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Dados sobre vendas de combustíveis 
2003/2016

Variação percentual

2003 a 2014 + 72,67%

2015/2014 – 1,9%

2016/2015 – 4,5%

2017/2016          – 0,4%

(Até Ago/17)
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O Futuro o que esperar?
Em 1998 a Kodak tinha 170.000 funcionários e
vendia 85% de todo o papel fotográfico do
mundo. Em apenas 3 anos o seu negócio foi
extinto pelas máquinas digitais.
O mesmo vai acontecer com muitos negócios e
indústrias nos proximos 10 anos e as pessoas
não vão se aperceber disso. Essas mudanças
serão causadas pelas novas tecnologias;
Em abril de 2017, no Singularity University
Germany Summit foram previsto:



417/10/2017

a) A  taxa de inovação é cada vez mais acelerada e futuras 
transformações serão  muito mais rápidas que as 
ocorridas no passado;
b) Novos Softwares vão impactar a maioria dos negócios e 
nenhuma área de atividade estará a salvo de mudanças;
c) Em 10 anos a impressora 3D de menor custo passou de 
U$ 18.000,00 para U$ 450 e tornou-se 100 vezes mais 
veloz;
d) Empresas de calçados já começaram a imprimir sapatos 
a 3D. Consta que a China já construiu um edifício 
comercial completo de 6 andares com uma impressora 
3D;
e) Previsão de que até 2027, 10% de tudo o que está 
sendo produzido será impresso em 3D;
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Futuro dos Combustíveis 

Dados e fatos
- Em curso revolução silenciosa sufocando o
ronco dos motores à combustão;
- Segundo AIE- Agência Internacional de
Energia, órgão ligado à OCDE – Organização
para a cooperação e Desenvolvimento
Econômico, o pico de consumo de
combustíveis para carros leves foi atingido e
não deve, nunca mais, ser ultrapassado.
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- A tendência mundial é de queda no
consumo de combustíveis líquidos para
carros leves,
- Nos próximos 25 anos a demanda de
gasolina e óleo diesel ficará, na melhor das
hipóteses, estável, embora exista a
expectativa de que quase 1 bilhão de
novos carros entrem em circulação.
- Resposta para isso: eficácia energética e
substituição por veiculos elétricos
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- Grandes petroleiras já perceberam a
ameaça de veículos elétricos. A OPEP
quintuplicou sua projeção de vendas de
veículos elétricos e Exxon Mobil e BP
também.
BNEF – Bloomberg New Energy Finance
projeta que esses carros vão reduzir a
demanda por petróleo em 8 milhões de
barris/dia até 2040 (mais que produção
atual do Irã e Iraque juntos)



817/10/2017

- O número de veículos elétricos nas ruas
trará consequências sérias para fabricantes
de veículos, petroleiras, revendedores de
combustíveis, concessionárias de energia
elétrica e outros (dados de BNEF);
- Projeções de mercado indicam que as
vendas de carros elétricos vão superar as
de modelos a gasolina e diesel em 2040;
Haverá 530 milhões de carros elétricos em
2040, 30% do total de carros no mundo;
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- As maiores fabricantes de carros do mundo
têm planos para vender 6 milhões de veiculos
por ano até 2025 e 8 milhões até 2030;
- Em 2015 a frota mundial de carros elétricos
era de 1.300.000 unidades, uma alta de quase
100% em relação a 2014;
- O que vai viabilizar os carros elétricos é a
queda no custo de baterias, ganhos de escala
com o aumento de produção e as restrições
ambientais, cada vez mais presentes,
restringindo o uso de veiculos poluentes;
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- A TESLA, maior fabricante atual de carros
elétricos, já tem planos para produzir o modelo
3 a partir de 2018 e deverá custar cerca de U$
35.000,00.
Há apenas 3 anos os poucos veículos elétricos
não rodavam mais de 150 km com a autonomia
das baterias. Agora o alcance já é de 450 km
com tempo de recarga completa de bateria de
10 horas;
- A Shell já anunciou que instalará pontos de
recarga em sua rede de postos na Inglaterra.
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- Fontes alternativas de energia elétrica, como
paíneis solares e turbinas eolicas, vão aumentar
de importância e baratear o custo de energia em
futuro próximo;
- No Brasil a revolução dos carros elétricos ainda
é timida. O compacto BMW i3 o mais barato dos
veiculos elétricos disponível no mercado
brasileiro, custa a partir de R$ 160.000,00; o
números de carros é de cerca de 3.000 ou seja
menos de 0,1% do total de carros vendidos por
ano;
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• Volvo terá apenas carros elétricos e híbridos a
partir de 2019;

• Tesla já iniciou produção do Model 3 o mais
barato de linha;

• Nissan Leaf ganha nova geração com autonomia
de 378 KM;

• GM lançará 20 carros elétricos até 2023;
• Jaguar Land Rover diz que todos os seus

automóveis terão motor elétrico a partir de
2019;

• BMW anuncia que se prepara para produzir
carros elétricos em massa até 2020 e que terá 12
modelos diferentes até 2025.
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O que o futuro vai impactar na Distribuição e Revenda
de Combustíveis no Brasil?
1) Mudança do perfil de venda de combustível face:

- Queda no consumo
- Queda nas margens de combustíveis
- Aparecimento de veículos híbridos e elétricos puros

2) O que fazer para manter o negócio?
- Mudar o negócio para depender cada vez menos das

margens de combustíveis e direcionar vendas para
serviços adicionais do tipo:

- Troca de óleo
- Loja de conveniência
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- Serviços correlatos: lavagem de veículos,
serviço de manutenção de veículos (freio,
verificação eletrônica, pneus, pequenos
reparos mecânicos etc.).
- Incluir abastecimento elétrico. Para isso
equacionar:
- Instalações elétricas
- Venda de energia elétrica-como fazer?
- Serviços de eletricidade e troca de baterias
(sistema de troca de usada por nova)
- Adequação do posto para novo combustível
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The Economist 12 Ago 2017

A morte do motor de combustão interna, durou
bastante, mas já é possível vislumbrar o fim da
máquina que mudou o mundo

“A inventividade humana […] ainda não encontrou um
processo mecânico que substitua os cavalos na
propulsão de veículos”, lamentava o diário francês Le
Petit Journal em dezembro de 1893.

A resposta para isso foi organizar a corrida Paris– Rouen
para carruagens sem tração animal, disputada em julho
do ano seguinte. Entre os 102 inscritos para a
competição apareceram veículos movidos a vapor,
gasolina, eletricidade, ar comprimido e hidráulicos.
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Os rápidos avanços tecnológicos das baterias jogam a
favor dos motores elétricos. Em Paris, em 1894, nem um
único carro elétrico chegou a figurar na largada, em
parte porque as baterias precisavam ser substituídas a
cada 30 quilômetros.

Os elétricos de hoje, movidos a bateria de íon-lítio,
saem-se muito melhor. O Chevrolet Bolt, por exemplo,
tem autonomia de 383 quilômetros; e o Tesla Modelo S,
recentemente, fez uma viagem de mais de mil
quilômetros com uma única carga, num experimento
conduzido por aficionados da marca.

O vencedor, com folga, foi o motor de combustão
interna, que no século XX seria a força motriz da
indústria e mudaria a história do mundo.
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Segundo cálculos do banco UBS, o “custo total de posse”
de um elétrico deve se equiparar ao de um carro a
gasolina já no ano que vem – muito embora com perdas
de rentabilidade para o fabricante.

Bastante otimista, a entidade prevê que os elétricos
responderão por 14% de todas as vendas de carros
novos até 2025; hoje eles representam apenas 1%.

Há previsões mais modestas, mas os cálculos vêm sendo
revistos constantemente, à medida que as baterias
ficam melhores e mais baratas: o custo por kWh caiu de
US$ 1.000, em 2010, para uma faixa de US$ 130 a US$
200 atualmente.
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As regulamentações também estão ficando mais rígidas.
No mês passado, a Inglaterra ingressou numa seleta e
crescente lista de países exclusivamente elétricos, ao
declarar que, até 2050, todos os carros zero-quilômetro
do país terão de ser zero-emissão.

A transição do par pistões-combustível para baterias-
motor elétrico não deve demorar tanto. Os primeiros
estertores de morte do motor de combustão interna já
ecoam pelo mundo – e várias das consequências serão
positivas.

Para se ter uma ideia do que vem pela frente, basta
pensar no quanto o motor de combustão interna
moldou as condições da vida moderna.
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As regiões mais prósperas foram reformatadas para
receber os veículos motorizados, com enormes
investimentos em malha rodoviária e o advento dos
subúrbios, além dos shopping centers e lanchonetes
drive-thru.

Praticamente 85% dos americanos se deslocam de carro
para o trabalho. A fabricação de automóveis foi ainda
um vetor de desenvolvimento econômico e expansão da
classe média no mundo pós-guerra. Hoje há cerca de 1
bilhão de carros circulando pelo planeta, a grande
maioria movida a combustíveis fósseis.
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Embora a maior parte esteja em repouso, juntos os
motores de todos os caminhões e carros dos Estados
Unidos podem produzir dez vezes a energia gerada pelas
usinas do país. O motor de combustão interna é o mais
possante da história.

A eletrificação, porém, provocou o caos na indústria
automobilística.

Comparados aos veículos atuais, os elétricos são bem
mais simples e possuem menos peças; parecem antes
computadores com rodas. Na prática, isso significa que
carecem de menos mão-de-obra para a montagem e de

menos sistemas subsidiários fornecidos por terceiros.
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Com menos componentes passíveis de estrago, o mercado
de manutenção e de peças irá encolher.

As marcas de luxo talvez consigam se sobressair com
investimentos em design e apresentação, mas as
montadoras voltadas para o mercado de massa, com
margem mais apertada, terão de competir sobretudo no
custo.

Isso, claro, se as pessoas continuarem a comprar carros
para uso pessoal. Com a propulsão elétrica, mais as novas
tecnologias de piloto automático e aplicativos de táxi, é
possível que ganhe força uma nova concepção de
“transporte como categoria de serviço”, em que frotas
automobilísticas ofertam deslocamentos personalizados.
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Segundo estimativas mais radicais, a indústria
automobilística pode encolher até 90% se isso ocorrer. Com
a adoção em massa de carros elétricos compartilhados e
sem motorista, as cidades poderiam dar novo destino a seus
estacionamentos (que ocupam até 34% da área em alguns
lugares), substituindo-os por novos empreendimentos
habitacionais; e as pessoas poderiam dormir enquanto
percorrem grandes distâncias até o trabalho – uma
suburbanização às avessas.

Mesmo sem essa transição para os veículos automatizados
seguros, a propulsão elétrica irá gerar enormes benefícios
ambientais e de saúde pública. É mais eficiente carregar
baterias em centrais elétricas do que queimar combustível
em uma infinidade de motores esparsos.
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Os atuais carros elétricos reduzem em 54% a emissão de
carbono frente aos movidos a gasolina, segundo o National
Resources Defence Council. Esse número deve crescer à
medida que os elétricos ganharem mais eficiência e a geração
de eletricidade se tornar mais ecológica.

A poluição atmosférica nas cidades também sofrerá uma
drástica redução. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
este é o principal fator de risco ambiental para a saúde da
população: o ar poluído contribui para 3,7 milhões de mortes
anuais. Um estudo concluiu que as emissões dos
escapamentos matam 53 mil americanos todos os anos,
contra 34 mil mortes em acidente de trânsito.
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Automóveis e autocracias: E há ainda a questão do petróleo.
Praticamente dois terços do consumo americano de petróleo
se dá no transporte, e boa parte do consumo restante utiliza
subprodutos do processo de refino. Não há unanimidade na
indústria petrolífera quanto à data em que o pico de demanda
será alcançado.

A Shell acredita que isso possa acontecer num prazo de pouco
mais de uma década. Os efeitos nos preços, contudo, serão
sentidos muito antes. Como ninguém quer ficar com petróleo
sem serventia debaixo do solo, os novos investimentos devem
escassear, especialmente em áreas novas onde a exploração é
muito cara, como no Ártico.
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Por outro lado, países produtores como a Arábia Saudita, que
dispõem de vastas reservas com baixo custo, serão forçados a
extraí-las logo, antes que seja tarde demais: o Oriente Médio
continuará influente, mas num grau bem menor do que no
passado.

Embora o mercado para o gás natural deva continuar forte,
pois será importante na geração de energia para toda essa
frota de elétricos, a volatilidade das cotações do petróleo
criará problemas para os países que dependem das receitas
do petróleo para alimentar seus cofres.

Quando os volumes minguarem, o período de ajustes será
tenso, particularmente nos lugares onde a disputa pelo poder
desde há muito está ligada ao controle das reservas do
hidrocarboneto.
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Em países como Angola e Nigéria, onde o petróleo muitas
vezes se revelou uma maldição, a difusão dos recursos
econômicos pode gerar benefícios imensos.

Enquanto isso, uma verdadeira caçada ao lítio está em curso.
A cotação do carbonato de lítio subiu de US$ 4 mil/tonelada,
em 2011, para mais de US$ 14 mil/t. Também a demanda de
cobalto e metais de terrasraras, usados em motores elétricos
está disparando.

O lítio não é usado apenas para mover carros: empresas de
geração de eletricidade estão em busca de baterias gigantes
que possam armazenar energia nos momentos de baixa
demanda a fim de utilizá-la nos horários de pico.
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Será que isso fará do Chile, com suas abundantes reservas de
lítio, a nova Arábia Saudita? Não exatamente, uma vez que os
carros elétricos não consomem esse elemento; as baterias
automotivas usadas de íon-lítio podem ser reaproveitadas em
linhas de distribuição e depois recicladas.

O motor de combustão interna teve uma trajetória
respeitável — e talvez ainda continue reinando por muitas
décadas nos domínios da navegação e da aviação. Em terra,
porém, os motores elétricos em breve proporcionarão
liberdade e conveniência de forma mais barata e menos
poluente.
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Conforme a transição para os carros elétricos reverta a
tendência observada nas regiões mais ricas, de queda no
consumo de eletricidade, os legisladores terão de entrar em
cena, garantindo que haja uma capacidade de geração
adequada.

Eles talvez tenham de ser os parteiros de novas normas e
regulações visando os postos públicos de recarga e a
reciclagem de baterias,

motores de terra-rara e outros componentes em “minas
urbanas”. Também terão de lidar com a turbulência
provocada pela extinção de empregos nas velhas fábricas.



3017/10/2017

É bem provável que os carros elétricos transformem o mundo
de maneiras profundas e inimaginadas no século XXI, da
mesma forma que fizeram os motores de combustão interna
no século XX. Mas a estrada pela frente é cheia de solavancos,
e é bom apertar os cintos.
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O 'momento caminhoneiro’
de Warren Buffett
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Sentado numa pilha de US$ 100 bilhões em caixa, Warren
Buffett deu um novo voto de confiança ao crescimento da
economia americana.

A Berkshire Hathaway anunciou a compra de 38,6% da Pilot
Flying J, a maior empresa de paradas de caminhões nos
Estados Unidos e a 15ª companhia privada do país, com um
faturamento na casa dos US$ 20 bilhões. Pelo contrato a fatia
chegará a 80% em 2023.

Com 750 paradas nos Estados Unidos e no Canadá e mais de
27 mil empregados, a Pilot Flying J diz ser a maior vendedora
de diesel do país.



3317/10/2017

A maior parte da receita vem da venda de combustíveis, mas
a companhia oferece uma série de serviços de conveniência,
como locais para descanso, manutenção dos caminhões e
alimentação.

Um misto de Raízen com Frango Assado, a companhia ganha
dinheiro tanto com o aluguel do espaço para grandes redes
de fast food, como Burger King e McDonald’s, quanto com
operações próprias de alimentos e varejo.

“A margem em combustíveis não é tão alta, mas eles fazem
uma margem EBITDA bem melhor com esses serviços de
maior valor agregado”, disse um investidor brasileiro que já
estudou de perto o modelo de negócios da companhia (a
Pilot não publica seus balanços).
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“O nível de serviços deles é impressionante, há pátios que
comportam mais de 1.000 caminhões”.

Apesar de transportar a maior parte de suas cargas pelas
ferrovias, a 'última milha' nos Estados Unidos é feita pelas
estradas.

“Mais mercadorias vão ser transportadas para cada vez mais
pessoas nos Estados Unidos conforme os anos vão passando”
disse Buffett em entrevista ao The Wall Street Journal. A
Berkshire já tem participação em empresas aéreas e na
Burlington Northern Santa Fe, uma das maiores ferrovias do
país.
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A Pilot Flying J nasceu em 1958, quando Jim Haslam,
chairman do grupo e pai do atual CEO, abriu seu primeiro
posto de gasolina. A empresa foi comprando outros postos e
sofisticando seus serviços. Em 1993, firmou um joint venture
com a rede de postos Marathon Petroleum, que se tornou
sócia com 47% de participação.

Em 2008, essa participação foi vendida para a CVC Capital
Parterns, num dos primeiros investimentos feitos pela firma
britânica de private equity nos Estados Unidos. Um ano
depois, a Pilot se fundiu com a Flying J, que estava em
recuperação judicial. Em 2015, os Haslam recompraram a
participação da CVC – que, reza a lenda, multiplicou seu
investimento por quatro.



3617/10/2017

Além da Pilot, há outros dois grandes players no setor: a
Love’s, que tem pouco mais de 400 locações e fatura US$ 24,4
bilhões, e a Travel America, listada na Nasdaq, com 500
paradas e faturamento de US$ 5,5 bilhões.

Apesar de diversificação de serviços, a Pilot Flying J depende
muito dos preços do petróleo. Em 2012, faturava US$ 31
bilhões, mas a receita caiu drasticamente com a redução do
preço do barril.

O desempenho da Travel, a única que publica oficialmente
seus números, mostra uma trajetória parecida: o faturamento
caiu 30% nos últimos cinco anos. No ano passado, 65% da
receita veio da venda de combustíveis e os 35% restantes, de
outros serviços.
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O CEO Jimmy Haslam seguirá à frente do negócio. Ele é irmão
do governador do Tennessee, Bill Haslam, e dono do time de
futebol Cleveland Browns.
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Paris define prazo para acabar com carros
movidos a gasolina e diesel

Definição segue o que está acontecendo em outras grandes
cidades da Europa.

Mais uma grande cidade da Europa está oficialmente
decretando um prazo para que os veículos movidos a gasolina
e diesel acabem, pelo menos localmente. Paris planeja banir
de uma vez por todas os carros que se utilizam dos
combustíveis fósseis até o ano de 2030. As informações foram
confirmadas pela administração da capital francesa.
Paris define prazo para acabar com carros movidos a gasolina
e diesel.
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Com isso, a cidade de Paris deverá começar a acelerar os
planos e as estratégias para acabar com a poluição decorrente
dos canos de escapamento dos carros que se utilizam de
gasolina e de diesel para se movimentar.

Vale lembrar que Paris é uma das cidades que se vê obrigada
a proibir temporariamente a circulação destes carros em
virtude basicamente dos altos picos de poluição atmosférica.

De acordo com o comunicado divulgado pela prefeitura de
Paris, o França já havia estabelecido o prazo de 2040 como
meta para que os carros dependentes de combustíveis fósseis
parassem de circular.
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Mas a prefeitura decidiu antecipar os prazos para Paris
justamente pelos devidos problemas causados pela grande
concentração de carros poluentes na mesma região.

Apesar da meta ter sido jogada para o ano de 2030, a
prefeitura de Paris deverá realizar uma série de ações até o
ano de 2024 para reduzir a quantidade de poluentes na
atmosfera, uma vez que neste ano a capital francesa vai
sediar os Jogos Olímpicos.

Já há alguns anos a prefeitura de Paris vem adotando uma
série de medidas com o foco em reduzir consideravelmente a
quantidade de carros circulando pelas ruas da cidade.
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Uma das mais polêmicas foi a criação de zonas proibidas à
circulação de carros, dias sem carros e multas para motoristas
que entrarem na cidade dirigindo veículos com mais de 20
anos.

Essas medidas acabaram fazendo com que muitos parisienses
deixassem de ter carros, dando preferência para a circulação
no transporte público.
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Shell compra rede de recarga de carros elétricos

É o 1º negócio da petroleira na área de mobilidade elétrica,
um segmento que especialistas apostam que deve crescer
rapidamente.

A petroleira Royal Dutch Shell fechou acordo para comprar a
holandesa NewMotion, dona de uma das maiores redes de
recarga de carros elétricos da Europa, no primeiro negócio da
companhia na área de mobilidade elétrica, um segmento que
especialistas apostam que deve crescer rapidamente.
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A Shell disse que a NewMotion, que controla mais de 30 mil
pontos de carga para veículos elétricos na Europa Ocidental e
oferece acesso a outros milhares de pontos, irá operar em
paralelo com seu programa de desenvolver pontos de recarga
rápida em todos seus postos.

A Shell está instalando postos para carregamento de veículos
elétricos em seus postos de varejo na Grã-Bretanha, na
Holanda, na Noruega e nas Filipinas.

A NewMotion, fundada em 2009, tem mais de 100 mil
usuários registrados de seus serviços de recarga na Europa, e
oferece acesso a todos seus postos próprios de carga, bem
como a outros 50 mil estações parceiras.
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O negócio ocorre em um momento em que há expectativa de
um significativo crescimento na demanda por carros elétricos
nas próximas décadas.

O Morgan Stanley estima que entre 1 milhão e 3 milhões de
pontos públicos de recarga devem ser necessários na Europa
Ocidental até 2030, ante menos de 100 mil existentes
atualmente.

O setor tem cada vez mais chamado a atenção de petroleiras,
que sabem que o negócio pode ameaçar parte de seus
negócios de distribuição.

A BP, rival da Shell, disse em agosto que está em conversas
com produtores de veículos elétricos para uma parceria que
visará oferecer estações de carga em seus postos.
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Soluções de energia limpa para coberturas leves



Os Filmes Fotovoltaicos Orgânicos, também conhecidos como OPV,
são a terceira geração de painéis solares. São inovadores por suas
características, criando um novo paradigma para a indústria solar.

OPV |



Leve

Semitransparente

Flexível

Reciclável

cerca de 300g/m²

Materiais orgânicos 
e eco-friendly

30 a 50% de transparência

Impresso em substrato 
de plástico (PET)

Customizável
Diferentes cores e formas

Quando comparado às tecnologias tradicionais o OPV é a alternativa de energia
fotovoltaica mais sustentável, apresentando a menor pegada de carbono. É
também a mais disruptiva por suas características inovadoras.

CARACTERÍSTICAS |

Evita a emissão 
de 50Kg de CO2

por ano 



✓ Leveza: Não sobrecarrega a estrutura e
proporciona fácil manuseio

✓ Flexibilidade: Única tecnologia com
possibilidade de total integração e adequação à
estrutura

O OPV integrado em coberturas leves é a opção ideal para
empreendimentos em que as tecnologias tradicionais não se aplicam devido
ás limitações de peso e flexibilidade

POR QUE OPV? |



OPV aplicado á lona

Conectores MC4

Em coberturas leves o OPV pode ser acoplado à lonas que se adaptam ao formato da
estrutura e que podem ser facilmente removidos para manutençãoINSTALAÇÃO |



OPV SILÍCIO AMORFO

Te
cn

o
lo

gi
a

Peso (kg/m²) 0,3 2,7

Pegada de carbono 
(g CO2/Wp)

132 1.293

Payback Energético 2 meses 2 anos

Design Flexível (logos inclusive) Limitado

Coeficiente de temperatura
Positivo

(performance aumenta com temperatura)
Negativo

(performance diminui com temperatura)

Baixa luminosidade
Maior eficiência em baixa luminosidades

(geração indoor e reciclagem)
Baixa eficiência em baixa luminosidade

Tecnologia / Inovação 3ª geração solar / Tecnologia ascendente 2ª geração / Tecnologia em declínio

O
p

er
aç

ão

Risco logístico / importação Não há Painéis importados

Produto/Empresa nacional? Sim (100% nacional) / FINAME Não (Chinês)

Assistência técnica nacional? Sim Não

Case de sucesso no Brasil? Sim Não

COMPARATIVO |



Tecnologia em declínio e pouco versátil são pontos negativos evidentes nas notícias
dos últimos anos acerca da tecnologia de silício amorfoMÍDIA|

Fonte: http://www.toledoblade.com/Technology/2014/11/25/Xunlight-Corp-files-for-bankruptcy-liquidation.html; http://prospect.org/article/solar-eclipse; http://www.toledoblade.com/Courts/2016/11/14/Firm-eyed-China-move-Now-closed-
Xunlight-used-public-funds-to-exit-U-S-lawsuit-claims.html;  

http://www.toledoblade.com/Technology/2014/11/25/Xunlight-Corp-files-for-bankruptcy-liquidation.html
http://prospect.org/article/solar-eclipse
http://www.toledoblade.com/Courts/2016/11/14/Firm-eyed-China-move-Now-closed-Xunlight-used-public-funds-to-exit-U-S-lawsuit-claims.html


A tecnologia OPV possui grande destaque em diversos veículos de comunicação, sendo apontada
como tecnologia do futuro que tem recebido diversos investimentos em todo o mundoMÍDIA|

Fonte: https://www.oxfordpv.com/News/20161206-Oxford-PV-attracts-a-further-%C2%A381m-funding-and-three-key-strategic-investors; https://arcoweb.com.br/finestra/tecnologia/tecnologia-brasil-sai-na-frente-com-energia-solar-opv; 
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-raises-80-million; http://www.startup-energy-transition.com/award-finalist-sunew-from-brazil-comes-to-revolutionize-the-solar-industry/;     

https://www.oxfordpv.com/News/20161206-Oxford-PV-attracts-a-further-%C2%A381m-funding-and-three-key-strategic-investors
https://arcoweb.com.br/finestra/tecnologia/tecnologia-brasil-sai-na-frente-com-energia-solar-opv
http://www.heliatek.com/en/press/press-releases/details/heliatek-raises-80-million
http://www.startup-energy-transition.com/award-finalist-sunew-from-brazil-comes-to-revolutionize-the-solar-industry/


A SUNEW, fundada em 2015, tem o compromisso de levar geração de energia limpa a todos os 
lugares. Com sede em Belo Horizonte/MG, já é líder mundial no segmento.

FOUNDERS:



INOVALLI & TOTVS: Maior fachada fotovoltaica orgânica do mundoCASE DE SUCESSO|

SUSTENTABILIDADE
578 ton de CO2 evitados e 
65 posições de trabalho 

neutras de carbono

ENERGIA
4,38 MWh de energia ao ano 

e logotipo fotovoltaico

CONFORTO TÉRMICO
Redução do Fator Solar em 
48% e do consumo de AC

IMAGEM
Vinculação da empresa ao

pioneirismo e inovação


