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Site desktop



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Arroba
Formato exibido na Homepage, 

Resultado de Busca, Detalhe do 

Anúncio e Revista Webmotors

.5



Arroba
SEÇÃO
Homepage, Resultado de Busca, Detalhe
do Anúncio e Revista

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 250 pixels

PESO MÁXIMO
20 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou ZIP contendo as imagens e arquivos HTML5*

Z-INDEX
De 10 a 20

OBSERVAÇÕES
u Para peças em HTML5 é obrigatória a inserção da TAG de 

contabilização*
u Não pode conter áudio
u Esse formato aceita vídeo, veja as especificações no slide 61

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .7

Arroba web ad
Formato exibido nas páginas de 

Detalhe do Anúncio Webmotors



ARrOBA web ad

SEÇÃO
Detalhe do Anúncio

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 250 pixels

ENVIAR
u Imagem JPG ou PNG (fundo branco ou transparente), 

tamanho 190x85 pixels
u Título de até 45 caracteres
u Descrição de até 100 caracteres
u Link para redirecionamento (área de clique em toda a peça)





As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

background
Formato de alto impacto, 

exibido na Homepage do site

Webmotors

.10



BACKGROUND
SEÇÃO
Homepage

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 2000 pixels
u Altura total: 1000 pixels
u Respiro do topo: 45 pixels 
u Respiro do centro: 1025 pixels

PESO MÁXIMO
160 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG ou PNG

OBSERVAÇÕES
u Produto destinado somente para montadoras
u Não pode ser em construído em HTML5
u As diárias do Background não podem ser concomitantes

às do DHTML Intervenção

PSD do modelo: https://invis.io/a/XB58CI7A4KE5M



BACKGROUND
OBSERVAÇÕES
u O foco da campanha deve ficar nas áreas demarcadas nas laterais: 545x145 px (em cada lado). Não é

necessário fazer a arte apenas dentro desse espaço (formando retângulos, por exemplo), mas é importante
que a comunicação principal fique ali, pois é a área que não sofre corte na maioria das telas de computador. 
O espaço restante pode ser preenchido com elementos secundários

u O arquivo deve ser enviado apenas com a arte da campanha, sem o print do conteúdo e menu do site
u A área central livre deve estar na cor #f4f4f4
u O fundo da peça deve terminar em fade para a cor #f4f4f4

PSD do modelo: https://invis.io/a/XB58CI7A4KE5M
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As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Background 
especial
Formato de alto impacto, 

exibido na página de Login

Webmotors

.14



BACKGROUND especial
SEÇÃO
Login

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 2000 pixels
u Altura total: 620 pixels

PESO MÁXIMO
120 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG ou PNG

OBSERVAÇÕES
u Produto destinado somente para montadoras
u Não pode ser em contruído em HTML5

PSD do modelo: https://invis.io/a/QR58CI9WJPDTF



BACKGROUND Especial
OBSERVAÇÕES
u O foco da campanha deve ser inserido na área mais clara de 620x590 px
u A área escura deve ser usada para preenchimento da arte, não sendo recomendada a inclusão

de qualquer informação relevante nesta área

PSD do modelo: https://invis.io/a/QR58CI9WJPDTF
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As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Formato exibido nas páginas

de Resultado de Busca da 

Webmotors

.18

Destaque
INTEGRADO



DESTAQUE INTEGRADO
SEÇÃO
Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 713 pixels
u Altura total: 130 pixels

PESO MÁXIMO
35 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u A peça deve conter, de acordo com o modelo: Indicação de 

publicidade; Frase “Considere também esse veículo em sua
busca”; Imagem, Preço, Marca, Modelo e Versão do veículo; 
Apresentação de até 3 atributos do veículo; Logo da 
montadora

u Produto destinado apenas para montadoras



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .20

Formato exibido nas páginas

de Resultado de Busca da 

Webmotors

DHTML
FLOATER



DHTML FLOATER
SEÇÃO
Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 450 pixels

PESO MÁXIMO
60 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou TAG de terceiro*

Z-INDEX
45

TEMPO DE EXIBIÇÃO
Até 12 segundos

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



DHTML FLOATER
ÁUDIO
u Deve conter botão “liga” e “desliga“ e 

cujo início do áudio seja opção do 
usuário

u A criação do botão e a função de “liga” 
e “desliga“ devem ser feitas pelo
anunciante

OBSERVAÇÕES
u É obrigatório que a mídia tenha botão fechar
u O indicador do tempo de exibição é obrigatório e deve

seguir o padrão abaixo. Quando o círculo sumir totalmente, 
a mídia some:

u O botão fechar e indicador de tempo só devem ser
inseridos quando a peça for via TAG de terceiros

u Esse formato aceita vídeo, veja as especificações no 
slide 61



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .23

Formato exibido no resultado 

da Tabela FIPE e Webmotors

DHTML 
INTEGRADO
TABELA



DHTML INTEGRADO TABELA
SEÇÃO
Tabela FIPE e Webmotors

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 348 pixels
u Altura total: 238 pixels

PESO MÁXIMO
60 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou TAG de terceiro*

Z-INDEX
45

TEMPO DE EXIBIÇÃO
Até 12 segundos

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



DHTML integrado TABELA
ÁUDIO
u Deve conter botão “liga” e “desliga“ e cujo início

do áudio seja opção do usuário
u A criação do botão e a função de “liga” e 

“desliga“ devem ser feitas pelo anunciante

OBSERVAÇÕES
u É obrigatório que a mídia tenha botão fechar
u O indicador do tempo de exibição é obrigatório

e deve seguir o padrão abaixo. Quando o 
círculo sumir totalmente, a mídia some:

u O botão fechar e indicador de tempo só devem ser
inseridos quando a peça for via TAG de terceiros

u A peça pode ser de livre criação ou conter, de 
acordo com o modelo: Indicação de publicidade; 
Frase “Considere também esse veículo em sua
busca”; Imagem, Preço, Marca, Modelo e Versão do 
veículo; Apresentação de até 3 atributos do veículo; 
Logo da montadora; Link para o Resultado de 
Busca na WebMotors



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .26

Formato de alto impacto, 

exibido na Homepage do site 

Webmotors

DHTML
Intervenção



DHTML INTErvenção
SEÇÃO
Homepage

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 993 pixels
u Altura total: 330 pixels

PESO MÁXIMO
60 KB

FORMATOS DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou TAG de terceiro*

Z-INDEX
45

TEMPO DE EXIBIÇÃO
Até 12 segundos. Caso o tempo seja menor que 12 
segundos, deve ser colocado um comando de STOP no 
final da animação para evitar looping

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



DHTML INTErvencão
ÁUDIO
u Deve conter botão “liga” e “desliga“ e cujo

início do áudio seja opção do usuário
u A criação do botão e a função de “liga” e 

“desliga“ devem ser feitas pelo anunciante

OBSERVAÇÕES
u É obrigatório que a mídia tenha botão

fechar
u Esse formato aceita vídeo, veja as 

especificações no slide 61

u O indicador do tempo de exibição é obrigatório e 
deve seguir o padrão abaixo. Quando o círculo sumir
totalmente, a mídia some:

u O botão fechar e indicador de tempo só devem ser
inseridos quando a peça for via TAG de terceiros



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .29

Formato de e-mail marketing 

personalizável, enviado para 

base selecionada

E-mail
marketing



E-mail marketing
DIMENSÕES
u Largura total: 550 pixels
u Altura total: variável

PESO MÁXIMO
100 KB (HTML + Imagens)

FORMATO DE ARQUIVO
Peça em HTML + Imagens JPG, 
PNG ou GIF

RESTRIÇÕES 
u Peça deve ser composta obrigatoriamente por texto e imagem
u Diagramar o layout em tabelas
u URL destino
u Links devem ter target blank
u Não é permitido o mapeamento de imagens
u Não é permitido inserir formulários na mensagem
u Não é permitido utilizar imagens de fundo na tag <body>
u Acentuação de texto deve estar no formato HTML encoding
u Não é permitido conter site, e-mail e telefone do anunciante na arte

HTML do modelo: https://invis.io/a/8W58CK0BG95XK



E-mail marketing
RESTRIÇÕES 
u Utilizar CSS apenas na forma 

inline, pois alguns provedores de 
e-mail não consideram nada 
acima da tag <head>

u Para evitar que o Outlook e Gmail 
acrescentem espaços extras ao
redor das imagens, insira
border="0" e style=” display:block; 
border:none;”; em todas as tags 
<img> do template 

RECOMENDAÇÕES
u Utilizar fontes de sistema (Arial, Verdana, Times…)
u Usar o atributo alt da tag <img> para as imagens mais relevantes do 

template
u Formatar textos, preferencialmente, utilizando a tag <font>
u Não posicionar elementos no template por meio de CSS, utilizar

propriedades como float, position, top, left, bottom e right
u Ao usar cor de fundo na tag <body>, especificá-la por meio do 

atributo bgcolor do HTML e da propriedade background-color do CSS
u Para otimizar a entrega das mensagens, desenvolva o código HTML 

de modo que tenha até 30kb

HTML do modelo: https://invis.io/a/8W58CK0BG95XK



HTML do modelo: https://invis.io/a/8W58CK0BG95XK



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Formato de matéria, publicado 

na Revista Webmotors

.33

Informe
publicitário



Informe publicitário
OBSERVAÇÕES
u Links devem ter target blank
u Exibição da matéria será de acordo com o layout padrão da seção Revista
u O material entregue deve conter:

§ De 1 até 19 fotos
§ Título com até 40 caracteres
§ Subtítulo com até 80 caracteres
§ Texto com aproximadamente 2.550 caracteres



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .35

Formato de post, publicado no 

Twitter oficial da Webmotors

POST
PAtrocinado



Post Patrocinado
PESO MÁXIMO
136 KB

FORMATO DE ARQUIVO
Texto com até 140 caracteres ou texto com até 116 caracteres + Imagem JPG ou PNG

OBSERVAÇÕES
u Imagem ilustrativa opcional
u Link direcionando para página definida pelo anunciante
u O link de direcionamento é considerado na contagem de caracteres



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .37

Formato exibido no Resultado

de Busca Webmotors

Ppi alert



Ppi alert
SEÇÃO
Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura da imagem: 45 pixels
u Altura da imagem: 45 pixels

PESO MÁXIMO
5 KB

FORMATO DE ARQUIVO
Texto + GIF ou PNG transparentes (45x45 px)

OBSERVAÇÕES
u Produto destinado somente para montadoras
u Deverá ser encaminhado:

§ Logo montadora: GIF com transparência (45x45px)
§ Título: limitado a 2 linhas de 11 caracteres
§ Texto comercial: limitado em 75 caracteres
§ Recomendado: Link para resultado de busca na

WebMotors





As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .40

Formato de alto impacto, 

exibido na home da seção

Comprar da Webmotors

Searchback



searchback
SEÇÃO
Comprar

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura e altura totais: 993x445px
u Área foco da campanha: 993x265px

PESO MÁXIMO
100 KB

FORMATO DE ARQUIVO
Imagem JPG ou PNG

OBSERVAÇÕES
u Produto destinado somente para montadoras
u Não pode ser contruído em HTML5
u A imagem enviada deve ser obrigatoriamente de um 

veículo
u Recomenda-se que o link seja direcionado para páginas

internas da Webmotors

PSD do modelo: https://invis.io/a/DS58CIAHK9VNJ



PSD do modelo: https://invis.io/a/DS58CIAHK9VNJ



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .43

Formato exibido no Resultado

de Busca Webmotors

Skyscraper



skyscraper
SEÇÃO
Resultado de Busca e Revista

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 120 pixels
u Altura total: 600 pixels

PESO MÁXIMO
30 KB

FORMATO DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou ZIP contendo as imagens e arquivos HTML5*

Z-INDEX
De 10 a 20

OBSERVAÇÕES
u Para peças em HTML5 é obrigatória a inserção da TAG de 

contabilização*
u No Resultado de Busca, essa peça fica fixa junto à rolagem
u Só é exibido em telas com resolução igual ou maior que 1280x720px

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .45

Formato exibido no Resultado

de Busca Webmotors

WIDE 
Skyscraper



Wide skyscraper
SEÇÃO
Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 160 pixels
u Altura total: 600 pixels

PESO MÁXIMO
20 KB

FORMATO DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou ZIP contendo as imagens e arquivos HTML5*

Z-INDEX
De 10 a 20

OBSERVAÇÕES
u Para peças em HTML5 é obrigatória a inserção da TAG de 

contabilização*
u No Resultado de Busca, essa peça fica fixa junto da rolagem
u Só é exibido em telas com resolução igual ou maior que 1280x720px

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Formato exibido na lightbox

de fotos da Revista Webmotors

.47

Slide entre
fotos

Imagem 4 de 10



Slide entre fotos
SEÇÃO
Revista

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 630 pixels
u Altura total: 386 pixels

PESO MÁXIMO
40 KB

FORMATO DE ARQUIVO
JPG ou PNG

OBSERVAÇÕES
u Não pode ser contruído em HTML5
u Aparece após a terceira foto do slide



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .49

Super banner
Formato exibido em todas as 

seções do site, exceto Vender e 

áreas logadas



Super banner
SEÇÃO
Todas as seções do site, exceto Vender e 
áreas logadas

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 728 pixels
u Altura total: 90 pixels

PESO MÁXIMO
20 KB

Z-INDEX
De 20 a 30

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou ZIP contendo as imagens e arquivos HTML5*

OBSERVAÇÕES
u Para peças em HTML5 é obrigatória a inserção da TAG de 

contabilização*
u Pode conter áudio desde que apresente botão “liga” e 

“desliga“ e cujo início do áudio seja opção do usuário. Essa
função ser desenvolvida pelo anunciante

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .51

Super banner
expanded
Formato exibido em todas as 

seções do site, exceto Vender e 

áreas logadas



Super banner expanded
SEÇÃO
Todas as seções do site, exceto Vender e áreas logadas

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 728 pixels
u Altura total: 90 pixels (fechado) 300 pixels (aberto)

PESO MÁXIMO
155 KB

TIPOS DE ARQUIVO
TAG de terceiro*

Z-INDEX
De 20 a 30

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



Super banner expanded
OBSERVAÇÕES
u Expande em mouse over, sobrepondo parte do conteúdo do site
u Não é permitido banner transparente
u Pode conter áudio desde que apresente botão “liga” e “desliga“ e cujo início do 

áudio seja opção do usuário. Essa função ser desenvolvida pelo anunciante
u Esse formato aceita vídeo, veja as especificações no slide 61

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Formato exibido no Resultado

de Busca Webmotors

.54

SUPER BANNER
INTEGRADO



SUPER BANNER INTEGRADO
SEÇÃO
Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 728 pixels
u Altura total: 90 pixels

PESO MÁXIMO
20 KB

FORMATO DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou ZIP contendo as imagens e arquivos
HTML5*

Z-INDEX
De 10 a 20

OBSERVAÇÕES
u Para peças em HTML5 é obrigatória a inserção da TAG 

de contabilização*

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Formato exibido no rodapé da 

Homepage, Resultado de Busca e 

Detalhe do Anúncio Webmotors

.56

Superleader
board



superleaderboard
SEÇÃO
Rodapé da Homepage, Resultado de 
Busca e Detalhe do Anúncio

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

DIMENSÕES
u Largura total: 970 pixels
u Altura total: 90 pixels

PESO MÁXIMO
20 KB

Z-INDEX
De 10 a 20

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG, GIF ou ou ZIP contendo as imagens e arquivos HTML5*

OBSERVAÇÕES
u Para peças em HTML5 é obrigatória a inserção da TAG de 

contabilização*
u Pode conter áudio desde que apresente botão “liga” e 

“desliga“ e cujo início do áudio seja opção do usuário

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors

Formato exibido no rodapé do

Resultado de Busca Webmotors

.58

Superleader
Board web ad



Superleaderboard web ad

SEÇÃO
Rodapé do Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 970 pixels
u Altura total: 90 pixels

ENVIAR
u Imagem JPG ou PNG (fundo branco ou transparente), 

tamanho 150x85 pixels
u Título de até 50 caracteres
u Descrição de até 180 caracteres
u Link para redirecionamento (área de clique em toda a peça)





As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .61

Para os formatos DHTML Floater, 

DHTML Intervenção, Arroba e 

Super Banner Expanded

FORMATOS
DE VÍDEO



FORMATOS DE VÍDEO
FORMATOS
DHTML Floater, DHTML Intervenção, 
Arroba, Super Banner Expanded

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors, Meucarango e Compreauto

PESO MÁXIMO
u Até 300 KB para DHTML Floater 
u Até 600 KB para DHTML Intervenção

e Super Banner Expanded

FORMATOS DE ARQUIVO
TAG de terceiro*

Z-INDEX
10 a 20

FRAME RATE
18 FPS

*Saiba mais no nosso Manual Técnico



FORMATOS DE VÍDEO
OBSERVAÇÕES
u Pode conter áudio desde que apresente botão

“liga” e “desliga“ e cujo início do áudio seja opção
do usuário

u É imprescindível enviar o vídeo com o link para 
aprovação

u A Webmotors não hospeda nenhum dos arquivos

TEMPO DO VÍDEO
Até 30 segundos. O vídeo deve possuir botão
de iniciar e só começa ao clique do usuário

TEMPO DO VÍDEO
15 segundos, sendo permitido looping dentro
do tempo estipulado



Formatos 
site mobile



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .65

site mobileARROBA
Formato exibido no Resultado de 

Busca do site mobile Webmotors



SEÇÃO
Resultado de Busca (após o 3º anúncio e 
após o 10º anúncio) 

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 250 pixels

PESO MÁXIMO
15 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u A peça na ̃o pode ser servida por terceiros
u Os links devem redirecionar o usuário para sites 

otimizados para dispositivos mobile

ARROBA site mobile



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .67

site mobilebanner
Formato exibido na Homepage, 

Resultado de Busca e Detalhe do 

Anúncio do site mobile Webmotors



SEÇÃO
Homepage, Resultado de Busca (topo e 
rodapé) e Detalhe do Anúncio

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 50 pixels

PESO MÁXIMO
5 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u A peça na ̃o pode ser servida por terceiros
u Os links devem redirecionar o usuário para sites 

otimizados para dispositivos mobile

BANNER site mobile



Formatos APPS 
smartphones



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .70

apps

Formato exibido no Resultado

de Busca dos apps iOS e 

Android para smartphone

Banner
Integrado



SEÇÃO
Resultado de Busca (após o terceiro 
anúncio)

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 50 pixels

PESO MÁXIMO
15 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u A peça na ̃o pode ser servida por terceiros
u Os links devem redirecionar o usuário para sites 

otimizados para dispositivos mobile

BANNER integrado smartphones



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .72

apps

Formato exibido na Tabela

FIPE e Webmotors dos apps iOS 

e Android para smartphone

MMA
XX-LARGE



SEÇÃO
Tabela FIPE e Webmotors

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 320 pixels
u Altura total: 50 pixels

PESO MÁXIMO
5 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u A peça na ̃o pode ser servida por terceiros
u Os links devem redirecionar o usuário para sites 

otimizados para dispositivos mobile

Mma xx-large smartphones



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .74

apps

Formato de alto impacto, exibido

na tela de abertura dos apps iOS 

e Android para smartphone

Splash
screen



SEÇÃO
Tela de abertura do aplicativo

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 320 pixels
u Altura total: 480 pixels

TEMPO DE EXIBIÇÃO
6 segundos

PESO MÁXIMO
30 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u Sem redirecionamento para links externos

Splash screen smartphones



Formatos
Apps tablet



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .77

appsARROBA
Formato exibido em Comprar e 

Tabela FIPE e Webmotors dos 

apps iOS e Android para tablet



SEÇÃO
Comprar e Tabela FIPE e Webmotors

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 300 pixels
u Altura total: 250 pixels

PESO MÁXIMO
20 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u A peça na ̃o pode ser servida por terceiros
u Os links devem redirecionar o usuário para sites 

otimizados para dispositivos mobile

ARROBA tablets



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .79

apps

Formato exibido no 

Resultado de Busca dos apps 

iOS e Android para tablet

Banner
Integrado



SEÇÃO
Resultado de Busca

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u iOS: 680x75 px
u Android: 970x90 px

PESO MÁXIMO
20 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u A peça na ̃o pode ser servida por terceiros
u Os links devem redirecionar o usuário para sites 

otimizados para dispositivos mobile

BANNER integrado tablets



As peças submetidas estarão sujeitas a aprovação de acordo com os critérios internos técnicos e de design da Webmotors .81

apps

Formato de alto impacto, 

exibido na tela de abertura dos 

apps iOS e Android para tablet

Splash
screen



SEÇÃO
Tela de abertura do aplicativo

PORTAIS DO GRUPO
Webmotors

DIMENSÕES
u Largura total: 1024 pixels
u Altura total: 768 pixels

TEMPO DE EXIBIÇÃO
6 segundos

PESO MÁXIMO
50 KB

TIPOS DE ARQUIVO
JPG, PNG ou GIF

OBSERVAÇÕES
u Não pode conter áudio
u Sem redirecionamento para link externo

SPLASH SCREEN tablets




