
 

Coronavírus: Statkraft mantém atividades de geração e 

comercialização de energia, mas com segurança 
 

O foco da companhia é assegurar os serviços não descuidando-se da saúde de 
seus colaboradores e familiares  

 

Prezando pela saúde e bem-estar de todos, a Statkraft está monitorando continuamente 
a situação global da disseminação do coronavírus (Covid-19). Desde que foi constatado 
o primeiro caso no Brasil, a subsidiária da estatal norueguesa no país, vem tomando 
medidas contínuas para coibir a disseminação do vírus. 

“A tarefa mais importante agora é cuidar das pessoas e reduzir a propagação do vírus 
ao máximo. Ao mesmo tempo, trabalhamos para garantir operações estáveis e seguras. 
Assegurar a geração e comercialização de energia são tarefas vitais que realizamos em 
nome das sociedades em que atuamos e dos clientes que atendemos com respeito e 
competência”, destaca Fernando De Lapuerta, CEO da Statkraft Brasil. 

Sabendo do seu importante papel na sociedade de fornecer energia limpa (com uso de 
fontes renováveis), a empresa que atualmente possui 18 ativos, em seis estados do  país 
adotou um plano de contingência que visa manter a capacidade total da geração de 
energia de suas plantas hidrelétricas e eólicas, mas com ações que garantam a segurança 
de todos.  

Para conter os riscos de contaminação, as reuniões presenciais foram substituídas por 
encontros virtuais e as atividades e programas externos estão sendo remarcados ou 
cancelados. Já as manutenções regulares das usinas continuam, mas apenas se 
necessárias. Além disso, o deslocamento de funcionários entre as plantas da Statkraft 
está restrito somente a profissionais locais.   

Grande parte da operação dos ativos está sendo realizada remotamente. Segundo 
explica o diretor de Operação e Manutenção da Statkraft Brasil, Vito Mandilovich, 
existem cinco especialistas que estão em esquema de revezamento de turnos na sede 
da empresa em Florianópolis e o restante faz a operação de suas residências. 

“Como medida preventiva, optamos por um esquema de trabalho que não exponha 
nossos colaboradores e seus respectivos familiares ao coronavírus. Hoje temos cinco 
operadores que se revezam em turnos. O restante está trabalhando de casa e dando 
suporte à equipe. Os que necessitam se deslocar da empresa dispõem de uma van que 
faz o trajeto de ida e volta, evitando a utilização do transporte público, sujeito a 
aglomerações”.    

 

 



 

Os funcionários da companhia que atuam nos escritórios em Florianópolis e no Rio de 
Janeiro estão trabalhando em home-office até o meio do mês de abril, quando será 
revisto se há necessidade de continuar com o regime de trabalho.  

Até segunda ordem, as viagens internacionais de membros da empresa estão proibidas 
e as nacionais sob análise. Os brasileiros que retornaram de viagens ao exterior (a 
trabalho e/ou pessoal) foram orientados a seguir a recomendação de quarentena 
proposta pelas autoridades de saúde (14 dias de isolamento).  

Projeto de saúde e bem-estar 

A Statkraft ainda adotou medidas para garantir a saúde mental de seus funcionários.  Na 
última quinta-feira (26) foi lançado o projeto “Juntos na Statkraft”. O objetivo é 
continuar a promover uma comunicação aberta e transparente entre as equipes, 
zelando pela saúde mental e física. 

As atividades vão desde vídeos-aulas com exercícios que podem ser feitos em casa, aulas 
de mindfulness e ioga com profissionais especializados; rodas de conversas de como 
superar o isolamento, até rodadas de talentos com pocket shows.  

A empresa também criou uma página na intranet onde o funcionário pode atualizar-se 
sobre as ações realizadas. Semanalmente também é emitido um boletim com 
informações a respeito da situação da pandemia no Brasil e no Mundo. 

Para aqueles que se sentem sozinhos, a Statkraft ainda dispõe de um serviço contratado 
chamado “Programa de Assistência ao Empregado (PAE)”. O funcionário que estiver 
triste ou angustiado por causa do isolamento ou devido a outros motivos, pode acionar 
o programa. As consultas, em qualquer âmbito, são 100% confidenciais e particulares. 

Segundo Thiago Tomazzoli, diretor de Gestão de Ativos da Statkraft Brasil, “o objetivo 
das ações do Juntos na Statkraft é preservar a saúde mental dos colaboradores e ao 
mesmo tempo mantê-los unidos”.  

Ações ao redor do mundo 

Com o compromisso de preservar o bem comum, em alguns países, além de realizar 
programas semelhantes aos do Brasil, a companhia decidiu suspender temporariamente 
projetos de construção, como o de Los Lagos no Chile, com 52 MW. 

 

SOBRE A STATKRAFT   

Com suas ações pautadas pela ética e transparência, a Statkraft é uma empresa líder em 
energia hidrelétrica internacionalmente, sendo considerada a maior geradora de 
energia renovável da Europa. A Statkraft é uma empresa global atuando no mercado de 
Energia e conta com aproximadamente 4.000 colaboradores em 17 países.  No Brasil, 



 

o grupo controla 18 ativos de geração renovável, com cerca de 450 MW de potência 
instalada.   

A empresa também é um dos principais players do setor na comercialização de energia. 
No mundo, essas operações são executadas em mais de dez países. São mais de 650 
profissionais envolvidos e mais de 500.000 contratos por ano. Prioriza as relações de 
longo prazo com seus clientes, em busca de soluções customizadas para as suas 
necessidades de energia, além de facilitar o financiamento de energia renovável e de 
projetos, inclusive no Brasil. 
 

https://www.statkraft.com/ 

https://www.statkraft.com.br/ 

  

ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Race Comunicação 

Rodrigo Freitas | Michele Colombo 

Telefone: (11) 96351-5239 

E-mail: imprensa.statkraft@agenciarace.com.br    
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