Inovação e Tecnologia

Energia solar 3.0:
as vantagens da tecnologia OPV

Tenda

Marcos Maciel Filho, CEO da Sunew, fala sobre a
implantação de painéis solares orgânicos OPV no Brasil
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Tenda
Uma
das aplicações dos filmes OPV: abrigo em ponto de ônibus.

onsiderados a terceira geração de painéis fotovoltaicos, os
filmes OPV têm ganhado
espaço no Brasil graças à
tecnologia desenvolvida no
país pela Sunew, spin-off do
centro de pesquisa aplicada
CSEM Brasil.
Fundada em 2015 pela FIR
Capital, CSEM Brasil, BNDESPar, CMU e Tradaner,
e liderada pelo sócio e engenheiro eletrônico Marcos
Maciel Filho, de 41 anos, a
empresa produz e comercializa o material, cujas principais características são o
baixo custo de produção e
a sustentabilidade, já que o
OPV é feito a partir de matérias-primas orgânicas e
abundantes na natureza.
Maciel Filho, que ocupa a
posição de CEO da Sunew,
foi um dos responsáveis pela
liderança dos projetos e pesquisas iniciados em 2011 no
CSEM, que resultaram no
desenvolvimento do painel
solar orgânico no Brasil.
Embora o OPV tenha surgido ainda na década de
1980 e se desenvolvido nos
Estados Unidos nas décadas de 1990 e 2000, foi nos
últimos anos que a tecnologia ganhou força em outros
países. “Desde 2011, os principais centros de desenvolvimento e fabricação da tecnologia são o Brasil, Japão,
Coréia do Sul e Alemanha”,
afirma o CEO.
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Com diferentes aplicações, os paineis OPV podem ser
implantados
na cobertura de estacionamentos.
Tenda

Barato e escalável

Novo mercado

Com um processo de fabricação de baixo
custo, os filmes OPV são produzidos a partir
da impressão em máquinas rolo-a-rolo –técnica semelhante à utilizada para a impressão de
jornais. Além da utilização de materiais orgânicos, o processo produtivo demanda baixas
temperaturas, o que resulta em poucos gastos
de energia.
“É uma tecnologia sustentável com baixa
pegada de carbono na produção. O OPV gera
energia elétrica a partir da transformação da
luz em elétrons. Para o armazenamento da
energia, podem ser utilizados a própria rede da
concessionária de energia ou então baterias. É
uma tecnologia de eletrônica orgânica impressa, que permite ainda a produção de outros
produtos inovadores, tais como sensores de
baixo custo, bateria impressa, circuitos eletrônicos impressos, entre outros. Uma tecnologia
que o Brasil tem a chance de participar desde o
início e ser um dos líderes mundiais”, explica.

Com a proposta de alinhar
design com energia, o executivo aposta em um mercado
diferente daquele já atendido
pelas tecnologias fotovoltaicas
tradicionais. O objetivo é introduzir a comercialização dos
painéis em diversos setores,
como fachadas de vidro, mobiliário urbano, tendas, estacionamentos, estufas, automóveis,
entre outros.
“As aplicações são muitas
e a imaginação é o limite. O
principal desafio é o ganho de
escala de produção com consequente redução de custos e ganhos operacionais no processo
produtivo. Como a base da tecnologia é química, o aumento de escala trará reduções de
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custo significativas. Para se ter
uma ideia, um dos principais
insumos do OPV deve atingir
redução de custo de 99% em
dois anos”, afirma.
Segundo Maciel Filho, a
aceitação de mercado do
OPV tem sido positiva, com
projetos em andamento nos
mais diversos segmentos. Um
exemplo é o futuro prédio da
Totvs, em São Paulo, que implantará a tecnologia na fachada do empreendimento. Além
de painéis ao longo da fachada,
o próprio logo da empresa estará gerando energia.
“Como as pessoas poderão
perceber essa inovação? Será
uma excelente vitrine para a
Sunew e para a Totvs. A nova
sede será mais um exemplo de
inovação da Totvs, líder nacional em ERP”, diz.
A capacidade de expansão
de mercado do OPV frente às
demais formas de geração fotovoltaica estão concentradas,
principalmente, nas características exclusivas do material,
afirma o CEO.
“As grandes vantagens do
OPV são a leveza (menos de
1kg por m²), a flexibilidade e
a transparência. O OPV soma
às demais formas de geração
fotovoltaica atendendo a um
mercado que busca um produto onde leveza, flexibilidade,
diferentes cores e transparência são importantes.”
O fato de não depender de
um material específico para a
impressão também é um diferencial que facilita a expansão
da tecnologia OPV. “Novos ma-

teriais que podem ser impressos, tais como a Peroviskita, que tem eficiência de mais de 21%, poderão ser utilizados no nosso processo produtivo.
Esse desenvolvimento de futuro é realizado pelo
CSEM Brasil, para que a Sunew foque em produção e comercialização dos produtos”, explica.

Expertise aliada ao sucesso
Além de contar com um time de profissionais de 11 nacionalidades diferentes, que aceleraram o desenvolvimento da tecnologia OPV
no CSEM Brasil e na Sunew, Maciel Filho traz
consigo uma expertise de mais de 20 anos em
tecnologia e inovação, já tendo atuado como
consultor sênior de estratégia e negócios pela
Capgemini Consulting, em Londres, trabalhando diretamente com multinacionais no
Reino Unido, Europa e Oriente Médio.
O currículo do CEO da Sunew conta ainda
com cargos gerenciais na BCP Telecomunicações
–atual Claro-, além da atuação como COO do
CSEM Brasil, que levou o engenheiro eletrônico
a assumir a spin-off. Um dos desafios na gestão
de uma empresa como a Sunew, segundo ele, está
na velocidade e na constante busca por novas
aplicações e modelo de negócios.
“Trabalhar em um modelo startup é bastante
diferente. É necessário muita agilidade nas decisões e capacidade de assumir riscos, tendo em
vista que nem sempre as informações necessárias
para tomada de decisão estão disponíveis. Requer,
além de empreendedorismo, ter ‘cabeça de dono’
e inspirar esse sentimento na equipe. Como a tecnologia oferecida por nós é inovadora em todo o
mundo, esses desafios são ainda maiores”, relata.
Modelos como spin-offs e startups, de acordo
com Maciel Filho, carregam em sua missão o desafio de construir com dinamismo e agilidade,
o que requer aprendizado constante da equipe
como um todo. No caso da Sunew, voltada para
um mercado competitivo e inovador como o fotovoltaico, o engenheiro eletrônico diz que é primordial para o profissional um perfil criativo e
com apetite ao risco.

Gadjets como smartphones e tablets também
Tenda
são
uma das aplicações dos filmes OPV.

Tendade gasolina implanta paineis OPV no teto.
Posto
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‘

O OPV SOMA
ÀS DEMAIS FORMAS DE
GERAÇÃO
FOTOVOLTAICA
ATENDENDO A UM
MERCADO QUE BUSCA UM
PRODUTO
ONDE LEVEZA,
FLEXIBILIDADE,
DIFERENTES CORES E
TRANSPARÊNCIA
SÃO IMPORTANTES.”

Tenda
Marcos Maciel, CEO da Sunew

“Lançar no mercado um produto inovador
(em nível mundial) e estruturar uma empresa do zero é uma grande missão. O maior
desafio é pessoas, pessoas, pessoas. Montar
e manter um time de alta performance é fundamental”, afirma.

O potencial da geração solar
Apesar de o país ainda contar com uma matriz energética dependente da geração hídrica
–cerca de 64% da geração de energia vem das
hidrelétricas-, o Brasil tem um potencial de
geração solar grande, porém pouco explorado.
Maciel Filho faz uma breve comparação com a
Alemanha, que apesar de apresentar níveis de
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insolação menores que o Brasil, tem na energia solar 45% de
sua demanda interna.
“No Brasil, esse valor é da
ordem de 0,02%. Com o aumento de demanda de energia
e os desafios de construção de
novas usinas hidrelétricas, o
crescimento da geração fotovoltaica distribuída é fundamental para complementar a
matriz energética. Além de ser
uma tecnologia sustentável, ela
é eficiente em todo o país”, diz.
Para o executivo, há espaço
para o crescimento da energia
fotovoltaica distribuída, mas
é necessário esforço por parte

das empresas e do governo,
bem como previsibilidade regulatória que garanta a expansão industrial do setor.
“O Brasil é um dos países
com maior potencial para a
energia solar. A irradiação solar é excelente e a possibilidade de gerar energia próximo
aos pontos de consumo em
qualquer local do Brasil faz
da energia solar uma excelente fonte para compor a matriz
energética brasileira. Porém,
é um mercado que requer investimentos de longo prazo
para construção da cadeia de
valor”, conclui.

