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Como podemos criar 
novas possibilidades 
integrando OPV aos 
seus produtos?
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A Sunew foi criada em 2015 com a mentalidade 
de revolucionar o paradigma de consumo e 
produção de energia, construindo um mundo 
melhor para as próximas gerações.

NEW WORLD, 
NEW ENERGY

A Sunew é líder mundial em tecnologia Organic 
Photovoltaics (OPV), com as maiores instalações 
implantadas em todo o mundo. Após anos de 
pesquisa e desenvolvimento, a Sunew construiu 
um processo de produção industrial inovador, 
contínuo e altamente escalonável.

A Sunew opera com uma equipe internacional e 
está estabelecida com parceiros e instalações 
em mais de 16 países. Nossa sede fica em Belo 
Horizonte, Brasil e temos parcerias comerciais 
em vários países.

FUNDADORES
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Quem somos?
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RESPONSABILIDADE

Fazemos parte de uma rede global de empresas 
e organizações que associam o crescimento 
econômico à promoção do bem-estar social e 
ambiental. Nesse seleto grupo, estamos entre os 
10% das empresas que mais ajudam o meio 
ambiente.

Contribuímos com o plantio de árvores em áreas 
de reflorestamento e doamos uma muda para 
cada m² de OPV vendido para o projeto 
Florestas do Futuro.

Além de oferecer um produto sustentável, a 
Sunew também apóia as causas do 
desenvolvimento sustentável e busca atender 
aos mais rígidos parâmetros de 
sustentabilidade corporativa.



A Sunew é uma fornecedora da 
indústria de tecnologia inovadora 
e disruptiva.

Contribuímos para o 
desenvolvimento de novos 
mercados com novos produtos e 
novas soluções que integram 
OPV, possibilitando diversos 
novos usos para a energia.

Realizamos parcerias estratégicas 
com players industriais visando o 
desenvolvimento de novos 
produtos.

ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO

. Prospecção de parceiros 
industriais
. Apresentação de tecnologia
. Abastecimento e 
engajamento da cadeia de 
valor
. Apoiar o desenvolvimento de 
novos produtos
. Foco na implantação de 
tecnologia

. Acesso à OPV por meio de 
produtos desenvolvidos, que 
são produzidos e fornecidos 
por diversos players de 
diversos segmentos de 
mercado

Indústria

Cliente
Final- Desenvolvimento de 

novos produtos
. Apresentação da 
tecnologia por meio da 
integração do produto
. Responsabilidade pelo 
novo produto

Parceiro da 
Indústria



w w w . s u n e w . c o m . b r

O OPV

Os filmes fotovoltaicos orgânicos (OPV) são painéis solares de terceira geração, a alternativa mais verde para
geração de energia. O OPV da Sunew difere das tecnologias anteriores devido à sua versatilidade. Ele permite
a geração de energia em qualquer superfície, desde fachadas de vidro de edifícios inteligentes até veículos e
móveis urbanos.

ORGANIC PHOTOVOLTAIC  FILMS

A OPV viabiliza novas aplicações e grandes oportunidades de 

mercado que não estavam disponíveis devido à falta de 

versatilidade em tecnologias pré-existentes, como painéis de 

silício e outras.

Nossa tecnologia torna realidade a possibilidade de uma nova

era de geração distribuída, trazendo uma nova alternativa de

geração de energia fotovoltaica para cidades, veículos, edifícios

inteligentes e para nossas vidas. Energia encontra design,

sustentabilidade e propósito..



Flexible Substrate

Electrode

Electron Transport Layer

Active Layer  

Hole Transport Layer

Electrode
Technology

Estrutura e funcionamento do OPVs
Nossa produção consiste no revestimento roll-to-roll de cinco camadas de, principalmente, materiais poliméricos sobre um 
substrato de plástico flexível, seguido por um processo de laminação que encapsula e protege a OPV contra efeitos externos

Super fino (0,3mm)

Flexivel

Semi transparente

Customizável

Menor pegada de carbono

Super leve (300g/m²)



A OPV é a solução mais sustentável entre todas as 
alternativas de geração fotovoltaica devido ao seu processo 
produtivo e aos materiais orgânicos utilizados:

ROLO A ROLO
O processo de produção de impressão tem a menor demanda 
de energia na fabricação (apenas 1,4 MJ / Wp, contra 24,9 MJ / 
Wp para a produção tradicional de painéis de silício) e menor 
pegada de carbono (10 a 20x menos do que outras 
tecnologias)

ECO-AMIGÁVEL
OPV é a opção fotovoltaica mais ecológica, pois usa apenas 
materiais recicláveis em abundância.

ALTERNATIVA VERDE
Além de oferecer um produto sustentável, a Sunew também apóia 
as causas do desenvolvimento sustentável e busca atender aos 
mais rígidos parâmetros de sustentabilidade corporativa.



NEW WORLD, NEW ENERGY

POSSIBILIDADES 
COM O OPV

SAPATOS MOCHILAS

SENSORES

BIPV

LOW 
LIGHT

WEARABLES

MOBILIDADE



Construindo soluções fotovoltaicas para 
integração em fachadas, claraboias e 

janelas.

BIPV

Soluções para caminhões, ônibus e 
mobilidade em geral

MOBILIDADE

Desenvolvimento de aplicações e novos 
produtos para geração de energia em 

ambientes Low Light

LOW LIGHT

Ao longo dos anos de operação comercial a Sunew já consolidou vários casos de 
sucesso em parceria com empresas de renome.

POSSIBILIDADES



TOTVS  – Brasil

BIPV

Tecnloogia

OPV 
FACHADA



CAOA – Hyundai - Brasil

BIPV

Tecnloogia

OPV 
FACHADA



BIPV

Tecnloogia

DESIGN E 
CONFORTO EM 
ESPAÇOS COMUNS



BIPV

Santos – Brasil

Tecnloogia

OPV 
FACHADA
(ADHESIVE)



Jundiaí – Brasil

COBERTURA DE 
TÉRMICA
PAREDE 
ISOLANTE

BIPV

Tecnloogia



BIPV

Belo Horizonte – Brasil

Tecnloogia

OPV INTEGRAÇÃO 
PARA SALA DE 
REUNIÃO, 
ESTACIONAMENTO E 
OPTREE



Árvore solar
Estação de carregamento inteligente
Mobiliário Urbano

OPTree™

BIPV

Tecnloogia



Construindo soluções fotovoltaicas para 
integração em fachadas, claraboias e 

janelas.

BIPV

Soluções para caminhões, ônibus e 
mobilidade em geral

MOBILIDADE

Desenvolvimento de aplicações e novos 
produtos para geração de energia em 

ambientes Low Light

LOW LIGHT

Ao longo dos anos de operação comercial a Sunew já consolidou vários casos de 
sucesso em parceria com empresas de renome.

POSSIBILIDADES



Betim - Brasil

Tecnloogia

MOBILIDADE

SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
EM VEÍCULOS



Tecnloogia

SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
EM ÔNIBUS

MOBILIDADE



SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA
EM CAMINHÕES.

MOBILIDADE

Technology



Construindo soluções fotovoltaicas para 
integração em fachadas, claraboias e 

janelas.

BIPV

Soluções para caminhões, ônibus e 
mobilidade em geral

MOBILIDADE

Desenvolvimento de aplicações e novos 
produtos para geração de energia em 

ambientes Low Light

LOW LIGHT

Ao longo dos anos de operação comercial a Sunew já consolidou vários casos de 
sucesso em parceria com empresas de renome.

POSSIBILIDADES



CHAIR

CURTAIN

TABLE
WINDOW

FURNITURE
GADGETS
WEARABLES

LOW LIGHT

Tecnloogia



CORTINA

LOW LIGHT

Tecnloogia
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VAMOS?



NEW WORLD, NEW ENERGY
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