
 

Race Comunicação é a nova Assessoria de Imprensa da 
Statkraft Energias Renováveis 

 

A Race Comunicação assumiu a conta de assessoria de imprensa (Brasil), da 
estatal norueguesa Statkraft Energias Renováveis. 

A Statkraft é uma empresa global, líder em energia hidrelétrica internacional e a 

maior geradora de energia renovável da Europa. O Grupo produz energia 
hidrelétrica, eólica, solar, a gás e fornece aquecimento urbano. A empresa tem 
3.500 funcionários em 17 países.  

Em outubro deste ano, a companhia norueguesa firmou um acordo com EDP 

Energias do Brasil para adquirir 100% das ações referentes a um cluster de oito 
usinas e pequenas centrais hidrelétricas operacionais no estado do Espírito 
Santo. Com a aprovação, a capacidade da empresa no Brasil será de cerca de 

450 MW. 

No Brasil, o atendimento à imprensa, será de responsabilidade de Rodrigo 
Freitas, jornalista com pós-graduação em Gestão Estratégica em Comunicação 
Organizacional e Relações Públicas pela Universidade de São Paulo e de Maira 

Manesco, gerente de comunicação da agência, relações públicas e pós-graduada 
em Comunicação Empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. A conta 

ainda tem como diretor, Rogério Artoni, eleito um dos 350 profissionais mais 
influentes das Relações Públicas no mundo. 

  

Sobre a Race Comunicação 

A Race é uma agência de comunicação corporativa multidisciplinar, focada na 
construção e reforço de reputação, por meio de estratégias de relacionamento e 

engajamento. 

Fundada em 1999, atende organizações de todos os portes e segmentos, com 
versatilidade e flexibilidade, adaptando-se às necessidades de seus parceiros, 
sempre com foco em resultados concretos. 

A agência conta com escritórios em São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro e uma 

equipe altamente qualificada de jornalistas, relações-públicas e publicitários. 

A Race é a atual vencedora do Troféu Prêmio Jatobá 2018 - Prêmio Excelência 
e Inovação em PR, na categoria Digital /Redes Sociais e também vencedora 
do Prêmio Aberje 2017, na categoria Comunicação e Relacionamento com a 

Imprensa. 

  

 

https://www.racecomunicacao.com.br/
https://www.statkraft.com.br/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-freitas-90435160/
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-freitas-90435160/
https://www.linkedin.com/in/mairamanesco/
https://www.linkedin.com/in/mairamanesco/
https://www.linkedin.com/in/rogerioartoni/?originalSubdomain=br
https://www.racecomunicacao.com.br/o-que-fazemos/
https://www.racecomunicacao.com.br/o-que-fazemos/relacionamento/imprensa/
https://www.jatobapr.com.br/
http://www.aberje.com.br/confira-os-vencedores-regionais-do-premio-aberje-2017/


 

Atendimento: Rodrigo Freitas | Maira Manesco  | Caroline Menis 
Telefones: (11) 2894-5607 | (11) 2548-0720   
E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br 
Site: www.racecomunicacao.com.br   
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