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O Grupo Newcomm, que congrega empresas de comunicação, lança a Energy, agência de 
publicidade que se sustenta no conceito de "atendimento diferenciado", segundo palavras de 
Paulo Guerchfeld, presidente da nova companhia. "Não estamos inventando a roda, mas 
apostamos em uma nova postura perante o cliente. Um atendimento personalizado, 
customizado", diz o executivo.  
 
A Energy substitui a Dez Brasil, agência que já fazia parte do Grupo Newcomm. "Agora, a 
empresa é cem por cento do Grupo Newcomm e com isso pode utilizar toda a infra-estrutura 
da Y&R para atender aos clientes. Anteriormente esse recurso era limitado", conta Guerchfeld. 
Um dos focos da Energy será o atendimento de contas consideradas médias. Guerchfeld afirma 
que a estrutura da agência é horizontal, ou seja, a presidência e a diretoria, formadas por 
profissionais experimentados, fazem os contatos com os clientes.  
 
Para o presidente do Grupo Newcomm no Brasil, Roberto Justus, a Energy chega em um 
momento de grande mudanças na publicidade, no Brasil e no resto do mundo. "O setor de 
comunicação passou por muitas inovações nos últimos anos e cada vez mais são criadas 
agências especializadas em oferecer ferramentas para que as ações sejam realizadas da 
melhor forma possível", comenta. "A Energy surge para oferecer ao cliente um atendimento 
diferenciado, com a estrutura de uma agência global", completa.  
 
Em relação ao fato de ter uma outra agência voltada para a publicidade no grupo, Justus 
afirma que não vê problemas, uma vez que a Energy terá uma vida independente da Y&R. 
"Não vejo como uma empresa poderá interferir no trabalho da outra. A Energy terá um olhar 
diferenciado das agências tradicionais, principalmente para o público considerado 
intermediário, de médio porte, mas com uma infra-estrutura de agência grande", completa.  
 
Na opinião de Justus, o reforço no campo da publicidade se justifica porque, apesar das 
mudanças pelas quais a comunicação atravessa, como o avanço dos meios digitais, a mídia 
convencional ainda é um canal de contato fundamental com o consumidor. "A mídia tradicional 
corresponde hoje a cerca de 50% do investimento do cliente. Os outros 50% ficam com as 
outras ferramentas de comunicação", afirma o executivo. Para ele, a televisão se manterá 
como um dos meios mais importantes na publicidade por muito tempo. Para alguns clientes, 
no entanto, é preciso pensar de maneira focada. É neste caso que entram em cena as outras 
ferramentas disponíveis, avalia Justus.  
 
Ele diz que a utilização das novas tecnologias como ferramenta de comunicação ainda 
engatinha no Brasil. "A tecnologia existe, mas o consumidor, tanto no Brasil como no exterior, 
ainda utiliza uma parte mínima do que ela oferece", afirma. "A tecnologia está bem à frente do 
consumidor. Um exemplo é a TV digital, que oferece uma série de recursos, mas aos quais o 
consumidor não tem acesso."  
 
Com a criação da Energy, o grupo Newcomm segue uma tendência que já pode ser observada 
em outros conglomerados de comunicação. Um exemplo é o Grupo ABC, que no seu portfólio 
de empresas possui quatro agências de publicidade: Africa, Loducca, DM9 e MPM.  
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