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Espaços comerciais no site e na newsletter.

Site noticioso. Acompanha as atividades dos segmentos energéticos por jornalistas especializados da Brasil Energia.

Transmite 1 newsletter diária para Assinantes qualificados (pagantes).

*Média anual de Pageviews referente a 2021.

Pageviews*                Usuários                Págs./ Sessão                 Minutos/ Sessão
    109.860                       34.238                          2,10                                      1,54

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



V1 - Jan 2022

Valores por 30 dias de exibição.

Exibição: Os formatos Superbanner,
Quadrado e Retângulo Vertical são
exibidos na Home + Matérias.
Retângulo Central e Inferior, apenas
na Home.

Formatos aceitos: .Gif ou .JPG. 

Tamanho máximo: 100k. 

Todos os banners em sistema
randômico, máximo de três
anunciantes por zona.
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Banners por período

Superbanner (970x 180 px): R$ 8.781

Quadrado (360 x 240 px): R$ 7.284

Retângulo Central (970 x 90 px): R$ 7.242

Retângulo Inferior (970 x 90 px): R$ 6.437

Retângulo Vertical (300 x 600 px): R$ 5.794
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Banner Seletivo

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.

1. O Anunciante seleciona as categorias e as publicações em que deseja aparecer (EnergiaHoje, BrasilEnergia e
PetróleoHoje); 

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

Compra mínima: Pacote de 1000 views,
reunindo o máximo de duas categorias.
Acima de 1.000 views, considerar R$ 0,78 por
visualização adicional. 

Especificações: 728 x 180 px, até 100k  em
JPG ou PNG. 

Link: O Anunciante deverá informar a URL
que o banner deve apontar.

Pacote 1000 views: R$ 780

Pacote 3000 views: R$ 2.340

Customize: R$ 0,78
Pacotes acima de 1000 visualizações
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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.

Veiculação Diária: R$ 650,00/ dia

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

---

Especificações: Banner em 560 x 250 px, com até 100k, em
.JPG ou .PNG. Link de Direcionamento: Indicar a URL para a
qual o banner deve apontar. 
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Conteúdo Patrocinado (CP)

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

Especificações: 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). Até três imagens até 72dpi em  .JPG ou .PNG, sinalizando qual deverá ficar em
destaque. Widget: Título e texto até 200 caracteres. 

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. Uma Chamada na newsletter diária, no primeiro
dia da publicação.

4. Texto fica no site por tempo indefinido.

CP 15 dias: R$ 6.300
1 chamada na Newsletter diária
15 dias de chamada na Home

Clique AQUI para acessar um modelo de Conteúdo Patrocinado.

CP 30 dias: R$ 9.600
2 chamadas na Newsletter diária
30 dias de chamada na Home

https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/conteudo-patrocinado/lubterm-inovacao-e-performance-na-lubrificacao-de-equipamentos-de-alto-desempenho/
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/conteudo-patrocinado/lubterm-inovacao-e-performance-na-lubrificacao-de-equipamentos-de-alto-desempenho/
https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/conteudo-patrocinado/lubterm-inovacao-e-performance-na-lubrificacao-de-equipamentos-de-alto-desempenho/
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e-Revista bimestral (formato flip digital) acessível a assinantes e não assinantes e também aos participantes e inscritos em
eventos com os quais a Editora Brasil Energia mantem acordos promocionais. 

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

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

Média de views* por edição: 70.199.

Clique AQUI e navegue.

*média de todas as edições em 2021
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e-Revista (flip digital)

https://editorabrasilenergia.com.br/wp-content/uploads/sites/1/flips/131761/Bia472/index.html
https://editorabrasilenergia.com.br/wp-content/uploads/sites/1/flips/131761/Bia472/index.html
https://editorabrasilenergia.com.br/wp-content/uploads/sites/1/flips/131761/Bia472/index.html
https://editorabrasilenergia.com.br/wp-content/uploads/sites/1/flips/131761/Bia472/index.html
https://editorabrasilenergia.com.br/wp-content/uploads/sites/1/flips/131761/Bia472/index.html
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e-Revista (flip digital)

1º Semestre *As matérias especiais previstas estão sujeitas à adiamento ou cancelamento conforme indicação editorial.
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e-Revista (flip digital)

2º Semestre *As matérias especiais previstas estão sujeitas à adiamento ou cancelamento conforme indicação editorial.



FORMATO (dimensões) - valor

1 Página (205 x 275 mm) - R$ 10.492
Página Dupla (410 x 275 mm) - R$ 20.311
1/2 Pág. Horz. (180 x 125 mm) - R$ 6.159
1/3 Pág. Horz. (180 x 85 mm) - R$ 4.155
1/3 Pág. Vert. (57 x 234 mm) - R$ 4.155

PÁGINAS DETERMINADAS (dimensões) - valor

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

FORMATOS ESPECIAIS - Sob consulta

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Clique AQUI para conferir todas as especificaḉões e gabaritos para produção de cada formato de anúncio e conferir as opções de
interatividade para melhor aproveitamento da sua campanha.
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e-Revista (flip digital)

Exemplo de anúncio na 2a. Capa

https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing
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Redes Sociais - Publipost

33.142 seguidores*
Crescimento de 49% em 2021*
Taxa de Engajamento: 4,90%*
Impressões: 364.201*

5.319 seguidores*
Crescimento de 3,87% em 2021*
Impressões: 26.909*

Publipost Linkedin 
1 Publipost (post no feed): R$ 750
Pacote 1 Publipost (post no feed) + 1 story: R$ 1.000

Publipost Twitter 
1 Publipost: R$ 400

Publicar seu conteúdo em redes sociais complementam a sua comunicação para audiência diversificada e são altamente
recomendáveis quando realizadas em acoes publicitária associadas a outros formatos de mídia.

*Dados coletados pela ferramenta de métricas de cada rede social em 03 de janeiro de 2022.

OBS: Todas as postagens de caráter publicitário deverão conter uma das hashtags a seguir: #publi, #publieditorial ou #publipost.
Especificações: Linkedin: Texto com até 500 caracteres + 1 imagem JPG ou PNG + UTL. Também é possível veiculação de vídeo
(link Youtube ou outro) ou arquivo MP4 com até 15 segundos e 20Mb - Twitter: Texto com até 280 caracteres + URL.

https://br.linkedin.com/company/editora-brasil-energia
https://twitter.com/edbrasilenergia
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Publicada em inglês, Brasil Energy oferece 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 para assinantes e publica uma edição impressa e digital (formato flip) contendo um Panorama
Brasil dos segmentos de Petróleo, Gás, Bioenergia, Hídrica, Eólica, Solar e Combustíveis.

Pageviews*                Usuários                Págs./ Sessão                 Minutos/ Sessão
    6.558                           1.558                            3,05                                      2,03

Portal + Revista Digital + Impressa
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Portal + Revista Digital + Impressa

BANNERS NO PORTAL - VALORES ANÚNCIOS NA REVISTA - VALORES

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

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.

Superbanner (970x 180 px):
R$ 6.070

Quadrado (360 x 240 px):
R$ 4.835



O anuário Cenários Petróleo (digital + impresso) reúne dados e panoramas do ambiente de negócios e regulatório desta área.

Pelo seu conteúdo temático e organizado por subtemas, é consultado o ano inteiro por agentes econômicos em toda a cadeia do
setor, investidores, consultores, operadores e pesquisadores
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Anuário Impresso e Digital



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

Material: TIFF, JPG ou PDF a 300 dpi. Página Inteira e Dupla: Incluir marcas de corte e sangramento 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. 

Reservas: 18/03/2022
Material: 23/03/2022
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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.
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Anuário Impresso e Digital
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Anuário Impresso e Digital

O anuário Cenários Gás 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.

Material: TIFF, JPG ou PDF a 300 dpi. Página Inteira e Dupla: Incluir marcas de corte e sangramento 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. 

Reservas: 09/03/2022
Material: 11/03/2022



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. 

 
Para conhecer o portfolio de produtos, acesse loja.editorabrasilenergia.com.

 
Para baixar o gabarito com as especificações técnicas e dicas para produção das peças gráficas clique AQUI.

https://loja.editorabrasilenergia.com/
https://loja.editorabrasilenergia.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IL6pbV7Ls0Ay9XJDYSHoz3Pi9yPhTFPY?usp=sharing

