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Comitê Gestor e Anatel são responsáveis por decisões que definem futuro da rede no País 
 
A Internet brasileira passou por muitas mudanças desde 1995, quando foi lançada 
comercialmente no País, mas pouca gente sabe quem são os responsáveis por definir as regras do 
setor. Apesar de quase não haver participação direta dos internautas, existem instituições, 
nacionais e internacionais, que determinam os rumos da rede ao estabelecer padrões e criar 
normas para exploração comercial.  
 
No mundo, o nome mais ligado às mudanças é a Icann (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers). No Brasil, quem cumpre esse papel é o Comitê Gestor de Internet (CGI). A 
entidade foi criada em 1995 por meio de uma decisão conjunta dos ministérios da Ciência e 
Tecnologia e das Comunicações, para atender a necessidade do País de ter um órgão que 
passasse a discutir exclusivamente o futuro de um mercado que começava a dar sinais de vida.  
 
A entidade, ligada à Casa Civil, tem 12 membros, representando o governo e as empresas 
privadas diretamente interessadas no desenvolvimento da Internet. Uma das suas grandes 
conquistas, segundo Demi Getschko, conselheiro do CGI, foi ter conseguido influenciar na Lei 
Geral de Telecomunicações, que proibiu as operadoras de telefonia de prover acesso à Internet. 
"Essa foi a grande conquista porque o mercado de provimento de acesso estava caminhando para 
virar um monopólio da Embratel", afirma.  
 
A atribuição central do CGI, no entanto, é coordenar o registro de nomes de domínio no País. Por 
exemplo, todos os endereços que têm a terminação .br precisam ser solicitados ao Registro 
Nacional (www.registro.br), braço operacional do comitê. "Existem poucas coisas que precisam 
ser coordenadas na Internet e o registro de nomes é uma delas", observa Demi Getschko.  
 
A razão da existência de um controle da distribuição dos endereços é que, da forma como foram 
criados, eles podem acabar um dia, se não forem bem distribuídos. Um domínio nada mais é do 
que a tradução de uma seqüência de números que identifica um site - o endereço IP (Internet 
Protocol). Sem os nomes de domínio, os internautas teriam de digitar imensos números no campo 
do endereço para chegar à página desejada.  
 
Acordo permite criação de sistema pago de domínios  
 
A história do Registro Nacional também mostra como algumas entidades brasileiras influenciaram 
na forma como a rede é apresentada hoje aos internautas e empresas ponto-com. O sistema de 
registro é controlado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) desde 1989, 
quando a Internet começou a dar os primeiros passos no Brasil, exclusivamente no meio 
acadêmico.  
 
Até 1998, três anos depois do aparecimento do CGI, ninguém precisava pagar para ter um 
domínio na Internet, mas um acordo mudou a situação. O CGI passou a cobrar uma taxa para o 
registro e mais uma anuidade para a manutenção. A polêmica estava lançada. O CGI não possui 
CNPJ e a cobrança teve que ser feita pela Fapesp. Atualmente, o Brasil tem cerca de 500 mil 
nomes de domínio, cada um rendendo uma quantia de R$ 30 por ano à entidade de pesquisa.  
 
O montante arrecadado deu origem a discussões sobre a possibilidade legal de a Fapesp utilizar 
esse recursos para pesquisas dentro do Estado de São Paulo por ser responsável pela manutenção 
física do sistema. "Sempre atrapalhou muito o fato de o CGI não ser uma empresa", lamenta 
Getschko. As metas do CGI para este ano incluem aumentar a presença institucional e conseguir 
um CNPJ.  
 



O dinheiro arrecadado é direcionado ao pagamento das despesas operacionais do processo de 
registro, mas mesmo assim há sobra de caixa. "Temos superávit e por isso estamos reduzindo os 
custos do registro", destaca Getschko. Em 1998, quem quisesse registrar um endereço precisava 
pagar R$ 50 pelo registro e mais R$ 50 de anuidade.  
 
As entidades nacionais, no entanto, não são as únicas responsáveis pelo que acontece 
internamente na Web. Na questão do registro de domínio, uma causa de polêmica é o setor ser 
controlado mundialmente por uma empresa privada americana. A Icann, diferentemente do CGI, 
deixou de ser vinculada ao governo americano e descobriu que o registro poderia ser uma fonte 
lucrativa de renda.  
 
Associações locais não interferem na icann  
 
A Icann continua funcionando como um comitê, mas é privada, e o máximo que as entidades 
regionais podem fazer é manter contato para discutir o impacto das mudanças. O representante 
brasileiro na Icann é Ivan de Moura Campos, ex-presidente do CGI.  
 
Uma das propostas da Icann é passar a cobrar pelo registro .com de todos os países. "Algumas 
nações pequenas, como as da África, não teriam condições de pagar. Uma proposta levantada foi 
fazer os países que têm mais registros pagarem mais. No entanto, Inglaterra e França sentiram-
se prejudicados", diz Getschko.  
 
Outra questão que a Icann deve avaliar este ano é a tão falada convergência entre os números de 
telefone e o endereçamento IP através do protocolo Enum (Telephone Number Mapping). A 
novidade traria mudanças como poder acessar a página de uma empresa ou enviar um e-mail 
sabendo apenas seu número de telefone.  
 
Uma das dúvidas em relação ao Enum é definir quem deve controlá-lo, já que mistura de fato 
telecomunicações e Internet. As mudanças a partir do Enum serão significativas porque 
transformarão a forma como os registros de domínio são coordenados.  
 
Entidades discutem mudanças no acesso  
 
No Brasil, a discussão teria de passar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão 
que no final das contas é o responsável pelas mudanças. A agência chegou a validar o uso do 
protocolo no mercado brasileiro de telecomunicações, no final do ano passado. No entanto, ainda 
não há projetos envolvendo a novidade. "Não se sabe ainda se isso daria certo", comenta 
Getschko.  
 
As entidades representativas procuram participar das decisões, como no caso da consulta pública 
417, que pretende reformular o acesso à Internet com a criação da tarifa única. A proposta separa 
o tráfego de dados do de voz e altera as regras de interconexão. A mudança acabaria com o 
polêmico repasse feito pelas operadoras de telefonia fixa aos provedores que geram tráfego para 
a rede.  
 
Nessa questão, entidades como a Associação Brasileira dos Provedores de Acesso (Abranet) têm 
participação fundamental no resultado final. A consulta pública da Anatel chegou a ser adiada 
diversas vezes devido aos protestos decorrentes da disputa de interesses entre os provedores 
pagos e gratuitos.  
 
Os provedores de acesso gratuito, liderados pelo iG, afirmam que a regulamentação proposta pela 
Anatel decretará o fim da Internet grátis no Brasil. Essas empresas - que formaram até uma 
associação própria, o Comitê Nacional dos Provedores Gratuitos (CNPG) - são as maiores 
beneficiadas pelo repasse das tarifas de interconexão. Embora seja de conhecimento público que 



alguns provedores pagos têm o mesmo tipo de contrato com operadoras, os gratuitos geram 
muito mais tráfego e recebem valores maiores, por terem mais usuários.  
 
Outro órgão importante na estruturação da Internet brasileira é o Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação (ITI), responsável pela Infra-estrutura de Chaves-Públicas, a ICP-Brasil, e ligado 
diretamente à Casa Civil.  
 
O ITI determina que empresas podem emitir certificados no Brasil - tornando-se Autoridades 
Certificadoras (ACs) - e também é responsável pela fiscalização periódica do procedimento. O 
grande desafio, segundo o presidente do ITI, Sérgio Amadeu da Silveira, é popularizar as 
assinaturas digitais no País.  
 
A redução dos custos para o usuário foi a bandeira levantada pela nova administração e culminou, 
entre outras decisões, na inclusão do software aberto no debate. Uma grande conquistas, 
segundo o ITI, foi ter feito do Brasil o primeiro país a inserir os certificados no Linux.  
 
Aparência influenciada por anúncios  
 
Enquanto o Comitê Gestor e a Anatel determinam como funciona a Internet brasileira, a aparência 
dos sites é influenciada pelos modelos de publicidade e design utilizados pelas empresas. As 
diretrizes propostas pela Associação de Mídia Interativa (AMI), criada em 1998, conseguiram 
colocar o País em conformidade com padrões internacionais e contribuíram para que a rede 
abandonasse a configuração confusa predominante nos seus primeiros dias.  
 
A entidade não tem poder para criar normas, mas a evolução dos modelos foram baseados na 
troca de experiência entre os associados, que incluem agências de publicidade, consultorias e 
empresas ponto-com. Foi assim que surgiram padrões para os banners que seriam apresentados 
nas páginas e promoveriam mudanças que acabaram caracterizando a aparência dos sites.  
 
"A missão sempre foi criar melhores condições para realizar negócios na Internet e mostrar que 
esse é um meio economicamente viável", destaca Marcelo Sant'Iago, presidente da AMI. Para o 
publicitário, uma das grandes conquistas da associação foi ter conseguido colocar as empresas 
ligadas à Internet frente a frente, para debater o futuro e os caminhos a serem seguidos.  
 
A associação, que conta com uma nova administração depois de quatro anos, espera que 2003 
seja um marco. "A principal mudança foi a profissionalização da AMI", destaca Sant'Iago, 
explicando que pela primeira vez a entidade tem um presidente com dedicação exclusiva.  
 
A AMI também vai tentar fortalecer a troca de informações com outras entidades representativas, 
como a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net), a Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) e a Associação Brasileira de Marketing Direto (Abemd). O objetivo é aumentar 
a representatividade da AMI no mercado de mídia.  
 
Em relação aos projetos futuros, a meta da AMI é produzir um documento com recomendações 
para a padronização de novos formatos de mídia interativa. Existe um comitê na entidade que 
discute o assunto periodicamente e avalia se os formatos de banners utilizados nos EUA serão 
aceitos no Brasil.  
 
A ligação da AMI com o Interactive Advertising Bureau (IAB), dos EUA, contribuiu para que o País 
não ficasse à margem das transformações. Mas Sant'Iago garante que a existência de uma 
organização no País permitiu que a Web brasileira mantivesse características próprias.  
 
"O full banner ainda é um formato padrão no Brasil. Já nos Estados Unidos, o IAB não recomenda 
mais o uso dele e sim dos banners maiores, que já são comuns em muitos sites. O problema é 
que a realidade brasileira é bem diferente", afirma.  



 
Quem é quem  
 
Icann  
 
>> A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) é responsável pela 
administração dos endereços IP e nomes de domínio, inclusive as terminações dos endereços de 
mais de 200 países, como o .br. A entidade já foi ligada ao governo americano, mas se tornou 
uma empresa privada para ter representatividade internacional. A Icann passou a ver o registro 
como fonte de renda e terceirizou a concessão dos nomes .com e .net para a empresa Network 
Solutions, adquirida pela Verisign.  
 
Comitê Gestor  
 
>> O Comitê Gestor de Internet (CGI) foi criado em 1995 pelos ministérios da Ciência e 
Tecnologia e das Comunicações. É de responsabilidade do CGI a coordenação do registro de 
domínios no País. Para registrar um site com final .br, é preciso pagar uma anuidade, atualmente 
de R$ 30, ao CGI. Apesar de não ter poder de decisão, a entidade se orgulha de influenciar 
medidas do governo. A mais importante, segundo integrantes do CGI, foi evitar o monopólio no 
setor impedindo que operadoras provessem acesso à Web diretamente.  
 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  
 
>> Apesar de não estar diretamente ligada à Internet, a agência tem nas mãos a decisão mais 
importante para a Internet brasileira atualmente. Trata-se da regulamentação do sistema de 
cobrança pelo acesso - com a implementação da tarifa única. A equipe técnica da Anatel está 
analisando as propostas recebidas na consulta pública, encerrada em fevereiro, e o conselho 
diretor da agência deve tomar uma decisão nos próximos meses. O mesmo acontecerá com a 
polêmica proposta de convergência entre o número do telefone e o endereço IP do usuário.  
 
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)  
 
>> O instituto é uma autarquia vinculada à Casa Civil responsável por administrar e fiscalizar a 
emissão de certificados digitais no País. A meta da nova direção é estimular o uso das assinaturas 
digitais. Na última semana, o ITI reuniu as seis autoridades certificadoras do País - CertiSign, 
Serasa, Serpro, Presidência da República, Receita Federal e Caixa Econômica Federal - para 
discutir padrões para a produção de equipamentos com funções criptográficas. O objetivo, 
segundo o instituto, é reduzir o preço da tecnologia para o usuário.  
 
Associação Brasileira dos Provedores de Acesso (Abranet)  
 
>> A associação foi criada em 1996 com objetivo de incentivar o mercado de provimento de 
acesso. Com a explosão da Internet grátis, em 2000, a entidade começou a receber críticas por 
defender apenas as idéias das grandes empresas, deixando de lado os pequenos provedores. A 
discussão gerou uma divisão interna e somente na última sexta-feira foi realizada a votação para 
escolha do novo presidente. Atualmente, a entidade faz lobby pela aprovação da proposta da 
Anatel, que deve acabar com a relação polêmica entre os provedores gratuitos e as operadoras de 
telefonia fixa.  
 
Associação Nacional dos Usuários de Internet (Anui)  
 
>> A entidade representa a comunidade de usuários no CGI. Assim como o CGI, a associação não 
tem poder de decisão, mas influencia com propostas. A entidade tomou partido em relação à 
proposta de regulamentação da Anatel afirmando que as mudanças não podem acabar com o 
acesso gratuito. A opinião é contrária ao que os provedores pagos defendem.  



 
Associação de Mídia Interativa (AMI)  
 
>> A associação foi criada há três anos, seguindo os passos da americana Interactive Advetising 
Bureau (IAB), fundada em 1996, que congrega mais de 100 empresas ponto-com. As atividades 
das associações envolvem a orientação para adoção de práticas e padrões de publicidade online. A 
exemplo do IAB, a AMI quer produzir mais pesquisas que comprovem a eficácia da propaganda na 
rede.  
 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Câmara-e.net)  
 
>> A entidade, fundada no início de 2001, representa mais de 150 empresas que atuam no 
comércio eletrônico brasileiro. Como a maioria das associações, não tem poder de decisão, mas 
um dos objetivos é monitorar os projetos de lei em tramitação no Congresso que possam 
influenciar de alguma forma o comércio eletrônico.  
 
Jornal do Commercio - 14/04/2003 


