
STIHL está entre as mais lembradas de São 
Leopoldo 

 
Quinta edição da pesquisa Marcas & Valores, realizada pelo Jornal VS, 
revelou as três empresas mais citadas em cada uma das 55 categorias 

avaliadas 
 
A STIHL está entre as empresas mais lembradas de São Leopoldo. A 
companhia foi indicada em duas categorias da pesquisa Marcas & Valores, 
realizada pelo Jornal VS: Indústria e Marca Mais Lembrada. 
 
Líder no mercado de ferramentas motorizadas no país, a STIHL se sente 
orgulhosa pelo reconhecimento da população de São Leopoldo.  A companhia 
está na cidade desde 1973 e atualmente emprega mais de 2 mil pessoas. 
“Sermos considerados uma das principais indústrias da cidade nos enche de 
orgulho. Até 2014, encerraremos um investimento de R$ 518 milhões na nossa 
unidade, o que representa a importância da fábrica de São Leopoldo para o 
Grupo STIHL”, destaca Romário Britto, Vice;presidente de Marketing e Vendas 
STIHL Brasil.  
 
As indicações nas duas categorias reforça o peso da companhia para o 
município. “Esse resultado é uma grande conquista para nós. Uma indústria 
estar entre as mais citadas na categoria Marca Mais Lembrada é algo inédito, 
já que as empresas que geralmente ocupam essa posição são marcas do 
varejo”, salienta Romário Bitto  
 
As grandes vencedoras serão conhecidas no dia 23 de agosto e a cerimônia de 
premiação acontecerá no dia 17 de setembro.  
 
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, de jardinagem e doméstico, a 
empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que 
podem ser encontradas em mais de 2,4 mil pontos de venda distribuídos pelo 
Brasil. No País, a STIHL está localizada em São Leopoldo (RS), onde 
trabalham cerca de 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 38 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. 
 
Porto Alegre, 24 de julho de 2013. 
 
Informações para imprensa: 
Greta Mello – greta@enfato.com.br – (51) 9168.9411 – Coordenação 
Vivian Schneider ; vivian@enfato.com.br ; (51) 8121.7063 – Coordenação geral 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br ; (51) 8121.7062 ; Direção 
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