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Somos uma 

aceleradora de 

mudanças
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Oferecemos inovação sustentável, energia e tecnologias 

transformadoras

Estamos em 25 países, nos 5 continentes

A América Latina é a única região onde 

todos os países possuem o portfolio 

completo de soluções

Estamos presentes em todo território 

nacional, oferecendo soluções em 

energia, inovadoras, sustentáveis, e 

tecnologias que transformam as casas, 

empresas e cidades.
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Fazendo oportunidades 

acontecerem por meio das 

nossas quatro

linhas de negócio



INTERNAL



INTERNAL

A Enel X lidera globalmente o segmento 

de iluminação pública e soluções 

inteligentes para cidades, tornando-as 

mais inteligentes, sustentáveis, 

habitáveis e participativas

#completo

e-City



Chegamos ao Brasil com  

consórcio em Angra dos Reis 

Anos de 

vigência

15
Novos 

pontos de 

iluminação

20 mil
Investimento 

total

R$ 22 M
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A Enel X atua em parceria 

com seus clientes para ajudar 

na transição energética por 

meio de soluções tecnológicas 

e inovadoras

#parceria

e-Industries



A Via Varejo, maior rede varejista 

do Brasil e responsável por 

grandes marcas como Casas 

Bahia e Ponto Frio, agora conta 

com nossa tecnologia UBM

Unidades 

contempladas

1.000
Gestão 

centralizada 

de utilities

UBM
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A Enel X acelera a inovação com 

soluções sustentáveis para que 

pessoas, empresas e cidades possam 

participar da transformação e dos 

benefícios da mobilidade elétrica 

#confiável

e-Mobility



Somos patrocinadores das 

maiores competições globais 

do automobilismo elétrico –

FórmulaE e MotoE - parceiros 

de grandes montadoras e 

somos os aceleradores da 

primeira rede de recarga 

semi-pública do Brasil

Mercedes-Benz

Fiat

Nissan

Volvo
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A Enel X oferece soluções 

inovadoras de forma simples e 

acessível para que os clientes 

tornem seus lares mais 

eficientes, inteligentes e 

confortáveis

#intuitiva

e-Home



Lançamos no Brasil a linha 

Homix de casas 

inteligentes que permite o 

contole, a qualquer hora, 

de qualquer lugar, da 

temperatura e da 

iluminação dos ambientes
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Você vem

com a gente?
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enelx.com/br


