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O Grupo Mídia é um conglomerado de Mídia, Comunica-
ção e Eventos, com posicionamento relevante em diferen-
tes segmentos, como Saúde, Energia, LifeStyle e Adminis-
tração Pública. É organizado estrategicamente por unidades 
de negócios, oferecendo um extenso portfólio com foco em 
Conhecimento, Relacionamento e Negócios. A missão da 
Empresa é aproximar organizações e players, gerando Con-
teúdo, criando comunidades, conectando pessoas e marcas, 
e proporcionando reais oportunidades para todos nos seg-
mentos em que atua.



Fundada em 2016 pelo Grupo Mídia, nossa comunidade é 
formada por pessoas, instituições e empresas interessadas 
no desenvolvimento e na transformação do setor. Agimos 
através de uma plataforma Multicanal, que atua no presente, 
sem nunca perder de vista o Futuro. Com olhar permanente 
sobre toda a cadeia, trabalhamos na construção de um setor 
energético moderno e eficiente. Nossa missão é acompanhar 
o que há de mais inovador no mundo em Gestão, Inteligência 
de Mercado e Tecnologia. Difundimos conhecimento e 
promovemos relacionamento entre profissionais do setor 
de Energia com o objetivo de desenvolver pessoas, líderes e 
organizações.

A plataforma oferecida pelo Grupo Mídia Energy promove 
interação no segmento por meio de eventos, de programas 
customizados de Educação Executiva e pela geração de 
conteúdo elaborado e distribuído pelas nossas publicações e 
nossa diversificada plataforma Multicanal.

Queremos colaborar com todo o setor energético, oferecendo 
ferramentas para a gestão de sua empresa ou instituição, e 
também para o seu desenvolvimento profissional! 

 Caminhando juntos somos mais fortes e podemos chegar 
mais longe! 

ATUAÇÃO EM ENERGIA



REVISTA 
FULL ENERGY

Pensada para ser a principal fonte de informação para 
gestores com foco em negócios e gestão  no setor de Ener-
gia, 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 po-
sicionamento do país como referência em todas as fontes 
energéticas. De periodicidade bimestral, as edições da Revis-
ta Full Energy  debatem questões fundamentais para a com-
preensão da conjuntura e a projeção do futuro de um setor 
que é estratégico para o desenvolvimento do país. Ao abor-
dar 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 quali-
dade, comprometido em levar conhecimento e afinar a visão  
dos gestores e os demais profissionais que fazem a grandeza 
deste setor.

Impresso



A Revista Full Energy segue as tendências 
energéticas globais, sendo uma publicação 
voltada aos principais tomadores de decisão 
no setor e afinada com a necessidade de cres-
cimento sustentável ao apresentar as princi-
pais 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 posi-
cionamento de sua empresa no mercado, com 
credibilidade, comprometimento e interesse 
pelo desenvolvimento do setor.

Única Plataforma 
de Gestão do Setor 

da Energia



PERFIL DO LEITOR
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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-sulA revista também é distribuída para transmisso-

ras, distribuidoras e comercializadoras de energia, 
além de universidades, instituições financeiras, tra-
dings, centros de pesquisa e órgãos governamentais.



A revista Full Energy é direcionada para presidentes, C-Levels, diretores 
e profissionais em Administração de Empresa, áreas afins de Tecnologia 
e, principalmente, Engenharia nas suas mais diversas vertentes, com 
forte presença em áreas decisórias na matriz energética. 
Distribuída a todas as usinas de açúcar, etanol e bioenergia, companhias 
petroleiras, parques eólicos, e de energia solar fotovoltaica, hidrelétricas, 
PCHs e CGHs, 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 2019, cadernos 
especiais e suplementos voltados a diferentes segmentos da cadeia 
energética, como eólico, solar, sucroenergético e de PCHs.

• Tiragem total

• Distribuição em eventos

• Distribuição em mailing especial

2.000  exemplares

10.000  exemplares

12.000  exemplares



Realidade Aumentada

Newsletter

Revista digital

Website

Conteúdo on demand

Redes Sociais

CONFIRA COMO QUISER
Online



Portal

PORTAL QUE MAIS CRESCE NA COMUNIDADE 
DE TECNOLOGIA DA ENERGIA



O Portal Full Energy traz as principais notícias dos setores ge-
radores de energia atualizadas em tempo real e sobre diversos 
temas como economia, sustentabilidade, inovação, mercado, 
tecnologias, além de outros assuntos relevantes.

Esta plataforma digital permite uma maior dinâmica de co-
municação de campanhas publicitárias, estratégias de marke-
ting e divulgação de conteúdo dos principais atores de cada 
segmento de atuação.

• Mais de 50.000 usuários únicos/mês

• Mais de 12.000 assinantes de newsletter 

Com atualização diária por uma equipe especializada e conteúdo 
relevante, o portal atualiza os leitores, além do público seguidor 
dos perfis de mídias sociais da revista Full Energy, com notícias 
em tempo real , em que são apresentados os importantes fatos 
ocorridos em todo o Brasil e no exterior, além de análises do 
mercado de destacados especialistas e colunistas do portal.

Cumprindo seu papel de comunicar,  o portal traz a cobertura dos 
principais eventos do setor.

PÚBLICO SEGMENTADO

Mais de 30.000 usuários únicos/mês



BRANDED CONTENT 

Nesse formato a geração do conteúdo é 
direcionada pelo cliente, tanto para o portal 
quanto para a revista impressa. O conteúdo 
patrocinado capta a atenção do público alvo, 
potencializando o alcance. O objetivo é, 
sobretudo, oferecer um conteúdo útil ao leitor, 
construindo credibilidade e relacionamento 
com a marca.



NEWSLETTER 

Utilizando os mailing lists dos produtos de 
energia do Grupo Mídia, a Newsletter semanal 
atinge um público qualificado.

Newsletter – Correspondência eletrônica 
diária, enviada a uma base de dados qualificada 
e interessada nas novidades divulgadas pela Full 
Energy. Nela são divulgadas notícias relevantes 
para o setor, entrevistas, vídeos e também 
material de parceiros.

Oferece acesso potencial a milhares de pessoas 
conectadas nas redes sociais da Revista Full 
Energy e dos produtos do Grupo Mídia, Facebook, 
Twitter e Linkedin.

 O conteúdo em texto é atualizado e impulsionado 
todos os dias.

LINK PATROCINADO



Formato
545 x 70 pixels

(com link direto para site da empresa,
e-news enviada mensalmente)

Formato
160 X 160 pixels

(com link direto para site da empresa)

Super banner principal

Disparos:
Personalizado de acordo com o cliente

Disparos:
Personalizado de acordo com o cliente

Banner lateral

FAÇA SUA COMUNICAÇÃO 
CHEGAR A UM PÚBLICO 
SEGMENTADO



OUTROS PRODUTOS
As ferramentas de divulgação do Grupo Mídia permitem que a campanha do cliente 

chegue até o público que deseja atingir por meio de outras ferramentas. 

• Email MKT - Permite que nossos clientes divulguem seus produtos, serviços e eventos 
de forma segmentada.

 • White Papers - É uma plataforma de documentos educativos que identifica o destino 
do visitante no site, sua navegação e conteúdo acessado, para facilitar a interação 
entre empresa e seu público alvo. Pesquisas recentes apontam que cerca de 72% das 
grandes corporações consumiram um White Paper para avaliar a aquisição de uma nova 
tecnologia, enquanto 56% destacaram White Papers como “muito” ou “extremamente” 
influenciadores no processo de decisão. (Eccolo Media, 2012, B2B Technology Collateral 
Survey Report).

• Webcast - Customizados podem ser entregues ao vivo ou por demanda e é a melhor 
plataforma para demonstrar os benefícios de seu serviço ou produto. São vídeos 
disponibilizados no portal com demonstração de produtos, reportagens ou cases de 
sucesso, histórias sobre o desenvolvimento e trajetória de sua empresa ou treinamentos 
para seus clientes e prospects.

• Podcast - Podem ser muito efetivos, alinhados à comunicação de sua empresa. 
Com conteúdo exclusivo sobre seu produto, serviço ou segmento, esses áudios são 
disponibilizados no  site www.fullenergy.net

• Produção audiovisual - Fazem parte de nosso portfólio de produtos desde vídeos, 
entrevistas com articulistas e personalidades do setor, assim como cobertura de eventos, 
documentários e visitas. As especificações técnicas e os preços são definidos caso a caso.



Data: 
29 de Agosto de 2019 

Renaissance São Paulo Hotel

Eventos



Quem são os líderes do
mercado brasileiro de Energia?

Em 2019, o Grupo Mídia  lança a primeira edição do Prê-
mio Líderes da Energia, evento que reconhecerá a atuação 
das empresas e instituições de Energia que mais se destaca-
ram ao longo do último ano.

Os laureados serão definidos em votação pelo site e por 
pesquisa de mercado. Segundo Edmilson Jr. Caparelli, CEO 
do Grupo Mídia, a homenagem é um reconhecimento às em-
presas e instituições que trabalham arduamente pelo cres-
cimento e pela modernização do setor da Energia no país. 
A premiação é dividida em 23 diferentes categorias, como 
Boas Práticas de Compliance, Gestão de Pessoas, Inovação, 
Mercado e Negócios, e Sustentabilidade.

A primeira edição do Líderes da Energia ocorrerá dentro 
da programação do Fórum Full Energy, que será no mês de 
agosto  de 2019 dentro de um formato inovador no setor de 
Energia: acontecerá nas dependências de um resort durante 
um final de semana, oferecendo ao público uma ampla pro-
gramação, com fórum, premiação, networking e momentos 
de descontração. 



O Oscar da Energia 
Brasileira

Dezembro de 2019

São Paulo/SP



O Prêmio 100 Mais Influentes da Energia surgiu em 2016, 
com o objetivo de homenagear os mais destacados e in-
fluentes líderes no setor de Energia do país.  São escolhidos 
pelos esforços e pelo comprometimento necessários para 
colocar a energia brasileira como importante agente no de-
senvolvimento do país. A cerimônia de premiação reúne 
executivos de empresas e instituições de energia; profissio-
nais de segmentos como infraestrutura, finanças, prestação 
de serviços, logística e consultoria; pesquisadores; além de 
autoridades públicas. 

São homenageados em 10 diferentes categorias as 100 
personalidades que mais se destacaram no setor energético 
brasileiro no último ano.



Energia
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VENHA DAR AS BOAS-VINDAS 
AO SETOR ENERGÉTICO 
BRASILEIRO EM 2020!

O que 2020 reserva para o setor energético brasileiro, 
um dos principais segmentos da economia do país? 
Esse tema irá nortear as discussões da primeira 
edição do Welcome Energia 2020. O evento, que 
o Grupo Mídia e a Revista Full Energy promoverão 
em São Paulo, no mês de Março, reunirá inúmeros 
especialistas do setor para analisar a conjuntura 
do ano que se inicia, as perspectivas dos diferentes 
segmentos energéticos e sinalizar os rumos que o 
novo governo federal deverá tomar no sentido de 
impulsionar o setor no país.



São Paulo
Avenida Paulista, 2202 - 6º Andar, Conjunto 65.

Bairro: Bela Vista - São Paulo 

Ribeirão Preto
Tel.: 55 16 3913-9800

Matriz: Av. Braz Olaia Acosta, 727. - SALAS 202 e 207.
Bairro: Jardim California, Ribeirão Preto 

eventos@grupomidia.com
comercial@grupomidia.com

www.grupomidia.com

Apresente seu produto para o 
mundo 24 horas por dia


