Nota a imprensa

Em 2013, o Grupo Liebherr atinge volume de negócios
semelhante ao ano anterior, apesar da fraca conjuntura
econômica


Estima-se o volume de negócios na marca de € 9.086 milhões



O número de colaboradores deverá atingir 39.670



Investimentos de mais de € 800 milhões

Bulle (Suíça) 17 de dezembro de 2013 – As condições econômicas globais não
melhoraram no ano de 2013. De acordo com as previsões atuais, a expectativa é
que a economia mundial cresça cerca de 3 % e a produção global, 3,1 %.
Segundo as previsões da Organização Mundial do Comércio, o comércio
mundial deverá crescer 2,5 % neste ano. Devido ao crescimento econômico
global moderado neste ano, o Grupo Liebherr espera um faturamento de € 9.086
milhões, valor bastante próximo ao do ano passado.
É esperada uma ligeira queda no faturamento da área de máquinas para construção e
mineração, onde o volume de negócios estimado, de acordo com o andamento desse
mercado, é de aproximadamente € 5.620 milhões. Isto é cerca de € 249 milhões ou
aproximadamente 4 % menos do que no ano de 2012. Na área de máquinas para
construção e mineração, o Grupo Liebherr inclui as divisões de Movimentação de
Terra, Guindastes Móveis sobre Esteiras e Pneus, Guindastes de Torre, Tecnologia de
Concreto e Mineração.
Exceto pelo setor de máquinas para construção e mineração, espera-se um
crescimento nas demais linhas de negócio da Liebherr. O grupo calcula que o volume
de negócios atinja a marca de € 3.466 milhões, o que corresponde a um aumento de
cerca de € 245 milhões ou 8 %, nas divisões de Guindastes Marítimos, Aerospace e
Sistemas de Transportes, Máquinas-operatrizes e Sistemas de Automação, Produtos
de Utilidade Doméstica e Comercial, assim como outros produtos e serviços incluindo
a divisão de Componentes.
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Investimentos
O Grupo Liebherr tem investido tanto na modernização e na ampliação de sua rede
mundial de produção, como também no fortalecimento contínuo da organização de
vendas e de prestação de serviços. Os investimentos totais do grupo no ano fiscal de
2013 deverão ser ligeiramente superiores a € 800 milhões, valor abaixo do ano
anterior.
Deve ser destacada a construção de um novo centro de logística da Liebherr-Logistics
GmbH, em Kirchdorf an der Iller (Alemanha). Esta instalação será usada inicialmente
para a distribuição mundial de peças de reposição para as máquinas de
Movimentação de Terra da Liebherr. A longo prazo, o processo logístico para as peças
de reposição de outras divisões do grupo, voltadas para a área de construção,
também serão feitas a partir deste local. Após a primeira fase de construção, o edifício
abrangerá uma área superior a 47.000 m² e deverá entrar em funcionamento no
primeiro quadrimestre de 2015. O volume de investimentos para a primeira fase é
superior a € 100 milhões. Após a conclusão de todo o centro logístico, a Liebherr terá
à disposição uma área total de 360.000 m², dos quais estão previstos cerca de
170.000 m² de área para o pátio e 4.500 m² de área para o escritório. Outro grande
projeto alvo de investimentos é a ampliação da Liebherr-Australia Pty. Ltd., em de
Adelaide (Austrália). Lá, por exemplo, as instalações já existentes serão
complementadas por um almoxarifado, um centro de logística e um centro para a
remanufatura de componentes. O objetivo é apoiar os clientes de mineração na região
de forma ainda mais abrangente. A divisão Aerospace e Sistemas de Transporte
também está expandindo suas áreas fabris, com a ampliação da Liebherr-Aerospace
Lindenberg GmbH (Alemanha) para a produção de trens de pouso, sistemas de
controle de voo e sistemas de acionamento. Com este investimento, a capacidade de
produção deverá aumentar significativamente, a longo prazo. Na divisão de
Componentes, foi iniciada a construção de uma segunda fábrica na LiebherrComponents Biberach GmbH, em agosto de 2013, em Biberach an der Riss
(Alemanha). Ali, deverão ser feitos o desenvolvimento e a fabricação dos
equipamentos de comutação, motores elétricos e alternadores. Em Colmar (França),
foi construída uma nova fábrica com uma área de 50.000 m². Nessa fábrica, a divisão
de Componentes irá gerenciar um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e produzir
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componentes para equipamentos de mineração. A fábrica da Liebherr de escavadeiras
hidráulicas, pás carregadeiras, máquinas de movimentação de materiais, assim como
de transmissões, em Dalian (China) foi ampliada com a construção de um novo
pavilhão de produção e um edifício administrativo adjacente. Com isto, a capacidade
de produção da Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd. deverá aumentar para o
mercado chinês e para diversos outros mercados emergentes.
Colaboradores
O número de colaboradores do Grupo Liebherr irá crescer, segundo as previsões
atuais em 1.870, para um total de 39.670 colaboradores no mundo, em 2013.
Perspectivas para 2014
No ano de 2014, apesar da recuperação gradual das economias desenvolvidas,
espera-se apenas um aumento moderado no crescimento econômico mundial: o
Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento de 3,6 %.
O Grupo Liebherr olha com otimismo moderado para o próximo ano fiscal. Em sua
primeira estimativa para o ano de 2014, é esperado um volume de negócios total
semelhante ao do ano de 2013. O número de colaboradores deverá aumentar
ligeiramente
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