
STIHL destaca Dia do Agricultor 
 

Data é comemorada em 28 de julho 
 
Líder no mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, a STIHL está 
presente no dia a dia de muitos trabalhadores rurais. Por isso, não poderia 
deixar o Dia do Agricultor, comemorado em 28 de julho, sem prestar uma 
homenagem a esses trabalhadores. “Por meio dos nossos produtos, buscamos 
facilitar o trabalho do homem do campo, que até hoje, com o avanço das 
tecnologias e das empresas, continua sendo uma atividade vital para a 
sobrevivência da humanidade. Por isso, gostaríamos de parabenizá,los pelo 
seu dia”, destaca Romário Britto, Vice,presidente de Marketing e Vendas da 
STIHL Brasil.  
 
O Brasil possui cerca de 25 milhões de agricultores e 5,2 milhões de 
propriedades rurais. 
 
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, 26 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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