
 

FORMATO – DHTML (Floating)  
 

Especificações: 
 
Formatos: SWF 
Peso: 40kb 
Tamanho da criação: 300x250 pixels 
Tempo máximo de duração da animação: 8 segundos; 
Áudio: não é permitido sem a intervenção do usuário. 
 

Orientações específicas para essa peça: 
 

 O prazo para testes funcionais dessa peça é de 36 horas úteis; 

 Não pode haver cliques em partes transparentes (sem arte) da peça; 

 É necessário incluir um fundo no último layer da timeline da animação, podendo ser 
um objeto ou imagem para evitar transparência na peça; 

 Para o botão fechar será fornecido pela Globo.com um arquivo .fla contendo o botão 
fechar padrão, que deverá ser inserido no canto superior direito da animação; 

 A peça deve possuir um “layer” acima de todas as outras com o action script que se 
encontra ao final desse manual em seu primeiro frame, durando até o fim da timeline; 

 As funções de click e do botão de fechar encontram-se também ao fim desse manual; 

 A peça pode estar em Flash 9 e a Globo.com, de acordo com estudos feitos acerca do 
consumo de CPU, recomenda o uso de 18fps. 

 

Códigos (Action Scripts) de funcionamento da peça: 
 
- No primeiro frame da timeline da animação, deve ser inserido o seguinte código fora de 
quaisquer objetos (movie clips e afins). 
 
MovieClip.prototype.tabEnabled = false; 

Button.prototype.tabEnabled = false; 

Stage.scaleMode = “noScale”; 

Stage.align = ‘TL’; 

function go() { 

if(_root.id.length > 0) { 

if(_root.ie == ‘true’) { 

fscommand(“go”,_root.lnk); 

} else { 

getURL(_root.lnk,’_blank’); 

  } 

 } 

} 

function fechar() { 

if(_root.id.length > 0) { 

if(_root.ie == ‘true’) { 

fscommand(“fecha”,””); 

} else { 

getURL(‘javascript:fechaBannerGlb(“’ +_root.div+ ‘”);’); 

  } 

 } 

} 



 

 
 
- Função de click (inserida no objeto botão da peça): 
 
on(release) { 

_root.go(); 

} 
 
- Função do botão de fechar: 
 
on(release) { 

_root.fechar(); 

} 
 
- No último frame da animação, deve ser incluída essa mesma função de fechar, mas sem o 
parâmetro “on(release)”: 
 
_root.fechar(); 

 
 

Importante: caso copie o código diretamente deste arquivo PDF re-digite as aspas, pois tal 
processo as transformam em caractere especial invalidando o código. 
 


