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Regulamentação Muitos grupos
não aderiram a novos domínios

Em Londres,
‘big bang’ da
web é motivo
de lamúria

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Rod Beckstrom, da Icann, que regula nomes de domínio na internet: surpreso por ter apenas 1.930 solicitações, diante da expectativa de até 3 mil pedidos

Duncan Robinson
Financial Times, de Londres

O dia 13 de junho foi, segundo
Rod Beckstrom, presidente do
órgão que regula os nomes de
domínio, “um dia histórico para
a internet”. Em uma disputada
entrevista coletiva à imprensa no
norte de Londres, Beckstrom
anunciou os candidatos a poten-
ciais sucessores do “. c o m” e
“.org”. Sob um plano que alguns
já andam chamando de “o big
bang da internet”, a organização
de Beckstrom está, pela primeira
vez, permitindo que companhias
registrem seus próprios sufixos
na internet, substituindo o .com
por suas próprias “.marcas”.

Como resultado dessa mu-
dança, o número dos chamados
nomes de domínio de nível su-
perior, como .net ou .org, au-
mentará de 22 para centenas. “A
internet está prestes a mudar
para sempre”, disse Beckstrom.

No entanto, algumas compa-
nhias claramente não entende-
ram a mensagem. Enquanto a
Amazon e  o Google requisita -
ram dezenas de domínios cada
uma, competindo por sufixos
que poderão vir a ser extrema-
mente valiosos, como .cloud e

.search, o restante do Vale do Si-
lício decididamente parece ter
ficado confuso com o processo.

Fa c e b o o k , Tw i t t e r e LinkedIn
não fizeram uma única solicita-
ção. A Apple, por sua vez, pediu
apenas um domínio: .apple.

Para algumas das maiores com-
panhias do mundo voltadas ao con-
sumo, o big bang da internet tor-
nou-se mais um motivo de lamúria.

No total, houve 1.930 solicita-
ções por novos sufixos da inter-
net. Em declarações feitas antes
do evento, Beckstrom demons-
trou surpresa com o fato de o nú-
mero final de pedidos não ter si-
do maior: “Achei que teríamos
2 mil, talvez até 3 mil, uma vez
que essa é uma oportunidade
única para as companhias”.

Não houve solicitações para
.coke, .pepsi ou .disney, uma vez
que os donos de muitos nomes
bastante conhecidos decidiram
que o preço para terem o pró-
prio espaço na web estava alto
demais. Uma fonte de uma com-
panhia on-line que fatura mui-
tos bilhões de dólares, que pre-
feriu permanecer no anonimato,
afirmou que não participou do
processo por causa dos custos.

“Tudo se resume ao retorno do
investimento. Esse tipo de dinhei-

ro é significativo e há outras prio-
ridades e outras coisas em que se
pode investir”, disse essa fonte.

Os custos envolvidos na manu-
tenção de um domínio genérico
de alto nível não são pequenos. Os
requerentes precisam primeiro
pagar à Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers
(Icann), que regula os nomes de
domínio, uma taxa de US$ 185 mil
pelo pedido. Se forem bem-suce-
didos, eles terão de pagar outros
US$ 25 mil por ano para a Icann.
Além disso, existe o custo de ma-
nutenção do domínio, que pode
chegar a seis dígitos por ano.

“Isso não é a mesma coisa que
comprar um nome de domínio
[regular]”, afirmou Peter Thrush,
presidente-executivo da Top Level
Domain Holdings e ex-presidente
do conselho de administração da
Icann. “Isso seria comparar o custo
de uma passagem de avião com o

da compra da companhia aérea.”
Mas as taxas não explicam, so-

zinhas, a apatia de alguns grupos
da internet. Um perigo em po-
tencial de não se fazer um lance
por seu próprio terreno virtual é
que “grileiros” da internet po-
dem reclamá-lo. Apesar do risco,
grandes companhias da internet
pareceram confiantes de que
tentativas mal-intencionadas de
registro de marcas como domí-
nios serão bloqueadas pela
Icann. “Ninguém acredita seria-
mente que haverá grandes infra-
ções a marcas registradas em ní-
vel mais alto”, afirmou Thrush.

A história é diferente nos ní-
veis mais baixos. Se todos os do-
mínios solicitados forem apro-
vados, companhias poderão se
deparar com uma conta extra
entre US$ 100 mil e US$ 200 mil
por ano, apenas pela compra de
seus endereços originais na in-

ternet anexados aos novos sufi-
xos, segundo afirmou Charlie
Abrahams, vice-presidente da
MarkMonitor, uma agência de
proteção de marcas on-line. Elas
também terão que ficar de olho,
caso seus nomes apareçam com
o novo sufixo .sucks, que teve
três solicitações.

De qualquer modo, compa-
nhias com marcas genéricas, co-
mo a Boots, fizeram solicitações
por seus próprios domínios.
“Acreditamos que ter o domínio
.boots nos permitirá cuidar de
nossa marca on-line de uma ma-
neira mais vigorosa e coesa”, dis-
se um funcionário da empresa.
A Boots faz parte de um peque-
no grupo de apenas 40 compa-
nhias britânicas que solicitaram
novos sufixos.

Deixando a proteção da marca
de lado, os requerentes se mos-
traram relutantes em revelar seus

planos para os potenciais domí-
nios, enquanto o processo ainda
está em andamento. As solicita-
ções do Google pelos domínios
.youtube e .android parecem re-
lativamente lógicas. No entanto,
a companhia preferiu não co-
mentar o que fará com domínios
solicitados, como .lol e .boo.

Outras empresas têm uma
ideia mais segura do que plane-
jam. Steve Machin, diretor da
Accent Media, pretende trans-
formar o sufixo .tickets em uma
rede de venda de ingressos livre
de fraudes. “Ele fornece uma so-
lução simples de ser entendida
pelos consumidores”, disse Ma-
chin. “O desafio não é o consu-
midor on-line conhecedor, que
sabe aonde ir. A beleza do .ti-
ckets é a simplicidade — ele faci-
lita a identificação dos sites legí-
t i m o s .” (Tradução de Má-
rio Zamarian)

Varejo on-line Maior editora de revistas da América
Latina tem um portfólio de 60 mil itens na internet

Abril vende fogão,
geladeira e sofá para
ampliar a receita

SUZETE SANDIN/TEMPO EDITORIAL/VALOR

Ronald Heinrichs, diretor da Meu Móvel de Madeira, fechou parceria com a Abril para vender móveis pela internet

Chris Martinez
Para o Valor, de São Paulo

A Abril, maior editora de revistas
da América Latina, está vendendo
pela internet sofá, fogão, geladeira,
TV e celular — uma robusta cesta de
produtos que ultrapassa a marca
de 60 mil itens. Boa parte deles é co-
mercializada no portal
www.abrilshopping.com.br, a par-
te mais visível da estratégia de usar
a internet ampliar a receita do gru-
po, que no ano passado teve receita
líquida R$ 3,15 bilhões.

O tamanho do portfólio, dig-
no de um hipermercado, cha-
mou a atenção quando seu catá-
logo de vendas, com 30 páginas,
circulou encartado na revista
“Ve j a”, a quarta maior revista se-
manal de informação do mun-
do, em meados de maio.

No mesmo mês, o grupo lançou
a Loja Minha Casa, uma varejista
virtual de móveis. A “Minha Casa” é
uma revista de decoração, voltada
para a classe C e que, em pouco me-
nos de dois anos de vida, já ultra-
passou as vendas da tradicional
“Casa Claudia”, com 35 anos. Antes,
já havia posto no ar a loja Boa For-
ma, sob o guarda-chuva da revista
que há 27 anos dá dicas de bem es-
tar e saúde para as mulheres.

A nova aposta, com a Minha
Casa, desperta uma curiosidade:
por que a Abril, dona de 54 títu-
los, embarcou firme no comér-
cio eletrônico?

“Montamos uma estratégia
para gerar outras fontes de recei-
ta e não ficar restrito apenas à
venda de publicidade”, diz André
Rodrigues, gerente de mídia di-
gital da Abril, sem abrir os núme-
ros. Mas o balanço do ano passa-
do, divulgado em março, mostra
o expressivo crescimento nos ne-
gócios de internet: 56% em rela-
ção a 2010. O e-commerce, cuja
receita não é informada, assim
como o aumento da circulação
das revistas Alfa (39,9%), Máxima
(13,7%) e Contigo! (7,8%), ajuda-
ram a puxar as vendas. A receita
líquida do grupo – incluindo
operações de mídia, gráfica, lo-
gística e distribuição – somou R$
3,15 bilhões em 2011, um volu-
me 4,1% superior ao de 2010.

Com a investida, a Abril conse-
gue “mordiscar ” um pedaço de um
setor que cresce a taxas superiores
a 25% ao ano e movimentou R$
18,7 bilhões em 2011. E dos 9 mi-
lhões de novos e-consumidores
que compraram no ano passado,
61% pertencem à classe C.

Na Abril, o e-commerce é feito
dentro de um conceito chamado
“white label” (ou etiqueta bran-
ca), no qual a editora empresta a
marca, usa a sua base de leitores
cadastrados, mas o operacional,
incluindo a logística de entrega,
fica a cargo dos parceiros. A edi-
tora ganha dinheiro com um
percentual sobre as vendas. Na
prática é semelhante ao modelo

usado para marcas próprias no
varejo – são produzidas pela in-
dústria, mas vendidas com o ca-
rimbo da varejista. “O nosso ne-
gócio é fazer revista, então para
entrar no comércio eletrônico,
buscamos parceiros e mantemos
a nossa independência edito-
rial”, diz Cristiane Teixeira, dire-
tora da revista “Minha Casa”.

Para montar a Loja Minha Ca-
sa, a revista fez parceria com a
Meu Móvel de Madeira, uma em-
presa de vendas de móveis on-li-
ne e subsidiária do grupo catari-
nense de celulose Irani. A Abril
entrou com a base de clientes,
com a força do nome da revista e
da própria editora e, em troca,
recebe um percentual (não reve-
lado) sobre as vendas (desconta-
dos os custos).

“Existe confiança. Podemos
operar a bandeira de uma revista,
sem gerar qualquer tipo de risco à
idoneidade da publicação”, diz
Ronald Heirinchs, diretor da Meu
Móvel de Madeira. Ficou acertado
também que a base de clientes ca-
dastrada na loja virtual Minha
Casa não poderá ser usada pela
Meu Móvel de Madeira.

Com seis anos de vida, o negó-
cio da Meu Móvel de Madeira é
100% virtual e tem um portfólio
com mais de 750 produtos, fabri-
cados por 20 empresas da região
de Rio Negrinho e São Bento do
Sul, ambas em Santa Catarina. E
entrega em todo o país, assim co-

mo a revista Minha Casa, distri-
buída pela Abril. A fabricante –
que trabalha apenas com madei-
ra de reflorestamento – adotou
um conceito moderno e jovial de
gestão: parte do design de seus
móveis, por exemplo, é feita por
estudantes de arquitetura, por
meio de um conjunto de ações
que a empresa faz junto a univer-
sidades catarinenses.

Além da Loja Minha Casa, a
Abril tem outros negócios digi-
tais e cada um deles com um
parceiro diferente. Para vender

geladeira, fogão e outros artigos
de eletrodomésticos e eletroele-
trônico, associou-se ao Compra
Fácil, empresa do grupo Hermes.

A Loja do Bebê é resultado da
parceria entre o portal www.be-
be.com.br, da Abril, com a loja
virtual BB Store. Já o Info Shop-
ping é um site de comparação de
preços de produtos de informáti-
ca feito em parceria com o Busca -
pé. E o Boa Forma é parceria da re-
vista de mesmo nome com o Cor-
poPerfeito.com.br, que vende
produtos para saúde e bem-estar.

Uma das ações mais antigas da
Abril na dobradinha de unir con-
teúdo com produtos e serviços
nasceu com o portal de turismo
Viajeaqui, em 2006. Nele, são
apresentadas sugestões de paco-
tes, vendidos por diferentes ope-
radores e agências. Patrocinado
pela TAM Viagens, o portal tam-
bém traz conteúdo dos Guias 4
Rodas (há vários tipos de guias
sob a marca, como Brasil, temáti-
cos e estaduais), e das revistas
“Viagem e Turismo“ e “National
Geographic Brasil”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2012, Empresas, p. B6.




