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No ano 2014 o faturamento do Grupo Liebherr manteve-se 
praticamente no mesmo nível do ano anterior 

 Expectativa de faturamento total de € 8,866 bilhões  

 Máquinas para o mercado de construção e mineração recuaram, outros setores de 

produtos registraram um aumento geral 

 Investimentos atingiram € 820 milhões  

 Mais de 41.000 colaboradores no mundo 

 

Bulle (Suíça), 17 de dezembro de 2014 – Atualmente o Grupo Liebherr prevê um 

faturamento total de € 8,866 bilhões para o ano fiscal de 2014 (2013: 

€ 8,964 bilhões). Um declínio é previsto no setor de construção e de mineração. 

Os demais setores encontram-se acima do ano anterior. 

Neste ano fiscal, o Grupo Liebherr prevê um faturamento geral na ordem de 

€ 8,866 bilhões. Isto, em comparação ao faturamento do ano de 2013, representa um 

ligeiro recuo de aproximadamente € 98 milhões, ou seja, 1 %. 

No setor de construção e mineração, a Liebherr espera um faturamento de 

aproximadamente € 5,374 bilhões, o que representa um recuo de € 256 milhões, ou 

4,5 %. Essa queda é atribuída principalmente pelo desaquecimento geral da indústria 

de mineração. O setor de construção e mineração abrigam as áreas de Movimentação 

de Terra, Guindastes Móveis sobre Esteiras e Pneus, Guindastes de Torre, Tecnologia 

de Concreto e Mineração. Neste ano fiscal, a área de mineração apresentou 

particularmente um maior recuo no faturamento. 

Em relação às áreas fora deste setor, prevê-se um crescimento geral. O faturamento 

ao final do ano para essas áreas deverá ficar em torno de € 3,492 bilhões. Isto 

representa um aumento de € 158 milhões, ou seja, de quase 5 %. Esse valor refere-se 

às áreas de Guindastes Marítimos, Aerospace e Sistemas de Transporte, Máquinas 

Operatrizes e Sistemas de Automação, assim como, Equipamentos de Utilidade 

Doméstica e Comercial e outros produtos e serviços, incluindo Componentes da 

técnica de acionamento e de comando. As vendas da área de Guindastes Marítimos e 

da área de outros produtos e serviços, registraram um bom desenvolvimento. 
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Faturamento pelas regiões de venda 

Na Europa Ocidental, o Grupo pôde registrar um bom ano fiscal. Na maioria das outras 

regiões de venda, a Liebherr registrou recuos no faturamento. Principalmente no 

Oriente e na Austrália, assim como, no Leste Europeu e Oriente Médio, a dinâmica 

mostrou-se um tanto reduzida. No entanto, na África e na América, os faturamentos 

gerais do ano irão ficar pouco acima dos valores do ano anterior. 

Investimentos 

Neste ano fiscal o Grupo investiu mais uma vez fortemente na produção, nas vendas e 

na prestação de serviços – o valor total investido foi em torno de € 820 milhões. 

Nos próximos seis anos, o Grupo irá ampliar sua fábrica em Bulle, na Suíça, para 

produzir motores diesel e a gás. Neste período, serão ampliados os centros de 

desenvolvimentos e as instalações de produção, e ainda serão construídos um centro 

logístico e um centro de treinamento. O total de investimentos será na ordem de 

€ 160 milhões. 

Outro grande investimento é a construção de uma filial para Componentes de 

comando e atuação em Biberach an der Riss, na Alemanha. Num terreno com 14,5 ha, 

serão de início, construídos dois galpões de produção, cada um com mais de 

10.000 m² de área útil, e um edifício administrativo. A nova instalação de produção, na 

qual serão desenvolvidos e produzidos sistemas de  transmissão, motores e geradores 

elétricos, será inaugurada no próximo ano. O investimento é na ordem de 

aproximadamente € 50 milhões. 

Um dos grandes projetos de investimentos também é o novo centro logístico, próximo 

a cidade de Kirchdorf an der Iller, na Alemanha. A partir do ano de 2015, desse centro 

será gerenciada a distribuição de peças de reposição para todo o mundo, para as 

máquinas de Movimentação de Terra Liebherr. O valor do investimento para a primeira 

fase de construção, praticamente finalizada, é acima de € 115 milhões. 

Em Adelaide, na Austrália, foi finalizada a ampliação da empresa de distribuição e de 

prestação de serviços de equipamentos de construção e mineração. Em Adelaide foi 
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construído um centro de 16.000 m² para a reciclagem de componentes e um centro de 

armazenamento e logística com uma área total de 12.000 m². O total de investimentos 

foi de aproximadamente € 60 milhões . 

Colaboradores 

O número de colaboradores do Grupo também continuou crescendo no decorrer deste 

ano. Até ao final do ano de 2014, as empresas do Grupo Liebherr irão contar com 

mais de 41.000 profissionais no mundo. Assim sendo, o número de colaboradores em 

comparação ao ano anterior, irá crescer em mais de 1.800 pessoas. 

Perspectivas para o ano 2015 

A expectativa atual para o ano 2015 é de um crescimento econômico mundial de 

3,8 %, o que representa uma maior dinâmica em comparação a este ano. Com esta 

perspectiva, o Grupo encara o próximo ano de forma positiva: diante das primeiras 

estimativas, a Liebherr conta com um aumento do faturamento geral. 
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liebherr-mobile-cranes-ltm1350-6.1.jpg 

Guindastes móveis da Liebherr durante a montagem de um guindaste portuário móvel 

no porto industrial de Sète na França 

 

liebherr-domestic-appliances-SBSbs-7263.jpg 

Vencedor do "Interior Innovation Award 2015": a combinação BlackSteel Side-by-Side 

SBSbs 7263 

 

liebherr-maritime-cranes-lps600-port-polnocny-poland.jpg 

Dois guindastes pórticos da Liebherr do tipo LPS 600, equipados com Smart Grip, no 

descarregamento de um cargueiro na Polônia. 

 

liebherr-aerospace-a330neo-pressure-regulating-valve.jpg 

Válvula reguladora de pressão da Liebherr-Aerospace para o programa A330neo 
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liebherr-transportation-systems-air-cycle-air-conditioning-unit.jpg 

O sistema de climatização ecológico com circulação de ar da Liebherr, já se 

comprovou no cotidiano das operações de trens. 

 

liebherr-machine-tools-automation-systems-bin-picking.jpg 

Módulos Bin-Picking possibilitam breves tempos de instalação. 

 

liebherr-components-teeth-flanks-large-diameter-bearings.jpg 

Têmpera por indução nos flancos dos dentes de rolamentos de grande porte na 

Liebherr-Components Biberach GmbH 
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