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O BlogAuto surgiu com a missão de falar de carros, motos e do mercado automobilístico em geral de maneira 

independente e informal, sem preocupação em agradar a este ou aquele fabricante. 

Oferecemos um conteúdo atualizado, dinâmico e informativo. Nossa visão é a de que na economia tradicional, os 

anúncios são peça fundamental na disputa pelo cliente e cada vez mais empresas reservam parte expressiva de seus 

orçamentos para investir em anúncios na internet, rádio, tv e mídia impressa. 

Contudo, a Internet é um canal de divulgação que possui características peculiares e um público mais qualificado, o 

que demanda uma comunicação de mais alto nível. Quando se trata de anunciar na Internet, o importante é não 

perder de vista que o objetivo não é apenas a geração de tráfego, mas a presença da marca na mente do 

consumidor. Se 10 (dez) mil pessoas clicaram em determinado banner, provavelmente 100 (cem) mil pessoas viram 

esse anúncio e fixaram a sua marca. 

Atualmente o blog possui mais de: 

 

 6.000 artigos publicados; 

 49.000 comentários; 

 1000 assinantes via RSS/Feed; 

 5.200 seguidores no Twitter; 

 5.000 seguidores no Facebook; 

 7 anos de idade;  

 Mais de 13,6 milhões de visitas; 

 Mais de 24 milhões de páginas vistas 
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Perfil de acessos BlogAuto 
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São Paulo 
33% 

Minas Gerais 
10% 

Rio de Janeiro 
10% 

Paraná 
7% 

Rio Grande do Sul 
7% 

Santa Catarina 
5% 

Distrito Federal 
4% 

Bahia 
5% 

Pernambuco 
3% 

Goias 
2% 

Outros 
14% 

Visitas por estado - 2013 
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Possibilidades de anúncio 

Existem três opções de anúncios no BlogAuto, a primeira seria através de banners, a segunda um Branded Channel e 

o formato de Insert no texto, abaixo segue a descrição e funcionamento. 

Banners 

Anúncios através de banners virtuais têm basicamente dois grandes objetivos. O primeiro é atrair a atenção do 

cliente para sua marca e o segundo, induzir ao clique. 

Geralmente, os banners interativos e com animação tem mais chance de atingir esses objetivos, porém o clique no 

banner é apenas metade do caminho. O site onde o visitante for "capturado" deverá ser eficiente para levar o 

publico a realizar a ação desejada: fechar uma compra, preencher um cadastro, assinar um newsletter, dentre 

outras. O BlogAuto possui essas qualificações, pois se preocupa em manter um conteúdo atrativo, atualizado, 

oferecendo constantes promoções,  mantendo assim seu elevado índice de acessos qualificados. 

Como otimizar o uso do Banner 

• O Banner é vendido com base na quantidade de exposições da página (page-views). Isto significa a quantidade de 

pessoas que viram o banner com o seu anúncio. Normalmente, a medida utilizada é o chamado CPM que significa 

"Custo Por Mil", ou seja, o preço é determinado para cada 1.000 (mil) exposições do banner. 

• O CPM varia conforme o site que está expondo o banner. Isso ocorre principalmente porque o perfil do público de 

cada site é diferente, e possui graus de segmentação variados. Quanto mais segmentado for o site, maior a chance 

de identificação entre o público alvo e o produto oferecido, consequentemente, maior a expectativa de retorno do 

investimento. 

Tipos de Banner 

- Banner estático - É composto de imagens fixas. São fáceis de serem criados, porém, com todas as recentes 

inovações em animações para Internet, esse tipo de banner pode parecer ultrapassado e isso pode acarretar em um 

número inferior de respostas quando comparado aos banners animados e interativos. 

- Banner animado - Possui algum tipo de ação, tendo mais quadros (frames) consegue veicular muito mais 

informação e impacto visual do que um banner estático. Geram um número maior de respostas do que os banners 

estáticos. 

- Banner interativo - O banner envolve o internauta e de alguma forma, faz com que haja interação direta. Ex.: 

preencher um formulário, responder a uma pergunta, abrir um menu, etc. 

Tamanhos dos Banners disponíveis 

Super Banner - 728x90 px 

Banner Lateral - 300x250px 

Skyscraper - 160x600px 
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Valores de investimento na divulgação 

 

Super Banner - R$ 15,00/CPM 

Banner Lateral – R$ 12,00/CPM 

Skyscraper – R$ 12,00/CPM 

 

Cálculo do valor da campanha : CPM x número de aparições 

Exemplo: 200 mil aparições de Super Banner (R$ 15,00/CPM) 

R$ 15,00 x 200 = R$ 3.000,00 

Campanhas mínimas: 100.000 aparições. 

 

 

 

 

 

 

 

Branded  Channel 

 

O conceito do Branded Channel no BlogAuto baseia-se em um canal de assunto que seria patrocinado pela 

empresas, no caso sugerimos um tema e todo este conteúdo seria identificado com a marca, veja o exemplo abaixo. 

 

Para este tipo de veiculação teria um custo mensal de R$ 6.000,00 independente do número de acessos. 
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Insert de texto 

O Insert é um texto de até 3 linhas que aparecerá no meio do post como parte do conteúdo, mas escrito com fonte 

bold, mais um link para uma página do anunciante. 

E poderá ser visto em todos os cinco mil posts do BlogAuto. 

Para este tipo de veiculação teria um custo mensal de R$ 4.000,00 independente do número de acessos. 
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Periodicidade, prazos de fechamento e observações importantes 

Periodicidade: 

Trabalhamos as aparições das campanhas de banners de duas formas: 

 Aparições livres: o banner vai aparecer livremente até atingir a quantidade máxima de aparições desejada, 

independente de quanto tempo isso levará. 

 Aparições controladas: as aparições são controladas estendendo o prazo da sua campanha no ar. Por 

exemplo, adquirindo o mínimo de 100.000 aparições, e aderindo à modalidade controlada, restringimos seu 

banner para aparecer em uma quantidade de vezes pré-estabelecida por dia para que sua campanha dure 

mais tempo. 

Fechamento: 

- Reserva: 3 dias antes do início da veiculação; 

- Entrega do Material: 

• Material Pronto: 2 dias antes da data de veiculação até as 15 horas. 

• Material a ser produzido: 5 dias antes da data de veiculação até as 10 horas. 

Troca de material: para realizar a troca de material será necessário enviar uma comunicação por escrito até 2hs 

antes do horário limite para entrega de material. 

Cancelamento de reserva: para realizar o cancelamento de reserva será necessário enviar uma comunicação por 

escrito com cópia do pedido de inserção seguindo o horário limite para reserva. 

Prazo de pagamento: 

- Até um dia antes do início da veiculação. 

Acompanhamento das campanhas 

O BlogAuto preza tanto por sua qualidade de acessos e sua seriedade com os anunciantes, de forma que o 

acompanhamento das campanhas pode ser feito mensalmente e ao término do período do anúncio. 

Esses relatórios apresentam dados de desempenho do banner como: quantidade de impressões (aparições) e clicks 

por dia, hora, período, médias de acessos por hora, período do dia, entre outros. 

 

Contato 

Fabiano Mazzeo - fabiano@interconectada.com.br 
Fone: 11 98779-5444 
 

 


