
ESPECIFICAÇÕES EXTRA TABLET 

Obs: tamanho máximo recomendado para peças interativas, 5mb. 

 
 
• As peças que possuírem links externos, precisam ter o botão de fechar. Algumas 
peças feitas pelo indesign já entram com o botão default, porém todas precisam ser 
testadas. 
• Links para aplicativos do Facebook não funcionam. 
• 15% da área superior e 15% da área inferior, não devem possuir links ou interações, 
pois são áreas de exibição da tarja do aplicativo. 
• O material não pode travar a paginação. 
• Para peças que não tenham versão na horizontal ou vertical, enviar o place holder 
(gire seu ipad) (Obrigatório ou iremos inserir uma imagem padrão) 
•  Anúncios com somente uma imagem estática e um link, conseguimos “montar” na 
Infoglobo. Para qualquer outro tipo de interação, a peça deve vir fechada em HTML e 
os arquivos que a compõem também devem ser enviados para 
banner@oglobo.com.br. 
 
• Galeria de Fotos: As fotos para a galeria devem seguir as seguintes especificações: 
Quantidade de fotos: no máximo até 10 fotos. Peso total da galeria com as imagens 
(Horizontal e Vertical): até 5MB. Formato da foto: JPG ou PNG. 
 
• Vídeos : Os vídeos devem atender as seguintes especificações: Peso do vídeo com as 
imagens: até 5MB. Duração do vídeo: até 1 min. Formato do vídeo: MP4 ou MOV. 
Codec: H.264 até 720p e 30 FPS. 
- A área do clique não pode ocupar toda a área da peça (deve estar em locais 
específicos) 
- No formato Multipage: 
- As páginas serão dispostas uma abaixo da outra para navegação vertical 
- A peça deverá ser produzida com a inclusão do Recurso “scroll” para navegação 
vertical 
- A peça deve conter imagem de “setas” para cima ou para baixo indicando que há 
mais conteúdo, 
conforme o modelo abaixo. A seta pode ter cor e opacidade a escolha do anunciante 
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