
 
 

 Eneva apresenta estratégia para ser a empresa integrada de 

energia líder em geração de valor 
 

Companhia apresenta a sua estratégia para 2030, redefinindo a sua missão e 

estabelecendo desafios estratégicos para os próximos anos  

 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022 – A Eneva vem crescendo nos últimos anos, 

diversificando seus negócios, ampliando portfólio e investimentos, gerando cada vez 

mais valor à sociedade, aos seus acionistas e públicos de relacionamento. Para 2030, a 

Eneva continuará focando no objetivo de crescer, como uma empresa integrada de 

energia líder em geração de valor, além de concretizar a sua missão de liderar uma 

transição justa e inclusiva. 

 

Em evento realizado hoje, a companhia apresentou a sua evolução nos últimos cinco 

anos, destacando a criação de valor por meio de reestruturação operacional e alocação 

disciplinada de capital: aumento de 48% na capacidade instalada de energia, alcançando 

3,7 GW, além de crescimento de 94% em reservas de gás 2P, atingindo 36,6 bcm. Outro 

marco positivo foi a expansão da área de concessão que obteve salto de 134%, 

englobando atualmente 64,8 mil km2. Foi destacado também o investimento CAPEX de 

R$ 5,3 bilhões entre 2017 e 2021. 

 

“A nossa expectativa é manter a trilha de crescimento focando em energia para o grid; 

monetização de gás; disciplina na alocação de capital; soluções integradas em energia e; 

acesso a reservas de gás e. Essas são as alavancas de valor que vão orientar nossos 

investimentos e consistem em pilares da nossa atuação”, destacou Pedro Zinner, CEO 

da Eneva. 

 

Para o alcance de sua estratégia 2030, a Eneva definiu 6 desafios estratégicos que foram 

detalhados durante o evento: estender o ciclo de vida dos ativos e replicar R2W (modelo 

pioneiro reservatório ao fio) em outras geografias; maximizar reservas e desenvolver 

soluções integradas na região Norte; desenvolver infraestrutura de hubs de gás; 

comercializar recursos energéticos e desenvolver novos modelos de negócios; 

desenvolver portfólio renovável e promover tecnologias de baixo carbono; além de 

construir uma organização ágil e adequada aos desafios. 

 

 



 

Para atingir esses objetivos, a Eneva confia no desenvolvimento técnico e no capital 

humano de todos os seus colaboradores e parceiros 

 

Na rota de expansão da companhia dentro da estratégia de se posicionar como 

importante player na transição energética justa, a Eneva também lançou seus 

compromissos ESG, anunciando os compromissos de longo prazo assumidos considerando as 

especificidades do Brasil: reduzir emissões, melhorar índice de progresso social e conservar a 

Amazônia.  “Os compromissos da companhia são compostos por três componentes 

interdependentes para construir um legado social, econômico e ambiental positivo onde 

operamos”, destaca Zinner.  

 

 

Sobre a Eneva 

 

A Eneva é maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada 

de energia, que atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até o fornecimento 

de soluções de energia. A companhia possui ativos de E&P nos estados do Amazonas e 

Maranhão. Atualmente, opera 11 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e 

Amazonas (AM). Adicionalmente, possui nestas regiões uma área total sob concessão 

superior a 60 mil km². Com um parque de geração termelétrica com 3,1 GW de 

capacidade instalada, a Eneva produz energia segura e competitiva para o sistema 

elétrico brasileiro. Seus ativos de geração estão localizados nos estados do Maranhão 

(Complexo Parnaíba e Itaqui), Ceará (Pecém II) e Roraima (Jaguatirica II). Pioneira por 

natureza, a Eneva desenvolveu um modelo de negócio inédito no Brasil: o Reservoir-to-

Wire (R2W), que consiste na geração térmica integrada aos campos produtores de gás 

natural. Com isso, a companhia desempenha um papel importante na transição da 

matriz energética brasileira, oferecendo energia a partir de um combustível flexível, 

econômico e eficiente. Listada no Novo Mercado da B3 (Bolsa de Valores brasileira) 

desde 2007, a empresa integra o Ibovespa, entre outros índices da Bolsa. Em dezembro 

de 2021, a Eneva anunciou a combinação de negócios com a Focus Energia para assumir 

a carteira de clientes e todo o portfólio de projetos renováveis da companhia, que 

somam 3,7GWp de potência instalada. 

A Eneva visa continuar crescendo de forma responsável, oferecendo soluções de energia 

confiáveis e acessíveis para a sociedade. 

 


