
 
  

 

 
 

 
 

ENEL X SE JUNTA À EXTREME E COMO PARCEIRO 

OFICIAL DE SMART CHARGING  

  

22 de junho de 2021, Londres: A Extreme E, a série de corridas de esporte com propósito, 
anunciou hoje a Enel X - a linha de negócios inovadores do grupo multinacional de energia 
Enel - como a sua Parceira Oficial de Smart Charging. A Enel X fornecerá tecnologia de 

carregamento, o JuicePump 40 Race Edition, para alimentar os modelos SUV totalmente 
elétricos do campeonato denominado ODYSSEY 21.   

 

A Enel X tem fortes raízes na indústria de energia, trabalhando com sustentabilidade, 

digitalização e inovação. À medida que o complexo cenário de energia do mundo cresce, a 

empresa está desenvolvendo e executando estratégias personalizadas de energia, 

capacitando organizações e consumidores a tomar medidas práticas para reduzir as 

emissões de carbono.   

  

A Enel X tem um forte compromisso com o setor automobilístico, desenvolvendo e testando 

tecnologias avançadas e tornando o automobilismo ainda mais sustentável, enquanto 

mantém o mesmo nível de desempenho e segurança.  

  

Alejandro Agag, Fundador e CEO da Extreme E disse: “Extreme E e Enel X compartilham 

um objetivo muito comum em torno da utilização de veículos elétricos no mundo. Estamos 

demonstrando suas capacidades por meio do entusiasmo do automobilismo e a Enel X está 

trabalhando em soluções inovadoras para garantir que possamos carregar esses veículos da 

maneira mais sustentável possível.  

  

“Estou muito satisfeito por usarmos a experiência deles em nossos X Prixs como Parceiro 

Oficial de Smart Charging do Extreme E, demonstrando ainda mais como o mundo da 

eletrificação está avançando - um movimento que todos devemos apoiar se quisermos reduzir 

as emissões globais de carbono e proteger o nosso planeta."  

  

Francesco Venturini, CEO da Enel X, disse: “Nosso papel como Parceiro Oficial de Smart 
Charging da Extreme E é mais uma confirmação do nosso compromisso em expandir os 
limites da inovação tecnológica em mobilidade elétrica. Ao fornecer nossa infraestrutura de 
carregamento para uma competição de corrida extrema, podemos demonstrar que a 

mobilidade elétrica realmente não tem limites, representando uma das melhores maneiras de 
combinar sustentabilidade e inovação para impulsionar a transição energética.   

 

“Além disso, o Grupo Enel também está muito feliz em contribuir para o campeonato com a 
Enel Foundation, que tem sido um dos Parceiros Científicos Fundadores da Extreme E desde 
julho de 2020.”  



 
 

 

A Enel X foi recentemente anunciada como uma das Empresas Mais Inovadoras do Mundo 
em 2021 pela prestigiosa Fast Company. Foi reconhecida por suas soluções de 
carregamento de EV inteligentes, incluindo JuiceEco e JuiceNet Green, que carregam 
veículos elétricos com energia limpa.  

 

Extreme E é uma competição de esporte com propósito e tem o objetivo de destacar o 

impacto das mudanças climáticas em alguns dos ambientes mais remotos do mundo, 

promover a adoção de veículos elétricos para abrir caminho para um futuro com menos 

emissões de carbono e fornecer uma plataforma mundial de esportes motorizados com 

igualdade de gênero.  

 

Com 30% das emissões globais de carbono provenientes do transporte, a Extreme E acredita 

que pode usar sua poderosa plataforma de mídia para destacar os desafios que enfrentamos 

e a necessidade de agir agora para ajudar a proteger nosso futuro.  

 

A série não espera apenas aumentar a conscientização sobre todas essas questões, mas 
também destacar as etapas práticas que todos podem realizar para reduzir sua pegada de 
carbono por meio do desafio Extreme E Count Us In Challenge, que convida os fãs a tomar 

medidas para reduzir sua pegada de carbono e cobrar governos, cidades e empresas que 
acelerem o progresso na ação climática.    

 

A próxima parada no calendário de cinco eventos do Extreme E é o Arctic X Prix em 

Kangerlussuaq, Groenlândia, que acontece de 28 a 29 de agosto, onde nove equipes se 

enfrentam, competindo pelo cobiçado lugar mais alto do pódio. Além disso, o evento 

destacará os efeitos devastadores que o aquecimento global está tendo na manta de gelo da 

Groenlândia.   
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