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Governador do Rio Grande do Sul visita a STIHL 

 

 O governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, visitou junto com uma 
comitiva a fábrica STIHL, complexo 2, em Waiblingen7Neustadt, ontem, 7 de setembro. Os 
convidados foram recepcionados por Selina Stihl, membro do Conselho Consultivo da 
STIHL, Wolfgang Zahn, Vice Presidente de Desenvolvimento do grupo STIHL e Cláudio 
Guenther, Presidente da STIHL no Brasil. Constava no programa uma visita ao novo centro 
de desenvolvimento inaugurado em 2016 e  linha montagem dos produtos STIHL. O 
governador disse: "A STIHL tem sido um empregador importante no Rio Grande do Sul há 
mais de 40 anos.  Fico feliz  com a lealdade para com o Rio Grande do Sul e desejo que 
possamos dar continuidade e intensificar o excelente trabalho conjunto." 

Selina Stihl, que atuou como Vice7Presidente Administrativo Financeiro da STIHL no Brasil 
até agosto de 2016,  enfatizou os laços estreitos com a fábrica brasileira. "Em 1973, 
quando a noção de globalização ainda não era tão difundida, o grupo STIHL fundou a 
planta de produção em São Leopoldo. E no Brasil, podemos observar um desenvolvimento 
do negócios no geral muito encorajador nas últimas décadas". 

 Por ocasião desta visita, Cláudio Guenther anunciou projetos de investimentos para a 
STIHL no Brasil: "Na planta de São Leopoldo, vamos investir 300 milhões de reais, ou 
cerca de 80 milhões de euros, entre 2018 e 2020. Este é um sinal da  confiança do grupo 
STIHL na fábrica brasileira. Para que possamos continuar oferecendo produtos de alta 
qualidade exportados para mais de 70 países, 30% dos investimentos serão destinados na 
construção de um novo prédio de desenvolvimento com instalações modernas conforme 
padrões da matriz alemã e na construção de um novo prédio de linha de produção de 
motores com instalações no conceito de indústria limpa. Além disso, estamos 
impulsionando a digitalização, otimização e automatização dos nossos processos no 
conceito de indústria 4.0". 
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São Leopoldo, 07 de setembro de 2017. 

Perfil da Empresa: 

O Grupo STIHL desenvolve, fabrica e distribui equipamentos motorizados para os mercados florestal, agro,  bem como 
para jardinagem, construção civil e doméstico. A gama de produtos é complementada pelo portfólio de equipamentos de 
jardinagem da VIKING. Os produtos são comercializados por Concessionárias, com 37 empresas próprias de 
comercialização e marketing, cerca de 120 importadores e mais de 45 mil Concessionárias em mais de 160 países. A 
STIHL produz mundialmente em sete países: Alemanha, EUA, Brasil, Suíça, Áustria, China e Filipinas. Desde 1971, a 
STIHL tem sido a marca mais vendida no mundo em Motosserras. A empresa foi fundada em 1926 e tem sede em 
Waiblingen, perto de Estugarda. A STIHL obteve vendas de 3,46 bilhões de euros em 2016 com 14.920 funcionários em 
todo o mundo. 

Informações para imprensa: 

Gabriel Campos – gabriel@enfato.com.br – (51) 99168.9411 – Coordenação 
Mariana Turkenicz – mariana@enfato.com.br 7 (51) 98121.7062 7 Direção 
Enfato Multicomunicação 
55 (51) 30.261.261 
www.enfato.com.br 
Twitter: @enfato 
Facebook: Enfatomulticomunicação 
Empresa filiada à Abracom 

  

  

  

  

  

  

  

 


