Nota à
imprensa
O Grupo Liebherr atinge faturamento de €9,009 bilhões no
exercício de 2016
Bulle (Suíça), 26 de abril de 2017 – no ano de 2016, em condições de mercado
difíceis, o Grupo Liebherr alcançou faturamento total de €9,009 bilhões, o

terceiro mais alto da sua história. Em comparação com o ano de 2015, quando
teve o mais alto faturamento, o resultado corresponde a uma redução de €228
milhões ou de 2,5 %.

Desempenho de vendas por regiões
O desempenho do Grupo apresentou variações em diferentes regiões de atuação. Na
região de vendas mais importante para o Grupo Liebherr, a Europa Ocidental, o

faturamento aumentou, como resultado principalmente de crescimento no maior
mercado do Grupo, a Alemanha, e do desenvolvimento em outros mercados

importantes como, França ou Países Baixos. Também na Itália, o último exercício
apresentou bons resultados e na Grã-Bretanha, mais um mercado de grande
importância, o volume de vendas reduziu ligeiramente.

As receitas também evoluíram positivamente na Europa Oriental, especialmente na
Rússia e Polônia. No Oriente Médio, o faturamento manteve-se ao mesmo nível do
ano anterior. Em contrapartida, na América foi constatada uma redução moderada.

Também na África e Extremo Oriente / Austrália os volumes de venda ficaram abaixo
dos apresentados no exercício anterior.

Desempenho de vendas por áreas de produtos
A Liebherr registou ligeira queda nas vendas em comparação com o ano de 2015 em

que atingiu seu faturamento mais alto – tanto no setor das máquinas para construção
e mineração, como também em outras áreas de produtos. Das máquinas para

construção e mineração fazem parte os setores de movimentação de terra, mineração,
guindastes móveis sobre esteiras e pneus, guindastes de torre e tecnologia de

concreto. Aqui, as receitas das vendas caíram €224 milhões ou 4,0 %, para um total
de €5,400 bilhões. Nas outras áreas de produtos que englobam os setores dos
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guindastes marítimos, engenharia aeroespacial e sistemas de transporte, máquinas-

operatrizes e sistemas de automação, refrigeradores, componentes e hotéis, o volume
de vendas de €3,609 bilhões ficou no mesmo patamar do ano anterior.
Resultado anual
O Grupo Liebherr obteve, em 2016, um resultado anual de €298 milhões, ficando

assim no mesmo nível do ano de 2015. Houve claro aumento do resultado financeiro,
entre outros, devido à influência positiva da taxa de câmbio do mercado. Por outro
lado, o resultado operacional reduziu significativamente.
Colaboradores
O número de colaboradores voltou a aumentar em 2016. No final do ano, em todo o
mundo, o Grupo contava com 42.308 colaboradores. Em comparação com o ano
anterior significa um aumento de 763 pessoas ou de 1,8 %.
Investimentos
O Grupo vem investindo regularmente nas instalações de produção e na rede

internacional de distribuição e assistência técnica. Assim como no ano anterior a taxa

de investimento foi mantida a um nível muito elevado. Ao todo, o Grupo investiu €751
milhões. As amortizações foram de €466 milhões (no ano anterior totalizaram €448
milhões).

O ano de 2017
Em comparação com 2016 presume-se que, em 2017, a economia mundial terá um

desenvolvimento ligeiramente positivo. A dinâmica de crescimento deverá aumentar

ligeiramente, tanto nos países desenvolvidos, como também nos países emergentes e
em desenvolvimento.

O Grupo prevê um aumento das vendas para este ano. Em termos globais, a Liebherr
prevê um desempenho positivo das vendas no setor das máquinas para construção e
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mineração, assim como também nas outras áreas de produtos. O Grupo continuará a
investir consideravelmente nas instalações de produção internacionais e na rede

internacional de distribuição e assistência técnica. O número de colaboradores nas
empresas Liebherr deverá continuar subindo.

O Grupo Liebherr irá divulgar quarta-feira, 26 de abril de 2017, o seu relatório anual de
2016. Além dos números detalhados, o relatório inclui também uma secção com a
retrospetiva do exercício anterior. Numa entrevista, a Dra. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde

Liebherr e Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr, os acionistas da segunda geração da
família, expõem as suas conclusões para 2016. O relatório anual de 2016 pode se
acessado no link a seguir: www.liebherr.com/annual-report.
Legendas

liebherr-intelligent-cooling.jpg

Um refrigerador inteligente: a Liebherr tem desenvolvido um sistema com autoaprendizagem para os seus refrigeradores que informa sobre o conteúdo dos

aparelhos, cria listas de compras individuais e tem sempre disponível uma grande
quantidade de dicas sobre alimentação.
liebherr-3d-printing.jpg

Novidades na produção de componentes aeronáuticos: a Liebherr tem trabalhado na

produção de peças selecionadas de aeronaves utilizando impressão 3D. Estas peças
são mais leves que os componentes produzidos de forma convencional e necessitam
de menos espaço de montagem.

liebherr-new-factory-deggendorf.jpg

Início para nova fábrica da Liebherr: a Liebherr produz peças de microprecisão e

injetores para sistemas de Common-Rail desde julho de 2016, na sua nova fábrica em
Deggendorf.
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liebherr-large-hydraulic-excavator-r9200.jpg

Em 2016, a divisão de Mineração do Grupo Liebherr entregou várias unidades da nova
escavadeira R 9200.

liebherr-rough-terrain-cranes.jpg

A Liebherr adicionou à sua gama de produtos de guindastes móveis sobre pneus mais
uma série de guindastes rough-terrain da categoria das 90 e 100 toneladas.
liebherr-gear-shaping-machine-ls180f.jpg

A entalhadeira LS 180 F da Liebherr é ideal para o processamento de dentados
múltiplos.

liebherr-diesel-engine-series-d98.jpg

Montagem de um motor da série de motores diesel D98 apresentada em 2016, com
até 4.500 kW de potência, na Liebherr em Colmar.
liebherr-crawler-tractor-pr776.jpg

Tratores sobre esteiras para mineração Liebherr PR 776 em operação na mina a céu
aberto.

liebherr-duty-cycle-crawler-crane-hs8130hd.jpg

Um guindaste sobre esteiras heavy-duty Liebherr, modelo HS 8130 HD, sendo
utilizado para dragagem nos Alpes Suíços.
liebherr-tower-cranes-lakhta-tower.jpg

Dez guindastes de torre Liebherr sendo utilizados na construção do edifício mais alto
na Europa, o Lakhta-Tower, na Rússia.
liebherr-truck-mixer-generation05.jpg

Com novo conceito de design, com muitas superfícies lisas, a geração 05 de

betoneiras da Liebherr oferece mais facilidade na manutenção e limpeza. Além disso,
uma nova solução de plataforma garante um maior número de opções de montagem
que podem ser escolhidas individualmente pelos clientes.
4/5

liebherr-freshness-center.jpg

Flexibilidade em refrigeradores à disposição: os clientes podem combinar os novos

Freshness Center individuais da Liebherr de acordo com seu interesse. Isso é possível
graças ao conceito Liebherr Side-by-Side para soluções de embutir.
liebherr-integrated-actuator-3d-printing-english.jpg

liebherr-integrated-actuator-3d-printing-german.jpg

A Liebherr desenvolveu um novo conceito para um atuador do leme de direção
altamente integrado. O componente complexo pode no futuro ser produzido

monoliticamente recorrendo ao método de impressão 3D, economizando até 60% no
peso, com um espaço de montagem 30% menor. Montado na cauda de um avião, o
atuador move o leme de direção e controla deste modo a máquina.
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