
AOL dará opção a seus assinantes para bloqueio de "pop ups"  
 
A America Online anunciou, nesta quarta-feira, que seus assinantes poderão, dentro de duas 
semanas, bloquear as janelas publicitárias, conhecidas como "pop up", que se abrem 
automaticamente ao acessar algumas páginas na Internet.  
 
Recentemente, a nova diretoria da AOL admitiu que a empresa cometeu alguns erros nos últimos 
anos, entre os quais o de prestar mais atenção à publicidade que a seus assinantes, o que 
pretende reverter, a fim de manter sua clientela.  
 
Assim, para não perder seus clientes, que poderiam ser tentados pelos serviços de banda larga de 
seus competidores, a AOL está tentando combater com mais eficácia os envios em massa de e-
mails não solicitados, ou "spam", e bloquear as jane las publicitárias, algumas das queixas mais 
comuns dos internautas.  
 
No ano passado, os usuários da Internet tiveram pela frente quase 28 bilhões de "pop-ups", 
segundo pesquisa da empresa Nielsen Net Ratings.  
 
A AOL disse, nesta quarta-feira, que disponibilizará controles para todas as janelas publicitárias, 
incluindo as que anunciam negócios da AOL Time Warner, e suas empresas filiadas, como a Time 
e a CNN, e que poderão ser acessadas através de um ícone colocado no final de cada página.  
 
No ano passado, a AOL já havia informado que bloquearia todas as janelas publicitárias de 
terceiros, mas deixaria a porta aberta para mostrar anúncios de produtos e serviços de negócios 
da AOL Time Warner.  
 
"Na minha opinião, essa iniciativa coloca os assinantes em primeiro lugar e lhes dá controle", 
disse Jeff Kimball, vice-presidente de Marketing da AOL.  
 
"Isso dá um valor agregado ao serviço", continuou. "Esses controles não são um programa de 20, 
30 ou 40 dólares que é necessário comprar e instalar".  
 
Os controles, gratuitos para os assinantes da AOL que utilizem a última versão do serviço, 
bloquearão as janelas publicitárias que aparecem quando os internautas entram ou saem de um 
site, mas não desativarão as que forem solicitadas pelos usuários ou que sejam necessárias para 
alguma função na rede, explicou Kimball.  
 
Os assinantes poderão ativar e desativar esses controles quando quiserem.  
 
(Com informações da Reuters)  
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