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O primeiro jornal online em
tempo real em língua
portuguesa. Traz a
credibilidade e princípios
editoriais do Grupo Folha.
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FORMATO TIPO DE PEÇA DIMENSÃO PESO
VERSÃO

DO FLASH EXTENSÃO CLICKTAG
TEMPO DE
DURAÇÃO OBS.:

CLICKTAG DO
BOTÃO DECHAR

Super Banner
Alternativa e

Principal
40kb 10 .gif e .swf

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

728x90

Retângulo Médio
(Arroba)

Alternativa e
Principal

40kb 10 .gif e .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

300x250

Super Banner
Expansível

Alternativa 40kb .gif **728x90

Principal 65kb 10 .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

728x300

Alternativa

Principal

Retângulo Médio
Expansível
(Arroba)

40kb .gif **300x250

45kb 10 .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

450x375

Formatos por CPM

* *

* *

*

*

*

Expande para baixo. A peça
em Flash em repouso deve
ter 728x90, expandindo para
728x300 via "mouse over".

*

*

*

Expande para baixo e para
a esquerda. A peça em
repouso deve ter 300x250,
expandindo para 450x375
via "mouse over".

*

*

*

*

*

*

Square Banner
Alternativa e

Principal
40kb 10 .gif e .swf

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

300x250

Alternativa

Principal

Square Banner
Expansível

40kb .gif ou .jpg* *300x250

65kb 10 .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

970x250

Botão na Notícia
Alternativa e

Principal
12kb 10 .gif e .swf

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

180x150

* *

*

*

*

Expansão para esquerda.
A peça em repouso deve ter
300x250, expandindo para
970x250 via "mouse over".

* *

*

*

*

*

Formatos por Período / Cotas

Alternativa

Principal

Botão na Notícia
Expansível

12kb .gif **180x150

18kb 10 .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

270x225

*

*

*

Expande para baixo e para a
esquerda. A peça em Flash em
repouso deve ter 180x150,
expandindo para 270x225 via
“mouse over”.

*

*
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FORMATO TIPO DE PEÇA DIMENSÃO PESO
VERSÃO

DO FLASH EXTENSÃO CLICKTAG

**

.
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

20kb .gif e .swf
Skyscraper

(banner vertical)
Alternativa e

Principal
10120x600

ÚnicaFolhashop 12kb
texto + .gif

ou .jpg
50x50

Alternativa

Principal .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

Skyscraper
Expansível

10

20kb

45kb

.gif **120x600

270x600

*

estático

É necessário o envio de um
redirect para que a peça possa
ser contabilizada. O título da peça
deve ser o nome da empresa.

*

*

Expande para a esquerda. A peça
em Flash em repouso deve ter
120x600, expandindo para
270x600 via "mouse over".

*

*

*

*

*

*

Formatos por Período / Cotas (continuação)

TEMPO DE
DURAÇÃO OBS.:

CLICKTAG DO
BOTÃO DECHAR

Logotipo

Ticker

Texto * texto ***
aprox.

60
caracteres

512 bytes .gif **

* *

*55x19

Texto com aproximadamente
60 caracteres e link de destino.
Anexar simulador

Gif ou JPG que passa antes do
texto com a mensagem.
Encaminhar redirect para
contabilização dos clicks.

Formatos por Diária

estáticoFotoplex Principal 25kb jpg ou .gif300x220

Deve conter o jpg ou gif + um
texto com 100 caracteres
aproximados. Para contabilizar
clicks, é preciso que o cliente
mande um pixel contador.
As impressões totais
são estimadas.

DHTML Principal 20kb 10 .swf
12

segundos
Área

330x300

Inserir botão fechar do lado
direito superior.
Não deve possuir clique em área
transparente, se servido via
Tag o posicionamento deve ser
Top:300 Left:10.
Frequência 1x por Browser aberto.

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

on (release) {
getURL("javascript:ap();", "_self");
}

*

*

*

9

8
segundosÚnicaPodcast

Encaminhar frase para
gravação de spot/áudio
de 8 segundos

***** *

Formatos Especiais



Videocast Única
até

100mb

AVI ou DIVX ou DV ou
MOV ou QT ou MPEG
ou MPG ou MP4 ou
ASF ou WMV e FLV.

120
segundos

Para contabilizações de 3th
Adservers só é permitido o
envio de contadores para clique.

O formato é composto por
duas peças: 1 peça 1280x600
com preenchimento gráfico nas
laterais + banner Fixo disponivel
na página (Poder ser,
Super Banner, arroba banner ou
Selo 300x40). A peça 1280 deve
ter o "miolo" (area 1024) branco.
Formato posicionado abaixo da
linha do logo dos canais. O clique
deve ser somente nas imagens
lateriais.

"Background"
Internacional, F5
ou Guia da Folha

Única 50kb .jpg *

1280x600px.
(altura

máxima)

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

Super Mega Banner
FOLHA.COM.BR

Super Mega Banner
F5 e Guia da Folha

Alternativa

Alternativa

40kb

40kb

.gif ou .jpg

.gif ou .jpg

*

*

*

*

728x90

728x90

Principal

Principal

85kb

85kb

10

10

.swf

.swf

*

*

970x550

970x550

A peça não deve possuir
clique em área transparente.
A Expansão é para Baixo e para
direita. A peça em flash
em repouso deve ter 728x90,
expandindo para até 970x550
via "mouse over".
Outra opção é que a animação
se inície após o clique na peça
em repouso, seguindo as
mesmas dimensões.
Neste caso, Inserir botão
fechar do lado direito superior.
Fomato Exclusivo para
noticias/páginas internas
da Folha.com.br

A peça não deve possuir
clique em área transparente.
A Expansão é para Baixo e para
esquerda. A peça em flash em
repouso deve ter 728x90,
expandindo para até 970x550
via "mouse over".
Outra opção é que a animação
se inície após o clique na peça
em repouso, seguindo as
mesmas dimensões.
Neste caso, Inserir botão
fechar do lado direito superior.
Fomato Exclusivo para
notícias/páginas internas
do F5 e Guia da Folha.com.br

*

*

*

*

**

*** *

*

*

*

*

*
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FORMATO TIPO DE PEÇA DIMENSÃO PESO
VERSÃO

DO FLASH EXTENSÃO CLICKTAG
TEMPO DE
DURAÇÃO OBS.:

CLICKTAG DO
BOTÃO DECHAR

Formatos Especiais
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A peça não deve possuir clique
em área transparente.
A Expansão é para a esquerda
e para baixo. A peça em
repouso deve ter 300x250px,
expandindo para até 970x550 via
"mouse over". Outra opção é
que a peça se inície após o clique,
seguindo as mesmas dimensões.
Neste caso, Inserir botão fechar
do lado direito superior.
Formato exclusivo para
Home Page.
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FORMATO TIPO DE PEÇA DIMENSÃO PESO
VERSÃO

DO FLASH EXTENSÃO CLICKTAG
TEMPO DE
DURAÇÃO OBS.:

CLICKTAG DO
BOTÃO DECHAR

Formatos Especiais

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

on (release) {
getURL("javascript:ap();", "_self");

}

Intervenção

Alternativa 40kb .gif ou .jpg * *300x250

Principal 85kb 10 .swf *970x550

** *

*
Alternativa e

principal
Portrait

Formato exclusivo para Home
Page e sujeito a  disponibilidade..gif e .swf1050kb350x1050

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

on (release) {
getURL("javascript:ap();", "_self");

}
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Formato 1

Wide Sky
(300x600px)

Selo 300x100
(Folhainvest e Especiais)

Alternativa e
Principal

Alternativa e
Principal

Alternativa e
Principal

16kb

40kb

15kb

10

10

10

.gif e .swf

.gif e .swf

.gif e .swf

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

*

*

*

220x90

300x600

300x100

*

*

*

Selo de patrocínio
(Home Page e

Home Internas)

Alternativa e
Principal

4kb300x40 . *10
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

.gif e .swf

Alternativa e
Principal

Half-Page 10
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

30kb .gif e .swf *240x400

Formatos de Patrocínio

*

*

*

*

* *

*

Principal 10kb 10 .swf
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

*300x120

Expande para baixo. A peça em
Flash em repouso deve ter
300x40px., expandindo para
300x120px. via "mouse over".

*

**Alternativa 4kb .gif *300x40 * *Selo de patrocínio
Expansível

(Home Page e
Home Internas)



Alternativa e
Principal

Selo Testeira 10
on (release) {
getURL(_root.clicktag,"_blank");
}

6kb .gif e .swf *168x28

Alternativa e
Principal

Selo Patrocínio *
Barra Indicadores

*4kb .gif estático*120x35

* *

* *

Formatos de Patrocínio

Única
Entre páginas

HTML5 *50kb .gif ou .jpg768x1024

ÚnicaSquare HTML5 *17kb .gif ou .jpg estático

estático

*250x250

** *

* *

Formatos HTML5

ÚnicaMobile App. iPhone *30kb .gif ou .jpg320x50 estático**

Encaminhar link de
redirecionamento
da campanha

Formatos Mobile
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FORMATO TIPO DE PEÇA DIMENSÃO PESO
VERSÃO

DO FLASH EXTENSÃO CLICKTAG
TEMPO DE
DURAÇÃO OBS.:

CLICKTAG DO
BOTÃO DECHAR

9



Para mais informações sobre versão do Flash, função "Expandable" e dúvidas técnicas,
consultar http://publicidade.uol.com.br/formatos/web/expansiveis.html

Função “Expandable”.

Os materiais devem ser encaminhados para o e-mail: comercial.online@grupofolha.com.br.

Envio de material

Para AdServers, encaminhar juntamente com as TAGS os materiais para teste.

AdServers

Todas as peças deverão utilizar Flash na versão 10 ou anterior
As peças expansíveis devem possuir o gif ou jpg no peso inicial da peça.
As peças com fundo branco devem conter borda de no mínimo 1px.

Considerações importantes
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