
STIHL participa da Feira de Oportunidades 

da Escola de Engenharia da UFRGS 

A empresa, com estande na feira, estará presente nos dias 18 e 19 de 

agosto, no Campus Centro da UFRGS 

A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas, participará, 
nos dias 18 e 19 de agosto, da Feira de Oportunidades da Escola de 
Engenharia da UFRGS. O evento acontece entre os dias 18 e 20 de agosto, 
das 10h às 19h 30min, na Escola de Engenharia no Campus Centro da 
UFRGS. 

No estande, a STIHL apresentará o seu programa de estágio e a empresa para 
os estudantes. No dia 18, o presidente da STIHL, Cláudio Guenther, 
compartilhará experiências com os estudantes em uma palestra sobre “Gestão 
de Carreiras”, durante painel de abertura do evento. “A Empresa tem 
consciência da sua responsabilidade social e sabe a importância que eventos 
como este, organizados pelas universidades, têm perante os estudantes. 
Portanto, a STIHL apoia este tipo de iniciativa” afirma Guenther. 

O evento, aberto e gratuito ao público, recebe universitários de todo o Estado 
através do programa FOp Sem Fronteiras. A Feira é organizada de forma 
voluntária por estudantes da Escola de Engenharia, da Faculdade de Ciências 
Econômicas e da Escola de Administração da UFRGS. 

Sobre a Feira 

Feira de Oportunidades consiste em um espaço para o contato direto entre 
estudantes e empresas, com o intuito de aproximar esses futuros profissionais 
do mercado de trabalho. Para os expositores essa é uma chance de conhecer 
novos talentos e divulgar a sua marca. Durante a Feira grandes empresas de 
todo o Brasil vêm apresentar suas vagas de estágio e trainee através de 
exposição em estandes e palestras. Além disso, a feira oferece oficinas 
voltadas à preparação do estudante e a sua integração ao mercado. 

Sobre a STIHL  

A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com 
um mix completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos 
destinados aos mercados florestal, agropecuário, construção civil, de 
jardinagem e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas 
motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,8 mil pontos 
de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São 
Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 2,2 mil colaboradores. A 
matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela 



sua liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa 
está presente em mais de 160 países por meio de canais de distribuição 
formados por mais de 40 mil pontos de vendas no mundo. Para atender ao 
mercado global, a STIHL conta com unidades produtivas na Alemanha, Brasil, 
EUA, Áustria, Suíça e China. Conquistou, em 2014, o Selo Infraero de 
Eficiência Logística, distinção oferecida pela administradora aeroportuária a 
empresas que se destacam nos processos logísticos realizados em território 
nacional. 

Porto Alegre, 14 de agosto de 2015. 

Informações para imprensa: 

André Pasquali – andre@enfato.com.br – (51) 8118.1501 – Coordenação 
Bolívar Gelpi – bolivar@enfato.com.br H Atendimento 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br H (51) 8121.7062 H Direção  
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