
 

 

STIHL bate recorde e produz 1 milhão de máquinas na 

fábrica brasileira em 2021 
 

Com a inauguração do novo Prédio de Produção de Máquinas no mês passado, a 

empresa expandiu a capacidade de produção e poderá alcançar 1,5 milhões de 

máquinas em 2022. 

 

A STIHL alcançou 1 milhão de máquinas produzidas no ano na fábrica brasileira, localizada 

em São Leopoldo (RS), em 2021. A marca é o maior número de produção anual já registrado 

na história da empresa, que atua no Brasil desde 1974. O recorde corresponde a fabricação 

dos equipamentos nas linhas da sede brasileira, todos a combustão - motosserras, 

roçadeiras, sopradores, pulverizadores e máquinas multifuncionais -  e, destes, 80% são 

destinados para uso profissional. 

 

Deste volume, 50% corresponde ao mercado interno e a outra metade à exportação, que 

neste ano foi para mais de 72 países. “Este número significava uma meta a ser alcançada, 

trabalhamos fortemente para superar a barreira de 1 milhão de equipamentos produzidos. E, 

para seguirmos trilhando este caminho positivo, investimos na estruturação de novos prédios, 

aquisição de equipamentos e na modernização de processos. O novo Prédio de Produção de 

Máquinas, inaugurado no mês passado permitirá um aumento de 50% na capacidade de 

produção podendo alcançar até 1,5 milhão de ferramentas a partir de 2022”, ressalta o 

presidente da STIHL, Cláudio Guenther. 

 

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 ao mercado 
florestal, agropecuário, construção civil, conservação e jardinagem profissional, e doméstico, 
a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser 
encontradas em mais de 4 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL está 
localizada em São Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 3,5 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, China e Filipinas.  Desde 2008, a STIHL 
Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O 
Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001. 
 
Porto Alegre, 8 de dezembro de 2021. 
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