
STIHL é patrocinadora do CEO Fórum Porto 

Alegre  

O evento acontece amanhã (18/8), no Teatro do Bourbon Country 

A STIHL, líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, é 
uma das patrocinadoras do CEO Fórum Porto Alegre. Temas como Inovação, 
Sustentabilidade e Liderança serão debatidos com líderes e empresários 
amanhã, dia 18 de agosto, no Teatro do Bourbon Country, das 13h30min às 
19h. 

Os palestrantes serão o professor da Universidade de Michigan, David Ulrich, e 
o cofundador do Movimento Capitalismo Consciente e Professor de Marketing 
na Universidade de Bentley, Raj Sisodia. Eles abordarão questões sobre como 
as companhias agregam valor aos clientes e aos investidores e a importância 
de delinear propósitos que não sejam econômicos para a gestão de empresas.  

Sobre o Fórum 

O CEO Fórum é um encontro de executivos e líderes, que é promovido pela 
Amcham Brasil. É um evento de ideias, um espaço para pensar. Mas para 
pensar junto, fazer conexões e trocar experiências. Porque ninguém discute 
inovação sozinho. O CEO Fórum é mais do que um evento de executivos e 
líderes. É uma oportunidade para inovação, estratégia e conexão. 

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 2,9 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, 17 de agosto de 2015 
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