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Orientações Gerais
Envio de peças
Para peças HTML5: Arquivo ZIP
Para TAGs de terceiros: Arquivos XLS, XLSX, HTML ou TXT

Prazos
Os prazos para testes funcionais e programação variam de acordo com o formato escolhido,
sendo assim dividimos em 5 categorias nossos formatos para melhor entendimento:
TIPO

GRUPO

BANNERS
COMUNS

AZUL

VÍDEO

VERDE

RICH MEDIA

ROXO

**3 dias úteis

CUSTOM

VERMELHO

**3 dias úteis

LARANJA

O prazo de recebimento é
de 1 dia útil antes da data
de início da veiculação.

NATIVE

PRAZO
O prazo de recebimento é
de *1 dia útil antes da data
de início da veiculação.
O prazo de recebimento é
de 2 dias úteis antes da
data de veiculação.

CONSIDERAÇÕES
Este grupo é formado pelos
banners comuns, sem
complexidade.
Este grupo é formado pelos
vídeos. Necessitam de alguns
processos a mais de validação.
Este grupo é formado pelos
banners RichMedia.
Necessitam de processos mais
complexos de validação.
Este grupo é formado pelos
banners customizados.
Necessitam de processos mais
longos de validação.
Este grupo é formado pelos
formatos native. Não são
banners complexo mas
necessitam validação
principalmente quanto ao seu
peso.

* o prazo de recebimento do TAKEOVER é de 2 dias úteis.
**verificar o fluxo e prazos para envio de peças RichMedia.
IMPORTANTE: Correções deverão ser executadas pela agência/cliente/Adserver retornando
o fluxo. Por isso é muito importante receber o material antes deste prazo, para que no caso
de uma eventual correção tenhamos tempo hábil. Caso a peça necessite de muitos ajustes e
os mesmos comprometerem os prazos por não seguirem as especificações do
veículo/Adserver, não há garantia de veiculação.
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Canais
Consulte sempre seu analista de Operações Comerciais para saber se há alguma restrição para
a veiculação do formato no canal escolhido.

Especificações
Muitos formatos publicitários possuem diferenças em suas especificações, por isso consulte
sempre o manual do formato escolhido para produzi-lo.

RichMedia
Caso o formato seja da categoria RichMedia, o material deverá ser enviado para um AdServer
Terceiro Homologado.
A Globo deverá receber uma TAG do Terceiro escolhido ou da Agência.

Os Papéis
Globo (Responsável por fornecer o formato - Espaço publicitário)
Escopo & Responsabilidade
•

Fornecer informações sobre o formato

•

Validar a TAG

Agência (Produzir o criativo conforme as especificações)
Escopo & Responsabilidade
•

Criação (Arte)

•

Produzir a peça em HTML5 (animações / códigos) com base no
template/especificações do Adserver escolhido

•

Testar em todos os Browsers e dispositivos nos quais a peça rodará

Adserver Terceiro Richmedia (Fazer ajustes na peça já produzida no template)
Escopo & Responsabilidade
•

Fornecer o template do formato

•

Fazer ajustes relacionados a métricas

•

Dar o suporte necessário para a agência na adequação do criativo.

•

Relatórios

•

Hospedagem da peça
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O Adserver é de livre escolha do anunciante, desde que seja homologado na Globo. Caso não
seja homologado, será preciso passar pelo processo de homologação de terceiros.

Adservers Homologados
Caso o Adserver terceiro homologado não esteja na lista de Parceiros Globo, a agência deverá
usar o seu próprio fluxo e enviar a TAG para a Globo até *2 dias úteis antes da veiculação para
as validações e eventuais ajustes.

Manual HTML5
Guia com as definições e padrões para veicular peças HTML5 na Globo.com.

Peso do criativo simples
Seguindo as instruções mais recentes da IAB, consideramos os valores abaixo como
limite de peso para veiculação de criativos na Globo.com.
Área (LxA)
P*
M
MM
G

Sizes (pixels)
320x50
970x90 / 300x250
970x150
970x250 / 300x600

Peso máximo (KB)
50
150
200
250

*Formato descontinuado. Somente para referência.

Peso do criativo servido por TAG / 2 etapas (Polite)
Área (LxA)

Sizes (pixels)

P*
M
MM
G

320x50
970x90 / 300x250
970x150
970x250 / 300x600

Peso máximo
Initial load (KB)
50
150
200
250

Peso máximo
subload (KB)
100
300
400
500

*Formato descontinuado. Somente para referência.

O valor indicado em Initial Load é a soma do peso de todos os arquivos solicitados
antes do DOMContentLoaded. Verifique com o seu Adserver qual o peso necessário
reservado para esta etapa.
O valor indicado em subload é a soma do peso de todos os arquivos solicitados
(iniciado automaticamente sem qualquer interação do usuário) após o
DOMContentLoaded.
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Para mais informações acesse:
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2017/08/IABNewAdPortfolio_FINAL_2017.pdf

Para fazer o download do manual clique no link abaixo:
http://anuncie.globo.com/redeglobo/formatos/index.html?f=169

Click Tag
Informações sobre Click Tag estão no Documento Manual HTML5 que se encontra no link
acima.
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BANNERS
COMUNS

Maxiboard

Especificações
Dimensão (pixel)

970x150

Peso (zip)

Até 200KB

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png, HTML 5

Tempo limite da peça

15 segundos com até 3 loopings
(recomendado).

Peso (TAG)

Até 200KB (init) / 400KB (subload)

Áudio

Sim, com ativação pós clique
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BANNERS
COMUNS

Billboard

Especificações
Dimensão (pixel)

970x250

Peso (zip)

Até 250KB

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png, HTML 5

Tempo limite da peça

15 segundos com até 3 loopings
(recomendado).

Peso (TAG)

Até 250KB (init) / 500KB (subload)

Áudio

Sim, com ativação pós clique
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BANNERS
COMUNS

Meia Página

Especificações
Dimensão (pixel)

300x600

Peso (zip)

Até 250KB

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png, HTML 5

Tempo limite da peça

15 segundos com até 3 loopings
(recomendado).

Peso (TAG)

Até 250KB (init) / 500KB (subload)

Áudio

Sim, com ativação pós clique
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BANNERS
COMUNS

Retângulo Médio + Mobile Retângulo
Médio
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BANNERS
COMUNS

Especificações
Dimensão Inicial (pixel)

300x250

Peso (zip)

Até 150KB

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png, HTML 5

Tempo limite da peça

15 segundos com até 3 loopings
(recomendado).

Peso (TAG)

Até 150KB (init) / 300KB (subload)

Áudio

Sim, com ativação pós clique

Orientações da Peça
- O retângulo médio é um formato integrado para desktop e mobile, contendo a mesma
especificação técnica para os dois devices.
- A veiculação de Retângulo Médio + Mobile Retângulo Médio em vídeo banner deve seguir as
especificações técnicas de RichMedia exclusivas para retângulo médio integrado.
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BANNERS
COMUNS

Super Leaderboard

Especificações
Dimensão Inicial (pixel)

970x90

Peso (kb)

Até 150KB

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png, HTML 5

Tempo limite da peça

15 segundos com até 3 loopings
(recomendado).

Peso (TAG)

Até 150KB (init) / 300KB (subload)

Áudio

Sim, com ativação pós clique
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BANNERS
COMUNS

Take Over - Globoplay
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BANNERS
COMUNS

Especificações
Dimensão Logo (opcional)

450 x 315

Dimensão Landscape (horizontal)

1600 x 900 (área útil 1200 x 790)

Dimensão Portrait Menor (vertical)

500 x 667 (área útil 376 x 567)

Dimensão Portrait Maior (vertical)

768 x 1024 (área útil 576 x 884)

Peso Logo (kb)

Até 100 kb

Peso Landscape (horizontal)

Até 400 kb (Jpg, Png ou Gif)
Até 800 kb (Gif animado)

Peso Portrait Menor (vertical)

Até 100 kb (Jpg, Png ou Gif)
Até 200 kb (Gif animado)

Peso Portrait Maior (vertical)

Até 200 kb (Jpg, Png ou Gif)
Até 400 kb (Gif animado)

Tipos de Arquivo*

Jpg, Png ou Gif

Tempo limite da peça

15 segundos com até 3 loopings
(recomendado).

Orientações da Peça
- É necessário o envio das quatro imagens (Logo, Landscape, Portrait Menor, Portrait Maior)
para veiculação do formato.
- Apenas a imagem do logo aceita fundo transparente. O logo entra após a imagem e
centralizado. Caso na criação já contenha o logo, ele não será necessário.
- O prazo de recebimento do material é de 2 dias úteis.
* Enviar apenas um dos tipos de arquivo escolhidos.
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BANNERS
COMUNS

Aplicação
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VÍDEO

Vídeo

Especificações
Dimensão Inicial (pixel)
Peso (kb)

Ver Formato Vídeo
Vídeos enviados diretamente não têm limite
VAST tag servida por terceiros – consulte
limites de peso do ad server terceiro

Tipos de Arquivo

MP4, MOV ou AVI

Tempo do vídeo

Até 7s (bumper), até 30s (sem skip) e até
180s (com skip).

Observação - vídeos de terceiros*

Devem conter no mínimo 8 segundos.
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VÍDEO

Orientações do material
- Vídeos com skip podem veicular em qualquer duração dos vídeos editoriais da Globo. Vídeos
sem skip de 30 segundos veiculam apenas em vídeos editoriais maiores que 1 minuto.
- Vídeos de 31 a 180 segundos obrigatoriamente devem ter skip.
- Vídeos servidos por ad server terceiro que necessitam do botão skip devem conter no
mínimo 8 segundos. Por uma limitação do player, vídeos de menor duração não contêm o
botão skip, e por isso não podem ser veiculados.
Atenção: Vídeos de 30 segundos, ou mais, com Skip devem vir acompanhados de um vídeo de
7 segundos que veiculará exclusivamente em devices iOS. Isso ocorre devido à restrição de
devices iOS para o skip nos players de vídeo. Caso este vídeo não seja enviado a veiculação em
devices iOS não será feita.
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FullScreen
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Especificações
RICH
MEDIA

Dimensão Inicial (pixel)

Super Leaderboard – 970 x 90
Retângulo Médio – 300 x 250
Meia Página – 300 x 600
Maxiboard – 970 x 150
Billboard – 970 x 250

Dimensão Expandida (pixel)

100% x 100%

Peso*

Do formato inicial escolhido (TAG)

Tipos de Arquivo

HTML 5

Transparência

Suporta canais alfa e transparência

Tempo limite da peça

Até 15 segundos (peça expandida)

Vídeo

Até 2Mb e Streaming até 10Mb

Áudio

Sim, com ativação pós clique

*Total do subload + o iniciado pelo usuário (após interação com a peça) deve ser de 2Mb,
exemplo, se usar um Billboard de peso 500kb, o Fullscreen pós click deverá ter até 1.5Mb.

Orientações da Peça
Após o clique do usuário, a peça terá a dimensão da tela (fullscreen), mas a área útil de criação
terá a dimensão de até 1024x768px.
- O formato só é executado após interação do usuário com a peça de origem (Super
Leaderboard - 970x90, Retângulo Médio - 300x250, Meia Página - 300x600, Maxiboard 970x150 e Billboard – 970x250)
- Caso a peça contenha vídeo, o tempo da peça será de 15s + o tempo do total do vídeo
- Caso o vídeo seja carregado após a interação do usuário via clique ou streaming ele poderá
ter até 10Mb.
-Este é um formato rich media. Assim, é servido exclusivamente por tag de ad server terceiro
e deve ser considerado dentro do escopo apresentados neste manual.
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Outlimit
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Especificações
RICH
MEDIA

Dimensão Inicial (pixel)

Super Leaderboard – 970 x 90
Retângulo Médio – 300 x 250
Meia Página – 300 x 600
Maxiboard – 970 x 150
Billboard – 970 x 250

Dimensão Expandida (pixel)

1055x500 (Home Globo.com)
970x500 (Outras Homes)

Peso*

Do formato inicial escolhido (TAG)

Tipos de Arquivo

HTML 5

Transparência

Suporta canais alfa e transparência

Tempo limite da peça

Até 15 segundos (peça expandida)

Vídeo

Até 2Mb e Streaming até 10Mb

Áudio

Sim, com ativação pós clique

*Total do subload + o iniciado pelo usuário (após interação com a peça) deve ser de 2Mb,
exemplo, se usar um Billboard de peso 500kb, o Outlimit pós click deverá ter até 1.5Mb.

Orientações da Peça
- O formato só executado após interação do usuário com a peça de origem (Super Leaderboard
- 970x90, Retângulo Médio - 300x250, Meia Página - 300x600, Maxiboard – 970x150 e
Billboard – 970x250).
- Caso a peça contenha vídeo, o tempo da peça será de 15s + o tempo do total do vídeo
- Caso o vídeo seja carregado após a interação do usuário via clique ou streaming ele poderá
ter até 10Mb.
-Antes da interação as dimensões da peça variam de acordo com o formato escolhido − Após o
clique do usuário, a peça simulará uma intervenção do conteúdo da página e a área útil de
criação terá a dimensão inicial especificada.
-Este é um formato rich media. Assim, é servido exclusivamente por tag de ad server terceiro
e deve ser considerado dentro do escopo e fluxo apresentados neste manual.
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Vídeo Banner

RICH
MEDIA

Especificações
Dimensão Inicial (pixel)

Super Leaderboard – 970 x 90
Maxiboard – 970 x 150
Billboard – 970 x 250

Peso (TAG)

Do formato inicial escolhido (TAG)

Tipos de Arquivo

HTML 5

Tempo da peça

Limite será o tempo vídeo

Vídeo

Até 2Mb e pós click Streaming até 10Mb

Áudio

Sim, com ativação pós clique

Orientações da Peça
- É permitido o auto play de 5 segundos do vídeo. Apenas após o clique do usuário o vídeo
poderá continuar.
- É preferido que os vídeos venham no formato lightbox para melhor experiência do usuário. Este é um formato rich media. Assim, é servido exclusivamente por tag de ad server terceiro e
deve ser considerado dentro do escopo e fluxo apresentados neste manual.
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Vídeo Banner | Retângulo Médio
Integrado

RICH
MEDIA

Especificações
Dimensão Inicial (pixel)

Retangulo – 300x250

Peso (TAG)

Até 150KB (init) / 300KB (subload)

Tipos de Arquivo

HTML 5

Tempo da peça

Limite será o tempo vídeo

Video Desktop

Até 2Mb e pós click Streaming até 10Mb

Video Mobile

Até 1Mb e pós click Streaming até 5Mb

Áudio

Sim, com ativação pós clique

Orientações da Peça
- É permitido o auto play de 5 segundos do vídeo. Apenas após o clique do usuário o vídeo
poderá continuar.
- É preferido que os vídeos venham no formato lightbox para melhor experiência do usuário.
- O retângulo médio é um formato integrado para desktop e mobile, contendo a mesma
especificação técnica para os dois devices. Por isso a especificação de vídeo banner para
Retângulo Médio + Mobile Retângulo Médio (300x250) é diferente dos demais formatos
(970x90, 970x150 e 970x250).
-Este é um formato rich media. Assim, é servido exclusivamente por tag de ad server terceiro
e deve ser considerado dentro do escopo e fluxo apresentados neste manual.
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Mobile FullScreen

RICH
MEDIA

Especificações
Dimensão Inicial (pixel)

Mobile Banner 320x50
Retângulo Médio 300x250

Dimensão Expandida

100% x 100%

Peso (TAG)*

Até 50KB (init) / 100KB (subload)

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png, HTML 5

Tempo limite da peça

Até 15 segundos (peça expandida)

Vídeo

Até 1Mb e pós click Streaming até 5Mb.

Áudio

Sim, com ativação pós clique

*Total do subload + o iniciado pelo usuário (após interação com a peça) deve ser de 1Mb,
exemplo, Peso da peça inicial 100kb, peça fullscreen deverá ter até 900KB.
-Outras Especificações de vídeo devem ser consultadas com o AdServer Terceiro. O vídeo
deverá ser carregado após a interação do usuário, na tela fullscreen.
-Este é um formato rich media. Assim, é servido exclusivamente por tag de ad server terceiro
e deve ser considerado dentro do escopo e fluxo apresentados neste manual.
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Banner Contextualizado Futebol
CUSTOM

Billboard

Halfpage

Retângulo
Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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Especificações – Billboard
Dimensão (FAIXA PLACAR)

600 x 55

Dimensão (LATERAL)

370 x 250

Tipos de Arquivo

Jpg

Peso (total)*

Até 100KB

CUSTOM

Especificações – Halfpage
Dimensão (TOPO)

300 x 135

Dimensão (FAIXA PLACAR)

300 x 58

Dimensão (INFERIOR)

300 x 112

Tipos de Arquivo

Jpg

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Retângulo
Dimensão (TOPO)

300 x 90

Dimensão (FAIXA PLACAR)

200 x 40

Dimensão (LATERAL)

100 x 160

Tipos de Arquivo

Jpg

Peso (total)*

Até 100KB

Orientações das Peças
- É necessário o envio das oito imagens dos três formatos para veiculação.
- Obrigatória a inclusão do logo em pelo menos uma das imagens de cada formato.
- O prazo de recebimento do material é de 3 dias úteis.
* A soma dos arquivos de cada formato não deve ultrapassar os 100kb permitidos.
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Banner Contextualizado Eventos
CUSTOM

Billboard

Halfpage

Retângulo
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Especificações – Billboard
Dimensão (LATERAL)

370 x 250

Tipos de Arquivo

Jpg ou Gif (pode ser animado)

Peso (total)*

Até 100KB

CUSTOM

Especificações – Halfpage
Dimensão (TOPO)

300 x 135

Dimensão (INFERIOR)

300 x 112

Tipos de Arquivo

Jpg ou Gif (pode ser animado)

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Retângulo
Dimensão (TOPO)

300 x 90

Dimensão (LATERAL)

100 x 160

Tipos de Arquivo

Jpg ou Gif (pode ser animado)

Peso (total)*

Até 100KB

Orientações das Peças
- É necessário o envio das cinco imagens dos três formatos para veiculação.
- Obrigatória a inclusão do logo em pelo menos uma das imagens de cada formato.
- O prazo de recebimento do material é de 3 dias úteis.
* A soma dos arquivos de cada formato não deve ultrapassar os 100kb permitidos.
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Banner Contextualizado Notícias
CUSTOM

Billboard

Halfpage

Retângulo
(A publicidade é revelada pelo movimento do scroll da página)
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Especificações – Billboard
Dimensão (LATERAL)

370 x 250

Tipos de Arquivo

Jpg ou Gif (pode ser animado)

Peso (total)*

Até 100KB

CUSTOM

Especificações – Halfpage
Dimensão (TOPO)

300 x 135

Dimensão (INFERIOR)

300 x 112

Tipos de Arquivo

Jpg ou Gif (pode ser animado)

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Retângulo
Dimensão

300 x 250

Tipos de Arquivo

Jpg ou Gif (pode ser animado)

Peso (total)*

Até 100KB

Orientações das Peças
- É necessário o envio das quatro imagens dos três formatos para veiculação.
- Obrigatória a inclusão do logo em pelo menos uma das imagens de cada formato.
- O prazo de recebimento do material é de 3 dias úteis.
* A soma dos arquivos de cada formato não deve ultrapassar os 100kb permitidos.
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Banner Contextualizado Vídeo
CUSTOM

Billboard

Halfpage

Retângulo
Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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Especificações – Billboard
Dimensão (LATERAL)

485 x 250

Tipos de Arquivo

Jpg, Png, ou Gif (não suporta transparência)

Peso (total)*

Até 100KB

CUSTOM

Especificações – Halfpage
Dimensão (TOPO)

300 x 135

Dimensão (INFERIOR)

300 x 112

Tipos de Arquivo

Jpg, Png, ou Gif (não suporta transparência)

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Retângulo
Dimensão (TOPO)

300 x 50

Tipos de Arquivo

Jpg, Png, ou Gif (não suporta transparência)

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Vídeo
Vídeo do post (pixel)

16:9, dimensão 640 x 360

Tempo da peça

Recomendamos vídeos entre 7 e 15
segundos. No máximo 1 minuto.

Tipos de Arquivo

MP4, MOV, AVI e VAST 3.0

Orientações das Peças
- É necessário o envio das quatro imagens dos três formatos para veiculação e o vídeo.
- Obrigatória a inclusão do logo em pelo menos uma das imagens de cada formato.
- O prazo de recebimento do material é de 3 dias úteis.
Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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* A soma dos arquivos de cada formato não deve ultrapassar os 100kb permitidos.

Versão 1.7.3 (12/02/2019)

34

Banner Vídeo Template
CUSTOM

Billboard

Halfpage

Retângulo
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Especificações – Billboard
Dimensão (LATERAL)

526 x 250

Tipos de Arquivo

Jpg, Png, ou Gif (não suporta transparência)

Peso (total)*

Até 100KB

CUSTOM

Especificações – Halfpage
Dimensão (TOPO)

300 x 216

Dimensão (INFERIOR)

300 x 216

Tipos de Arquivo

Jpg, Png, ou Gif (não suporta transparência)

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Retângulo
Dimensão (TOPO)

300 x 82

Tipos de Arquivo

Jpg, Png, ou Gif (não suporta transparência)

Peso (total)*

Até 100KB

Especificações – Vídeo
Vídeo do post (pixel)

16:9, dimensão 640 x 360

Tempo da peça

Recomendamos vídeos entre 7 e 15
segundos. No máximo 1 minuto.

Tipos de Arquivo

MP4, MOV, AVI e VAST 3.0

Orientações das Peças
- É necessário o envio das quatro imagens dos três formatos para veiculação e do vídeo.
- Obrigatória a inclusão do logo em pelo menos uma das imagens de cada formato.
- O prazo de recebimento do material é de 3 dias úteis.
Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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* A soma dos arquivos de cada formato não deve ultrapassar os 100kb permitidos.
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Vitrine
CUSTOM

Cor do tema

Especificações
Dimensão (LOGO)

93 x 33

Tipos de Arquivo (LOGO)

Jpg, Png (fundo transparente)

Cor do tema

Código hexadecimal. Ex.: #FFCC00

Informações dos produtos (Título,
descrição, preço e etc.) *

Informações do XML do inventário. *

Orientações da Peça
* A URL do XML da base de produtos deve estar no formato Google Products. Veja no link
abaixo as informações para a configuração do XML:
https://support.google.com/merchants/answer/7052112?hl=pt-BR
Existe a possibilidade da utilização de planilhas customizadas no Google Sheets. Os campos
necessários para os produtos são: Nome, Loja, Preço, URL da imagem e URL de destino. Veja
abaixo um exemplo de configuração:
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Native Carrossel

NATIVE

Como funciona o Native Carrossel (desktop)

Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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Como funciona o Native Carrossel (Mobile)

NATIVE

Especificações
Imagens do post (pixel)*

400 x 300 - caso seja menor é preciso

manter a proporção.
Total de 4 imagens.
Peso Imagens (kb)

60 kb (por imagem)

Tipos de Arquivo

Jpg, Gif, Png

Título (Obrigatório)

Até 20 caracteres e não há mínimo.

Subtítulo (Obrigatório)

Até 45 caracteres e não há mínimo.

Orientações da Peça
*Última imagem do Native carrossel obrigatório ter o logotipo do anunciante.
*O título e subtítulo são únicos para todas as imagens do Native carrossel

Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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Chamada Especial Publicitário

NATIVE

Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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Especificações
Imagem do post (pixel)

16:9, 424 x 237 - caso seja menor é

preciso manter a proporção.
Peso Imagem Post (kb)

60 kb

Tipos de Arquivo Post

Jpg, Gif, Png

Imagem Logotipo (Obrigatório)

105 x 27px (obrigatório fundo
transparente)

Peso Logotipo (kb)

10 kb

Tipos de Arquivo Logotipo

Png

Título (Obrigatório)

Recomendado de 55 caracteres, com
máximo de 80 e não há mínimo

Subtítulo (Obrigatório)

Recomendado de 125 caracteres, com
máximo de 180 e não há mínimo.
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Native Video Ad

NATIVE

Especificações
Vídeo do post (pixel)

16:9, dimensão 640 x 360

Tempo da peça

Recomendamos vídeos entre 7 e 30
segundos. No máximo 1 minuto.

Tipos de Arquivo

MP4, MOV, AVI e VAST 3.0
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Chamada Foto Ad

NATIVE

Especificações
Imagem do post (pixel)

16:9, min 424 x 237 – (caso seja menor

é preciso manter a proporção.)
Peso Imagem Post (kb)

80 kb

Tipos de Arquivo Post

Jpg, Gif, Png

Imagem Logotipo (Obrigatório)

Max 30px de altura por 70px de largura
(obrigatório fundo transparente)

Peso Logotipo (kb)

Max 20 kb

Tipos de Arquivo Logotipo

Png

Título (Obrigatório)

Recomendado de 55 caracteres, com
máximo de 80 e não há mínimo

Subtítulo (Opcional)

Recomendado de 125 caracteres, com
máximo de 180 e não há mínimo.

Publicidade (Seleção)

Deverá selecionar entre PUBLICIDADE e
ESPECIAL PUBLICITÁRIO.
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Chamada Video Ad

NATIVE

Especificações
Vídeo do post (pixel)

16:9, dimensão 640 x 360

Tempo da peça

Recomendamos vídeos entre 7 e 15
segundos. No máximo 1 minuto.

Tipos de Arquivo

MP4, MOV, AVI e VAST 3.0

Imagem Logotipo (Obrigatório)

Max 30px de altura por 70px de largura
(obrigatório fundo transparente)

Peso Logotipo (kb)

Max 20 kb

Tipos de Arquivo Logotipo

Png

Título (Obrigatório)

Recomendado de 55 caracteres, com
máximo de 80 e não há mínimo

Subtítulo (Opcional)

Recomendado de 125 caracteres, com
máximo de 180 e não há mínimo.

Publicidade (Seleção)

Deverá selecionar entre PUBLICIDADE e
ESPECIAL PUBLICITÁRIO.
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Orientações e dicas
Imagem JPG
Usa-se o formato JPG para imagens fotográficas ou com muitas cores com degradê, as imagens
em JPG podem variar o peso (kb) de acordo com a qualidade de exportação e dimensão, cada
software tem sua maneira de exportação, você deve configurar de acordo com suas
preferências, pode reduzir ao máximo a qualidade de exportação desde que não influencie
visualmente e não deixe a imagem pixelizada (ver exemplos abaixo).
Exemplo de imagens exportadas com qualidades diferentes.

Neste caso até 40% é aceitável, mas o recomendável seria usar 60%. Lembrando que isso
pode variar de acordo com o tipo de imagem e quantidade de cores usadas.
Com Zoom

Imagem GIF
Com o formato GIF pode-se criar animações formadas por várias imagens compactadas numa
só, podendo utilizar transparência em áreas vazias e também pode-se criar um GIF de imagem
única sem animação.
Versão 1.7.3 (12/02/2019)
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Este formato possui uma paleta limitada de cores (256 no máximo), impedindo o seu uso
prático na compactação de fotografias. Por causa desta limitação o formato GIF é utilizado
para armazenar ícones, pequenas animações ou imagens com áreas extensas de cores
chapadas. Não recomendável para fotos.
Uma animação em GIF com fotos deixa o arquivo muito grande, não deixará suas imagens
limpas e de difícil publicação.
Comparativo de Foto

Comparativo de imagem de Vetor

Imagem PNG
O formato PNG permite retirar o fundo de imagens com o uso do canal alfa. O canal alfa,
diferentemente da transparência do GIF, é capaz de definir o nível de opacidade de cada pixel,
as mais usadas são PNG-32, PNG-24 e PNG-8, o que muda neles é quantidade de cores
envolvidas no processo de exportação e o canal alfa.
Arquivo (Bits)
PNG-8
PNG-24
PNG-32
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Comparativo entre JPG, PNG e GIF

Borda
Todos os banners que tenham sua cor de fundo igual a cor de fundo da página (branca ou
cinza) deverão ter uma borda na cor preta com 1 px de espessura.

Tempo de animação
Seguindo as diretrizes de boas práticas do IAB e visando melhores resultados e uma melhor
experiência para o usuário, recomendamos que o criativo tenha tempo máximo de 15
segundos com até 3 loopings.

Vídeo (pre-roll)
Especificações vídeos formato (MP4):
Aspecto Widescreen (16:9) *MELHOR OPÇÃO*
- Codec H.264 High Profile - 720p (1280x720) OU 1080p (1920x1080).
- Frame Rate 29.97fps, 2.5 Mbps (0.2 bpp).
- O vídeo deve estar deintrelaçado, “encodado” com a função “deinterlace” marcada.
- Áudio: MP3, 192kbps, Estéreo, 48kHz.
- Tempo de duração: 15 ou 30 segundos para os comerciais Pré-Roll.
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Especificações vídeos formatos (AVI e MOV):
Aspecto Widescreen (16:9)
Vídeo Codecs:
- HDV 720p (1080x720) OU 1080p (1920x1080)
- Frame Rate 29.97fps, 50Mbps
- O vídeo deve estar deintrelaçado, “encodado” com a função “deinterlace” marcada.
- Áudio: PCM 16bits, estéreo, 44100Hz.
- Tempo de duração: 15 ou 30 segundos para os comerciais Pré-Roll.
* O fator 0.9 ou 1.0 é o aspecto do pixel, em que 1.0 é quadrado e 0.9, retangular.

O que não pode ser enviado:
- Vídeos com frame rate diferente de 29,97fps. Abaixo desse valor, o vídeo perde a
continuidade pela duplicação de frames e acima onera muito o tempo de processamento
desnecessariamente.
- Encapsulamentos diferentes de AVI, MOV e MP4.
- Áudio estéreo com som somente em um dos canais.

Observações Gerais:
- Recomendamos o uso do software Adobe Premiere CS4 ou superior.
Atenção: O vídeo deve possuir CRT para internet de acordo com a Lei nº 10.454, de 13 de
maio de 2002 (sobre remissão da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica – Condecine).
-Os vídeos podem ser enviados de três formas:
1. Envio do arquivo de vídeo diretamente para o analista comercial.
2. No template VAST – Sendo que são aceitos o template VAST 3. Deve ser servido por
um AdServer terceiro homologado.
3. No template VPAID – Existem templates VPAID Flash e templates VPAID HTML5 –
devido ao player utilizado, só aceitamos o template VPAID HTML5. Deve ser servido
por um AdServer terceiro homologado.

Áudio
O áudio da peça deverá ser ativado após interação do usuário com um clique, deve-se
especificar com um ícone a existência do som conforme imagem abaixo.
Som inativo no carregamento da peça.
O botão deve estar posicionado sempre no canto inferior direito e deverá ter o tamanho de
30x30 pixels.
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CORRETO

ERRADO

Interação do usuário e ativação do áudio.

Interação com clique no botão de áudio
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