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Faturamento do Grupo Liebherr ultrapassa €11 bilhões
Bulle (Suiça), 6 de abril de 2020 – em 2019, o Grupo Liebherr encerrou mais um
ano bem-sucedido, com faturamento de €11,750 bilhões. Isso representa um
aumento de €1,199 bilhões ou 11,4% na comparação com o ano anterior.

Apesar da redução do crescimento econômico mundial, 2019 foi ano recorde para o
Grupo Liebherr, mais uma vez. As áreas de construção e mineração registraram
aumento de vendas, assim como outras áreas de produtos. O faturamento das áreas
de construção e mineração cresceram 11,8%, atingindo €7,649 bilhões, incluindo as
áreas de Movimentação de Terra, Guindastes Móveis sobre Esteiras e Pneus,
Guindastes de Torre, Tecnologia do Concreto e Mineração. Nas outras áreas de
negócios, que incluem Guindastes Marítimos, Aerospace e Sistemas de Transporte,
Tecnologia de Corte de Engrenagens e Sistemas de Automação, Refrigeradores,
Freezers e Adegas, Componentes e Hotéis, o faturamento aumentou em 10,5%, para
€4,110 bilhões.

O sucesso do ano fiscal de 2019 pode ser atribuído ao resultado positivo de vendas
em quase todas as regiões de atuação do Grupo Liebherr. As vendas continuaram
aumentando na União Europeia, a região mais importante, em termos de volume de
negócio, para a Liebherr. Aqui, é possível destacar especialmente o desenvolvimento
do mercado na Alemanha e na França, mas também na Espanha e na Dinamarca.
Também houve aumento nos mercados da Rússia e Noruega. O Grupo Liebherr
registrou no período o seu mais expressivo aumento no mercado da América do Norte.
Na Ásia e Oceania, a tendência positiva foi impulsionada especialmente pelos
mercados da Austrália, China, de Singapura e do Japão. Na África e no Oriente Médio,
houve ligeiro aumento do faturamento. Já na América Central e do Sul, houve ligeira
queda.
O Grupo Liebherr alcançou um lucro líquido de €429 milhões em 2019, um aumento
na comparação com o ano anterior, quando o resultado operacional apresentou uma
leve redução em relação a 2017. O resultado financeiro apresentou um
desenvolvimento muito positivo.

1/5

No ano fiscal de 2019 houve significativo aumento na mão-de-obra do Grupo. Ao final
do ano, o Grupo Liebherr tinha um total de 48.049 colaboradores no mundo, um
aumento de 1.880 colaboradores em relação ao ano anterior.
Altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento

Como uma empresa de alta tecnologia, o Grupo Liebherr busca continuamente fazer
contribuições decisivas para moldar o progresso tecnológico nas áreas de interesse. A
Liebherr investiu €592 milhões em pesquisa e desenvolvimento no último ano. Grande
parte desses investimentos foram usados para o desenvolvimento de novos produtos.
Um grande número de projetos de pesquisa com universidades e outras instituições de
ensino superior e institutos de pesquisa foram iniciados e continuados. Como parte da
Inciativa de Tecnologia da União Europeia “Clean Sky 2 / Horizon 2020”, a Liebherr
pesquisou variações elétricas para sistemas de controle de voo, de trem de pouso e
de controle de ar, de modo a tornar as aeronaves mais eficientes e ambientalmente
amigáveis no futuro. Trabalhos intensos em tecnologia de acionamentos alternativas
também foram conduzidos pelas áreas de máquinas para construção.

Temas importantes entre diversas áreas de produtos e serviços incluem a
digitalização, segurança e automação das máquinas. Por exemplo, sistemas de
assistência foram desenvolvidos para dar suporte às operações das máquinas de
construção. Um importante projeto na transformação digital é o Monitoramento de
Condições (Condition Monitoring), que tornou possível o monitorar componentes em
máquinas e sistemas complexos.

Investimento em produção, vendas e serviços ultrapassam média da indústria
€756 milhões foram investidos em plantas de produção e na rede global de vendas e
serviços. Isso significa que o Grupo Liebherr reduziu os investimentos nessas
atividades em €73 milhões, se comparado ao ano anterior, no entanto, com uma taxa
de investimento de aproximadamente 6%, o Grupo Liebherr ainda está acima da
média no setor de engenharia mecânica. Em compensação, a depreciação foi de €541
milhões. Uma nova planta de produção para a área de Tecnologia do Concreto foi
construída na Bulgária. A divisão de Aerospace e Sistemas de Transporte investiu em
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prédios em Friedrichshafen (Alemanha), Toulouse (França), Singapura e Bulgária.
Grandes investimentos foram feitos também na Alemanha, como, por exemplo, no
novo centro de vendas e serviços no porto de Hamburgo. Um novo centro de
atendimento ao cliente para a área de Refrigeradores, Freezes e Adegas foi montado
em Ochsenhausen, na Alemanha.

Na área de Tecnologia de Corte de Engrenagens e Sistemas de Automação, a planta
de Kempten (Alemanha) foi modernizada. Além disso, a área de Guindastes
Marítimos, o TCC 78000, um dos mais potentes guindastes heavy-duty montado sobre
trilhos do mundo foi instalado com sucesso no porto de Rostock.

Fora da Europa, a Liebherr investiu em projetos como o set-up da LiebherrTransportation System (China) Co., Ltd., na planta da Liebherr Verzahntechnik, em
Yongchuan (China), assim como na cooperação da divisão de Componentes com a
Shangai Diesel Engine Co. Ltd.

Pouca previsibilidade para 2020

Os pedidos em carteira do Grupo no final de 2019 e no primeiro trimestre de 2020
estavam numa situação considerada muito boa. O impacto do novo Corona vírus
restringiu significativamente as operações do Grupo em muitos mercados e
certamente irá impactar os resultados de 2020. No entanto, até este momento, não é
possível ter uma previsão assertiva de qual será esse impacto. Contudo, o Grupo
Liebherr assegura que todas as unidades organizacionais implementaram todas as
medidas necessárias para garantir que as demandas dos clientes sejam atendidas,
com a confiabilidade de sempre, em 2020 e nos próximos anos. A solidez financeira
do Grupo Liebherr possibilita rápida retomada das atividades atualmente reduzidas
nas unidades de produção, vendas e serviços.

Na segunda-feira, 6 de abril, o Grupo Liebherr publicou o relatório anual atualizado.
Além dos dados detalhados, ele conta com a seção da revista, que revisita o ano fiscal
anterior. Em entrevista, os membros da família Liebherr, Dra, h.c. Dilp.-Kfm. Isolde
Liebherr, o Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr, Stéfanie Wohlfahrt e Jan Liebherr
trazem a sua visão geral sobre 2019.
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O relatório anual do Grupo Liebherr pode ser encontrado em:
www.liebherr.com/annual-report
Legendas
liebherr-cranes-rotterdam.jpg
Grande serviço de guindaste em Rotterdam: dois guindastes sobre esteiras Liebherr
LR 11350 elevam o protótipo da mais potente turbina de geração de energia eólica
offshore do mundo. Em operação tandem, os dois guindastes operaram um peso total
de 780 toneladas e posicionaram o robusto componente em uma torre de 150 metros
de altura.

liebherr-slewing-bearing.jpg
Particularmente aplicável para situações de peso críticas: rolamentos de grande
diâmetro, com até 9,5 metros aumentam ainda mais o amplo portfólio da Liebherr

liebherr-innovations-earthmoving-2019.jpg
Celebrando um lançamento mundial: na Bauma 2019, a área de Movimentação de
Terra da Liebherr apresentou o conceito da operação adaptada INTUSI e o sistema
assistência inteligente para pás-carregadeiras de grande porte XPower, bem como as
inovações em produtos como o assentador de tubos RL 66, a escavadeira sobre rodas
A 913 Compact e a nova geração 8 de escavadeiras sobre esteiras.

liebherr-truck-mounted-concrete-pump-2019.jpg
Robustas, flexíveis e fáceis de manter: a bomba de concreto montada sobre caminhão
50 M5 XXT e duas betoneiras Liebherr estão em operação na expansão de uma planta
de energia, na Áustria

Liebherr-towercranes-telaviv-lyfe.jpg
Frota potente de guindastes em Tel Aviv: guindastes de torre Liebherr são utilizados
para construir o complexo de três torres LYFE, em área industrial em Israel

liebherr-well-connected-2019.jpg
Bem conectado: sistemas de transporte sem operadores abrem novas possibilidades
para intercâmbio entre máquinas e sistemas
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liebherr-more-electric-aircraft.jpg
Rumo à nova geração da aviação com a aeronave mais elétrica: desenvolvedores da
Liebherr estão trabalhando para encontrar uma forma para que sistemas hidráulicos
possam ser substituídos por sistemas eletromecânicos e eletrohidrostáticos no futuro.

liebherr-domestic-appliances-customer-center.jpg
Aberto após 23 meses de construção: no centro de atendimento aos clientes, em
Ochsenhausen, visitantes podem experimentar os refrigeradores, as tendências e as
inovações da área de Refrigeradores, Freezers e Adegas, além de receber
atendimento individual e competente.

liebherr-offshore-crane.jpg
O mais potente guindaste da Liebherr vem do setor offshore: o HLC 295000 é
montado em embarcação de instalação offshore. O TCC 78000 colabora com a
instalação dos grandes componentes.

liebherr-mining-Т264-R9400.jpg
Operação com alta performance: a escavadeira de mineração R 9400 carregando um
caminhão T 264 na Rússia.
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