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Betina Corbellini é a nova
diretora de RH da Mondelēz Brasil
Executiva é especialista em planejamento estratégico, desenvolvimento organizacional e
formação de equipes de alta performance
São Paulo, 29 de janeiro de 2019 – A Mondelēz Brasil anuncia a nomeação Betina Corbellini
para o cargo de diretora de Recursos Humanos da empresa. Com mais de 17 anos de experiência
na gestão de recursos humanos para grandes corporações multinacionais, a executiva é
reconhecida por um estilo de liderança inspirador, voltado a definição e direcionamento de
estratégias com foco em produtividade e transformação da cultura organizacional. Em sua
experiência anterior, Betina liderava o time de RH para Supply Chain na América Latina.
“A Mondelēz Brasil está entre as empresas mais amadas por seus funcionários e é uma
companhia inovadora, com grandes marcas e diversidade de talentos. Nosso propósito é
empoderar as pessoas para consumir o snack certo, no momento certo, produzido da maneira
certa, e o nosso desafio é continuar a atrair, desenvolver e reter talentos em um ambiente em
constante aprimoramento no qual a união de propósitos individuais com os organizacionais se
torna imprescindível, afirma Betina.
Sobre Mondelēz International no Brasil
A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) empodera as pessoas a escolherem snacks do
jeito certo em aproximadamente 160 países ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de
US$ 26 bilhões em 2017, a MDLZ está liderando o futuro dos snacks com marcas globais e locais
icônicas, como biscoitos Oreo, belVita e LU; Cadbury Dairy Milk, chocolate Milka e Toblerone;
Sour Patch Kids e gomas Trident. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas valiosas,
como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club
Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento
em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz International se orgulha de ser membro

da Standard and Poor’s 500, da Nasdaq 100 e do Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Visite
www.mondelezinternational.com/br.

