
75.814 GWh em 2021
+3,7% vs. 2020, confirmando a 
retomada da atividade econômica 
ao longo do ano

ENERGIA INJETADA DESPESAS OPERACIONAIS
R$ 1 bilhão no 4T21
+2% vs. 4T20*
R$ 3,3 bilhões em 2021
*Crescimento abaixo da inflação, absorvendo o 
maior número de clientes e novos negócios.

R$ 4,4 bilhões em 2021
+57% vs. 2020

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

15,7 milhões no 4T21
+2,3% vs. 4T20

NÚMERO DE CLIENTES

R$ 9,4 bilhões em 2021
+48% vs. 2020 pelo avanço dos 
projetos de Transmissão e Eólicas

CAPEXEBITDA CAIXA
R$ 2,1 bilhões no 4T21
+60% vs. 4T20
R$ 7,3 bilhões em 2021

Parque Eólico Neoenergia Mel II (RN)

Mario Ruiz-Tagle | CEO da Neoenergia

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022 – A Neoenergia apresenta seus Resultados 
Financeiros e Operacionais referentes ao 4º trimestre de 2021 e consolidado do ano. A 
companhia registrou lucro ajustado de R$ 4,4 bilhões e EBITDA caixa de R$ 7,3 bilhões no 
ano, aumentos de 57% e 41%, respectivamente, quando comparados a 2020. Destacam-se 
a conclusão antecipada da operação do Parque Eólico Neoenergia Chafariz (PB), as entregas 
de todos os lotes arrematados nos leilões de 2017, a aquisição do lote 4 do leilão de 
transmissão, em dezembro de 2021, e a recontratação da Termopernambuco no Leilão de 
Reserva de Capacidade.

Em 2021, mantivemos nossa estratégia estruturada e um modelo de negócios resiliente, 
sustentável e diversificado, registrando um crescimento significativo do lucro e do 
EBITDA no período. Destacamos a disciplina de custos, além da constante busca por 
eficiência em nossa operação e cumprimos as entregas e os investimentos previstos, em 
linha ao nosso plano de negócios. O CAPEX do ano teve foco, em especial, no avanço dos 
projetos de Transmissão e Eólicas. Além disso, ampliamos nossa relevância no mercado, 
confirmando a retomada da atividade econômica ao longo do ano de 2021.

R E S U LTA D O S 2021



I N V E S T I M E N T O S

Distribuição:
R$ 3,9 bilhões em 2021*

Transmissão: 

R$ 6,1 bilhões em 2021

R$ 2,2 bilhões em 2021
+R$ 264 milhões vs. 2020

Neoenergia Brasília
Companhia foi incorporada em 2 
de março de 2021 e, a partir desta 
data, os resultados passaram a ser 
integralmente consolidados.

T O TA L :

EBITDA
R$ 1,7 bilhão em 2021
+43% vs. 2020

R$ 822 milhões em 2021
+39% vs. 2020

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 189 milhões em 2021

R$ 90 milhões em 2021
LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 3,4 bilhões em 2021
+47% vs. 2020

R$ 1,6 bilhão em 2021
+37% vs. 2020

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 1,3 bilhão em 2021
+57% vs. 2020

R$ 376 milhões em 2021
+73% vs. 2020

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 851 milhões em 2021
+49% vs. 2020

R$ 533 milhões em 2021
+56% vs. 2020 

LUCRO LÍQUIDO

BRASÍLIA

Rede da Neoenergia Elektro (SP)

*R$ 2,6 bilhões destinados à expansão de redes.

*Destaque para a finalização dos lotes do leilão de abril 
de 2017 e de dezembro de 2017 (Santa Luzia e Jalapão)

DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO R E S U LTA D O S 2021



Nossas distribuidoras registraram queda nas perdas totais 
em comparação ao quarto trimestre de 2020 e seguimos 
crescendo com evolução da energia injetada e resultado 
operacional consistente. Mantivemos nosso foco nas entregas 
e disciplina na gestão, fortemente comprometidos com o 
avanço dos nossos projetos e reforço do sistema elétrico 
nacional, expandindo a carteira dos nossos projetos eólicos, 
solares e de transmissão. Entendemos que o papel da 
Neoenergia vai muito além dos resultados financeiros e 
trabalhamos para apoiar a sociedade, além de construir 
relacionamentos de confiança com nossos colaboradores, 
clientes, acionistas.

No quarto trimestre de 2021, quatro das cinco distribuidoras da 
Neoenergia mantiveram os indicadores DEC (Duração 
Equivalente de Interrupção por Consumidor) abaixo do limite 
regulatório. Este resultado demonstra o compromisso da 
companhia com os seus clientes e com o desenvolvimento do país.

Meta Regulatória DEC (Horas)
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Neoenergia Cosern (RN)

ABAIXO DO LIMITE
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REGULATÓRIO

Mario Ruiz-Tagle | CEO da Neoenergia

4T21

4T20

4T21

4T20

4T21

4T20

4T21

4T20 Indicadores consistentes 
em direção ao limite 
regulatório após gestão 
Neoenergia.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE R E S U LTA D O S 2021



3.194 GWh 
em 2021
+33,92% 
vs. 2020*

T E R M O P E R N A M B U C O

Usinas
Hidrelétricas

T O T A L :
R$ 206 milhões em 2021*

I N V E S T I M E N T O S

Eólicas

32
T O T A L :
R$ 2,8 bilhões em 2021

Chafariz (PB) novos
parques

novos
parquesOitis (BA/PI)

Parques Solares:

Destaque para entrada de 433 MW de 
Chafariz, impulsionando a geração no 4T21

Os investimentos realizados nos parques 
solares Neoenergia Luzia, cujas obras já foram 
iniciadas, somaram R$ 62 milhões em 2021.

*R$ 130 milhões de reconhecimento
no ativo intangível de Itapebi, 
decorrente do acordo GSF no período

15
12

parques em 
operação

*Maior despacho devido 
à crise hidrológica do país.

Termopernambuco (PE)

Liberalizados:

I N V E S T I M E N T O S

A usina consagrou-se vencedora do Leilão de Reserva de Capacidade 
em dezembro de 2021, onde foi vendida toda sua capacidade 
disponível, de 498 MW, ao preço da potência R$ 487.412,70 MW/ano, 
com início de fornecimento em 1º de julho de 2026, assegurando a receita 
fixa de potência de R$ 207 milhões por ano.

R E S U LTA D O S 2021RENOVÁVEIS



No último ano, a Neoenergia reforçou os canais de conta-
to com os mais de 15 mil colaboradores distribuídos em 
praticamente todo o Brasil. Ao todo, foram mais de 900 
mil horas de formação, levando conhecimento, debate 
sobre novas estruturas, implementação de novos projetos 
sempre com a intenção de o profissional sentir sua 
relevância nessa trajetória. 
Entre as iniciativas estão a realização de cursos técnicos, de 
idiomas, palestras com especialistas, formação de líderes, 
entre outros. O Programa Lidera, por exemplo, que amplia 
e desenvolve a capacidade de gestão nos profissionais, 
somou mais de 20 mil horas de treinamento em 2021.

A Neoenergia acredita que para prover a sustentabilidade 
na gestão é importante investir em um ambiente 
diversificado, inclusivo e torná-lo mais inovador. O 
Programa de Diversidade da companhia está alinhado 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, especialmente ao 5, voltado à Igualdade 
de Gênero, e ao 10, para redução das desigualdades. 
Atualmente, a empresa conta com 43% de mulheres nas 
suas equipes corporativas, sendo que na Diretoria 
Executiva a proporção é de 44% de presença feminina. O 
objetivo é que os números percentuais sejam ainda mais 
expressivos nos próximos anos.

O maior público interno da Neoenergia é composto por 
eletricistas. Hoje, são aproximadamente sete mil 
profissionais e capacitá-los exige promover uma 
formação bastante robusta, dando oportunidade e 
preparo para enfrentarem desafios e riscos inerentes ao 
trabalho. Para isso, a companhia ministra gratuitamente 
aulas nas comunidades onde atua, gerando ensino e 
novas chances de trabalho aos que se destacam. 
Em 2021 foram contratados mais de 1,5 mil 
profissionais. Cada vez mais com a participação 
feminina, a empresa conta com 240 mulheres na 
carreira de eletricistas.

A companhia desenvolveu um programa para 
preparar futuros líderes e aqueles que estão em sua 
primeira experiência de liderança, possibilitando a 
compreensão desse novo papel e a preparação para 
cuidar de seus times, criar um ambiente positivo e de 
engajamento. Em 2021, foram alvo da iniciativa cerca 
de 700 colaboradores. 
Até novembro de 2021, cerca de 820 funcionários 
foram subsidiados na formação em nível superior, 
com o intuito de ampliar as possibilidades de carreira 
e acesso a outras posições dentro da companhia, com 
expectativas de crescimento.

LIDERANÇA E PLANO DE CARREIRA

DIVERSIDADE E INCLUSÃO ESCOLA DE ELETRICISTAS

Ao cuidar dos funcionários de forma genuína, a Neoenergia cria um ambiente onde seus mais de 15 mil colaboradores se sintam amparados, a ponto de 
darem o seu melhor naturalmente, e desenvolver o senso de pertencimento, porque se sentem acolhidos e parte daquele objetivo comum. Abaixo, alguma 
dessas ações:

TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO

R E S U LTA D O S 2021CUIDADOS COM OS COLABORADORES



Linha de Transmissão Neoenergia Jalapão (TO)

Subestação Neoenergia Santa Luzia 2 (PB)

Parque Eólico Neoenergia Oitis (PI/BA)

A Neoenergia acelerou as entregas dos seus projetos 
estratégicos para ampliar a geração de energia limpa 
no país. No 4T21, foi realizada a entrada antecipada 
do Parque Eólico Neoenergia Chafariz, localizado na 
Paraíba. São 135 turbinas ativas, somando capacidade 
instalada de 471 MW. O empreendimento foi 
responsável por quase dobrar o portfólio eólico da 
companhia.

A carteira de geração eólica da Neoenergia vai ganhar mais 566,5 MW de capacidade instalada em 
2022, com a conclusão do projeto, localizado entre o Piauí e a Bahia. Esse será o maior 
empreendimento da empresa focada nessa fonte limpa de energia. Desde dezembro, os grandes 
equipamentos – pás, naceles e transformadores para a subestação – começaram a ser entregues 
nos canteiros de obras e foi iniciada a montagem dos primeiros aerogeradores. Ao todo, serão 103 
turbinas de um dos mais modernos modelos do mercado global.

A companhia avançou, ainda, com as obras do seu primeiro parque solar para geração fotovoltaica 
centralizada. Foi iniciada no último trimestre de 2021 a instalação da sustentação para os mais de 
233 mil painéis previstos para as usinas. Serão 149,3 MWp em potência instalada, com início da 
operação comercial a partir do 2° semestre de 2022. Localizado na Paraíba, o projeto possui sinergia 
operacional com o Parque Eólico Neoenergia Chafariz e a linha de transmissão Santa Luzia (PB).

A Neoenergia foi a vencedora do lote 4 do leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) em dezembro de 2021. Será construída uma subestação em Minas 
Gerais, que dará mais segurança e garante fornecimento a diversas localidades no Brasil. A 
expectativa é de criar mais de 1,6 mil empregos diretos durante as obras.
Além da aquisição, no trimestre, a empresa avançou com a implantação dos outros projetos no 
segmento. Todos os lotes arrematados nos leilões de 2017 foram entregues, com uma média de 
antecipação de 15 meses em relação ao prazo do órgão regulador e saving de Capex de 20%, 
demonstrando a capacidade de execução e o compromisso com a taxa de retorno. O segundo e 
último trecho da LT Santa Luzia (lote 6), localizado na Paraíba, foi energizado em novembro e a LT 
Jalapão (lote 4), que passa pelos estados Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, teve a operação 
comercial iniciada em janeiro. As outras obras seguem avançando, seguindo o plano de negócios.

Parque Eólico Neoenergia Chafariz (PB)

Transmissão

Parque Solar Neoergia Luzia

Parque Eólico Neoenergia Oitis

R E S U LTA D O S 2021AVANÇO DE PROJETOS



A Neoenergia promove iniciativas com o objetivo de contribuir para aprimoramento da qualidade de vida nas comunidades onde atua. 
Abaixo, as principais ações realizadas neste último trimestre:

Doações de alimentos 

Ações de voluntariado

Mais de 33 mil produtos de higiene e 6 mil 
livros foram doados para 10 instituições
em diferentes locais do Brasil. Os números 
são resultado da edição brasileira da Semana 
Internacional do Voluntariado, iniciativa
da Iberdrola que mobilizou os colaboradores 
da Neoenergia de 18 a 25 de setembro
em três eixos fundamentais: meio ambiente, 
a inclusão e a emergência social causada 
pela crise ocasionada pela pandemia de 
Covid-19. Com isso,  beneficiou 8 
instituições, impactando 2.076  pessoas de 
forma direta e 41.298 de forma indireta. 

Neoenergia doou mais de 244 
toneladas de alimentos em 2021. 
Ações como Natal Solidário, Projeto 
Pessoas e Negócios, Projeto São 
João e Boas Energias, Operação 
Quilo auxiliaram as comunidades de 
diversos Estados do País.

Transformação social
lideradas por mulheres

O Instituto Neoenergia premiou 16 iniciati-
vas de transformação social lideradas 
por mulheres. Em cerimônia online, o 
Prêmio Inspirar contou com mais de 150 mil 
votos para ações de arte e cultura em comu-
nidades do Rio de Janeiro,Baixada Flumin-
ense e Pernambuco. As 16 vencedoras 
foram anunciadas nas categorias Pessoa 
Física, MEI (Microempreendedoras Individu-
ais), Grupos e Coletivos Não Formaliza-
dos Femininos e Produtoras Culturais e 
Instituições do 3º Setor.

A Neoenergia doou 2 mil 
geladeiras às famílias afetadas 
pelas chuvas que atingiram a 
Bahia no fim de 2021, reforçando 
o compromisso da empresa
com a população e auxiliando
no processo de retomada após
os estragos provocados pelas 
enchentes.

Doações de geladeiras 

R E S U LTA D O S 2021AÇÕES SOCIAIS



(EM R$MM) 4T21 4T20 VARIAÇÃO A/A
Receita 11.388 10.002 14%

2.411 15%2.101EBITDA
635 (36%)996Lucro Líquido

R$ 9,4 bilhões em 2021CAPEX

4.011 27%3.160

2021 2020 VARIAÇÃO A/A
41.120 31.138 32%

9.856 52%6.496
3.925 40%2.809

14.146 38%10.226Margem Bruta

(EM R$MM) 4T21 4T20 VARIAÇÃO A/A
Receita 894 792 13%

242 52%159EBITDA
146 47%99Lucro Líquido

R$ 109 no 4T21CAPEX

317 38%229

2021 2020 VARIAÇÃO A/A
3414 2697 27%

851 49%573
533 56%342

1102 33%828Margem Bruta

(EM R$MM) 4T21 4T20 VARIAÇÃO A/A
Receita 3.516 3.411 3%

970 25%778EBITDA
431 (39%)470Lucro Líquido

R$ 505 no 4T21CAPEX

1.311 18%1.115

2021 2020 VARIAÇÃO A/A
13.367 10.909 23%

3.477 47%2.371
1.669 37%1.219

4.802 32%3.632Margem Bruta

(EM R$MM) 4T21 4T20 VARIAÇÃO A/A
Receita 2.269 1.954 16% 

577 55%372EBITDA
286 27%225Lucro Líquido

R$ 198 no 4T21CAPEX

745 39%537

2021 2020 VARIAÇÃO A/A
8.117 6.654 22% 

1.698 43%1.188
822 39% 592 

2.302 25%1.848Margem Bruta

(EM R$MM) 4T21 4T20 VARIAÇÃO A/A
Receita 2.075 2.138 (3%)

295 8% 273 EBITDA
23 (71%)79Lucro Líquido

R$ 201 no 4T21CAPEX

537 9%494

2021 2020 VARIAÇÃO A/A
7.998 6.689 20%

1.287 57%822 
376 73%217

2.124 26%1.686Margem Bruta

(EM R$MM) 4T21 4T20 VARIAÇÃO A/A

*A Neoenergia Distribuição Brasília foi incorporada ao Grupo em 2 de março de 2021 e a partir desta data os 
resultados foram 100% consolidados. A comparação com 2020 é meramente pró-forma, não contemplada no 
resultado econômico consolidado do grupo de 2020.

42 (41%)71EBITDA
5 (99%)379Lucro Líquido

R$ 111 no 4T21CAPEX

115 (2%)117

2021 2020 VARIAÇÃO A/A

189 182%67
90 (76%)381

347 15% 302 Margem Bruta

BRASÍLIA

Usina Solar Neoenergia Noronha (PE)

R E S U LTA D O S 2021INDICADORES FINANCEIROS



Companhia de capital aberto com ações (NEOE3) negociadas 
na Bolsa de Valores de São Paulo. Parte do grupo espanhol 
Iberdrola, a empresa atua no Brasil desde 1997, sendo 
atualmente uma das líderes do setor elétrico do país. Presente 
em 18 estados e no Distrito Federal, seus negócios estão 
divididos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e 
comercialização. As suas distribuidoras, Neoenergia Coelba 
(BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), 
Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF) 
atendem a mais de 15 milhões de clientes, o equivalente a uma 
população superior a 37 milhões de pessoas.

A Neoenergia possui 4 GW de capacidade instalada em 
geração, sendo 88% de energia renovável, e está 
implementando mais 0,7 GW com a construção de novos 
parques eólicos e solar. Em transmissão, são 2,3 mil km de 
linhas em operação e 4,3 mil km em construção. Por meio do 
Instituto Neoenergia, fomenta o desenvolvimento sustentável 
a partir de ações socioambientais e, assim, contribui para a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades onde a 
empresa atua, sobretudo, pessoas mais vulneráveis, visando 
sempre pelo desenvolvimento sustentável. A companhia é 
primeira empresa no País a patrocinar exclusivamente a 
Seleção Brasileira de Futebol Feminino, dando nome à 
competição nacional, que passa a se chamar Brasileirão 
Feminino Neoenergia. Desde janeiro 2021, integra a carteira 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – Brasil, Bolsa, 
Balcão – que reúne companhias que possuem as melhores 
práticas de governança e sustentabilidade corporativa.

Parque Eólico Neoenergia Arizona (RN)

www.neoenergia.com | www.iberdrola.com

R E S U LTA D O S 2021SOBRE A NEOENERGIA


