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O Grupo Liebherr registra em 2013 um faturamento no 
mesmo patamar do ano anterior 

 Faturamento registrado foi na ordem de € 8.963,6 milhões 

 Investimentos total de € 830,0 milhões em locais de produção, redes de venda e 

de prestação de serviços 

 Número de colaboradores aumentou para 39.424 em todo o mundo 

 

Bulle (Suíça) 16 de junho de 2014 – Hoje, no relatório anual, o Grupo Liebherr 

publicou seus índices para o ano fiscal de 2013. Mesmo com uma economia 

mundial de crescimento moderado, a Liebherr, em 2013, apresentou um 

faturamento de € 8.963,6 milhões. 

A economia mundial, comparada ao ano anterior, cresceu apenas 3,0 %. Enquanto 

alguns países com economias desenvolvidas recuperaram pouco a pouco sua 

dinâmica, o crescimento desacelerou em alguns países recentemente industrializados. 

No ano fiscal de 2013 o Grupo Liebherr registrou um volume total de negócios que 

atingiu aproximadamente o mesmo nível do ano anterior. Os faturamentos foram em 

torno de € 8.963,6 milhões, isto é, apenas € 126,6 milhões, ou 1,4 %, abaixo do valor 

do ano anterior. 

Desenvolvimento do faturamento pelo grupo de produtos 

Nas áreas de máquinas para construção e mineração, o faturamento foi de € 5.630,4 

milhões, que representa um recuo de € 238,5 milhões, ou seja, 4.1 %. Estas receitas 

representaram pouco menos de dois terços do faturamento geral do Grupo. As 

unidades de negócio que o Grupo Liebherr inclui nas áreas de máquinas para 

construção e mineração são os da movimentação de terra, guindastes móveis sobre 

steiras e pneus, guindastes de torre, tecnologia de concreto e mineração. 

A área de movimentação de terra apresentou em 2013 um faturamento de € 1.884,7 

milhões, e assim, € 172,5 milhões, ou seja, 8.4 % menos do que no ano anterior. A 

divisão de mineração também apresentou um ligeiro recuo. Após um crescimento 
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extremamente gratificante em 2012, o faturamento registrado com as escavadeiras 

hidráulicas de grande porte e os caminhões fora de estrada recuou € 250.9 milhões no 

ano passado, ou seja, 19.4 %, apresentando um faturamento de € 1.041,7 milhões. 

Esta evolução acompanhou o decurso negativo no setor de mineração em todo 

mundo. 

Com os guindastes móveis sobre esteiras e pneus, a Liebherr pôde registrar um 

grande crescimento, tal como no ano anterior. O faturamento aumentou em € 138,2 

milhões, ou seja, em 7.1 % para € 2.077,8 milhões. Os crescimentos na Alemanha, 

nos EUA e nos Países Baixos, os maiores mercados desta área de negócio no ano 

fiscal anterior, contribuíram principalmente para este desenvolvimento. Um 

crescimento muito satisfatório apresentou a área de guindastes de torre. O 

faturamento aumentou em € 37,4 milhões, ou seja, 10,4 % para € 395,5 milhões. Na 

Alemanha, Suíça e Rússia, os três maiores mercados para guindastes de torre 

Liebherr, foram registrados crescimentos. A área da tecnologia do concreto também 

apresentou um crescimento positivo. O faturamento aumentou em € 9,3 milhões, ou 

seja, 4,2 % para € 230,7 milhões. 

Além das áreas de máquinas para construção e mineração foi registrado um 

crescimento de € 111,9 milhões, ou seja, 3,5 %, apresentando € 3.333,2 milhões, nas 

outras área de negócio do Grupo Liebherr: guindastes marítimos, aerospace e 

ecnologia de sistemas de transportes, máquinas operatrizes et sistemas de 

automatização, equipamentos utilidade doméstica, assim como, os demais produtos e 

serviços, incluindo a área de componentes. 

No ano fiscal de 2013 a área de guindastes marítimos apresentou um faturamento de 

€ 830,1 milhões. Com uma modesta alteração positiva de € 2,4 milhões, ou seja, 0,3 

%, as receitas desta dárea mantiveram-se no mesmo nível do ano anterior. A área 

aerospace e tecnologia de sistemas de transportes pôde seguir o desenvolvimento 

satisfatório do ano anterior, aumentando o seu faturamento em € 87,5 milhões, ou 

seja, 8,5 %, para € 1.120,1 milhões. O faturamento da divisão de máquinas operatrizes 

et sistemas de automatização manteve-se ao bom nível do ano anterior. Após um 

crescimento significante em 2012, o faturamento em 2013 aumentou moderadamente 

em € 3,7 milhões, ou seja, 1,4 %, e apresentou € 266,4 milhões. O faturamento da 
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área de equipamentos de utilidade doméstica foi de € 909,4 milhões, e com isso 

cresceu em € 19,5 milhões, ou seja, 2,2 %. Os maiores mercados para refrigeradores 

e congeladores da Liebherr foram Alemanha, Rússia, França e Áustria. 

No caso dos demais produtos e serviços foi praticamente atingido o valor do ano 

anterior: as receitas recuaram por € 1,2 milhões, ou seja, 0,6 %, apresentando um total 

de € 207,2 milhões. Nesta área também incluem-se as receitas de vendas dos 

componentes da tecnologia de acionamento e de comando para distribuidores além do 

Grupo, e os faturamentos dos seis hotéis na Alemanha, Irlanda e Áustria. 

Desenvolvimento do faturamento pela região de venda 

Após uma evolução continuamente positiva no ano anterior, os faturamentos no ano 

2013 apresentaram um crescimento muito diferenciado em relação às regiões de 

vendas. Alemanha, EUA, Austrália, Rússia, França, Grã-Bretanha, Canadá, Países 

Baixos, Brasil e África do Sul foram os dez maiores mercados de vendas do Grupo. 

Na Europa Ocidental, o Grupo ampliou seu volume de negócios em € 191,2 milhões, 

ou seja, 4,8 %, para € 4.157,5 milhões. O faturamento na Alemanha, o maior mercado 

geral do Grupo, foi muito positivo. 

Na Europa Oriental o faturamento apresentou um ligeiro recuo de € 139,1 milhões, ou 

seja, 13,2 %, registrando € 914,1 milhões. Isto, devido ao crescimento negativo na 

Rússia. 

No Oriente Médio, a Liebherr registrou um faturamento na ordem de € 306,5 milhões, 

que comparado ao ano anterior, corresponde a uma alteração de - € 1,4 milhões, ou 

seja, - 0,5 %. Crescimentos significantes foram realizados na Arábia Saudita e nos 

Emirados Árabes Unidos. 

Nas Américas, o Grupo não pode continuar com o desenvolvimento positivo do ano 

anterior. Nessa região, o faturamento registrado foi de € 1.470,3 milhões, um ligeiro 

recuo de € 28,8 milhões, ou seja, 1.,9 %. As receitas nos EUA foram regressivas. 
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Na África, após um ano muito positivo, pôde-se apresentar um faturamento total de € 

606,0 milhões. Assim sendo, o Grupo registrou um aumento de € 14,2 milhões, ou 

seja, 2,4 %. 

Após um crescimento positivo no ano anterior, em 2013 o Grupo teve de contabilizar 

um recuo na região Extremo Oriente / Austrália. O faturamento nesta região registrou € 

1.509,2 milhões, isto é, uma queda € 162,7 milhões, ou seja, 9,7 % abaixo do ano 

anterior. 

Rendimento 

O relatório financeiro para 2013 da Liebherr-International AG em Bulle, Suíça, 

apresenta um resultado anual na ordem de € 364,1 milhões (no ano anterior foram € 

552,0 milhões). Portanto, comparado ao anterior, o resultado anual diminuiu em € 

187,9 milhões, ou seja 34,0 %. Um fator marcante foi o desenvolvimento cambial, 

principalmente dos países recentemente industrializados. 

Colaboradores 

Em 2013, o corpo funcional do Grupo aumentou em 1.623 funcionários, ou seja, 4 %. 

No final do ano, trabalharam 39.424 funcionários nas empresas Liebherr em todo o 

mundo. 

Nas empresas alemãs, o corpo funcional subiu para 16.265 colaboradores. O corpo 

funcional na Áustria, com 4.810 colaboradores, manteve-se ao nível do ano anterior. 

Na França, o corpo funcional aumentou. No final de 2013, trabalharam 3.408 

colaboradores nas Empresas Liebherr da França. Na Suíça foram contratados 193 

novos colaboradores, de modo que no final do ano, trabalharam 1.469 colaboradores 

nas Empresas Liebherr da Suíça. Nos demais países europeus o número de 

colaboradores aumentou em 441, atingindo assim, 5.514 colaboradores. 

O corpo funcional fora da Europa aumentou em 7.958 colaboradores. Nas Américas, o 

corpo funcional diminuiu no ano de 2013. No final do ano, trabalharam 3.383 

colaboradores nesta região. Na Ásia e na Austrália foram abertas 134 novas vagas, de 

modo que no final do ano trabalharam ao todo 3.687 colaboradores nas empresas 
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Liebherr desta região. Em 31 de dezembro de 2013 trabalharam 888 colaboradores 

nas Empresas Liebherr da África. 

Investimentos 

No ano fiscal de 2013, o Grupo registrou um investimento total de € 830,0 milhões, e 

com isso, manteve-se ao nível do ano anterior. No ano passado, foram investidos ao 

todo € 552,5 milhões nas áreas de máquinas para construção e mineração. A metade 

foi investida pela área de movimentação de terra. No verão de 2013 foi iniciada a 

construção de um novo Centro Logístico em Kirchdorf an der Iller, Alemanha. Em 

Kirchdorf, a Liebherr-Hydraulikbagger GmbH também investiu num Centro de 

Formação e Treinamento, entre outros. 

A área de mineração investiu no ano passado € 106,2 milhões. Além das ampliações 

em Colmar, na França, e Newport News, VA / EUA, esta divisão engajou-se 

principalmente nos investimentos expansivos em várias localidades na Austrália, como 

em Adelaide e Perth.  

Na área de guindastes móveis sobre esteiras e pneus foram investidos € 83,6 milhões. 

Em Ehingen / Donau, Alemanha, a Liebherr investiu na construção de um novo 

pavilhão de montagens para testes e inspeção do chassi, assim como, para a 

montagem de guarda-sóis gigantes. A área de guindastes de torre investiu no ano 

passado € 73,2 milhões. Em Biberach an der Riss, na Alemanha, a construção do 

Centro de Formação foi concluída no outono de 2013. Neste local ainda foi montado 

um novo pavilhão para a tecnologia de superfícies. Na área da tecnologia do concreto, 

os investimentos foram em torno de € 13,1 milhões. Em Bad Schussenried, Alemanha, 

investiu-se na tecnologia de aplicações para a pintura de instalações misturadoras de 

concreto. 

Além das áreas de máquinas para construção e mineração, o Grupo investiu € 277,5 

milhões, sendo € 71,1 milhões para a divisão de guindastes marítimos. No caso da 

Liebherr-Werk Nenzing GmbH na Áustria, foi, entre outros, construído um novo 

pavilhão para reparações. 
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Na área aerospace e tecnologia de sistemas de transportes, os investimentos 

aplicados foram em torno de € 76,4 milhões. Em Lindenberg, Alemanha, foi avançada 

a ampliação do centro de produções. Em 2013 foi concluída a primeira fase, que inclui 

a construção de dois pavilhões de montagem e um prédio para logística. 

A área de máquinas operatrizes et sistemas de automatizaçãodisponibilizou um 

investimento na ordem de € 7,1 milhões em 2013. Em Bangalore, na Índia, por 

exemplo, investiu-se na ampliação da produção, assim como, num prédio de 

administração com salas para formação. 

A área de equipamentos de utilidade doméstica disponibilizou um investimento total de 

€ 37,2 milhões em 2013. Em Ochsenhausen, Alemanha, por exemplo, foram 

adquiridas instalações e máquinas para o processamento de chapas. Em Radinovo, 

Bulgária, as linhas de produção foram ampliadas e adaptadas. 

Na área dos demais produtos e serviços, o Grupo investiu um total de € 85,7 milhões. 

No ano passado, a área de componentes investiu, entre outros, na ampliação da 

Liebherr Machines Bulle SA em Bulle, Suíça. A Liebherr-Components Biberach GmbH 

iniciou a construção de uma fábrica filial, próximo ao terreno da fábrica já existente. 

No ano fiscal de 2013 foi registrada uma amortização na ordem de € 405,3 milhões 

diante dos investimentos de € 830,0 milhões. 

Perspectiva 

Neste ano, a economia mundial provavelmente irá desenvolver-se de forma mais 

dinâmica do que em 2013, e de acordo com as estimativas do Fundo Monetário 

Internacional, deverá crescer em 3,6 %. Nas suas primeiras estimativas, o Grupo 

Liebherr calcula para 2014 um faturamento geral ao nível do ano de 2013, no que 

cada divisão irá crescer de forma diferente. O número de colaboradores 

provavelmente irá aumentar. 
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O relatório anual 2013 encontra-se disponível no site 

http://www.liebherr.com/en/deu/about-liebherr/company-profile/facts-figures/facts-

figures.html 
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