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Infraestrutura para carros 
elétricos cresce na Espanha

Vivaldo José Breternitz (*)

Enxergando uma oportunidade, 
a Iberdrola, empresa espanhola 
que atua na área de energia, in-

clusive com negócios no Brasil, lançou 
na Espanha o que chamou de “corre-
dor de recarga elétrica super rápida”, 
instalando equipamentos no corredor 
rodoviário Madri-Cadiz e permitindo 
que motoristas de carros elétricos que 
trafegam nesse trecho não sofram com 
a range anxiety.

Nos pontos instalados no corredor, 
de aproximadamente 650 quilômetros, 
será possível recarregar as baterias 
em um tempo que varia entre cinco a 
dez minutos; o custo da energia para a 
viagem será de cerca de 16 euros, muito 
menos do que gastaríamos aqui e um 
terço do que se gastaria na Espanha 
usando veículos movidos a gasolina.  O 
projeto prevê outros corredores, com 
pontos de recarga distantes entre si 
não mais de 200 quilômetros; essa dis-
tância é adequada, pois a maior parte 
dos elétricos tem autonomia superior 
a 300 quilômetros.

A criação do corredor faz parte dos 
planos da companhia no sentido de ins-
talar 150 mil carregadores nos próximos 
cinco anos, investindo 150 milhões de 
euros. Nas rodovias e em outros pontos 
estratégicos, serão instalados os carre-
gadores super rápidos (150kW); para 
instalação em empresas e residências, 
estão disponíveis carregadores rápidos 
e standard, com 50 kW e 22 kW res-
pectivamente. Já estão em operação 
em toda a Espanha quase seis mil 
desses equipamentos da Iberdrola, e a 

empresa pretende em breve começar 
a instalar carregadores que chama de 
hiper rápidos (350 kW).

A empresa diz ser a energia de origem 
100% verde e está disponibilizando 
também um aplicativo, que informa 
a localização dos pontos de recarga e 
seus horários de operação. Se o usuá-
rio for utilizar um ponto da Iberdrola, 
com o aplicativo poderá agendar um 
horário para recarregar e pagar pelo 
abastecimento.  

Iniciativas como essa estão pavi-
mentando os caminhos para os carros 
elétricos. No Brasil, parece que eles vão 
demorar a se firmar; temos aqui pou-
quíssimos elétricos, vendidos a preços 
absurdos e com apenas cerca de 140 
estações de abastecimento, um número 
que inviabiliza um crescimento no núme-
ro desses carros rodando em nosso país.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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“No Brasil, parece 
que eles vão demorar 

a se firmar; temos 
aqui pouquíssimos 
elétricos, vendidos 
a preços absurdos 

e com apenas cerca 
de 140 estações de 
abastecimento, um 

número que inviabiliza 
um crescimento no 

número desses carros 
rodando em nosso 

país.”

Um dos maiores obstáculos à popularização dos carros elétricos é a chamada “range anxiety”, ou o medo 
de ficar sem energia – afinal, não é possível buscar um galão de energia em um posto próximo... 

OpiniãO
Volta às aulas? 

Ou novas aulas?
Nunca tantos países 
fecharam escolas e 
universidades ao 
mesmo tempo e pelo 
mesmo motivo

Isso forçou instituições 
educacionais em todo 
o mundo a utilizar re-

pentinamente ferramentas 
tecnológicas disponíveis 
há muito tempo para criar 
conteúdo e experiências de 
aprendizado remoto para 
estudantes. Acredite: isso é 
um grande avanço para um 
dos setores mais resistentes 
a mudanças e a adoção de 
novas tecnologias.

Quando forem retomadas 
as aulas presenciais, sabe-
mos que um protocolo com 
diversas medidas de segu-
rança terá que ser seguido à 
risca. Haverá menos alunos 
por sala e só atividades in-
dividuais, nada de trabalhos 
em grupo. Haverá rodízio 
entre estudantes em sala e 
em casa, com continuidade 
das atividades online. Opa, 
informação importante. O 
EAD continuará. 

Se até 2020 as salas de aula 
se pareciam com aquelas 
do começo do século 20, 
temos agora a possibilidade 
de mudar para sempre a 
noção que temos arraigada 
de que o aprendizado deve 
acontecer entre os muros de 
uma escola ou universidade, 
ampliando as possibilidades 
de novas experiências de 
aprendizagem.

Pós-pandemia, porém, irá 
perdurar todo o programa 
que tenha sido bem desenha-
do e que tenha escolhido o 
melhor recurso de tecnolo-
gia para proporcionar uma 
verdadeira experiência de 
aprendizagem. Os professo-
res precisam levar atividades 
interessantes para que os 
alunos possam se empenhar 
em acompanhar a aprendiza-
gem no sistema EAD. 

Na grande maioria das 
vezes, os professores quan-
do usam a internet como 
“meio” para suas aulas, 
lecionam como se fossem os 
detentores do conhecimen-
to e o aluno tivesse que ficar 
ali assistindo, paradinho, 
na frente do computador. 
Isso não pode acontecer. É 
preciso levar para as aulas 
atividades que sejam mais 
aderentes com os meios 
que os alunos estão acos-
tumados, até mesmo pelo 
entretenimento.

Para que isso seja possível, 
as escolas e universidades 
precisam urgentemente 
mudar o eixo da aprendiza-
gem baseada em conteúdo 
e resolução de provas, com 
punição para quem dá as 
respostas erradas, para re-
almente ajudar estudantes 
a pensar por conta própria, 
desenvolvendo a capacida-
de de resolver problemas 
complexos e dando incenti-

vos para aqueles que erram 
ao tentar. 

Afinal, esta é a melhor 
maneira de aprender. Lem-
brando que a resolução de 
problemas complexos é uma 
das competências e habilida-
des necessárias e mais requisi-
tadas pelo mercado do século 
21, como também inteligência 
emocional, flexibilidade cog-
nitiva, dentre outras.

Segundo pesquisas, 70 
ou até 85% dos alunos que 
estão no ensino médio hoje, 
trabalharão em atividades 
que ainda não foram criadas 
e concordo plenamente 
com isto. 

“Somos uma geração de 
transição, para uma nova 
geração de professores”. É 
o processo de reaprender 
para ensinar. É preciso ex-
plorar as atividades lúdicas, 
criativas e inovadoras para 
que os alunos saiam da zona 
de conforto, pensem de for-
ma diferente do que fazem 
todos os dias e descubram 
e explorem novos caminhos 
e de forma disruptiva.

É necessário também 
que o professor acredite 
na capacidade do aluno. 
Existem estudos que alunos 
respondem e contemplam a 
expectativa que o professor 
tem sobre eles. Isso mostra a 
importância de habilidades 
socioemocionais, por exem-
plo a empatia, habilidade 
essencial que se soma ao 
conteúdo para engaja-los, e 
assim, torná-los protagonis-
tas de suas aprendizagens.

Uma boa gestão de pesso-
as, incentivo a capacitações 
de habilidades socioemo-
cionais para professores, 
práticas pedagógicas que 
estimulem o aprendizado 
colaborativo, discussões e 
debates sobre os desafios 
da aprendizagem, auto 
avaliação e autorreflexão 
são atitudes que também 
esperamos de escolas que 
estão preocupadas em 
preparar a sua equipe para 
uma sala do “novo normal”. 

Podemos finalizar dizendo 
que o mundo será dividido 
entre dois grupos: os wa-
tchers e os doers (os que 
farão e os que assistirão). 
Somos solicitados a criar 
cada vez mais, a sermos 
mais criativos, inovadores, 
assumindo o papel de pro-
tagonistas sobre qualquer 
situação e não sermos mais 
simples telespectadores do 
nosso desenvolvimento. 

Cabe agora a reflexão, 
sobre como sermos verda-
deiros protagonistas nos 
processos de aprendizagem, 
seja no ambiente acadêmico, 
corporativo e da aprendiza-
gem como um todo. Como 
será o futuro? Está em nos-
sas mãos mudar o caminho 
da aprendizagem para algo 
mais imersivo e relevante. 

 
(*) - É CLO da SG – Aprendizagem 

Corporativa e idealizadora 
do Trahentem®.

Flora Alves (*)

News@TI
Programa colaborativo de inovação da AkzoNobel 
atrai 135 startups

@Em sua primeira 
edição regional, o 

Paint the Future – Star-
tup Challenge Brazil 
fechou a fase de inscri-
ções com 135 soluções 
cadastradas. País esco-
lhido entre os mais de 150 
em que a AkzoNobel está 
presente para receber o 
programa colaborativo 
de inovação com foco 
em startups, o Brasil mostrou que, mesmo diante do adverso cenário 
atual, é um mercado rico em ideias. Como referência, a versão global 
do programa alcançou 160 propostas em 2019. Dividido em quatro 
desafios, o que mais atraiu inscrições foi o tema sobre Cadeia produtiva 
e Logística Inteligente, com 64 submissões, seguido por projetos de 
Experiência do Cliente (33), Ciclo de Vida Mais Sustentável (22) e 
Novas Funcionalidades (16) (www.akzonobel.com).

E-book sobre como melhorar produtividade no 
laboratório

@A Shift, especializada em Tecnologia da Informação (TI) para 
medicina diagnóstica, acaba de lançar um e-book sobre como au-

mentar a produtividade no laboratório com a metodologia Lean. Essa 
metodologia foi desenvolvida dentro dos sistemas produtivos da Toyota 
e se expandiu para diversas áreas, incluindo a prestação de serviços em 
medicina diagnóstica. É um método e uma filosofia de gestão que se 
baseia em reduzir desperdícios e remover atividades que não agregam 
valor ao produto. Dessa forma, com baixo investimento, é possível criar 
um fluxo de processos. Baseado na proposta de melhoria contínua e na 
valorização das pessoas, sua integração com soluções tecnológicas da 
Shift permite melhorar a eficiência operacional do laboratório de me-
dicina diagnóstica, simplificando e padronizando processos, reduzindo 

filas de espera, melhorando a qualidade global dos serviços e entregando 
resultados com mais rapidez e segurança. O resultado é um cliente 
satisfeito e uma diferenciação estratégica perante os concorrentes. O 
e-book pode ser acessado no link https://bit.ly/32j9HBA

Cursos de inverno em matemática do ICMC

@Já que ainda precisa-
mos ficar o máximo 

possível em casa, as férias 
de inverno podem ser um 
bom momento para se 
aprofundar nos estudos. 
Se esse plano pareceu 
interessante, uma óti-
ma oportunidade são os 
cursos de inverno em 
matemática oferecidos 
pelo Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, que 
ocorrem de 20 de julho a 6 agosto. Ministrados por alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Matemática do ICMC, os conteúdos são intro-
dutórios, com abordagem diferenciada, direcionados a estudantes de 
graduação na área de ciências exatas. Para participar, basta manifestar 
interesse, até o início das aulas, por meio deste formulário eletrônico: 
icmc.usp.br/e/1bf05.

TIM e C6 Bank apresentam nova oferta

@O cenário de pandemia e isolamento social reforçou a relevância 
da conectividade e impulsionou segmentos como o de bancos 

digitais, que oferecem comodidades sem contato físico e produtos 
inovadores. A combinação desses dois serviços é a aposta de TIM e 
C6 Bank em nova oferta conjunta lançada pelas empresas após anun-
ciarem uma parceria estratégica em março. Clientes TIM Controle 
poderão dobrar seu pacote de internet sem pagar nada a mais por 
isso e ainda ter acesso a um cartão de crédito sem anuidade, além de 
outros benefícios (https://www.tim.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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Financiamento coletivo para app de transporte para crianças
A Lady Driver, maior aplicativo de 

mobilidade voltado para mulheres do 
mundo, tem mais uma novidade para 
auxiliar na tão corrida rotina das mães. 
Além de transportar suas passageiras 
em segurança e gerar trabalho para 
mulheres, a startup quer facilitar a vida 
das mães levando seus filhos ao seu 
destino. Para isso, a startup lançou uma 
nova rodada de financiamento coletivo 
ou equity crowdfunding que visa captar 
até agosto R$ 1,4 milhão, por meio da 
plataforma StarMeUp, para desenvolver 
uma ferramenta de transporte de criança 
dentro do próprio app Lady Driver.

A pesquisa “Global Consumer Pulse” 

dia, indignada, postei um desabafo em 
uma rede social e tive diversos retor-
nos de amigas que tinham passado por 
episódios semelhantes. Então, pensei 
que um aplicativo para mulheres, feito 
por uma mulher e dirigido por mulhe-
res, seria uma forma de nos sentirmos 
mais protegidas, sem termos que nos 
preocupar com que roupa usar porque 
vamos voltar tarde com um motorista 
de aplicativo e pode ser perigoso, em 
não beber demais e ficar vulnerável, etc. 
Além disso, vi que a iniciativa também 
poderia ajudar mulheres a conquistar 
sua independência financeira”, contou 
a empresária (http://invista.startmeup.
com.br/).

da Accenture Strategy, feita com 30 mil 
pessoas no mundo, sendo 1.564 brasilei-
ros, mostrou que 83% dos consumidores 
nacionais preferem comprar de empresas 
que defendem propósitos alinhados aos 
seus valores de vida, dispensando marcas 
que se mantém neutras. No Brasil, 76% 
disseram que suas decisões de compra são 
influenciadas pelos valores propagados 
pelas marcas e pelas ações de seus líderes.

A ideia da startup surgiu em 2016 quan-
do a CEO da empresa, Gabryella Côrrea, 
foi assediada em uma corrida ao usar um 
aplicativo de transporte. “Durante muito 
tempo fiquei com medo de falar sobre o 
que tinha acontecido comigo, até que um 
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Parceria para desenvolvimento 
de soluções digitais

A ABB fechou uma parceria 
global com a Accenture para 
o desenvolvimento de solu-
ções digitais. A colaboração 
se baseará na experiência da 
ABB em processos digitaliza-
dos para a transformação de 
indústrias e na arquitetura 
de Informações e Tecnologias 

Operacionais (TI/OT) da Ac-
centure e recursos de desen-
volvimento de software em 
todos os setores. A Accenture 
é um fornecedor parceiro da 
ABB há muitos anos no de-
senvolvimento de software e 
gerenciamento de aplicativos 
(www.abb.com.br).


