
Indústrias em geral .................................................................... 1.893 

Geradoras*, transmissoras, distribuidoras e comercializadoras

de energia ................................................................................. 1.201

Engenharia, construção, projetos e instalações ....................... 3.053

Revendedores e distribuidores de material elétricos ..................1.478

Orgãos governamentais, escolas, associações, 

universidades, etc. ....................................................................... 920 

Comércio e serviços .................................................................... 930

Fabricantes de produtos eletroeletrônicos, de iluminação 

e de automação .........................................................................1.599

Total ....................................................................................... 11.074

Presidente, sócio e diretor ....................................................... 4.810 

Gerente .................................................................................... 2.707 

Supervisor, chefe, coordenador e encarregado ...................... 1.243 

Engenheiro e técnico ............................................................... 2.453 

Analista, consultor e projetista .................................................... 175

Professor, pesquisador e outros ................................................. 151

Outros .......................................................................................... 141

Total ...................................................................................... 11.680

Acordos editoriais: de – das elektrohandwerk - Hüthig GmbH, Heidelberg, DE;
 ep – der elektropraktiker - Huss Medien, Berlim, DE;  IKZ Energy - Strobel Verlag, Arnsberg, DE;
 LICHT - Pflaum Verlag, München, DE

A revista Eletricidade Moderna registra, mensalmente, os avanços e as tendências da 
tecnologia de eletricidade, da geração à utilização de energia. Desde 1972, Eletricidade 
Moderna tem sido um instrumento de informação e de consulta de grande utilidade para 
todo o mercado eletroeletrônico. Graças a seu trabalho editorial e a iniciativas estratégicas, 
como a realização de encontros técnicos, pesquisas, guias de compras e publicações
especiais, Eletricidade Moderna tornou-se a principal referência para os profissionais e 
empresas do setor.

LeitoresEmpresas

Perfi l (base: 2019 - média)

Distribuição geográfi ca - Brasil

   Áreas de Cobertura

 ep – der elektropraktiker - Huss Medien, Berlim, DE;  IKZ Energy - Strobel Verlag, Arnsberg, DE;

Periodicidade: mensal       Tiragem: 12.000 exemplares

NORTE                                                                                            314

NORDESTE                                                                                 1.110 

CENTRO-OESTE                                                                                595

SUDESTE                                                                                 6.549

SUL                                                                                             2.506

 Instalações elétricas

 Geração centralizada e distribuída

 Transmissão e distribuição de energia elétrica

 Motores

Acionamentos e comandos

 Iluminação

 Condicionamento de energia

 Qualidade de energia

 Proteção contra descargas atmosféricas

 Gerenciamento e conservação de energia

 Automação de sistemas elétricos

 Automação predial e residencial

 Medição e testes

 Materiais e insumos para a indústria eletroeletrônica

 Fontes renováveis de energia

 Redes inteligentes (smart grids)

*Geradoras incluem: Hidrelétricas, Termoelétricas, CGHs, PCHs, Parques Eólicos, Usinas Fotovoltaicas, etc.  

Número de empresas que recebem a revista:  11.074



Revistas publicadas
pela Aranda Editora

Pauta Editorial 2020 (1º semestre)

JAN

JUL

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

Especial: 
Pesquisa Prêmio Qualidade 2020 BT

Guias:
Grupos geradores
Produtos para redes subterrâneas de distribuição de energia
Para-raios de distribuição (novo)

Especial: 
Disjuntores de média tensão 

Artigos técnicos:
O futuro das instalações com a tecnologia BIM - Building 
Information Modelling
Lâmpadas LED demandam proteção contra surtos de tensão
A luz azul das lâmpadas LED prejudica os olhos?
Motores elétricos e acionamentos eletrônicos

Guias:
UPS
Produtos e equipamentos para proteção individual e coletiva  (novo)
Produtos para redes aéreas de distribuição (novo)

Especial: 
Pesquisa Prêmio Qualidade 2020 MT

Artigos técnicos:
NR 10 – As novidades do novo texto da norma
Aterramento elétrico – medição das resistividades

 

Guias
Fios, cabos, conectores e acessórios
Motores de alto rendimento
Filtros de harmônicas (novo)

Artigos técnicos:
Subestações satélites simplificadas para melhoria de DEC       
e FEC
Dispositivos contra faltas a arco complementam 
segurança contra incêndio
Uma análise dos esquemas IT - Primeira parte
Estações de recarga associadas a armazenamento de 
energia por baterias 

Guias:
Poliméricos para redes de distribuição 
Softwares para gestão de energia elétrica  em edifícios inteligentes 
 Produtos para montagem de quadros e painéis 
Dispositivos de proteção contra surtos 

Artigos técnicos: 
Análise dos esquemas IT - Segunda parte 
Aproveitamento da luz natural em edificações: 
o estado da arte
Proteção contra surtos: uma medida indispensável
Iluminação para rotas de fuga
Áreas com risco de explosão versus risco de incêndio

Guias:
Eletrocentros
Produtos para instalações elétricas prediais 
Produtos para proteção contra descargas atmosféricas       



Eventos organizados pela Aranda Eventos

Pauta Editorial 2020 (2º semestre)

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Artigos técnicos:
Proteção de cabos elétricos contra incêndio
Baterias de íon de sódio: livres de incêndio e explosão?

Guias:
Empresas de serviços de montagens de painéis
Sistemas de armazenamento de energia  
Transformadores de potência e especiais

Distribuição: 
- Redes Subterrâneas de Energia Elétrica
(São Paulo, 25 e 26/08)
- CENOCOM 2020 (São Paulo, 08 e 09/09)

Especial: 
O novo perfil do setor elétrico

Artigos técnicos:
Equalização de potencial funcional em áreas classificadas Ex
Linhas de transmissão: novas tecnologias 
Geração – a modernização de usinas

Guias: 
Luminárias LED para iluminação comercial e industrial
Transformadores de corrente e de potencial

Distribuição: 
- Feicon 2020 (São Paulo, 15 a 18/09)
- Smart Grid Forum (São Paulo, 29 e 30/9) 

Especial: 
Energias renováveis

Artigos técnicos:
Falhas em esquemas IT de corrente contínua
Monitores a LED: controle da emissão de luz azul

Guias:
Acionamentos e soft starters
Empresas de projetos, instalações e serviços técnicos 
especializados

Distribuição: 
- Energy Solutions Show (São Paulo, 28 e 29/10)
- FISP -  Feira Internacional de Segurança e Proteção
(São Paulo, 20 a 22/10)

Especial: 
Redes subterrâneas de energia

Artigos técnicos:
Correntes permanentes em condutores de proteção
O condutor PEN pertence ao passado?
Aterramento de subestações

Guias: 
Barramentos blindados
Distribuidores e revendedores de material elétrico

Distribuição:
ELETROTEC/EES/EM POWER/INTERSOLAR SOUTH 
AMERICA (São Paulo, 16 a 18/11)

Especial Pesquisa:
Os Produtos do Ano 2020

Artigos técnicos:
Proteção contra surtos do lado da rede
Iluminação no entorno de shopping centers

Guias:
Produtos para instalações elétricas em atmosferas explosivas
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Especificações

Prazo para autorização de anúncio: 
Dia 20 do mês anterior ao de capa
Prazo para entrega do material:
Dia 30 do mês anterior ao de capa

Material:
Arquivo digital, TIFF/JPG/EPS/PDF em CMYK, resolução 300 dpi.
Data da circulação:
2ª quinzena do mês de capa

Publicidade impressa - formatos e preços 

Publicidade online - formatos e preços 

Aranda Editora Técnica e Cultural Ltda
Al. Olga 315
01155-900 São Paulo SP
Tel.: (11) 3824-5300
comercial-em@arandanet.com.br
www.arandanet.com.br

MG: (31) 3412-7031 /      (31) 99975-7031

PR/SC: (41) 3501-2489 /     (41) 99728-3060

RJ/ES: (11) 98149-8896 /     (11) 98149-8896

RS: (11) 2157-0291 /     (11) 98179-9661

(31) 3412-7031 /      (31) 99975-7031

(41) 3501-2489 /     (41) 99728-3060

 (11) 98149-8896 /     (11) 98149-8896

(11) 2157-0291 /     (11) 98179-9661

Cláusulas integrantes da tabela
1) Os preços acima estão expressos em REAIS e são válidos para uma 
inserção.
2) Capas: acréscimo de 20% sobre o valor de uma página 4 cores.
3) Desconto de frequência: 3 a 5 inserções = 5%; 6 a 9  inserções = 10%; 
10 ou mais inserções = 15%.

4) Pagamento: 15 dias da publicação.
5) Os preços constantes desta tabela referem-se apenas à veiculação de 
um anúncio e não incluem outros fornecimentos, tais como: criação, pro-
dução, provas, etc. Tais serviços são de responsabilidade do anunciante e 
devem ser entregues à Editora no prazo estipulado.
6) Anúncios com formatos diferentes ou com posição determinada estão 
sujeitos a consulta prévia e seus preços serão calculados separadamente.

Medidas do banner: 760 x 100 pixels, 
máximo de 110 Kb jpg/png
Valor: R$ 2.500,00 por disparo 
(dois disparos por mês)
Base: 45.000 e-mails

Medidas do banner: 
240x400pixels
Máximo de 50kb jpg/png

Newsletter

Banner lateral Banner superior / rodapé

Banner Superior

Valor Superior: R$ 1.900,00
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Home Page
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Medidas do banner:
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Banner modular: 
240 x 240 pixels, 
máximo de 20 Kb jpg/png
Valor: R$ 230,00  (30 dias)

Banner completo: 
240 x 480 pixels, 
máximo de 50 Kb jpg/png
Valor: R$ 380,00 (30 dias)

Medidas do banner: 
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