
STIHL encerra participação na 13ª edição da 
Femagri com crescimento recorde no volume 

de vendas 
 

O evento, que terminou na última sexta�feira (14/2), é considerado uma 
das maiores mostras do setor cafeeiro do país  

 
A STIHL Ferramentas Motorizadas encerrou sua participação na Feira de 
Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas (Femagri), uma das maiores 
mostras do setor cafeeiro do país e uma das principais difusoras de tecnologias 
no segmento, com um recorde: 42 % de crescimento no volume de máquinas 
vendidas em relação ao ano anterior. O evento aconteceu de 12 a 14 de 
fevereiro, em Guaxupé (MG).  
  
A multinacional alemã apresentou a linha completa de produtos STIHL, na qual 
se destacaram o derriçador, as roçadeiras, os pulverizadores, os podadores e 
as motosserras – muito utilizados no mercado cafeeiro –, além da linha à 
bateria, composta por seis produtos – cortador de grama, roçadeira, podador, 
soprador e duas motosserras. O principal equipamento do mix STIHL para a 
cafeicultura é a multifuncional KA 85 R. Considerada a ferramenta do 
cafeicultor, ela conta com vários implementos para a realização de cinco 
tarefas diferentes.  
 
Sobre a Femagri 
A Feira de Máquinas, Insumos e Implementos Agrícolas é promovida pela 
Cooperativa de Cafeicultores Cooxupé, que conta com cerca de 11 mil 
cooperados e 1,8 mil colaboradores, recebendo café produzido em mais de 200 
municípios do país. O evento é um importante ponto de apoio para o produtor 
que deseja mecanizar sua propriedade, pois além de melhores condições de 
pagamentos e possibilidades de maquinários, a feira traz ao cafeicultor as 
principais tendências do mercado. 
 
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, doméstico e 
construção civil, 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, 18 de fevereiro de 2014. 
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