
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.

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 companhia está construindo no Nordeste os seus
dois maiores complexos eólicos no País, Chafariz (PB) 
e Oitis (PI e BA), que vão triplicar a capacidade instalada 
nessa fonte, atingindo 1,6 GW em 44 parques até 2022, 
energia suficiente para atender o consumo
de 10 milhões de pessoas – ou a população
de um país como Portugal, por exemplo.

Implantação de linhas de transmissão que reforçam
a segurança e a confiabilidade necessárias para
o fortalecimento do setor elétrico. A Neoenergia teve 
muita relevância em leilões realizados desde 2017
e atualmente possui 5,4 mil quilômetros de linhas 
em construção em nove projetos, além de mais 
de mil quilômetros de extensão em operação.

A empresa investe constantemente em expansão 
e digitalização de redes, com equipamentos 
automatizados como, por exemplo, os sistemas
de self healing (auto recomposição, em tradução 
livre) – dos mais de 13 mil religadores instalados
em 472 municípios atendidos pela Neoenergia,
17% são dotados da tecnologia. E a previsão é que esse 
número continue aumentando nos próximos anos. 

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. 

Sabendo da importância da inovação e da eletrificação
da mobilidade para a descarbonização, a companhia 
busca fomentar o uso de veículos elétricos e inaugurou 
a primeira eletrovia do Nordeste, em um projeto de 
P&D. O Corredor Verde, como é chamada, liga Salvador 
(BA) a Natal (RN), com 18 postos de recarga em mais
de 1.100 quilômetros de extensão. A empresa investe
ainda em veículos elétricos para a sua frota.

Para contribuir com a preservação do patrimônio 
histórico brasileiro, a companhia participa,por meio 
do Instituto Neoenergia, seu braço social, da 
iniciativa Resgatando a História. O projeto realizado 
juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e um conjunto de quatro 
parceiros fundadores realizará uma chamada pública 
para seleção de projetos no total de R$ 200 milhões
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CONHEÇA A HISTÓRIA DA NEOENERGIA:

CONHEÇA OS PRINCIPAIS
PROJETOS DA EMPRESA:

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


