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-BRASÍLIA- A Corporação para a Atribuição de
Nomes eNúmeros na Internet— Iccann (na si-
gla em inglês para Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers) — vai lançar até
julho deste ano centenas de novos nomes de
domínio genéricos (gTLDs). Estão sendo ana-
lisados atualmente 1.930 novos sufixos pela
Iccann, que coordena o sistema de endereços
na internet. Sob essas novas regras, a rede pas-
sará a abrigar não apenas páginas como “.com”,
“.org” e “.net” e códigos de países como o “.br”
para o Brasil ou “.de” para Alemanha, por
exemplo. Também serão permitidas palavras
genéricas e marcas de empresas. Até as cida-
des terão gTLDs, como “.rio” ou “.helsinki”.
A primeira grande expansão de nomes de

domínios na rede provocou um ação preventi-
va de empresas. Escritórios de propriedade in-
telectual a começar a estudarmedidas para evi-
tar fraudes e registros indevidos de marcas na
rede. Entre as empresas brasileiras que pediram
novos gTLDs na Iccan estão os bancos Itaú Uni-
banco e o Bradesco, além de Rede Globo, UOL,
Vivo, Natura e Ipiranga.
— Sairemos de um cenário onde existem du-

as dúzias de nomes para umnovo e amplo uni-
verso com centenas ou até milhares de nomes
no futuro. O modelo amplia as possibilidades
de posicionamento das marcas na internet,
mas aumenta a necessidade de defender a
presença dessas empresas no ambiente virtu-
al. Será preciso gerenciar atentamente o port-
fólio dos nomes de domínio das empresas, a
fim de evitar que sejam alvo de registros inde-
vidos feitos por terceiros — disse a advogada
Fernanda Beser, do escritório Montaury Pi-
menta, Machado & Vieira de Mello, especiali-
zado em propriedade intelectual.
Ela explicou que, com a publicação da lista de

empresas e pedidos, a fase é de resolução de
disputas. Ela citou como exemplos de domínios
mais pedidos o ".app", de aplicativo; ".art" e
".apartment", alvo da cobiça de imobiliárias.
— É um mundo novo que se abre a cada dia.

Como funcionam esses novos métodos? Qual a
melhor estratégia: sugerir vários registros pre-
ventivos? Como lidar com registros potencial-
mente ofensivos? — ilustrou Fernanda Beser.

MUDANÇA FOI UMA DECISÃO COMERCIAL
Segundo um importante especialista do setor,
que não quis ser identificado, a Iccann é bas-
tante criticada, sob a acusação de ser pautada
pelas empresas, ou seja, são interesses econô-
micos versus interesses políticos. Essa fonte
disse que o organismo não deu prioridade ao
pedido do Brasil, em relação ao ".rio". Foi co-
locado no mesmo nível de uma empresa, que
está disputando o gTLD. O país queria apro-
veitar o domínio ".rio" para os eventos inter-
nacionais que ocorrerão a partir deste ano —
Copa das Confederações, Copa do Mundo e
Olimpíada, entre outros.
O diretor da Agência Nacional de Telecomu-

nicações (Anatel), Marcelo Bechara, também
membro do Comitê Gestor da Internet Brasil
(CGI.br), não acredita que o lançamento de no-

vos domínios vá prejudicar a segurança na in-
ternet e que a decisão é comercial.
— Houve uma pressão de grandes grupos e é

uma forma de o Iccann ganhar dinheiro.
Bechara destacou que o custo de um gTLD

está em torno de US$ 150 mil, o que pode di-
ficultar atitudes fraudulentas. Para ele, no
entanto, a preocupação é que possam ser
destinados nomes de domínios que se con-
fundam com interesses de países e da socie-
dade. Por exemplo, se alguém registrar o
".rio" para um site pornográfico, isto poderá
comprometer a cidade. Bechara disse que o
país precisa ter o direito de contestar esta
atribuição de gTLD.
Ele acrescentou que a Amazon, uma dasmaio-

res empresas de vendas online, fez o pedido de
registro do seu nome como gTLD, nome que sig-
nifica Amazônia em inglês. Os governos dos paí-
ses da região amazônica reagiram enviando uma
solicitação para que o pleito fosse indeferido.
— Existe uma campanha, uma petição pública

pedindo a sua impugnação— disse Bechara.
O secretário de Telecomunicações do Minis-

tério das Comunicações, Maximiliano Marti-
nhão, outro integrante do CGI.br, acredita que
os novos domínios vão abrir oportunidades de
negócios. E tambémdescarta a possibilidade de
criar insegurança .
—Aspessoas conhecemosdomínios dos países

eos ".com", ".edu"e ".gov".Quemestá criando terá
o ônus da divulgação dos novos gTLD—disse. l

Especialistas avaliam quemedida pode gerar disputas em torno de registros como ‘.rio’ e ‘.amazon’
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Fazendo reserva. Empresas brasileiras, como os bancos Itaú Unibanco e o Bradesco, a Rede Globo, UOL, Vivo, Natura e Ipiranga já entraram com pedidos de novos registros

Internet ganhará até 1.930 novos domínios

U
PROTEÇÃOEXTRA

Nos anos 1990, com a ascensão
da internet, as empresas com
marcas de grande renome
tinham um grande problema nas
mãos. Era preciso garantir o
espaço naquele recém-criado
universo digital, para evitar
fraudes de oportunistas.

Atualmente, a esmagadora
maioria das empresas já está
presente em um endereço .com
ou .net, mas, em breve, centenas
de novos sufixos serão
disponibilizados. O perigo de
uma onda de uso indevido das
marcas levou a Icann a criar um
banco de dados especial,
dedicado a proteger, na web, as
marcas que já são protegidas
pelas leis offline.

A chamada câmara de
compensação de marcas (ou
“trademark clearing-house”) foi
lançada no fim de março.
Basicamente, o sistema terá

duas funções: dar prioridade às
marcas que se registrarem no
banco de dados e alertá-las, em
caso de tentativa de uso
indevido.

O banco de dados será
administrado pelas empresas
Deloitte e IBM. Para o advogado
especializado no assunto Luís
Fernando Matos Jr., da Matos &
Associados, a iniciativa é
importante, já que a legislação de
propriedade intelectual é muito
fragmentada, ficando mais difícil
controlar abusos com base em
leis diferentes.

De acordo com o especialista, as
leis convencionais até podem
ajudar a combater eventuais
fraudes, mas, para empresas de
médio e pequeno porte, pode gerar
um custo alto.

— O direito da propriedade
intelectual protege em caso de
fraude. Mas, na prática, será um

custo dificilmente suportável
pelas grandes empresas e muito
menos pelas médias e pequenas
empresas — explica Matos.

Segundo o advogado, a maior
preocupação é com o chamado
cybersquating (pirataria de
nomes de domínio) . Ele alerta
para a possibilidade de que a
marca seja diluída no mar de
novos domínios.

A inscrição no banco de dados
tem um custo. Para garantir a
proteção extra, é preciso pagar
US$ 150 por ano. Para ter direito
à proteção, é necessário já ter a
marca registrada em um órgão de
propriedade intelectual. No caso
de marcas brasileiras, o Instituto
Nacional da Propriede de
Industrial (INPI).

De acordo com a Deloitte, até o
início de abril, cerca de 450
marcas haviam sido submetidas
ao sistema.

ICANN CRIA BANCO DE DADOS ANTIFRAUDE

Conselho do Yahoo! aprova
oferta de US$ 1,1 bi pelo Tumblr
Site de buscas quer
ampliar presença em
mídias sociais e

atrair público jovem
A Yahoo! pode anunciar hoje a
compra do serviço de blogs
Tumblr por US$ 1,1 bilhão, se-
gundo informou ontem o
“Wall Street Journal”. O Conse-
lho de Administração do site
de buscas teria aprovado a
oferta na sexta-feira passada,
por teleconferência. Se confir-
mada, será a maior aquisição
da empresa desde a entrada da
CEO Marissa Mayer no cargo,
em julho do ano passado.
Pelos termos da compra, o

Tumblr continuaria funciona-
do como umnegócio indepen-
dente, segundo o “Journal”, ci-
tando fontes próximas ao ne-
gócio. Porta-vozes das duas
empresas não responderam
aos pedidos do jornal america-
no para comentar o assunto.
Os rumores sobre a compra

do Tumblr começaram a circu-
lar em sites na internet na sex-
ta-feira passada. As expectati-
vas eram de que o negócio fos-
se fechado no fim de semana.

Em meio às especulações, a
Yahoo! convocou uma coletiva
de imprensa para hoje, sem re-
velar o tema. Facebook e Mi-
crosoft também estariam em
contato com o site de blogs.
Com a compra da Tumblr, o

site de buscas ganha maior
presença em mídias sociais e
incrementa sua capacidade de
atrair a audiência do público
jovem. Já o site de blogs instan-
tâneos passa a ter mais possi-
bilidade para gerar receita com
publicidade. O Tumblr hospe-
da 108milhões de blogs, totali-
zando mais de 50 bilhões de
posts, mas gera pouca receita.

ENCONTRO ÀS PRESSAS
No sábado, a agência de notíci-
as Reuters havia informado
que a diretoria do Yahoo! iria
se encontrar no domingo para
votar a oferta. O encontro teria
sido marcado às pressas por-
que o acordo que garante ao
Yahoo! exclusividade na nego-
ciação expira em alguns dias.
Recentemente, a Yahoo! tentou

adquirir a francesa Dailymotion,
de streaming de vídeo. A negoci-
ação previa a compra de 75% da
empresa, mas esbarrou em res-
trições do governo francês. l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 maio 2013, Primeiro Caderno, p. 20.




