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RESULTADOS EXCELENTES 

Mantendo a tendência, os principais indicadores econômicos da  ENGIE voltaram 
a crescer no 3º trimestre de 2019, em comparação aos números do mesmo 

trimestre do ano passado. 

Os excelentes resultados trimestrais, apresentados na reunião do Conselho de 

Administração que aconteceu no último dia 05/11, repercutiram positivamente 
nos principais indicadores econômicos da empresa referentes aos primeiros 

nove meses de 2019.   

Este ano a Receita Operacional Líquida (ROL) cresceu 8,0% no acumulado 

do ano em relação ao mesmo período de 2018, totalizando R$ 7.009,4 
milhões. 

O Lucro Líquido de R$ 1.693,6 milhões já acumulado em 2019, é 9,0% 

maior do que o alcançado em igual período do ano passado. No 3º trimestre o 

crescimento do Lucro Líquido foi de 56,2%, totalizando R$ 742,7 milhões.  

O EBITDA (geração de caixa) nos primeiros nove meses de 2019 apresentou um 

crescimento de 17,1% em relação ao acumulado no mesmo período do ano 

anterior. No 3º trimestre o crescimento foi de 55,1%. 

A Energia Vendida (MW médios) aumentou 3,5% no acumulado de 2019 em 

comparação ao acumulado nos nove primeiros meses do ano passado.  

O Preço Médio de Venda (R$/MW) de R$ 189,06 cresceu 4,9% este ano 

em relação ao mesmo período do ano passado. No 3º trimestre o Preço 

Médio de Venda cresceu 4,0% em relação ao mesmo período de 2017, 

chegando a R$ 189,24 por MWh. 

A produção de energia elétrica no 3º trimestre de 2019 cresceu 17,8% em 

relação ao mesmo trimestre do ano passado. Em relação aos primeiros nove 

meses de 2018 a produção de energia elétrica cresceu 19,7% em igual 

período de 2019, alcançando a marca de 4.977 MW médios. 

Um dos destaques do 3º trimestre de 2019 foi o reconhecimento do valor de 

R$ 321,0 milhões no 3T1, oriundo de indenização por atrasos na conclusão 

da construção da Usina Termelétrica Pampa Sul. 

CONSELHO APROVA DISTRIBUIÇÃO DE 
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 
 

Na reunião do dia 05/11 foi aprovada a distribuição de dividendos intercalares 

aos acionistas no valor total de R$ 893,4 milhões, correspondente a 100% do 

lucro líquido distribuível apurado no 1º semestre de 2019. Na mesma reunião 

foi aprovado, adicionalmente, o crédito aos acionistas de R$ 354,00 sob a forma 
de juros sobre capital próprio referentes ao ano de 2019.  
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