
Se você precisa anunciar algum produto, serviço
ou sua marca na Internet e acha que existem infi-
nitas possibilidades de formatos, acertou. Tecnoló-
gica por excelência, a web é um meio que se renova
a cada dia, na exata medida em que as ferramentas
de visualização e interação ficam mais sofisticadas.
E ficam a cada momento. Não é exagero dizer que
desde o fechamento desta edição até o instante em
que você está lendo este artigo, alguns tantos novos

formatos estão na praça. Senão, vejamos: portais
como UOL, iG, Globo.com, Terra, MSN, Yahoo, Goo-
gle entre outros, oferecem mais de 50 formatos de
veiculação cada um, sem contar projetos especiais
que podem ser desenvolvidos a quatro mãos com as
agências.

A começar pelo bom e velho banner, que há não
muito tempo quiseram assassinar e até hoje está
aí firme e forte. Mal comparando, só deste formato



básico há tantas variações quantas uma revista impressa
pode oferecer em todo o seu cardápio. Dá para escolher
entre, banner simples, banner quadrado, retangular, ex-
pansível, half banner, full banner, superbanner... Não é à
toa que o Internet Advertising Bureau no Brasil (IAB Bra-
sil) decidiu lançar um pequeno projeto de padronização
de formatos - o Formatos Básicos 1AB - uma iniciativa do
Comitê de Veículos da entidade a fim de simplificar a pro-
dução das peças de publicidade na Internet brasileira.

Com isso, é possível garantir que um anunciante pode
veicular uma mesma peça em quantos sites e portais de-
sejar sem ter que fazer urna produção para cada um deles.
A iniciativa é louvável, até mesmo para ajudar a que os
investimentos no meio façam jus à audiência que oferece.
"Anunciantes e agências que fizerem duas peças de acordo
com os quatro formatos sugeridos (veja a tabela) têm a se-
gurança de que poderão veicular pelo menos uma destas
peças em cada um dos maiores portais do país, diminuin-
do custo de refação de material e agilizando a veiculação
de campanhas", diz o comunicado da entidade.

DETALHES TÉCNICOS
Como se não bastasse a enorme quantidade de formatos

à disposição de agências e anunc iantes-a l iás , não à toa,

as agências de propaganda t radic ionais se renderam

e implantam estruturas específ icas para atender

campanhas de Internet - é preciso observar as questões

técnicas de peso e de movimento da peça. Por exemplo,

no UOL, o banner retangular expansível, que inicialmente

tem 120x60 e 325x200 expandido, não pode ser inserido

em páginas com full banner expansível. Além disso,

esse mesmo formato tem' acionamento e fechamento

por mouse over, e o carregamento da área de expansão

por mouse over ou clique. No Yahoo, o banner Floating

pode ser combinado com back page, "que consiste em

um arquivo Flash mostrado aos usuários após o clique

no banner". Com largura de 765 px e altura máxima de

700 px, seu peso não pode ultrapassar 70 kbs.

É claro que a utilização de um ou de outro formato
depende dos objetivos de cada anunciante, como bem
lembra o gerente geral do UOL, César Senatore. "Mui-
tas agências e anunciantes têm procurado formatos que
proporcionem maior interação com o usuário". Desta
forma, têm que atrelar suas campanhas a ações ino-
vadoras e customizadas. "Isso gera campanhas de fli-
ghts menores e com concentração de verba", emenda
Senatore. No UOL os formatos mais usados são as diá-
rias (dhtml e pop-up) e banners (expand, full banner e
superbanners). "Um novo formato, bastante utilizado
atualmente é o square inserido no conteúdo que apre-
senta taxas de clicks maiores".

Por falar em novidade e exclusividade, a Globo.com tem
agora o big banner (607x100) na home, o mid banner in-
tegrado, posicionado nas capas dos principais produtos
globo.com e o banner expansível associado aos vídeos,
posicionado nas páginas do GloboVideo e veiculado de
forma indexada ao conteúdo em vídeo assistido pelo in-
ternauta. "Todos estes e os demais formatos comerciais
compõem diferentes planos e pacotes", explica o diretor
comercial do portal, Jacques Paciullo, o que dá a exata
medida da imensa variedade de possibilidades de veicu-
lação, como acontece na maioria dos grandes portais. A
Globo.com firmou acordo com a AdMotion, que passou
a ser a parceira exclusiva de tecnologia para anúncios
rich media veiculados no portal. "Com isso, é possível por
exemplo, que um anunciante veicule seus comerciais de
30 segundos nos espaços de banner do portal, seja em no-
tícias, entretenimento ou esportes".

O fato aliás vem ao encontro do anúncio feito recen-
temente pela Eyeblaster, empresa especializada em
tecnologia de rich media para publicidade online, re-
presentada no Brasil pela Realmedia Latin América,
de que triplicou o número de veiculação de campanhas
com recursos interativos realizadas no país no primei-
ro semestre de 2007, com relação ao mesmo período do
ano passado. "No primeiro semestre, 80% das campa-
nhas que veiculamos usaram recursos de vídeo ou com-





ponentes de alta interatividade", garante a responsável
pela comercialização da Eyeblaster, Cheila Biallowons,
em comunicado da assessoria de imprensa.

Essa é a tendência para Senatore, do UOL. Os formatos
do futuro são certamente aqueles de maior potencial de
interação, como mini-sites dentro dos banners ou víde-
os". Mas este segundo formato, principalmente, vai de-
mandar e depender da migração de verbas oriundas da
TV. E não é só isso. Conforme observa o diretor de publi-
cidade do iG, Marcelo Lobianco, do "pragmático click e
resultados de varejo eletrônico aos primeiros entrantes
que querem ver sua marca na web, existe uma lacuna
enorme". É que enquanto estes mais adiantados pensam
em click trought rate e ROÍ, outros ainda programam In-
ternet como mídia tradicional, focando apenas na maior
concentração de audiência. "Somos experiência de mar-

ca em novos e interativos formatos", acentua Lobianco,
lembrando que o portal acaba de lançar uma série de no-
vos formatos, até mesmo para não contradizer a abertura
desse artigo.

No levantamento da Eyeblaster é interessante notar
que alguns formatos que aparentemente podem ser
mais atraentes acabam sendo menos utilizados como
Floating Ad e Window Ad, como apenas 11% e 6% res-
pectivamente. "O elemento surpresa, os formatos asso-
ciados a páginas, como o expandable banner, deixam
um residual que permite ao usuário interagir novamen-
te", diz Cheila. Por isso, Lobianco destaca uma ação do
iG para Credicard Citi, com um banner expansível na
nome que gerou 4% de click. Os expansíveis são real-
mente muito utulizados, como o portal MSN que tem
levado clientes a anunciarem no aplicativo Messenger.
Um cliente assíduo desse formato tem sido a Warner
para realizar seus lançamentos.
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