 
centralizadora de domínios. 
 
Certa vez, ele atrasou a renovação do endereço movimentohumanista.net e, dois dias depois, 
a companhia queria cobrar cerca de mil dólares pelo registro. “Acabei mudando para 
movimentohumanista.org. Imagine, nós éramos todos voluntários, de onde eu ia tirar esse 
dinheiro?”, questiona. 
 
Além de registrar milhares de domínios, as empresas também reúnem anúncios on-line e 
intermediam as vendas. A Sedo, por exemplo, que tem mais de 16 milhões de ofertas de 
domínios, acaba de organizar um leilão para dar vazão ao estoque. 
 
“Com isso, deixamos domínios altamente valiosos acessíveis a empresas de todos os tamanhos 
e criamos oportunidades de investimento bastante atraentes em um ambiente econômico 
difícil”, disse Jeremiah Johnston, diretor de operações e conselheiro geral da Sedo.com. 
 
O consultor Gunther Aleksander afirma que esse mercado ficará competitivo. 
 
“Um nome de domínio que tenha a ver com as palavras-chave utilizadas pelo Google melhora 
a colocação do site na lista de resultados”, observa. 
 
“Isso pode ser supérfluo para grandes companhias, mas é essencial para as que ainda não são 
desconhecidas”, diz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 mar. 2011, Seudinheiro, p. B-8.   


