


Expertise, inovação e resultado, 
somos a Newcom Energia!  

A Newcom chegou para inovar no Mercado Livre de Energia. 

Uma comercializadora com perfil arrojado e que conta com 

um time experiente focado em soluções para aumentar a 

competitividade dos nossos clientes.



A Newcom, que iniciou operações em julho de 2018, nasceu da união entre

 O ESPÍRITO EMPREENDEDOR  
DA COMERC ENERGIA

 constituindo uma empresa ágil e ao mesmo tempo robusta 
nos seus processos e na disciplina financeira.

A EXPERIÊNCIA DE SEUS EXECUTIVOS  
EM GRANDES CORPORAÇÕES  

DO SETOR DE ENERGIA
&

>> Nossa História



Nossos produtos e soluções são estruturados de acordo com a realidade do cliente  
e pautados em uma estratégia com 4 pilares principais:

CAPITAL ROBUSTO  
PARA A NOVA OPERAÇÃO

 SIMPLICIDADE DE PROCESSOS  
COM SINERGIAS NA ESTRUTURA DE 

BACK OFFICE

AUTONOMIA PARA  
OS TIMES DESENVOLVEREM  
E EXECUTAREM OPERAÇÕES  

DENTRO DE POLÍTICAS DE RISCO  

EQUIPE DE EXECUTIVOS  
COM RECONHECIDO TRACK RECORD  

NO MERCADO E DE DIFERENTES  
ORIGENS PROFISSIONAIS

>> Nossa História



Com operações voltadas para a comercialização de energia,  
provemos liquidez e estruturamos operações para empresas  
de todos os segmentos de atuação no Setor Elétrico Brasileiro.

Geradoras Comercializadoras Distribuidoras Consumidores

>> Nossa História



Newcom Comercializadora de Energia

FIP Comerc Participações 

45,1%

Investidores Comerc Energia 

45,1%

Sócios Executivos 

9,8%

R$ 35 mi
Capital Social

A COMERC Energia atua há 18 anos  
no mercado de energia brasileiro  
com destaque para a gestão de consumidores 
e contratação de energia, onde atendem mais 
de 2.000 unidades com consumo equivalente 
a 30 mil GWh/ano 

A Newcom Energia é um veículo de 
comercialização de energia criado para 
alavancar a experiência de profissionais do 
mercado na estruturação de operações de 
compra e venda de energia

>> Estrutura Societária



Comercializamos a energia que 
proporciona vantagem competitiva 
às empresas e contribui para o 
sucesso das pessoas, criando uma 
sociedade mais próspera

PROPÓSITO

Atender as necessidades  
de empresas e pessoas  
na comercialização de 
energia, com criatividade, 
excelência e segurança 

MISSÃO

Estar entre as cinco maiores 
empresas que comercializam 
energia no mercado livre brasileiro, 
sendo líder em rentabilidade

VISÃO

>> Propósito, Missão e Visão



ACREDITAMOS QUE ÉTICA E RESPEITO A TODOS  
OS STAKEHOLDERS É O PILAR PARA ALCANÇARMOS  
UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E PRÓSPERA. 

>> Nossos Princípios e Valores



ASSIM, NOS COMPROMETEMOS EM NOSSAS PRÁTICAS  
COM UMA CONDUTA ÉTICA BENIGNA E ADOTAMOS 
PRINCÍPIOS QUE REGEM NOSSO JEITO DE TRABALHAR.

>> Nossos Princípios e Valores



Conhecer, medir e controlar os riscos que assumimos é 
imperativo na Newcom. Para tanto, nos atualizamos 
permanentemente e atuamos no estado-da-arte seguindo 
procedimentos operacionais e respeitando limites

GESTÃO DE RISCOS

>> Nossos Princípios e Valores



>> Nossos Princípios e Valores

Boas oportunidades são criadas a partir do 
profundo conhecimento da dinâmica do mercado 
e das suas regras. Assim sendo, contribuímos para 
a evolução da regulação e das práticas de mercado, 
bem como exploramos diferentes abordagens que 
tragam ganhos e proteção à nossa operação e de 
nossos parceiros comerciais

EXCELÊNCIA ANALÍTICA



>> Nossos Princípios e Valores

Acreditamos que relações de confiança são essenciais 
para se alcançar objetivos ambiciosos e vencer grandes 
obstáculos, logo possuímos compromisso absoluto de 
entrega junto a todos os stakeholders

RELACIONAMENTOS  
DE CONFIANÇA



>> Nossos Princípios e Valores

Acreditamos que nos antecipar às mudanças de mercado 
e propor soluções criativas e inovadoras é imperativo 
para termos um diferencial competitivo e efetivamente 
possibilitarmos a criação de valor para nossos parceiros 
comerciais e demais stakeholders

PROATIVIDADE



>> Produtos

Realizamos compra e venda de energia do 
curto ao longo prazo, procurando sempre as 
melhores condições para competitividade 
dos nossos clientes.

COMPRA E VENDA DE ENERGIA

Estudamos e entendemos o mercado para 
as melhores condições de trocas de energia, 
seja ela de submercado, período ou de fonte.

SWAP DE ENERGIA

Definimos estratégias e realizamos a venda 
de energia dos nossos clientes geradores 
para o mercado livre. 

OFERTA DE GERADORES

Com uma postura arrojada e com uma boa 
gestão de riscos, oferecemos soluções 
inovadoras para consumidores, geradores 
e comercializadores de energia.

OPERAÇÕES INOVADORAS

Somos parceiros e desenvolvemos produtos 
que atendem as particularidades de cada 
cliente com foco nos resultados e com 
oportunidades de negócios.

PRODUTOS ESTRUTURADOS

Estruturamos aquisição de energia elétrica com 
antecipação de caixa para agentes geradores.

ANTECIPAÇÃO DE CAIXA



Regulatório 
Estratégico 

Coordena 
atividades 

estratégicas e 
representa empresa 
perante acionistas e 

autoridades

Mesa de 
Trading 

Estrutura, origina e 
realiza operações de 
comercialização de 

energia

Portfólio e Risco 

Planeja e controla 
carteira de 

contratos e riscos 
de mercado e de 

crédito

Projeção de 
Preços 

Monitora balanço 
entre oferta e 
demanda de 

energia e projeta 
preços futuros

Entrega do 
Produto 

Registros CCEE, 
faturamento e 

pagamento, 
elaboração de 

contratos, análise 
de crédito

Corporativo 
Financeiro, jurídico 

corporativo, TI, 
infraestrutura e 

compras, gestão de 
pessoas, 

comunicação

Comitê de Investidores  
Aprova Risco e Estratégia

>> Estrutura Operacional



Foi CEO da CPFL Comercialização  

Brasil de 2015 a 2018. Atuou de 2000  

a 2015 em mesa de comercialização, 

inteligência de mercado, modelagem 

econômico-financeira de investimentos 

em geração e regras de mercado,  

em empresas como CPFL Energia,  

CCEE e CEPEL/Eletrobrás.  

É membro eleito para o Conselho  

de Administração da Abraceel  

nos mandatos 2017-2018 e 2019-2020. 

Engenheiro e Mestre em Engenharia 

Elétrica pela Universidade Federal  

de Itajubá. 

Foi Head da mesa de comercialização 

da CPFL Energia entre 2016 e 2018, 

onde atuou anteriormente  

como comercializador de energia  

por 5 anos. Atuou na Camargo Correa 

tendo trabalhado na obra da UHE 

Jirau em Rondônia.  

Formado em Administração  

de Empresas na Facamp de Campinas 

e pós-graduado em Gestão Financeira 

pela FIA-SP. 

Atuou na Comerc Energia entre 2014  

e 2018 como comercializador de energia 

na mesa de comercialização e foi gestor 

de contratos no mercado livre. Também 

foi gestor de grandes consumidores na 

Delta Energia entre 2013 e 2014 e atuou 

em novos projetos no Banco Itaú entre 

2011 e 2013.  

Formado em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Anhembi Morumbi. 

Foi responsável pelas áreas de Research 

entre 2013 e 2018 nas empresas Minerva 

Comercializadora de Energia e Noble 

Comercializadora, na qual também 

atuou na área de back office.  

Formado em Engenharia  

de Produção na Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro. 

Atuou na Matrix Trading  

entre 2016 e 2018 na área de risco  

e portfolio. Também atuou na EdP 

Comercializadora na área de estudos 

de mercado entre 2015 e 2016.  

Formado em Engenharia  

Elétrica pela Universidade  

de São Paulo e pós-graduando  

em Finanças no Insper. 

Foi Sócio Diretor da Matrix 

Trading responsável pela mesa  

de comercialização entre 2016  

e 2018, Head comercial e da mesa 

de comercialização da EdP 

Comercializadora entre 2012  

e 2016, atuou na Elektro (grupo 

Iberdrola) na comercialização  

e suprimento de energia  

entre 2000 e 2012.  

Formado em Administração  

de Empresas na PUC-Campinas, 

pós graduado em Gestão 

Empresarial pela FGV e MBA 

 em Finanças pelo Insper-SP, 

possui a Certificação de 

Operadores do Mercado  

de Energia Elétrica.

Daniel Marrocos Bruno Curione Gustavo Pinotti Edson Saito Lucas Villela Alexandre Almeida

Executivos



A Política de Risco de Liquidez Corporativa compõe a espinha dorsal das políticas,  

normas e procedimentos utilizados pela Newcom para a gestão do risco de suas operações.  

O risco de liquidez corporativa objetiva aferir a capacidade da empresa honrar compromissos financeiros  

em situações de estresse severo nas condições de mercado e de solvência de contrapartes. 

São considerados os riscos de mercado e de crédito para a definição do risco de liquidez corporativa. 

RISCO DE MERCADO

>> Política de Riscos

POLÍTICA DE RISCO DE CRÉDITO
Resulta da variação possível da margem de comercialização de 

energia, entendida como a diferença entre a receita de venda de 

energia e a despesa com compra de energia, devido à variação nos 

volumes de energia contratada e à variação de preço da energia

Impacto de eventual inadimplência de contraparte, entendida 

como a receita frustrada diretamente em contratos de venda 

de energia (default) e indiretamente pela indisponibilidade de 

energia para revenda em contratos de compra (performance)



>> Nossos Números

R$ 770 mi
Receita Líquida

3.500 GWh
Venda de Energia

R$23 mi
Margem Bruta

14 pessoas
Newcom + CSC Comerc

R$ 48 mi
Patrimônio Líquido



R. Helena, 260 – Conj. 112 – Vila Olímpia 
CEP: 04552-050 – São Paulo – SP

mesa@newcomenergia.com.br  
(11) 4573-0480 
www.newcomenergia.com.br 


