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Proposta 

Este conjunto atualizado de diretrizes de anúncios de unidade 
móvel visa simplificar a criação, planejamento, venda, compra e 
relatórios de anúncios móveis em uma base global. Ao padronizar 
alguns tamanhos que são mais aceitos, a publicidade móvel será 
mais fácil de ser adicionada ao marketing mix de todos os 
anunciantes ao redor do mundo. Enquanto a MMA sempre esteve 
atenta a necessidade de padrões para os anúncios móveis, este 
esforço é importante porque marca a colaboração entre os 
associados da MMA ao lado da área de vendas, incluindo as redes 
de publicidade, fornecedores de mídia e editores juntamente com 
a entrada direta do lado dos compradores nas agências de 
publicidade global. 

O aspecto “universal” deste pacote de publicidade móvel é 
baseado no fato de que as redes de anúncios compatíveis e 
editores que oferecerem este pacote, irão fornecer ao anunciante 
com alcance virtualmente global ou universal tanto nos 
smartphones quanto nos feature phones. 

 

Background 

A MMA publicou dois documentos no início de 2011, Mobile 
Advertising Guidelines (v.5.0)* (Lançado ao comentário 
público) e o Universal Mobile Ad 
Package (v.1.0) * (Lançado ao comentário 
público) que ofereceu uma boa, mas após 
cuidadosa reflexão, insuficiente orientação.  No 
MMA Fórum em Junho, em NY, o conselho de 
diretores da América do Norte iniciou um 
esforço para resolver as deficiências destas 



 

 

diretrizes. Este grupo e a MMA reuniu um pequeno “time SWAT” 
composto por executivos sênior de mídia para formular um 
conjunto mais útil de padrões. 

Processo 

O time concordou que os dados deveriam guiar este esforço. A 
MMA com a parceria da ImServices Group, entrevistou uma 
centena de grandes redes globais de publicidade móvel e algumas 
grandes editoras, convidando-os a contribuir com dados globais, 
agregados, entregues e impressões de publicidade móvel do 
segundo semestre de 2011. Estes dados foram divididos entre 
smartphones e feature phones, networks e publishers, e incluiu 
sites móveis e aplicativos. Este processo será repetido 
periodicamente, a fim de reunir provas de novos tamanhos de 
publicidade móvel que deverão ser considerados e adicionados ou 
para determinar se certos tamanhos deverão ser excluídos. 

Resultados 

Após analisar centenas de bilhões de impressões 
de anúncios móveis entregues em 
todo o mercado global de 
publicidade móvel, os dados 
revelaram que, apesar de dezenas 
de tamanhos de unidade terem 
recebido algum apoio, foram encontradas 6 
unidades que representaram o uso mais 
frequente e consistente. Estas 6 unidades foram 

acordadas como o pacote Mobile Universal Ad Package v.2.0 
(substituindo tanto o MAG v.5.0 quanto o UMAP v.1.0). 

Inicialmente, todas as maiores redes de publicidade concordaram 
em apoiar os novos padrões de unidade, como ter alguma 



 

 

significância, na maioria das grandes editoras norte americanas 
globais. Mas o resto do mercado terá a chance de participar e se 
tornar compatível com estas diretrizes. A MMA irá anunciar os 
novos padrões por meio de um período de comentário público de 
30 dias, no início de Dezembro de 2011. Após os comentários e 
apoio foram recebidos, todas as redes de publicidade móvel e 
editores terão até o final do primeiro semestre de 2012 para se 
tornar totalmente compatíveis. Nesta época, a MMA irá emitir 
selos de conformidade para uso de seus associados utilizarem em 
seus sites e materiais de marketing. 

Guia para Designers e Desenvolvedores  

A inserção de anúncios móveis são frequentemente escaladas 
automaticamente quando exibidas em dispositivos com telas de 
alta densidade de pixels. Por exemplo, um banner de 300x50 
geralmente será expandido para consumir 600x100 em um Iphone 
4, visto que um Iphone 4 tem o dobro de densidade de pixels de 
um Iphone 3. Esta escala de criação geralmente é realizada 
automaticamente pelo site/propriedade/editor que exibe o 
anúncio para que ele seja sempre apresentado em um tamanho 
físico razoável para o consumidor final. Se esta escala de criação 
não fosse feita, a inserção do tamanho 300x50 apareceria com a 
metade do tamanho desejado quando exibido em um Iphone 4.  

Continuando com o exemplo anterior, a maioria dos 
desenvolvedores de criação podem simplesmente preparar um 
único conjunto de imagens em 300x50 para a inserção de 
anúncios de 300x50. O fato de que a inserção é escalada nos 
dispositivos de maior resolução é geralmente desprezada ( se 
houver) consequência visual na maioria dos casos. No entanto, é 
tecnicamente possível de determinar que os ativos de imagem 
utilizados por um criativo em tempo de execução com CSS 3  



 

 

media queries e o CSS 3 background-size: propriedade. Isso 
permite que ativos de alta resolução de imagem sejam exibidos 
dentro de um criativo quando for mostrado em dispositivos com 
telas de alta densidade de pixels enquanto os ativos de menor 
resolução de imagem podem ser aplicados para dispositivos com 
baixas densidades de pixels. E para otimizar o tamanho total do 
arquivo de uma execução de um determinado anúncio, os 
desenvolvedores criativos podem também escolher em 
implementar apenas algumas imagens em alta resolução. Por 
exemplo, imagens importantes contendo texto/cópia podem ter 
versões em alta resolução disponíveis enquanto outras, menos 
críticas – como imagens contendo fotos ou texturas de 
background – podem nunca precisar de uma versão em alta 
resolução visto que a diferença é pequena na qualidade visual e 
não compensaria o peso adicional do arquivo. 

Implementando estas técnicas opcionais dentro das criações de 
anúncios, permitem que o desenvolvedor criativo controle 
completo sobre como o anúncio vai aparecer para seus 
consumidores finais em diversos ambientes. Esta abordagem 
também minimiza o número total de tamanhos únicos  de 
inserção de anúncios que os editores terão de especificar e 
manter. Em última análise, estes dois fatores ajudam a promover 
uma melhor qualidade, um ecossistema publicitário mais eficiente 
para todas as partes envolvidas no processo de trazer uma 
campanha bem sucedida ao mercado. 

Considerações sobre o sistema operacional  

A maioria das impressões em anúncios móveis estão sendo 
entregues para dispositivos móveis que operam em iOS ou 
Android. No entanto, a MMA está ciente de que muitos 
anunciantes precisam e desejam criar e inserir publicidade em  



 

 

dispositivos que operam em Windows, Rim (Blackberry), ou 
Symbian (Belle Update).  

Os celulares com Windows irão acomodar o UMAP mas também 
vão oferecer altas resoluções em seus dispositivos e sugerir que 
duas unidades sejam consideradas:  

 

A RIM também acomodará o UMAP mas irá oferecer diretrizes 
para seu tablet (veja próxima sessão).  
Os dispositivos com Symbian estão ainda em grande circulação e 
representam uma parcela substancial de alguns inventários em 
anúncios moveis, mesmo que isso deva diminuir ao longo do 
tempo quanto mais dispositivos Nokia irão rodar com o 
Windows. Isso dito, todos os dispositivos Symbian irão adotar o 
novo UMAP. 

Guia para Tablets 

O time SWAT concordou em oferecer 
orientação inicial sobre os tamanhos dos 
anúncios que estão ganhando força entre 
compradores e vendedores. Como o mercado é 
dominado atualmente por um tablet, a MMA 
continuará a oferecer orientação atualizada a 
cada 6 meses daqui para frente. Orientação 
inicial no quadro a direita.   

Por favor considere que esta é uma área muito dinâmica no 
momento e enquanto alguns tamanho emergem como populares, 



 

 

isso pode mudar rapidamente, quando novas medidas efetivas 
emergirem e compradores e vendedores acharem novas soluções 
para as necessidades de marketing das marcas. 

 

Próximos Passos 

Press release inicial, adicionar apoiadores após comentário 
publico e promover a grande aceitação; estabelecer selo de 
conformidade e distribuir para todos os membros qualificados. 

 
 

 

 

 

	  


