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Diretor Presidente da Neoenergia  

Também é Membro Titular do Conselho de Administração da Neoenergia. 

Perfil pessoal e formação acadêmica 

Casado e pai de quatro filhos, Mario Ruiz-Tagle é Licenciado em Ciências Jurídicas e Sociais pela universidade Diego 
Portales em Santiago, Chile e Mestre em Administração de Empresas e Finanças pela Universidade Pontifícia Católica, 
Chile. 

Fala espanhol e português. 

Experiência no setor de energia  

Em 1996 foi Consultor Jurídico da Sociedade Ibero-Americana de Energia Ibener S.A., onde o principal objetivo era a 
execução e construção das usinas hidrelétricas Peuchén e Mampil. Em 1999 assumiu o cargo de Gerente de 
Administração e Finanças da Ibero-Americana de Energia IBENER S.A., tendo como principal tarefa a construção e 
preparação da empresa para a fase de operação das Usinas. Outra atividade de destaque nesse período é a 
negociação e venda de energia, por meio da assinatura de contratos com clientes regulamentados (Distribuidores) e 
Clientes Livres (Clientes Industriais), quando atuou como Vice-Diretor da Sociedade Ibero-Americana de Energia 
Ibener S.A., também no período entre 1996 à 1999. Após, em 2000, foi nomeado como Gerente Geral da sociedade 
Iberoamericana da Energia Ibener S.A. 

A partir de 2002 iniciou sua carreira no Grupo Iberdrola com sua nomeação para o cargo de Diretor de Relações 
Institucionais da Iberdrola Energia do Brasil Ltda, permanecendo até 2004, quando se tornou Diretor de Negócios 
Brasil – Chile da Direção Latino-Americana da Iberdrola S.A., e a partir de 2010 iniciou no cargo de Country Manager 
da Iberdrola Brasil S.A., que exerceu até ser nomeado como Diretor Presidente do Grupo Neoenergia em 2017, que 
permanece exercendo até a atualidade.  

Mario Ruiz-Tagle também foi membro titular do Conselho de Administração da Neoenergia e das subsidiárias do 

Grupo Neoenergia, atuou como Vice-Diretor da Sociedade Inversora Elétrica Andina S.A. em nome da Iberdrola 

Energia S.A. durante o período de outubro de 1999 à agosto de 2000, além de ter sido Diretor da Empresa de Serviços 

Sanitários de Los Lagos Essal S.A., também representando a Iberdrola Energia S.A. e Presidente do Conselho no período 

entre 2006 à 2008. 

Experiência em outras companhias 

Trabalhou no Escritório de advocacia Schaerer, Díaz, Mandujano e Asociados, desempenhando atividades 
relacionadas a consultoria trabalhista para empresas, incluindo a Companhia Telefônica do Chile, atual Telefônica. 
Atuou ainda como graduado em Direito na Comissão Nacional de Verdade e Reconciliação, no gabinete do Secretário 
Executivo pelo advogado Jorge Correa Sutil.  

Atuou ainda como advogado no Escritório Pacheco e Figueroa Associados, assessorando empresas em assuntos 
comerciais, trabalhistas, tributários e corporativos, e ainda na atuação do Secretário Legislativo e Administrativo do 
Senador Máximo Pacheco Gómez, coordenando o trabalho legislativo nas diversas comissões onde atuava o Senador, 
cabe destacar as comissões de Constituição, Legislação e Justiça e a Comissão de Meio Ambiente. Também nesse 
período foi responsável pelos escritórios de Santiago, Talca e Curico, além da organização no nível Provincial e 
Comunitário de atividades com a comunidade. 
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Foi Consultor Jurídico na Madeiras Cóndor S.A., empresa dedicada a exploração e exportação de produtos florestais. 
A atividade que mais se destaca nesse período é o trabalho realizado dentro das empresas do Grupo visando à 
estruturação e desenvolvimento do Projeto de Exploração Hidrelétrica do Rio Duqueco, composto pela construção 
de duas usinas hidrelétricas, denominadas Peuchén e Mampil, com potência instalada de 124 MW. Ainda foi Diretor 
das Empresas Madeiras Cóndor S.A. e Florestal Comaco S.A. durante o período de janeiro de 1995 à setembro de 
1996. 

Outras informações 

Foi Presidente do Conselho de Administração da Empresa Elétrica Lican S.A., no Chile. 

No período entre janeiro de 1996 à dezembro de 2001 ocupou o cardo de Secretário do Conselho da Sociedade de 
Energia Ibener S.A. 

E ainda entre o período de janeiro à agosto de 2000, foi Secretário do Conselho da Inversora Elétrica Andina S.A. 

 


