Presidente da STIHL Brasil participa do
Fórum Brasil Coreia
O evento busca fortalecer as relações entre Brasil e Coreia do Sul para
estimular a ciência e a tecnologia
O presidente da STIHL Brasil, Cláudio Guenther, participa amanhã da 5ª
edição do Fórum Brasil"Coreia em Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento,
que acontece entre os dias 12 e 14 de agosto na Unisinos, em São Leopoldo,
busca fortalecer as relações entre Brasil e Coreia do Sul, criando iniciativas que
estimulam a ciência e tecnologia, por meio de discussões em torno dessas
áreas e também da tecnologia da informação e comunicação, semicondutores
e áreas afins. Nos quatro anos anteriores, o evento registrou a presença de um
total de cinco mil pessoas, entre professores, pesquisadores, estudantes,
empresários e representantes de instituições governamentais.
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, construção civil, de
jardinagem e doméstico, a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas
motorizadas portáteis que podem ser encontradas em mais de 2,9 mil pontos
de venda distribuídos pelo Brasil. No País, a STIHL está localizada em São
Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 2,2 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 40 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. Conquistou, em 2014, o Selo Infraero de
Eficiência Logística, distinção oferecida pela administradora aeroportuária a
empresas que se destacam nos processos logísticos realizados em território
nacional.
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