
A atuação da Neoenergia sempre foi
pautada pelo desenvolvimento sustentável.
A empresa foi criada em 1997, ano em que
foram adquiridas a Cosern e a Coelba.

Os nomes das distribuidoras da Neoenergia mudaram!
Todas, agora, acompanhadas de um único nome: 

NEOENERGIA!

Em 1999, recebeu a concessão da sua
primeira usina hidrelétrica, Itapebi – hoje,
tem participação em sete empreendimentos,
gerando energia renovável nas cinco regiões:
Itapebi, Corumbá, Baguari, Dardanelos,
Teles Pires, Baixo Iguaçu e Belo Monte.

Incorporação da Elektro após concluídas 
as aprovações necessárias e condições 
precedentes e conforme deliberação em 
assembleias gerais extraordinárias da 
Elektro Holding e da Neoenergia.

A Celpe foi arrematada em leilão no 
ano seguinte, quando também foi 
criada a Neoenergia Comercialização, 
responsável pelo segmento de 
Negócios Liberalizados da companhia.

O primeiro parque eólico da companhia, 
Rio do Fogo, entrou em operação em 
2006 e foi um dos primeiros do país.

Assinamos o Pacto Global da ONU 
pelo respeito aos direitos humanos, 
direitos do trabalho, preservação 
ambiental e combate à corrupção.

Finalização do processo de IPO na B3,
passando a integrar o Novo Mercado,
mais elevado nível de governança
corporativa da Bolsa.

Aquisição da CEB Distribuição.
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A geração de energia limpa é o foco da Neoenergia, que 
avança na construção de projetos estratégicos. Os ativos 
em operação e em construção da companhia totalizam 
44 parques eólicos, sete usinas hidrelétricas e 
dois parques solares. Em 2022, a companhia irá 
alcançar 90% da capacidade instalada em renováveis, 
com a entrega de Neoenergia Oitis (PI e BA), o maior 
complexo eólico da empresa, e a estreia da produção 
fotovoltaica de grande porte, a partir do início da 
operação das usinas solares Neoenergia Luzia (PB).

Implantação de linhas de transmissão que reforçam a 
segurança e a confiabilidade necessárias para o 
fortalecimento do setor elétrico. Nos últimos leilões, 
entre 2017 e 2021, a empresa arrematou 
13 empreendimentos, ampliando a sua participação 
no segmento. Hoje, são 2.334 quilômetros de 
linhas em operação e 4.031 quilômetros em 
construção, distribuídos pelas cinco regiões do Brasil.

A Neoenergia foi a primeira distribuidora de 
energia da América Latina a instalar uma 
rede 4G privada, no âmbito do projeto Energia do 
Futuro. Realizado no interior de São Paulo em 2022, o 
projeto alcançou mais de 15 mil religadores e 
chaves telecomandadas, que permitem a 
implantação da tecnologia. A modernização tem 
como objetivo melhorar a qualidade do 
fornecimento para os clientes.

Por meio do Conexão Digital, o mais importante
projeto brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) com foco no cliente, a Neoenergia está 
lançando 115 produtos que têm como objetivo 
personalizar e melhorar cada vez mais o 
atendimento e facilitar o pagamento em canais 
online, como WhatsApp.

Diante da importância da eletrificação da mobilidade 
para a descarbonização, a companhia fomenta o uso 
de veículos elétricos e inaugurou  a primeira e 
maior eletrovia do Nordeste, o Corredor 
Verde, com 1,2 mil quilômetros. Em outras 
iniciativas, investiu no desenvolvimento de um 
caminhão elétrico, para uso nas atividades de 
distribuição, e em veículos elétricos para a sua frota. 

Demonstrando o compromisso com a diversidade e 
a equidade de gênero, a Neoenergia pretende 
ampliar a presença de mulheres em postos de 
liderança e em atividades ligadas à operação. 
Para isso, entre outras iniciativas, estimula a 
participação feminina na Escola de Eletricistas, 
projeto que oferece capacitação gratuita. 

O mercado financeiro reconhece as boas práticas da 
Neoenergia, que integra o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o Índice 
Carbono Eficiente (ICO2), ambos da B3, bolsa 
de valores oficial do Brasil. Com foco em 
investimentos sustentáveis, a companhia foi pioneira 
entre as elétricas privadas a desenvolver um 
protocolo de financiamento verde, o Green 
Finance Framework, que contempla a emissão de 
títulos verdes para projetos elegíveis de geração de 
energia renovável, transmissão e distribuição.

A Neoenergia contribui ativamente com o 
desenvolvimento socioambiental e 
econômico das áreas onde atua. Por meio do 
Instituto Neoenergia, realiza projetos voltados à 
ação social, arte, cultura, biodiversidade, 
combate às mudanças climáticas, 
formação e pesquisa. 

OS NOMES DAS
DISTRIBUIDORAS
DA NEOENERGIA
MUDARAM!

CONHEÇA A HISTÓRIA DA NEOENERGIA:

CONHEÇA OS PRINCIPAIS
PROJETOS DA EMPRESA:

Eu sou a Energia que transforma o mundo.
Eu sou a Neoenergia.

1997

1999

2000

2006

2017

2020

2019

BRASÍLIA

Incorporamos os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 e 
reforçamos o compromisso com 
o Pacto Global da ONU.

2018

2007

Início da operação do complexo 
eólico Neoenergia Chafariz, que 
dobrou a capacidade instalada de 
eólica da companhia.

2021

Declaramos apoio aos Princípios de 
Empoderamento das Mulheres, da 
ONU Mulheres e Pacto Global.

2022

Bolsa de Madrid aprovou o pedido 
de incorporação da Neoenergia ao 
mercado para listagem das ações 
ordinárias no segmento Latibex.

2022

BRASILEIRÃO
FEMININO
NEOENERGIA

Através do Programa Junt+s, busca promover um ambiente de trabalho
de inclusão, respeito às diferenças, empoderamento e combate ao
preconceito. Em junho, a Neoenergia anunciou o primeiro patrocínio
exclusivo para a seleção feminina de futebol, apoiando
também a competição nacional de clubes.
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