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O Yahoo e outras empresas que
dependem da receita publicitária
da internet estão lutando contra
fabricantes como a Microsoft,
que tem incluído, em seus nave-
gadores, mecanismos de prote-
ção contra rastreamento, impe-
dindo assim, que sejam enviadas
informações do usuário para ou-
tros provedores de conteúdo.

Para Peter Swire, co-chair do
Tracking Protection Working
Group (Grupo de Trabalho de Pro-
teção contra o Rastreamento) do
World Wide Web Consortium
(W3C) — principal organização de
padronização da internet —, a fal-
ta de consenso sobre as regras de
privacidade na rede pode resultar
em uma corrida tecnológica, com
as agências de propaganda online
buscando soluções para contor-
nar o bloqueio do rastreamento.

O grupo de Swire, que inclui
109 especialistas da indústria,
tem até o final do mês para apre-
sentar ao presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, proposta de auto-
regulação para atender aos pedi-
dos dos usuários da web que não
desejam ser rastreados no cibe-
respaço. Uma primeira proposta
foi rejeitada pelas agências de
propaganda no dia 15 de julho. O
organismo, por sua vez, rejeitou,

na semana passada, proposta fei-
ta pelo Yahoo, AOL, pelo grupo
Comcast e por agências de publi-
cidade dos Estados Unidos.

Os mecanismos anti-rastrea-
mento representam uma ameaça
potencial para a publicidade on-
line. De acordo com o Interactive
Advertising Bureau, associação
ligada ao mercado de mídia digi-
tal, a receita publicitária na inter-
net cresceu 15% no ano passado,
movimentando cerca de US$ 37
bilhões. Para a consultoria For-
rester Research, uma legislação
de privacidade poderia retardar
o crescimento de anúncios onli-
ne em quase 15% em 2017.

Para Jay Rockefeller, presi-
dente do Comitê do Comércio
do senado norte-americano a le-

gislação é necessária. “A indús-
tria não pode se auto-regular”,
diz. O próprio Rockefeller apre-
sentou projeto de lei contra o
rastreamento de dados que não
foi aprovado. A proposta, segun-
do Swire, ofereceu menos prote-
ção aos usuários da internet que
as versões anteriores.

Segundo Swire, o número de
usuários da web que utilizam me-
canismos de proteção contra ras-
treamento subiu mais de 20% nos
últimos seis meses. Razões para o
crescimento do número incluem
a decisão da Microsoft de incluir
na nova versão do Internet Explo-
rer uma Proteção contra Rastrea-
mento. A Mozilla fez o mesmo
com o seu navegador Firefox.

“Todas as empresas estão bus-
cando vantagens competitivas”,
observa Anthony Mullen, analis-
ta da Forrester Research. “O
mais importante, em todo esse
debate, é ter uma relação explíci-
ta com o consumidor”, diz.

Para Jeffrey Chester, diretor-
executivo do CenterforDigitalDe-
mocracy, não vai haver qualquer
legislaçãopararegularaprivacida-
de na internet, no curto prazo.
“Seremos todos rastreados até o
dia em que teremos realmente um
clamor público”, diz. Bloomberg

Empresas brigam
por privacidade
na internet

TonyAvelar/Bloomberg

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 5039/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SORVETE
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 14:00 horas do dia 06/08/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 14:00 horas do
dia 06/08/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°5035/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO , ERVILHA E CANJICA ) .
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 10:00 horas do dia 06/08/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas do
dia 06/08/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Fabricantes têm incluído em seus navegadores mecanismos

contra rastreamento de dados, uma ameaça à publicidade online

VAREJO

Yahooeoutrasempresas,comoAOL,dependemdareceitageradacomapublicidadena internet

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 051/2013

Objeto: Prestação de Serviço de Engenharia para execução do Piso
de Concreto Armado com Estaqueamento, conforme os Apêndices do
Anexo A - Projeto Básico do Edital. Total de ItensLicitados: 0001.
Edital: 24/07/2013 de 08h às 12h e de 13h às 17h. ENDEREÇO:
www.emgepron.com.br ou www.emgepron.mar.mil.br. Entrega das
Propostas: 13/08/2013 às 09h30. Endereço: Ilha das Cobras, Edifício
Raphael de Azevedo Branco – Centro – Rio de Janeiro - RJ.

MARCO ANTONIO COSTA OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 5032/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPEROS)
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 10:00 horas do dia 05/08/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 10:00 horas do
dia 05/08/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 5033/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊLO
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 14:00 horas do dia 05/08/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 14:00 horas do
dia 05/08/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0812 ou Fax (21)
2101-0815

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

Receita da
publicidade
na internet cresceu
15% no ano passado,
movimentando cerca
de US$ 37 bilhões.
Legislação poderia
retardar crescimento
de anúncios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jul.  2013, Empresas, p. 15.




