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Busca por modelos de 
carros e motos

Atingir, no momento da busca, público interessado 
em comprar veículos de determinados modelos

Apenas no Resultado de Busca

Busca por marcas de carros 
e motos

Atingir, no momento da busca, público interessado 
em comprar veículos de determinadas marcas

Apenas no Resultado de Busca

Busca por Estado (UF) Atingir, no momento da busca, público interessado 
em comprar veículos de determinado estado

Apenas no Resultado de Busca

TIPO UTILIZAÇÃO SEÇÕES

Busca por faixa de preço 
de carros e motos

Atingir, no momento da busca, público interessado 
em comprar veículos de determinada faixa de preço

Apenas no Resultado de Busca

Busca por faixa de anos 
de carros e motos

Atingir, no momento da busca, público interessado 
em comprar veículos de determinados anos

Apenas no Resultado de Busca

SEGMENTAÇÕES /



Conteúdo editorial Divulgar mídia em matérias específicas 
da Revista Webmotors

Todas as seções da Revista

Dias da semana 
(de segunda a domingo)

Divulgar mídia em dias específicos da semana Todas as seções do site

Horário - intervalos a cada
uma hora

Divulgar mídia em horários específicos
Ex.: das 13 horas às 13h59

Todas as seções do site

TIPO UTILIZAÇÃO SEÇÕES

IP: Cidade Divulgar mídia para público que está acessando 
o site de determinada cidade

Todas as seções do site

IP: Estado (UF) Divulgar mídia para público que está acessando 
o site de determinada UF

Todas as seções do site

SEGMENTAÇÕES /



BT: Comprar, Vender Divulgar mídia para público que acessou 
as seções Comprar ou Vender

Todas as seções do site

BT: Financiar Divulgar mídia para público que acessou 
a seção Financiar

Todas as seções do site

BT: Seguros Divulgar mídia para público que acessou 
a seção Seguros

Todas as seções do site

TIPO UTILIZAÇÃO SEÇÕES

BT: Revista Divulgar mídia para público que acessou 
a seção Revista

Todas as seções do site

BT: Serviços Divulgar mídia para público que acessou 
a seção Serviços

Todas as seções do site

SEGMENTAÇÕES /



PRAZOS E REGRAS /
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PRAZOS e regras /
PRAZOS
Para peças via TAG, o prazo de publicação é de 16 horas úteis (considerando horário comercial das 9 às 18 
horas). Para os arquivos GIF e/ou flash, 8 horas úteis* (horas a contar antes da data de início de veiculação). 
Para e-mail marketing, o prazo de disparo é de 3 dias úteis. Solicitações enviadas após as 16 horas, serão
consideradas para o dia seguinte a partir do início do horário comercial.

Todo material a ser publicado é previamente analisado e deve ser enviado respeitando o prazo para publicação. 
Caso o material seja rejeitado, o prazo para publicação terá novo início.

REGRAS
Junto ao arquivo da peça, é necessário encaminhar um breve descritivo do funcionamento esperado;
Nenhuma peça pode impedir o funcionamento do site, como bloqueio dos combos de busca, navegação e etc.



VEICULAÇÃO POR TAG /
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VeiculaçÃo por tag /
FORMATO E COMUNICAÇÃO
No caso de veiculação por TAG, em hipótese alguma o cliente pode alterar o formato e/ou a comunicação da 
peça sem aviso e aprovação prévia da WebMotors (o aviso deve acontecer antes da data programada para a 
veiculação).

FREQUÊNCIA E SEGMENTAÇÕES
Controles de frequência e segmentações diversas, tais como dias e horários de veiculação, são feitos pela
WebMotors através do sistema de veiculação. Se houver interesse em inserir algum tipo de controle na TAG, o 
cliente deve contatar o WebMotors com antecedência para análise de cada caso.



VeiculaçÃo por tag /
CONTABILIZAÇÃO
Será incluso, em todas as TAGs, o tratamento para cachebuster, o que tende a minimizar o percentual de 
discrepância entre os relatórios.

A implementação desse tratamento é diferente para cada fornecedor de tecnologia.

Para os casos em que o WebMotors ainda não tem o padrão definido, o fornecedor será contatado, antes da 
data do início da veiculação solicitada, para que a implementação seja feita sem causar interferências na peça.



BOAS PRÁTICAS HTML5 /
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boas práticas HTML5 /
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
u Deve ser um documento .html que siga padrões da W3C http://www.w3c.br/Padroes
u O conteúdo deve conter a tag <!DOCTYPE html> e conter as tags <html> e <body>
u Deve seguir os padrões de segurança SSL
u A peça com chamadas externas deve vir com todo o material hospedado: imagens, JS, CSS, etc
u Utilizar a biblioteca de fontes do Google https://www.google.com/fonts

RESTRIÇÕES
u Não é permitido carregar arquivos cross-domain por questões de segurança
u JSON: Não é permitido por questões de segurança
u Audio: Desligado e somente é permitido após o clique de interação do usuário
u Animação maior que 12 segundos e loop da animação



boas práticas HTML5 /
MÉTODO DE ENVIO
u Todos os arquivos da peça criativa deve vir em um único arquivo .zip
u Os outros arquivos do pacote .zip já devem estar hospedados e o arquivo .html deve fazer a chamada aos

arquivos hospedados.
u Este arquivo .zip com todos os arquivos deve estar dentro do limite de peso de cada criativo. Mesmo com 

as chamadas externas hospedadas.

DIMENSÕES DOS ANÚNCIOS
u A dimensão do anúncio deve ser a mesma que está no midia kit
u Para definí-la, deve ser usada uma tag <meta> dentro da tag <head>

<meta name=“ad.size” content=“width=728, height=90”>



boas práticas HTML5 /
REDUÇÃO DO TAMANHO DE ARQUIVOS E COMPRESSÃO
Como não é feita uma otimização automática para códigos e arquivos de HTML5, 
existem métodos diferentes de redução do tamanho de seus arquivos e compressão do seu código. 

Veja alguns exemplos:
u Minimização do código para remover espaços extras e caracteres desnecessários: http://minifycode.com
u Compressor de JPG ou PNG sem perder a qualidade: http://tinypng.com / http://tinyjpg.com
u Utilizar sempre que possível texto em HTML, para reduzir o peso do arquivo e melhorar a qualidade de leitura
u Reduzir a quantidade de arquivos dentro do .zip para diminuir seu tamanho total
u Usar CSS Sprite Sheets: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/CSS/CSS_Image_Sprites
u Utilizar softwares de criação de peças em HTML5 (ex.: Adobe Edge CC, Adobe Flash CC JS Canvas, Google 

Webdesigner)



boas práticas HTML5 /
CLICKTAG
u Para a correta contabilização dos cliques, deve ser usado o a macro de click %%CLICK_URL_ESC%% antes 

da URL de destino:
<a href=“%%CLICK_URL_ESC%%http://URLDEDESTINO“></a>

u A chamada da clickTag deve ser feitas dentro do arquivo HTML e sem nenhuma minificação. Variáveis
devem ser inclusas no primeiro arquivo .html a ser carregado (no caso de peças polite).

u Não é aceito criativos com múltiplos clickthrough URL
u Sempre definir a URL de destino para uma página _blank:

<a href=“%%CLICK_URL_ESC%%http://URLDEDESTINO” target="_blank"></a>



boas práticas HTML5 /
ANIMAÇÃO
u Evite efeitos intensos de animação e considere um uso correto de controles de tempo Javascript (setInterval, 

setTimeout), loops de animações, elementos DOM, para ser otimizados corretamente.
u Animações em CSS3 utilizam GPU apenas quando configurado no browser do usuário final.
u CSS ou Javascript podem ser utilizados para animação. Separe corretamente Javascript e CSS.
u Minimizar acesso ao DOM
u Garantir performance
u Usar ferramentas de detectação de browser para melhorar eficiência
u Não utilize funções ‘eval()’ para evitar problemas de segurança
u FPS não altera a performance dentro do HTML5 da mesma maneira que acontece com o flash. Utilize métodos

para rodar a animação dentro de uma velocidade permitida do browser: setInterval (para o caso de browser 
antigos) e requestAnimationFrame (sempre que possível como alternativa para a função acima)




