
DESPESAS OPERACIONAIS
R$ 889 milhões no 1T22
+12% vs. 1T21*

R$ 1,2 bilhão no 1T22
+20% vs. 1T21

LUCRO LÍQUIDO

R$ 4,2 bilhões no 1T22
+31% vs. 1T21

MARGEM BRUTA

R$ 2,4 bilhões no 1T22
+34% vs. 1T21 pelo avanço dos projetos Eólico e 
Solar além da expansão de redes nas distribuidoras

CAPEXEBITDA CAIXA
R$ 2,4 bilhões no 1T22
+60% vs. 1T21

Mario Ruiz-Tagle | CEO da Neoenergia

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2022 – A Neoenergia apresenta seus Resultados Financeiros 
e Operacionais referentes ao primeiro trimestre de 2022. A companhia registrou lucro 
de R$ 1,2 bilhão e EBITDA Caixa de R$ 2,4 bilhões, aumentos de 20% e 60%, 
respectivamente, quando comparados ao primeiro trimestre de 2021. Contribuíram 
para o crescimento do EBITDA o início da operação de Neoenergia Chafariz, complexo 
eólico com 15 parques localizado na Paraíba, e a conclusão das entregas dos lotes 
adquiridos pela companhia no leilão de abril de 2017 (Santa Luzia, Jalapão e últimos 
trechos de Dourados).

No primeiro trimestre de 2022, continuamos registrando aumentos 
significativos do lucro e do EBITDA. Mantivemos o nosso modelo de 
negócios sustentável e com uma estratégia de crescimento baseada na 
ampliação do portfólio de energias renováveis. Avançamos com os projetos 
de transmissão, eólico e solar fotovoltaico, que representam grande parte 
dos nossos investimentos.

Neoenergia Chafariz (PB)

15,8 milhões no 1T22
+326 mil clientes vs. 1T21

NÚMERO DE CLIENTES

R E S U LTA D O S 1T22

*Desconsiderando Neoenergia Brasília, as despesas somaram 
R$ 841 milhões (+5% vs. 1T21), absorvendo a inflação, o 
maior número de clientes, maior headcount e novos negócios.



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

Distribuição:
R$ 1,3 bilhão no 1T22*

Transmissão: 

R$ 1,6 bilhão
+21% vs. 1T21 

R$ 357 milhões  no 1T22

Neoenergia Brasília
Companhia foi incorporada 
em 2 de março de 2021 e, a 
partir desta data, os resul-
tados passaram a ser integral-
mente consolidados. 

T O TA L  E M  R E D E S

EBITDA
R$ 612 milhões no 1T22
+54% vs. 1T21

R$ 314 milhões no 1T22
+53% vs. 1T21

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 81 milhões no 1T22

R$ 29 milhões no 1T22
LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 1,1 bilhão no 1T22
+58% vs. 1T21

R$ 518 milhões no 1T22
+54% vs. 1T21

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 365 milhões no 1T22
+29% vs. 1T21

R$ 83 milhões no 1T22
-17% vs. 1T21

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA
R$ 245 milhões no 1T22
+38% vs. 1T21

R$ 142 milhões no 1T22
+27% vs. 1T21

LUCRO LÍQUIDO

BRASÍLIA

*R$ 703 milhões destinados à expansão de redes

Neoenergia Santa Luzia (PB)

DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO R E S U LTA D O S 1T22



Destacamos os investimentos na expansão das nossas 
redes de distribuição, garantindo o serviço com 
qualidade para todos os nossos clientes. Os resultados 
do primeiro trimestre de 2022 demonstram o nosso 
compromisso com a disciplina na gestão, com a 
resiliência dos negócios e com a criação de valor para os 
nossos acionistas

Nos três primeiros meses de 2022, 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)

6,8210,80

7,257,78

7,977,59

BRASÍLIA
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REGULATÓRIO

Mario Ruiz-Tagle | CEO da Neoenergia

1T22

1T22

1T22

1T22

DEC consistente em direção ao 
limite regulatório. O FEC (Frequência 
Equivalente de Interrupção por 
Unidade Consumidora) teve 
enquadramento antecipado, 
anteriormente previsto para 2023 
no plano de negócios da aquisição.
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COMPROMISSO COM A QUALIDADE R E S U LTA D O S 1T22

Neoenergia Coelba (BA)



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

Usinas
Hidrelétricas

T O T A L :
R$ 29,9 milhões no 1T22

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

Eólicas

32 Neoenergia 
Chafariz (PB)

novos
parques

novos
parques

Neoenergia 
Oitis (BA/PI)

15
12

parques em 
operação

Neoenergia Luzia (PB)

Liberalizados:

EBITDA:
R$ 265 milhões
+123% vs. 1T21

Lucro Líquido:
R$ 176 milhões no 1T22
+138% vs. 1T21

Os ativos em operação e em construção totalizam 44 parques eólicos, 7 usinas hidrelétricas e 2 parques solares.

R E S U LTA D O S 1T22RENOVÁVEIS

Os projetos eólico e solar estão 
avançando em ritmo acelerado, 
gerando emprego e benefícios 
sociais e ambientais para as 
regiões onde estamos construindo 
e gerando valor também para os 
nossos acionistas.

Mario Ruiz-Tagle | CEO da Neoenergia

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

Parques 
Solares:

Os investimentos realizados nos 
parques solares Neoenergia Luzia, 
cujas obras já foram iniciadas, 
somaram R$ 364 milhões no 1T22.R$ 413 milhões no 1T22

INVESTIMENTOS EM RENOVÁVEIS TOTAL: R$ 808 milhões no 1T22

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



Com foco em expandir a geração de energia limpa 
para contribuir com a descarbonização, a Neoenergia 
continua avançando de forma acelerada com os seus 
projetos de fontes renováveis, que alcançarão mais 
de 90% da capacidade instalada da companhia até o 
fim de 2022.

A montagem dos aerogeradores do maior complexo eólico da Neoenergia em construção no país 
avançou no primeiro trimestre. Ao todo, serão 103 turbinas de um dos mais eficientes modelos do 
mercado global, instaladas nos 12 parques do empreendimento, localizados entre o Piauí e a Bahia. 
O novo ativo representa também a geração de benefícios socioambientais e econômicos para a 
região, com destaque para a capacitação de moradores e o aproveitamento da mão de obra local, 
que representou 40% do total no pico das obras.

A Neoenergia recebeu grandes componentes para a instalação da sua primeira usina para 
geração fotovoltaica centralizada. Foi iniciada a entrega dos módulos solares e das estruturas 
do eletrocentro e do transformador, ambos para a subestação Luzia,  onde a tensão da energia 
produzida será adequada para os níveis da rede de transmissão. A previsão da companhia é de 
iniciar a operação das duas plantas, localizadas no interior da Paraíba, até o fim de 2022. O 
empreendimento possui sinergia operacional com o Neoenergia Chafariz e a linha de 
transmissão Santa Luzia, energizados pela empresa no ano passado.

A construção do Neoenergia Oitis e do Neoenergia Luzia está alinhada à estratégia da 
companhia na liberalização do mercado de energia brasileiro, com quase 100% da 
geração alocada no Ambiente de Contratação Livre (ACL). 

A Neoenergia assinou o contrato de concessão com a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) para iniciar a implantação do último projeto de transmissão adquirido pela companhia, o 
lote 4 do leilão 02/2021, realizado em dezembro de 2021. O empreendimento prevê a instalação 
e a operação de três compensadores síncronos na subestação Estreito, em Minas Gerais, ativo 
que amplia a área de atuação de maneira estratégica na região Sudeste e reforça a presença do 
grupo no segmento. A empresa está avançando com o licenciamento ambiental e as obras de seis 
outros projetos, seguindo o plano de negócios.

Transmissão

Neoenergia Luzia (PB) - 149,3 MWdc

Neoenergia Oitis (PI e BA) - 566,5 MW

R E S U LTA D O S 1T22AVANÇO DE PROJETOS

Assinatura do contrato de concessão do lote 4 do leilão de 2021

Neoenergia Luzia (PB)



A Neoenergia assinou a declaração de apoio aos 
Princípios de Empoderamento das Mulheres 
(WEPs, na sigla em inglês). A iniciativa, promovi-
da pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global, 
reforça o compromisso da companhia com a 
igualdade de gênero.• Relatório Anual de Transparê  ncia Fiscal

A Neoenergia apresentou voluntariamente a primeira edição do Relatório Anual de Transparê  ncia 
Fiscal, que divulga o detalhamento das contribuições tributárias de 2021. Além disso, a publicação 
reforça o compromisso com a sociedade para garantir princípios éticos de governança corporativa 
em conformidade com a legislação brasileira e boas práticas internacionais.

• Relatório Anual de Sustentabilidade
A companhia divulgou o Relatório Anual de Sustentabilidade 2021, documento que contempla os 
resultados nas dimensões ASG. A publicação demonstra que a criação de valor sustentável está no 
centro da estratégia da Neoenergia para se consolidar como a maior e mais rentável empresa de 
energia elétrica integrada do Brasil, com foco na transição energética e na descarbonização do setor 
elétrico.

Alinhada à Política de Biodiversidade, a 
Neoenergia apoia um projeto pioneiro para 
restaurar a caatinga, único bioma totalmente 
brasileiro e marcado por um histórico de 
degradação. A iniciativa utiliza novas técnicas, 
que podem aumentar a sobrevivência das 
espécies transplantadas. O fomento à pesquisa 
está alinhado às práticas ASG e ao 
compromisso com o desenvolvimento 
sustentável em todas as suas áreas de atuação.

• Programa de Voluntariado
Colaboradores da Neoenergia uniram forças e promoveram 
importantes campanhas no primeiro trimestre de 2022. 
Contribuindo com a dignidade menstrual das mulheres atendidas 
por 15 instituições em cinco estados e no Distrito Federal, foram 
destinados mais de 150 mil absorventes. Além disso, para auxiliar 
vítimas de enchentes e deslizamentos, os voluntários arrecadaram 
2,8 toneladas de alimentos, entre outros donativos, para Petrópolis (RJ) e cidades no interior de São Paulo 
e no sul da Bahia, áreas de atuação da Neoenergia Elektro e da Neoenergia Coelba, respectivamente. 
A Neoenergia Coelba destinou aos locais afetados 2 mil geladeiras e 5 mil lâmpadas eficientes, por meio 
do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel.

• Escola de Eletricistas
A Escola de Eletricistas, iniciativa que promove 
capacitação gratuita, é uma das ferramentas 
para estimular o crescimento do número de 
mulheres, que são o público-alvo da Neoenergia  
tanto nas formações quanto nas contratações. 
A companhia pretende ampliar a presença de 
mulheres em postos de liderança e em 
atividades ligadas à operação até 2030.

TRANSPARÊNCIA

A Neoenergia está comprometida com o desenvolvimento sustentável 
das regiões onde atua e mantém práticas responsáveis de ASG (sigla 
para as áreas ambiental, social e governança), gerando valor para a 
sociedade, os acionistas e todos os stakeholders. Os destaques no 
primeiro trimestre de 2022 são:

IGUALDADE DE GÊNERO

• Princípios de Empoderamento

+ ALGUMAS AÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS SÃO:

• Programa de Restauração da Caatinga

COMPROMISSO ASG R E S U LTA D O S 1T22



A Neoenergia acredita na inovação para impulsionar a transição energética. Com o objetivo de permanecer à frente na utilização de 
tecnologia em seus projetos, a companhia aposta em novas oportunidades e tecnologias, para manter a eficiência nas operações e 
contribuir com o avanço do setor elétrico no país. Em destaque, estão as ações:

Mais de 15 mil equipamentos 
de automação

A Neoenergia atingiu a marca de 15 mil 
religadores e chaves telecomandadas (que 
permitem a implantação de lógicas de self 
healing, tecnologia que possibilita a auto 
recomposição da rede elétrica) nas redes 
de distribuição. O investimento em redes 
inteligentes e digitalização faz parte da 
estratégia da empresa para melhorar a 
qualidade dos serviços.

Expansão da rede 4G 

Foi iniciado o plano de expansão da rede 4G 
LTE privada, por meio de uma prova de 
conceito (PoC), realizada para avaliar o uso 
de uma faixa de frequência que possui 
maior alcance e poderá ampliar a rede de 
comunicação com mais eficiência e menos 
custo. A Neoenergia é pioneira entre as 
distribuidoras de energia da América Latina 
a operar o 4G.

Foi lançado o projeto Trilha Verde, que 
levará 18 veículos elétricos, 12 ecopostos 
e duas novas usinas solares (com sistema 
de armazenamento) para a ilha de 
Fernando de Noronha (PE), até o final de 
2023. A ação tem entre os seus objetivos 
o estudo de um modelo de negócios 
sustentável para a mobilidade elétrica.

+ Mobilidade elétrica 
Projeto Trilha Verde Noronha

ENERGIA DO FUTURO R E S U LTA D O S 1T22

Com o foco em oferecer a melhor 
experiência para os clientes, a 
Neoenergia investe em novos canais 
de atendimento e em soluções 
inovadoras. Hoje, são mais de 70 
serviços oferecidos por meio de canais 
de atendimento digitais, com 
assistente virtual. O processo de 
digitalização foi acelerado pelo Projeto 
Conexão Digital.

Digitalização do 
atendimento ao cliente



Neoenergia Santa Luzia (PB)

(EM R$MM) 1T22 1T21 VARIAÇÃO A/A
Receita 9.882 8.580 15%

3.169 39%2.284EBITDA
1.212 20%1.007Lucro Líquido

R$ 2,4 bilhões no 1T22CAPEX

4.180 31%3.184Margem Bruta

(EM R$MM) VARIAÇÃO A/A
Receita 806 709 14%

245 38%177EBITDA
142 27%112Lucro Líquido

R$ 121 no 1T22CAPEX

302 30%232Margem Bruta

(EM R$MM) VARIAÇÃO A/A
Receita 3.357 2.935 14%

1.112 58%705EBITDA
518 54%337Lucro Líquido

R$ 698 no 1T22CAPEX

1.474 43%1.030Margem Bruta

(EM R$MM) VARIAÇÃO A/A
Receita 2.032 1.837 11%

612 54%397EBITDA
314 53%205Lucro Líquido

R$ 221 no 1T22CAPEX

767 41%545Margem Bruta

(EM R$MM) VARIAÇÃO A/A
Receita 1.870 1.773 5%

365 29%283EBITDA
83 (17%)100Lucro Líquido

R$ 177 no 1T22CAPEX

593 23%484Margem Bruta

(EM R$MM)

*A Neoenergia Distribuição Brasília foi incorporada ao Grupo em 
02 de março de 2021 e a partir desta data os resultados foram 
100% consolidados.

81EBITDA
29Lucro Líquido

141Margem Bruta

BRASÍLIA

INDICADORES FINANCEIROS R E S U LTA D O S 1T22

1T22 1T21

1T22 1T21

1T22 1T21

1T22 1T21

1T22

R$ 60 no 1T22CAPEX



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 a 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 de 
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.

www.neoenergia.com | www.iberdrola.com

SOBRE A NEOENERGIA R E S U LTA D O S 1T22

Neoenergia Chafariz (PB)


