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Fonte: comScore – Junho 2017 - *Dados encontrados apenas para web mobile (excluindo app) 

Portal | Desktop Visitantes únicos Visualizações de página Visitas

Portal A 1.936.169 4.176.000 3.668.961

Correio 24 horas 806.889 15.425.000 2.005.610

Portal E 379.249 5.403.000 914.988

Portal B 376.536 8.571.000 1.577.030

Portal C 294.463 1.149.000 628.387

Portal | Mobile Visitantes únicos Visualizações de página* Visitas*

Portal A 3.891.169 7.426.000 6.060.239

Correio 24 horas 3.090.269 17.113.000 9.695.571

Portal B 729.102 2.814.000 1.443.653

Portal C 527.347 1.152.000 820.709

Portal D 335.417 788.000 1.498.396

32.538.000
visualizações

11.701.181
visitas

806.889
visitantes únicos desktop

3.090.269
visitantes únicos mobile

Portais de notícias da Bahia
Comparativo de audiência pelo comScore

O Correio é o portal de notícias mais visualizado no 
mobile e desktop em toda Bahia.



Correio24horas 
Acesse, entenda, curta 
a Bahia por aqui.



Em um mundo sobrecarregado de informações, o novo Correio24horas se propõe a ser o 

melhor produtor e curador de conteúdo para a Bahia. Com uma equipe de jornalistas e 

colunistas de ponta, somos um dos veículos mais inovadores do Brasil, chegando ao leitor 

baiano com informação de qualidade e da forma mais apropriada -- que pode ser no celular, no 

site ou jornal impresso. 

Nesse cenário, o Correio redesenhou sua presença digital, com um site totalmente renovado, 

limpo, elegante, ágil e orientado à notícia. Com navegação simples e intuitiva, fica clara a 

proximidade com os baianos e com o valor que damos à curadoria e à análise, em cinco seções 

totalmente inovadoras: Minha Bahia, Ba-Vi, Sua Diversão, Brasil e Mundo e Só se vê no Correio.

O que mudou



Brasil e Mundo notícias nacionais e internacionais mais importantes do momento

Seções

Minha Bahia tudo o que acontece no nosso estado

BA-VI

Sua Diversão

Só se vê no Correio

o dia a dia do esporte baiano

curadoria de lazer e diversão

opinião, blogs, conteúdos especiais, furos



Formatos e valores



Publicidade Display

FORMATOS - Desktop

Outlimit (800x600) Billboard (970x250) Retângulo médio (300x250)

Hiper banner (970x90) Super banner (728x90) Half page (300x600) Vídeo inRead (16:9)

Retângulo médio – inread (300x250)



Banner mobile (320x50)

Publicidade Display

FORMATOS - Mobile

Outlimit (300x450) Retângulo médio (300x250) Vídeo inRead (16:9)



Publicidade Display

VALORES - Desktop

Formato Dimensão Plataforma Página Unidade de venda Valor

Outlimit 800x600 Desktop Home ou Internas Diária (3/UUH)* R$ 4.800,00

Billboard – topo NOVO 970x250 Desktop Home ou Internas Diária (3/UUH)* R$ 4.400,00

Retângulo médio 300x250 Desktop Home Diária (3/UUH)* R$ 3.840,00

Retângulo médio – inread NOVO 300x250 Desktop Internas Diária (3/UUH)* R$ 3.840,00

Half page - lateral fixa NOVO 300x600 Desktop Internas Diária (3/UUH)* R$ 4.000,00

Retângulo médio - lateral fixa NOVO 300x250 Desktop Internas Diária (3/UUH)* R$ 3.200,00

Billboard - rotativo NOVO 970x250 Desktop Home ou Internas CPM* R$ 55,00

Hiper banner - rotativo NOVO 970x90 Desktop Home ou Internas CPM* R$ 50,00

Super banner - rotativo 728x90 Desktop Home ou Internas CPM* R$ 45,00

Half page – rotativo 300x600 Desktop Internas CPM* R$ 40,00

Retângulo médio - rotativo 300x250 Desktop Home ou Internas CPM* R$ 48,00

Vídeo inRead 16:9 Desktop Internas CPM R$ 35,00

Especificações: 3/UUH: Limite de 3 impressões por hora a cada usuário único.
Segmentação com acréscimo de 15% ao valor.
*Expansivos somar 15%.

O CORREIO24HORAS É MULTIPLATAFORMA



Publicidade Display

VALORES – Mobile

Formato Dimensão Plataforma Página Unidade de venda Valor

Outlimit 300x450 Mobile Home Diária (3/UUH) R$ 3.000,00

Outlimit 300x450 Mobile Internas Diária (3/UUH) R$ 7.500,00

Banner mobile – topo 320x50 Mobile Home Diária (3/UUH) R$ 1.980,00

Banner mobile - topo 320x50 Mobile Internas Diária (3/UUH) R$ 4.950,00

Retângulo médio 300x250 Mobile Home Diária (3/UUH) R$ 2.400,00

Retângulo médio - inread 300x250 Mobile Internas Diária (3/UUH) R$ 6.000,00

Banner Mobile - rotativo 320x50 Mobile Home ou Internas CPM R$ 33,00

Retângulo médio - rotativo 300x250 Mobile Home ou Internas CPM R$ 40,00

Vídeo inRead 16:9 Mobile Internas CPM R$ 35,00

Especificações: 3/UUH: Limite de 3 impressões por hora a cada usuário único.
Segmentação com acréscimo de 15% ao valor.

O CORREIO24HORAS É MULTIPLATAFORMA



Especificações 
técnicas



Publicidade Display

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - formatos

Formato Dimensão Peso máximo Localização Extensão

DESKTOP

Billboard 970x250 150 kb Home e internas gif, .jpg, .png e html 5

Half page 300x600 150 kb Internas gif, .jpg, .png e html 5

Hiper banner 970x90 150 kb Home e internas gif, .jpg, .png e html 5

Outlimit 800x600 150 kb Home e internas .gif, .jpg, .png e html 5

Retângulo médio 300x250 150 kb Home e internas gif, .jpg, .png e html 5

Super banner 728x90 100 kb Home e internas gif, .jpg, .png e html 5

Vídeo inRead 16:9 30 MB Internas MP4, MOV ou link do YouTube

MOBILE

Banner mobile 320x50 60 kb Home e internas gif, .jpg, .png e html 5

Outlimit 300x450 150 kb Home e internas .gif, .jpg, .png e html 5

Retângulo médio 300x250 150 kb Home e internas gif, .jpg, .png e html 5

Vídeo inRead* 16:9 30 MB Internas MP4, MOV ou link do YouTube

* Vídeo de até 30 segundos.



Estrutura: os assets devem estar no mesmo nível do html principal, ou seja, não 

devem existir pastas organizando os assets:

Envio de peças em HTML5

- Formatos de publicidade HTML5 aceitos

1. Tags de terceiros: aceitamos tags de adservers parceiros, com peças 

produzidas em HTML5, desde que as especificações deste guia sejam respeitadas. 

Macros de click: %%CLICK_URL_UNESC%% / cachebuster: 

%%CACHEBUSTER%%;

2. Doubleclick Campaing Manager (DCM) tags: desde que as especificações deste 

guia sejam respeitadas;

3. Criativos com HTML5 completo (self-contained): um único código HTML5, sem 

nenhum asset necessário. Lembrando que os assets também não podem estar 

em links externos;

4. Pacote (zip) HTML5: único arquivo Zip, contendo o HTML principal e os assets

necessários, como CSS, JS, IMAGENS; 

Publicidade Display

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Publicidade Display

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nomear o arquivo da seguinte forma: site_formato_data(02092015).zip;

Assets suportados: .jpg, .png, .gif, .css, .js, .mp4;

Vídeo: arquivos de vídeos só podem ser carregados a partir do acionamento do 

play pelo usuário. O link para os arquivos devem ser para servidores de streaming, 

ou servidores externos, quando ultrapassam o limite de peso do pacote do 

criativo. Os arquivos de vídeo exigem uma extensão *.mp4. O formato mp4 

maximiza a compatibilidade entre o navegador e os dispositivos. O codec deve ser 

H.264;

Fontes: aceito fontes do Google Fonts (link);

CSS: *.css;

Javascript: *.js - Não é permitido referência a arquivos js e bibliotecas externas, 

apenas aos assets do pacote;

Vídeos: formato .mp4 Codec h264 (arquivos de vídeos só podem ser carregados a 

partir do acionamento do play pelo usuário);

Peso máximo: 150kB.

- Tags de Click

Variável chamada clickTag: existem algumas maneiras de utilizar a variável 
clickTag no anúncio e em todas elas a página do anunciante deve abrir em uma 
nova janela ou aba do navegador, sempre inclua o código abaixo no início do HTML.

<script type="text/javascript">
var clickTag = "%%CLICK_URL_ESC%%%%DEST_URL%%";

</script>

Outra possibilidade

<a href="javascript: window.open(clickTag, '_blank')"></a>

Múltiplos cliques

<script type=”text/javascript”>
var clickTag = “%%CLICK_URL_ESC%%”;
document.getElementById(”link_destino1”).href = 
clickTag+”http://exemplo.com/link1”
document.getElementById(”link_destino2”).href = 
clickTag+”http://exemplo.com/link2”
</script>



Publicidade Display

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Boas práticas

1. Animações

Evite ao máximo o uso de javascripts para animações / transições, dando sempre 

preferência ao recurso de transições do CSS.

2. Fontes

Para textos estáticos use o recurso de redução de peso das fontes do Google 

Fonts (ver item Fontes).

3. Javascripts

Evite recursos que elevem o processamento da máquina do usuário, como 

loopings, Intervals, efeitos, etc. Isso prejudica a experiência do usuário e a 

navegação nas páginas.

jQuery não é recomendado para anúncios HTML5 pelas seguintes razões:

• Desempenho reduzido em dispositivos móveis por causa da dependência de 

animações baseadas em tempo;

• Ponderação desnecessária de arquivos: a maioria das funcionalidades da 

biblioteca não é necessária. Como alternativa, procure bibliotecas mais leves, 

como a “zepto.js”.

- Prazo: a peça deve ser enviada com antecedência mínima de 24hs da data de 

veiculação, até às 17h.

- Prints: os prints são retirados e enviados no 1º dia útil de veiculação, do quadro 

inicial e final da peça. Não retiramos prints nos finais de semana e feriados.

http://exemplo.com/link2




