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Prezados amigos da Blount,  
 
Durante o ano passado, nossa empresa tem planejado o crescimento agressivamente. Pensar sobre 
para onde estamos indo nos fez refletir sobre onde estivemos.  

O resultado tem sido um enorme senso de gratidão pela herança de trabalho árduo e inovação de 
nossa empresa – sem mencionar as gerações de pessoas que tornaram nosso sucesso possível. Isso 
inclui os membros da nossa equipe, mas também inúmeros clientes, vendedores e fornecedores 
como você, que estabeleceram parceria conosco desde a fundação da nossa empresa em 1947.  

A Blount viveu diversos marcos, fusões e aquisições ao longo dos anos, e muitos deles foram um 
grande negócio em sua época. Mas onde estamos agora também é um grande negócio – porque isso 
sinaliza o início de um novo capítulo na história da nossa empresa:  

Hoje, temos o prazer de anunciar que a Blount se tornará Oregon Tool a partir de 2 de junho. 

 
 
 
 
 
 
Escolhemos o nome Oregon Tool por diversos motivos, incluindo: 
 

- O nome Oregon Tool nos permite homenagear e aproveitar o poder de nossa história de 
origem, enraizada no espírito pioneiro de nosso fundador, Joe Cox. Cox se inspirou na 
natureza – a larva do besouro da madeira, para ser exato – para projetar a corrente de serra 
moderna no porão de sua casa em Portland, Oregon. Seu projeto revolucionou nossa 
indústria e continua a impulsioná-la até hoje. 

- O Oregon é o líder indiscutível no mercado global de barras e serras de corrente. Estamos 
confiantes de que o impulso inerente ao nome Oregon Tool ajudará nossa organização e 
nosso portfólio de marcas a atingirem nossas metas de crescimento nos próximos anos. 

- Como a Oregon Tool aproveita a força do Oregon no mercado, ela também ajuda a expandir 
nossa base de clientes além do usuário final profissional para incluir consumidores DIY (Faça 
Você Mesmo) e nos lançar em categorias de produtos adjacentes no futuro.  

 
Essa evolução não será apenas positiva para nossa empresa, mas também para nossos clientes, 
vendedores e fornecedores em todo o mundo – aumentando, em última análise, as oportunidades que 
temos para alcançarmos o crescimento e o sucesso juntos. 
 
Agradecemos seu apoio e estamos ansiosos para servi-los como a Oregon Tool nos próximos anos.   
 
Vamos juntos!  

 
 

 
Paul Tonnesen 
CEO da Oregon Tool 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lZNv_Y6ON-8

