
 

 

Statkraft participa de evento que discute desafios e lições da 
pandemia para a liderança e a gestão de pessoas 

 

Webinar faz parte do Mulheres de Energia, grupo que visa fomentar a 
representatividade e o protagonismo da liderança feminina no setor 

 

Nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, a partir das 17h, acontecerá o webinar “Desafios e 
Lições da COVID-19 para Liderança e Gestão de Pessoas”, organizado pelo TozziniFreire 
Advogados - evento faz parte do Mulheres de Energia, iniciativa lançada no último mês 
pela banca.       

A edição contará com a participação da diretora de Recursos Humanos da Statkraft no 
Brasil, Liandra Pellegrini, dentre outras renomadas profissionais. 

De acordo com Pellegrini, não há mais espaço para uma área de Recursos Humanos que 
seja orientada apenas para cumprir a legislação, realizando somente atividades 
operacionais. “Um dos ensinamentos do momento é reavaliar o valor que damos ao 
próximo, considerando atributos como a compaixão e o respeito pelas pessoas. O novo 
RH deve estar preparado para atuar com foco e olhar para o presente, sem se descuidar 
do futuro. Isso significa cuidar das pessoas, entendendo o momento de cada uma, 
apoiando-as da melhor forma possível e não deixar de lado o seu progresso na empresa, 
bem como sua saúde física e mental”, explica.  

Para participar do evento, o interessado deve se inscrever no link: 
https://bit.ly/33NpPvY  

 

SERVIÇO 

Evento: Desafios e Lições da COVID-19 para Liderança e Gestão de Pessoas. 

Data: dia 13/08 (quinta-feira); 

Horário: às 17h;  

Inscrições: https://bit.ly/33NpPvY 

Participantes: Liandra Pellegrini, diretora de Recursos Humanos da Statkraft no Brasil;  
Giovanna Poladian, diretora de Recursos Humanos da CTG Brasil; Daniele Conrado, 
diretora de Recursos Humanos da Naturgy; Jordana Garcia, head de Comunicação da 
Santo Antônio Energia; Cinthia Cruz, psicóloga e consultora em Inteligência Emocional; 
Denise Pragana, consultora em Comunicação Corporativa  e Ligia Schlittler, advogada da 
TozziniFreire. 
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Sobre a profissional 

Liandra Pellegrini é diretora de Recursos Humanos da Statkraft no Brasil. Trabalhou em 
diversas empresas multinacionais de médio e grande porte, nos segmentos de Papel, 
Energia e Alimentos, como, por exemplo, Seara Alimentos, Brookfield Energia 
Renovável, Norske Skog Pisa, dentre outras. Tem experiência internacional tendo 
atuado como membro de time multidisciplinar e multicultural de Gestão de Pessoas 
para implementação de melhores práticas em diversos países. 

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    

 

 

https://www.statkraft.com/
https://www.statkraft.com.br/
http://click.presskit.com.br/?usuid=5591406&urlid=600201&url=http%253A//www.racecomunicacao.com.br
http://click.presskit.com.br/?usuid=5591406&urlid=600205&url=mailto%253Aimprensa.statkraft%2540agenciarace.com.br

