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ARQUIVO
swf

DIMENSÕES (px)

300 x 250
PESO (kb)

40
PRAZO

2 dias úteis*

TEMPO
8s

IMPORTANTE: Caso copie o código diretamente deste arquivo
.pdf redigite as aspas, pois tal processo as transformam em
carecteres especiais, invalidando o código.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ESTA PEÇA:

• O prazo para testes funcionais deste formato é de 36 horas úteis.

• 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
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 clique e do botão ‘Fechar’ encontram-se também ao fim desse manual.

• A peça poderá ser em Flash 9 e a Globo.com., de acordo com estudos feitos acerca do 
consumo de CPU, recomenda o uso de 18fps.
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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 clique (inserida no objeot 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();


