
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

Perfil (base: 2021 - média)

Distribuição geográfica - Brasil

   Áreas de Cobertura

Periodicidade: bimestral      Tiragem: 12.000 exemplares

NORTE                                                                                            314

NORDESTE                                                                                 1.110 

CENTRO-OESTE                                                                                595

SUDESTE                                                                                 6.549

SUL                                                                                             2.506

l Instalações elétricas

l Geração centralizada e distribuída

l Transmissão e distribuição de energia elétrica

l Motores

lAcionamentos e comandos

l Iluminação

l Condicionamento de energia

l Qualidade de energia

l Proteção contra descargas atmosféricas

l Gerenciamento e conservação de energia

l Automação de sistemas elétricos

l Automação predial e residencial

l Medição e testes

l Materiais e insumos para a indústria eletroeletrônica

l Fontes renováveis de energia

l Redes inteligentes (smart grids)

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

Número de empresas que recebem a revista:  11.074



R$ 9.012,00 R$ 7.200,00 R$ 5.880,00 R$ 5.880,00

R$ 4.318,00 R$ 4.318,00 R$ 3.141,00 R$ 2.242,00

Prazo para autorização de anúncio: Dia 05 do primeiro mês de capa
Prazo para entrega do material: Dia 10 do primeiro mês de capa

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

- Banners:
760 x 100 pixels, 
Valor por publicação:
R$ 1.900,00 

- Conteúdo de Marca: 
(texto enviado pelo cliente
máximo 4.000 caracteres)
Valor por publicação:
R$ 2.800,00

- Banner superior nas 
noticias (1170x115 pixels)
R$ 2.500,00 (30 dias)

Superior (1170 X 115 px)
Valor: R$ 1.900,00 (30 dias)

Central/Rodapé (1170 X 115 px)
Valor: R$ 1.600,00 (30 dias)

Lateral (240x400px)
Valor: R$ 1.500,00 (30 dias)

- Logo da empresa nos 
materiais de divulgação e 
durante a transmissão
- Link para o site da empresa 
na descrição do video e chat 
Valor por cota: R$ 5.000,00

Newsletter semanal
Base: 44.000 e-mails

Banners na Home

EM Webinar 
Patrocínio do evento

Website

Webinars - Eventos ao vivo

Guias online de fornecedores

Aranda Business Webinar 
Divulgação de marcas, produtos e soluções

Pauta Editorial 2022

Publicidade impressa - formatos e preços por inserção 

Publicidade online - formatos e preços 

• Capas: acréscimo de 20% sobre o valor de 
uma página 4 cores.
• Desconto de frequência: 2 a 3 inserções = 
10%; 4 a 6 inserções = 15%
• Pagamento: 15 dias da publicação.

Banner superior - exclusivo 
(1170 x 115 px)
Valor: 450,00 (30 dias)
Pacote para 1 ano:
R$ 4.000,00

- Conteúdo e roteiro elaborados 
pelo cliente
- Duração: 60/70 minutos
- Mailing de inscritos para o 
cliente (nos critérios da LGPD)
Valor: R$ 12.000,00 

Jan
Fev

Mar
Abr 

Mai
Jun

Set
Out

Jul
Ago

Nov
Dez

Especial: Prêmio Qualidade 2022 (BT e MT)

Guia: 
- Grupos geradores 
- Fios, cabos, conectores e acessórios

Guias:
- Dispositivos de proteção contra surtos
- Produtos para instalações elétricas prediais
- Produtos para proteção contra descargas atmosféricas

Distribuição:
FEICON 2022 (São Paulo, 29/3 a 1/4)

Especial SENDI 2022 - Seminário Nacional de 
Distribuição Elétrica (Vitória-ES, 21 a 24/6)

Guias:
- Poliméricos para redes de distribuição
- Produtos para montagens de quadros e painéis
- Produtos para redes subterrâneas de distribuição de 
energia

Distribuição: XXVI SNPTEE – Seminário Nacional de 
Produção e Transmissão de Energia Elétrica 
(Rio de Janeiro, 15 a 18 de maio de 2022)

Especial: Revista Eletricidade Moderna – 50 anos

Guias:
- Acionamentos e soft starters
- Empresas de projetos, instalações  e serviços técnicos 
especializados
- Canaletas, dutos, eletrocalhas, leitos para cabos e 
perfilados

Distribuição: Fisp 2022 (São Paulo, 18 a 20/10)

Especial: ELETROTEC/EES/EM POWER/INTERSOLAR 
SOUTH AMERICA (São Paulo, 23 a 25/8)

Guias:
- Eletrocentros
- Empresas de serviços de montagens de quadros e painéis
- Transformadores de potencia e especiais

Distribuição: Expolux 2022 (São Paulo, 2 a 5/8)

Especial: Pesquisa “Os Produtos do Ano 2022”

Guias:
- Barramentos blindados
- Distribuidores e revendedores de material elétrico
- Motores de alto rendimento


