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REVISTA
FULL ENERGY

Pensada para ser a principal fonte de informação para gestores com 
foco em negócios e gestão  no setor de Energia, a revista Full Energy traz 
uma nova abordagem sobre a rica matriz energética brasileira ao discutir 
os desafios dos diferentes segmentos de energia, a demanda mundial, a 
sustentabilidade, entre outros assuntos que analisam o posicionamento do 
país como referência em todas as fontes energéticas. De periodicidade bi-
mestral, as edições da Revista Full Energy  debatem questões fundamentais 
para a compreensão da conjuntura e a projeção do futuro de um setor que 
é estratégico para o desenvolvimento do país. Ao abordar temas atuais e 
de relevância, sempre com profundidade e ouvindo as maiores autoridades 
da cadeia energética, a publicação visa ser instrumento para todos os elos 
do setor: fundamental para quem  busca se informar, imprescindível para 
os tomares de decisão. 

Seu principal compromisso é fazer um jornalismo de qualidade, com-
prometido em levar conhecimento e afinar a visão  dos gestores e os 
demais profissionais que fazem a grandeza deste setor.



A Revista Full Energy segue as tendências energéticas 
globais, sendo uma publicação voltada aos principais toma-
dores de decisão no setor e afinada com a necessidade de 
crescimento sustentável ao apresentar as principais inovações 
e tecnologias aplicadas nas diversas fontes de nossa matriz 
energética. Investir na Full Energy é mais do que colocar seu 
produto ou serviço em evidência para os principais tomadores 
de decisão dos setores de energia. É uma forma de melhorar 
o posicionamento de sua empresa no mercado, com credibi-
lidade, comprometimento e interesse pelo desenvolvimento 
do setor.
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Biocombustíveis (Etanol, Biodiesel, Bioquerosene e Biomassa)

PERFIL DO LEITOR

Gerentes

Diretores

Presidentes

Outros

19%

33%
21%

12%

Classe A 79%

Homens Mulheres

Classe B 21%

72% 28%

Compradores e coordenadores 15%



DISTRIBUIÇÃO POR FONTE ENERGÉTICA

Biocombustíveis (Etanol, Biodiesel, Bioquerosene e Biomassa)

Petróleo, Gás e Mineração

Energia Eólica

Hidrelétricas, PCHs e CGHs

Energia Solar Fotovoltaica

Outros

22%

24%

18%

  20%

14%
2%

DISTRIBUIÇÃO 
REGIONAL

23%
Norte e 

Nordeste

77%
Centro-sul

A revista também é distribuída para transmissoras, distribuidoras e comerciali-
zadoras de energia, além de universidades, instituições financeiras, tradings, cen-
tros de pesquisa e órgãos governamentais.
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Página simples
Página simples (determinada)
Página dupla
Página dupla (determinada)
Página com cinta
Dupla de abertura (2ª capa e página 3)
3ª capa
4ª capa
1/2 Página

INVESTIMENTO:
Valores e formatos:

Página dupla

(418mm x 275mm) (209mm x 275mm) (209mmx 137,5mm)

Página simples 1/2 Página

R$ 27.962,85

R$ 32.157,27

R$ 50.340,59
R$ 57.891,68

R$ 60.786,26
R$ 58.916,00

R$ 33.547,97

R$ 40.746,70
R$ 16.885,88



• Tiragem total

• Distribuição em eventos

• Distribuição em mailing especial

Distribuída a todas as usinas de açúcar, etanol e bioenergia, companhias petroleiras, 
parques eólicos, unidades geradoras de energia solar, hidrelétricas e demais fontes 
geradoras de energia do Brasil. Circulação de dezenas de exemplares por unidade, 
além de envio nominal para os principais executivos de cada mercado. A revista 
também é distribuída para toda cadeia fornecedora de equipamentos, serviços e 
suprimentos do setor energético brasileiro e para transmissoras, distribuidoras 
e comercializadoras de energia, além de universidades, instituições financeiras, 
tradings, centros de pesquisa e órgãos governamentais.

A Revista Full Energy também publicará, ao longo de 2018, cadernos 
especiais e suplementos voltados a diferentes segmentos da cadeia 
energética, como eólico, solar, sucroenergético e de PCHs. 

CIRCULAÇÃO:

CADERNOS ESPECIAIS:

2.000  exemplares

10.000  exemplares

12.000  exemplares
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