
 Versão v0 - Novembro 2020

Media Kit 2021 ÓLEO E GÁS



Sumário

          

03 PetróleoHoje
     digital, diário. Newsletter diária

08 Revista Brasil Energia
     digital semanal, e-Revista bimestral. Newsletter semanal
       13 Brasil Energy (em inglês)
     digital diário, e-Revista semestral. Newsletter diária. 

14 Cenários Gás
     digital mensal, anuário impresso e digital. Newsletter mensal 

16 Cenários Petróleo
     digital mensal, anuário impresso e digital. Newsletter mensal



PÚBLICO LEITOR (%) DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  (%) SEGMENTOS  (%)
 

145.397
PAGEVIEWS/ MÊS

2,29
PÁGINAS/SESSÃO

37.304
USUÁRIOS/MÊS

2:10
MINUTOS/SESSÃO

Per�l Leitor

Site noticioso. Acompanha as atividades na Exploração, Produção e Refino por jornalistas especializados da Brasil Energia. 

Transmite 1 newsletter diária para Assinantes qualificados (pagantes).
Espaços comerciais no site e na newsletter.

0         5         10       15       20        25       30       35

Outros

Presidentes e CEOs

Diretores

Gerentes

Outros

Centro-Oeste

Sul

Nordeste

0              5          10            15            20             25           30

Fornecedores de Produtos

Empresas de O&G

Prestadores de Serviços

Empresas de Energia

Consumidores de Energia

Exterior

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

Sul

0              20          40            60            80             100

Sudeste

Dados referentes a Julho/2020
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SUPERBANNER TOPO (970 x 180 px)
Home + Matérias R$ 7.680

QUADRADO TOPO (376 x 250 px)
R$ 6.940Home + Matérias

BANNER CENTRAL (790 x 200 px)
R$ 5.630Home

QUADRADO CENTRAL (376 x 250 px)
R$ 5.930Home + Matérias

Valores por 30 dias de exibição. Formatos aceitos: .Gif ou .JPG. 
Todos os banners em sistema randômico, máximo de três 
anunciantes por zona. Tamanho máximo: 100k. 

OBS: Banners exibidos na Home e nas matérias.

SUPERBANNER

BANNER CENTRAL

QUADRADO 
TOPO

QUADRADO 
CENTRAL

Banners (por período)

DIGITAL
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OBS: Compra mínima: Máximo de duas categorias a cada pacote de 1000 views. Acima de 1.000 views, considerar R$ 0,60 por visualização adicional.  Especi�cações: O 
Anunciante deverá enviar banner no formato 728 x 180 px, com até 100k, em .JPG ou .PNG. Link de Direcionamento: Junto com a peça, o Anunciante deverá indicar a URL que 
o banner deve apontar.

SUPERBANNER

DIGITAL

O Banner Seletivo é uma ferramenta de divulgação digital que permite ao Anunciante escolher para que categorias sua mensagem 
deve ser dirigida, otimizando sua campanha para atingir o público interessado na sua área de atividade sem dispersão. 
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1. O Anunciante seleciona as categorias e as publicações em que deseja 
aparecer (PetróleoHoje, EnergiaHoje, Brasil Energia);

2. O Anunciante informa o pacote de visualizações desejado e seu anúncio 
�cará no ar até que a quantidade de views contratada seja atingida.

Pacote 1000 views
Seu anúncio nas categorias escolhidas,
 com 1000 visualizações: R$ 600,00

Customize seu Pacote
R$ 0,60 - válido para pacotes acima

de 1000 visualizações

Pacote 3000 views
Seu anúncio nas categorias escolhidas,
 com 3000 visualizações: R$ 1800,00

Banner Seletivo (por visualização)



SUPERBANNER

DIGITAL
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Banner na Newsletter

Incluir seu anúncio em um Banner na newsletter significa entregar sua mensagem diretamente na caixa de e-mail de toda a nossa 
base assinante.

Especi�cações: Banner no formato 560 x 250 px, com até 100k, em JPG ou PNG. Link de Direcionamento: Indicar a URL para a qual o banner deve apontar.

Descontos por Volume

De 0 a 5 dias: 0% de desconto

De 6 a 10 dias: 10% de desconto

De 11 a 15 dias: 15% de desconto

A partir de 16 dias: 20% de desconto

Veiculação diária: R$ 500,00/ dia 



1. Texto + até três imagens (uma delas, em destaque) e uma logo para 
divulgação de um produto ou serviço por contratação;

2. Chamada ou Widget na Home;

3. Além de uma Chamada na newsletter
diária, no primeiro dia da publicação.

Especi�cações: Textos e imagens produzidos pelo cliente. Matéria: Título e texto em arquivo .DOC ou .DOCX. Incluir no rodapé dados de contato que serão divulgados no final da 
matéria (nome, telefone, e-mail e site). Imagens: Até três fotos ou gráficos com resolução web (72 dpi) em formato .JPG ou .PNG, sinalizando qual deverá ficar em destaque. 
Widget na Home: Título e texto até 200 caracteres. Logo: Arquivo .PNG, .AI ou .EPS

Conteúdo Patrocinado 15 Conteúdo Patrocinado 30

SUPERBANNER

DIGITAL

O Conteúdo Patrocinado é uma alternativa digital de baixo custo para divulgação de produtos e serviços em formato de texto 
publicitário, incluindo: 

Texto fica no site por tempo indefinido
1 chamada na Newsletter diária

15 dias de chamada na Home - R$ 6.300

Texto fica no site por tempo indefinido
2 chamadas na Newsletter diária

30 dias de chamada na Home - R$ 9.600
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Conteúdo Patrocinado



e-Revista (�ip digital)

DIGITAL
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Revista semanal digital e e-revista (�ip digital) bimestral, distribuída entre 
leitores do EnergiaHoje e PetróleoHoje e promocionalmente aos 
participantes e inscritos nos principais eventos dos dois setores. 

Conteúdo analítico sobre Energia, Gás e Petróleo, em linha com a 
integração energética em curso.

Disponível para dispositivos móveis (smartphones e tablets) e desktops.

Clique AQUI e navegue

66.476 visualizações*
*Dados coletados em 31/07/2020.



Calendário Editorial

DIGITAL
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1º Semestre

Edição 467
(JanFev) 27/Jan 29/Jan

31/Mar 02/Abr

26/Mai 28/Mai

・Hídrica - Competitividade, motorizações e expansões 
・GNL - Possibilidades de um mercado em rápida expansão 
・Solar - Tecnologias aumentam a competição em GD  
・Bioenergia - Perspectivas pós Marco do Saneamento 
・Transição energética - Bens e Serviços de Petróleo 
・Petróleo - Cadeia produtiva do Descomissionamento 

・Comercializaçao - Ganhos do consumidor industrial 
・Usinas híbridas - Negócios com a diversificação 
・Autoprodução - aposta na venda direta para consumidores  
・Gasodutos - Cenários em transporte e distribuição 
・Projetos, Tecnologia e Conteúdo local em Re�narias e UPGNs 
・FPSOs - Engenharia Nacional e Competitividade da Indústria 

Edição 468
(MarAbr)

Edição 469
(MaiJun)

* As matérias especiais previstas estão sujeitas à adiamento ou cancelamento conforme indicação editorial.

・Eólica - Alternativas para o setor de Bens e Serviços 
・Ações de Diversidade nas empresas do setor elétrico 
・Leilões de Energia - Projeções sobre as retomadas em 2021 
・Transição Energética - Balanço e metas do programa Renovabio 
・Petróleo - Estratégias das IOCs sob nova direção 
・Petróleo - Campanhas para o pré-sal em 2021 

Edição Matérias Especiais Reserva Material Circulação promocional em Eventos

A e-revista Brasil Energia circula entre mais de 9.500 
assinantes cadastrados e mais de 26.000 seguidores 
nas redes sociais. Com acesso livre, diariamente 
conquista mais leitores. Cada edição tem registrado 
em média 66 mil visualizações.



Calendário Editorial

DIGITAL
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2º Semestre

Edição 470
(JulAgo)

28/Jul 30/Jul

29/Set 01/Out

01/Dez 03/Dez

・Smartgrid - Inteligência artificial e outras tecnologias possíveis 
・Eólica - Os caminhos da expansão competitiva 
・Distribuição de energia - Inovação e Qualidade 
・Gás: Expansão da rede e novos mercados conquistados 
・O novo onshore - Atividades e novas tecnologias aplicadas 
・Petróleo Competitivo - Ações da indústria de Bens e Serviços 

・Transmissão - Projetos em construção e novas demandas 
・Segurança energética - Modelos e tecnologias aplicadas 
・Ganhos na E�ciência x investimentos em expansão 
・Financiamento para renováveis  
・Análise - O Brasil como país exportador de petróleo 
・Perfil do profissional 

・PCHs - Importantes na matriz e como fator de industrialização 
・Gas - O papel das térmicas para a segurança energética 
・Solar - Tecnologias e modelos em geração centralizada 
・Mobilidade urbana e o impacto no setor energético 
・Descarbonização - Balanço das ações do setor petrolífero 
・Infraestrutura de Terminais para petróleo e derivados 

Edição 471
(SetOut)

Edição 472
(NovDez)

* As matérias especiais previstas estão sujeitas à adiamento ou cancelamento conforme indicação editorial.

Edição Matérias Especiais Reserva Material Circulação promocional em Eventos

A e-revista Brasil Energia circula entre mais de 9.500 
assinantes cadastrados e mais de 26.000 seguidores 
nas redes sociais. Com acesso livre, diariamente 
conquista mais leitores. Cada edição tem registrado 
em média 66 mil visualizações.



Valores e Formatos

FORMATO  (dimensões) - valor PÁGINAS DETERMINADAS  (dimensões) - valor

FORMATOS ESPECIAIS

1 Página (205 x 275 mm) - R$ 10.492

Página Dupla (410 x 275 mm) - R$ 20.311

1/2 Pág. Horizontal (180 x 125 mm) - R$ 6.159

1/3 Pág. Horizontal (180 x 85 mm) - R$ 4.155

1/3 Pág. Vertical (57 x 245 mm) - R$ 4.155

1/4 Pág. Box (120 x 100 mm) - R$ 3.500

1/4 Pág. Horizontal (180 x 65 mm) - R$ 3.500

2a. Capa + Pág 3 (410 x 275 mm) - R$ 21.995

2a. Capa (205 x 275 mm) - R$ 12.590

3a. Capa (205 x 275 mm) - R$ 12.291

4a. Capa (205 x 275 mm) - R$ 13.332

Sob Consulta

DIGITAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material: JPG ou PDF a 300 dpi. Interatividade: O anúncio no flip digital permite inclusão de links (sites, pesquisas, videos, etc). Para ativar esta opção,
o anunciante deverá enviar instruções de localização das áreas da peça onde devem ser inseridos os links, além de informar a(s) URL(s) desejada(s). 
É possível ainda incorporar um vídeo de YouTube à peça, desde que o cliente envie todas as especificações (link e em que área do anúncio a 
janela do vídeo deve ser posicionada). 
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Redes Sociais - Publipost
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OBS: Todas as postagens de caráter publicitário devem iniciar com uma hashtag que permita ao leitor identificar rapidamente que se trata de um conteúdo publicitário.
Ex: #publipost # publieditorial   Especi�cações: Linkedin: Texto com até 500 caracteres + uma imagem .JPG ou .PNG + URL. Também é possível veiculação de vídeo,
com máximo de 15 segundos e 20 Mb - Twitter: Texto com até 280 caracteres + URL

21.173
SEGUIDORES

5,41%
TAXA DE ENGAJAMENTO

3,01%
CRESCIMENTO/MÊS

168.692
IMPRESSÕES

LinkedIn *

Clique aqui para seguir

5.042
SEGUIDORES

1,1%
CRESCIMENTO/MÊS

15.200
IMPRESSÕES

Twitter *

Clique aqui para seguir

* Dados coletados com ferramenta de métricas de cada rede social em Julho/2020

Publipost LinkedIn
Custo por seguidor: R$ 0,21

Publipost Twitter 
Custo por seguidor: R$ 0,31

VALORES 



Publicada em inglês, Brasil Energy oferece a cobertura do setor 
energético brasileiro e de interesse da comunidade internacional 
atuante no país e no exterior, com foco em O&G, Energia, Renováveis, 
Biocombustíveis e Integração Energética com países vizinhos.

Transmite 1 newsletter diária aos assinantes e uma edição impressa 
da revista semestral. 

Portal + Revista 

Valores por 30 dias de exibição. Formatos aceitos: .Gif ou .JPG. Todos os banners
em sistema randômico. Máximo de três anunciantes por zona. 
Tamanho máximo: 1000k. 

OBS: Banners exibidos na Home e nas matérias.

SUPERBANNER REVISTA (970 x 180 px)
R$ 4.134

SUPERBANNER HOME (970 x 180 px)
R$ 4.134

QUADRADO HOME (376 X 250 px)
R$ 3.318

QUADRADO REVISTA (376 X 250 px)
R$ 2.151

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORMATO  (dimensões) - valor

1 Página (205 x 275 mm) - R$ 9.632

Página Dupla (410 x 275 mm) - R$ 17.723T

1/2 Pág. Horizontal (180 x 125 mm) - R$ 5.567

1/3 Pág. Horizontal (180 x 85 mm) - R$ 3.813

1/3 Pág. Vertical (57 x 245 mm) - R$ 3.813

PÁGINAS DETERMINADAS  (dimensões) - valor

2a. Capa + Pág 3 (410 x 275 mm) - R$ 20.381

2a. Capa (205 x 275 mm) - R$ 10.500

3a. Capa (205 x 275 mm) - R$ 11.276

4a. Capa (205 x 275 mm) - R$ 12.290

Material: .TIFF, .JPG ou .PDF a 300 dpi. Página Inteira e Página Dupla: 
Incluir marcas de corte e sangramento de 5mm. Margem interna de
1cm. Lombada interna de 25mm para páginas duplas.

  

DIGITAL + IMPRESSO
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O anuário Cenários Gás traz um panorama com os principais aspectos do cenário econômico e regulatório desta atividade. 
Seu conteúdo contém informações estratégicas para agentes econômicos em toda a cadeia do setor, investidores, consultores, 
operadores e pesquisadores.

Inclui artigos de especialistas convidados, Quem é Quem nos projetos, Guia com empresas do setor, organizações e órgãos 
governamentais classificados por segmento em que atuam e por localização. 

Anuário Impresso

DIGITAL
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O anuário Cenários Gás (impresso) condensa o conteúdo mais relevante do Portal Cenários Gás. É distribuído aos assinantes 
do Portal Cenários Gás e vendido como produto avulso a não assinantes. Por incluir também um Guia de Empresas, os 
anuários impressos são muito requisitados por missões estrangeiras

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORMATO  (dimensões) - valor PÁGINAS DETERMINADAS  (dimensões) - valor

1 Página (210 x 280 mm) - R$ 11.820

Página Dupla (420 x 280 mm) - R$ 21.226

1/2 Pág. Horizontal (170 x 120 mm) - R$ 6.100

1/3 Pág. Horizontal (170 x 85 mm) - R$ 4.200

1/3 Pág. Vertical (57 x 245 mm) - R$ 4.200

1/4 Pág. Horizontal (170 x 60 mm) - R$ 3.900

2a. Capa + Pág 3 (420 x 280 mm) - R$ 24.300

2a. Capa (210 x 280 mm) - R$ 13.590

3a. Capa (210 x 280 mm) - R$ 13.603

4a. Capa (210 x 280 mm) - R$ 14.780

1/3 Vertical Sumário (60 x 280 mm) - R$ 4.473

Material: TIFF, JPG ou PDF a 300 dpi. Página Inteira e Página Dupla: Incluir marcas de corte e sangramento de 5mm. Margem interna de 1cm. Lombada interna de
25mm para páginas duplas. Observação: Anúncios com formato menor que 1 Página serão paginados no Guia de Negócios.

Anuário impresso

IMPRESSO

LOGO NO GUIA DE EMPRESAS  - Sob consulta
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O anuário Cenários Petróleo traz um panorama com os principais aspectos do cenário econômico e regulatório desta atividade. 
Seu conteúdo contém informações estratégicas para agentes econômicos em toda a cadeia do setor, investidores, consultores, 
operadores e pesquisadores.

Inclui artigos de especialistas convidados, Quem é Quem nos projetos, Guia com empresas do setor, organizações e órgãos 
governamentais classificados por segmento em que atuam e por localização. 

Anuário ImpressoPetróleo
DIGITAL
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O anuário Cenários Petróleo (impresso) condensa o conteúdo mais relevante do portal Cenários Petróleo. É distribuído aos 
assinantes Portal Cenários Petróleo e vendido como produto avulso a não assinantes. Por incluir também um Guia de 
Empresas, os anuários impressos são muito requisitados por missões estrangeiras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FORMATO  (dimensões) - valor PÁGINAS DETERMINADAS  (dimensões) - valor

1 Página (210 x 280 mm) - R$ 11.820

Página Dupla (420 x 280 mm) - R$ 21.226

1/2 Pág. Horizontal (170 x 120 mm) - R$ 6.100

1/3 Pág. Horizontal (170 x 85 mm) - R$ 4.200

1/3 Pág. Vertical (57 x 245 mm) - R$ 4.200

1/4 Pág. Horizontal (170 x 60 mm) - R$ 3.900

2a. Capa + Pág 3 (420 x 280 mm) - R$ 24.300

2a. Capa (210 x 280 mm) - R$ 13.590

3a. Capa (210 x 280 mm) - R$ 13.603

4a. Capa (210 x 280 mm) - R$ 14.780

1/3 Vertical Sumário (60 x 280 mm) - R$ 4.473

Material: TIFF, JPG ou PDF a 300 dpi. Página Inteira e Página Dupla: Incluir marcas de corte e sangramento de 5mm. Margem interna de 1cm. Lombada interna de
25mm para páginas duplas. Observação: Anúncios com formato menor que 1 Página serão paginados no Guia de Negócios.

Anuário ImpressoPetróleo
IMPRESSO

LOGO NO GUIA DE EMPRESAS  - Sob consulta
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publicidade@brasilenergia.com.br • +55 (21) 3503.0303

Fundada em 1979, a Editora Brasil Energia é responsável pelas mais 
respeitadas e tradicionais publicações do setor energético brasileiro. 
Reconhecida pela independência e qualidade editorial, conta com 
uma equipe de jornalistas especializados e premiados que já 
conquistaram milhares de assinantes no Brasil e no exterior.

PORTAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS,
REVISTAS SEMANAIS E BIMESTRAIS

ANUÁRIOS SETORIAIS E 
MAPAS PROFISSIONAIS


