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O Grupo Liebherr registra em 2014 um faturamento total de 
8,823 bilhões de euros 

• O faturamento atingiu o patamar do ano anterior 

• Investimentos de 816 milhões de euros em ampliações e modernizações das 

plantas de produção e no fortalecimento da organização de vendas e pós-vendas 

• O número de colaboradores atingiu o número de 40.839 

 

Bulle (Suíça), 08 de junho de 2015 – Mesmo com a economia mundial em 
desenvolvimento moderado, a Liebherr, no ano fiscal de 2014, registrou um 
faturamento total de 8,823 bilhões de euros. Isto, comparado ao ano anterior, 
apresenta apenas uma pequena diferença de -141 milhões de euros, ou seja,  
-1.6 %. 

No ano de 2014 a economia mundial continuou a se recuperar, no entanto, variou 

muito de país para país. O crescimento da economia mundial foi de 3.4 % ao longo do 

ano. Com um aumento 1.8 % os países em desenvolvimento registraram certa 

dinâmica em comparação ao ano anterior. O crescimento da economia nos países 

recém-industrializados desacelerou um pouco no ano de 2014. Aqui, após um 

crescimento de 5.0 % em 2013, registrou-se no ano passado um aumento de 4.6 %. 

Desenvolvimento do faturamento pelo grupo de produtos  

Na área das máquinas para construção e mineração, o Grupo Liebherr registrou um 

faturamento de 5,294 bilhões de euros. Assim, as receitas ficaram 336 milhões de 

euros ou seja, 6.0 % abaixo do valor do ano anterior. No entanto, as áreas de 

negócios que abrangem os Guindastes Marítimos, Aerospace e Sistemas de 

Transporte, Máquinas Operatrizes e Sistemas de Automação, Equipamentos de 

Utilidade Doméstica e Comercial, assim como, Componentes e Hotéis, registrou um 

aumento de 195 milhões de euros no faturamento, ou seja, 5.8 %, atingindo 3,529 

bilhões de euros. 
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Desenvolvimento do faturamento por regiões 

Na Europa Ocidental o Grupo registrou um bom ano fiscal em 2014. Na Alemanha, o 

maior mercado em geral para o Grupo, o faturamento foi acima do ano anterior. Na 

América o desenvolvimento da economia também foi positivo – principalmente nos 

EUA, onde foi registrado um bom crescimento. 

Na região Extremo Oriente / Austrália, o faturamento recuou. Na Rússia, o maior 

mercado do leste-europeu para o Grupo, a dinâmica do desenvolvimento foi muito 

fraca, claramente notável no faturamento geral da região. As receitas no continente 

africano registraram um recuo. No Oriente Médio o Grupo registrou um ligeiro aumento 

no faturamento em relação ao ano anterior. 

Resultado anual 

O resultado anual ficou em torno de 316 milhões de euros. Em comparação ao ano 

anterior, isto corresponde a um recuo de 48 milhões de euros. 

Colaboradores  

Em 2013, o número de colaboradores do Grupo continuou a crescer. Ao final do ano, 

registramos 40.839 colaboradores contratados mundialmente nas companhias 

Liebherr. Isto, em comparação ao ano anterior, foi um crescimento de 1.415 pessoas, 

ou seja, 3.6 %. 

Investimentos 

Investimentos na produção, vendas e serviços de pós-vendas mundialmente, são 

umas das prioridades do Grupo, a fim de garantir bases para um desenvolvimento 

econômico eficaz. A Liebherr dispõe de uma cota de investimentos constantemente 

alta. Isto também vale para o ano passado: o Grupo investiu um total de 816 milhões 

de euros em ampliações e modernizações da rede mundial de plantas de produção e 

no fortalecimento da organização de vendas e pós-vendas. Estes investimentos 

encontraram-se diante de depreciações de até 427 milhões de euros. Os maiores 

projetos nestes investimentos foram a ampliação do local de produção para motores 
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diesel e a gás em Bulle, na Suíça, assim como, a construção da filial para 

componentes de técnica de acionamento e de comando em Biberach an der Riss, na 

Alemanha. Além disso, no início de 2015 foi finalizada a primeira fase de construção 

do novo Centro Logístico para a distribuição mundial de peças de reposição da 

Liebherr-Máquinas de movimentação de terra, em Kirchdorf an der Iller, na Alemanha. 

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

de prestação de serviços de máquinas para construção e equipamentos de mineração. 

Pesquisas e desenvolvimento 

O Grupo possui a ambição de se empenhar decisivamente no desenvolvimento 

tecnológico dos setores ativos da Liebherr. As condições necessárias para uma 

grande força inovadora são enormes e constantes investimentos em pesquisas e 

desenvolvimentos. Aqui, o Grupo investiu no ano passado um total de 446 milhões de 

euros. Uma grande parte foi determinada para o desenvolvimento dos produtos. Na 

área de desenvolvimento e pesquisas fundamentais, as companhias Liebherr 

trabalham em cooperação com universidades, escolas técnicas e institutos de 

pesquisas. Os projetos de pesquisas também foram avançados em várias outras áreas 

de negócio. Os assuntos mais importantes foram o aumento da eficiência da energia e 

a eletrificação de máquinas, assim como, o aumento da segurança no trabalho na 

utilização de máquinas. Também foram avançadas as pesquisas na automação de 

processos em máquinas e componentes. 

 
Perspectivas para o ano 2015 

Para o próximo ano fiscal calcula-se um crescimento econômico mundial de 3.5 %. 

Isto corresponde a uma dinâmica um pouco maior em comparação ao ano 2014. 

Porém, o desenvolvimento da economia mundial poderá ser afetado devido às 

condições políticas e econômicas na Rússia e na região do Euro, e ao crescimento 

lento da economia chinesa. Nos países em desenvolvimento calcula-se atualmente 

com um crescimento total de 2.4 %, enquanto que a economia nos países 

recentemente industrializados irá crescer em torno de 4.3 % de acordo com as 

previsões atuais. De acordo com a Organização Mundial do Comércio OMC, o volume 

mundial de negócios neste ano irá crescer em torno de 3.3 %. A produção mundial no 
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ano de 2015 também deverá registrar uma maior dinâmica comparado ao ano de 

2014. 

Em relação ao ano corrente, o Grupo é otimista: a Liebherr conta com um crescimento 

do seu faturamento total. Para todas as áreas de negócio prevê-se um 

desenvolvimento positivo, ou, pelo menos um faturamento na ordem do ano anterior. 

As áreas de Movimentação de Terra, Guindastes de Torre, Máquinas Operatrizes e 

Sistemas de Automação, assim como, as demais áreas irão registrar um grande 

desenvolvimento. Muito além do nível das depreciações, o Grupo irá novamente 

investir no desenvolvimento dos seus produtos, na produção e na rede de distribuição 

e de serviços em todos os continentes. Paralelamente, também irá crescer o número 

de colaboradores. 

Subtítulos 

liebherr-faturamento-regiões-de-venda-2014-pt.jpg: 

Faturamento pelas regiões de venda 

 

liebherr-faturamento-grupos-de-produtos-2014-pt.jpg: 

Faturamento de acordó com os grupos de produtos 

 

liebherr-intermat-2015.jpg:  

Liebherr na Intermat 2015 em Paris, na França 

 

liebherr-domestic-appliances-energy-efficiency-user-comfort.jpg:  

Combinação perfeita – energia eficiente e operação confortável 

 

liebherr-ship-to-shore-cranes-ngqura.jpg: 

Ponte para carregamento de contêineres em operação no porto de Ngqura, na África 

do Sul 

 

liebherr-embraer190-main-landing-gear.jpg: 

O conjunto trem de pouso principal da Embraer 190 desenvolvido, produzido e 

controlado pela Liebherr-Aerospace 
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Pessoa de contato 
Kristian Küppers 

Porta-voz do Grupo 

Telefone: +49 7351 41 - 2708 

E-mail: kristian.kueppers@liebherr.com 

 
Publicado por 
Liebherr-International AG 

Bulle / Suíça 

www.liebherr.com  
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