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Nota à imprensa 

Liebherr: O Grupo Liebherr atinge mais de 
dez bilhões de euros em faturamento anual 
 

Em 2020, o Grupo Liebherr faturou de € 10,341 bilhões. Comparado ao ano anterior, a 

empresa anunciou uma queda de € 1,409 bilhões, ou 12%. Após diversos anos bem-

sucedidos, e no contexto das condições extraordinárias do ano passado, isso é 

considerado satisfatório. 

Bulle (Suíça), 19 de abril de 2021 – Apesar da desaceleração moderada da economia 

global, a Liebherr registrou um grande volume de pedidos no primeiro trimestre de 2020. A 

partir do final do primeiro trimestre, a pandemia do coronavírus começou a afetar as 

atividades comerciais em diversos mercados. Isso também impactou o desempenho de 

vendas do Grupo. Com exceção da área de Refrigeração e Congelamento, todos os 

segmentos de produtos sofreram uma queda no faturamento.  

As receitas das áreas de Movimentação de Terra, Manipuladores de Materiais, Máquinas 

para Fundação Profunda, Guindastes Móveis sobre Esteiras e Pneus, Guindastes de Torre, 

Tecnologia do Concreto e Mineração foram 10,4% mais baixos que no ano anterior, no valor 

de € 6,848 bilhões. As receitas das outras áreas, além das de construção e mineração 

também caíram. Com as áreas de Guindastes Marítimos, Aerospace e Sistemas de 

Transporte, Tecnologia de Engrenagens e Sistemas de Automação, Refrigeração e 

Congelamento, Componentes e Hotéis, a Liebherr alcançou um faturamento de 

€ 3,493 bilhões, uma queda de 15% em relação ao ano anterior. 

Houve um declínio nas vendas na União Europeia, que é tradicionalmente a região mais 

forte para vendas do Grupo. Isso foi causado principalmente pela queda nas vendas na 

Alemanha e na França; em contrapartida, a empresa cresceu na Áustria e na Polônia. 

Vendas em países fora da União Europeia e na América do Norte também caíram. As 

Américas Central e do Sul, a África e o Oriente Médio reportaram faturamentos 

significativamente menores que o ano anterior. Enquanto isso, os negócios foram estáveis 

ao longo do ano na Ásia e Oceania. Isso aconteceu principalmente graças à grande 

demanda da China e da Austrália. 

Em 2020, o Grupo Liebherr alcançou um lucro líquido de € 7 milhões para o ano. O 

resultado operacional e o financeiro caíram em relação a 2019. Em vista dos desafios 
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particulares e condições extraordinárias do ano, os resultados ainda assim podem ser 

considerado um sucesso. Apesar da diminuição significativa do faturamento, o número de 

colaboradores permaneceu estável: no final de 2020, a Liebherr empregou 47.925 pessoas 

no mundo todo, o que é somente 124 colaboradores a menos quando comparado ao ano 

anterior.  

Investimentos tradicionalmente altos em pesquisa e desenvolvimento 

Como uma empresa de alta tecnologia, o Grupo Liebherr tem o objetivo de contribuir 

decisivamente para o progresso tecnológico em setores relevantes para o Grupo. A Liebherr 

investiu € 512 milhões em pesquisa e desenvolvimento no último ano. A maior parte desse 

valor foi investida no desenvolvimento de novos produtos. Um grande número de projetos de 

pesquisa colaborativas junto a universidades, outras instituições de ensino superior e 

institutos de pesquisa foram iniciados e continuados. Esses projetos de pesquisa têm forte 

foco na questão das tecnologias alternativas para acionamento e motorização. Em 2020, a 

Liebherr expandiu seu portfólio de produtos com diversas máquinas completa ou 

parcialmente elétricas, e componentes em segmentos tais como Guindastes Móveis sobre 

Esteiras e Pneus, Tecnologia do Concreto, Mineração e Aerospace e Sistemas de 

Transporte.  

A digitalização foi outro ponto focal das atividades de P&D. Com a ajuda do aplicativo 

Liebherr Remote Service, um guindaste móvel portuário LHM 420 foi colocado em operação 

na Argentina – de forma remota a partir da Alemanha, pela primeira vez. No segmento de 

Refrigeração e Congelamento, vale à pena ressaltar que o monitoramento inteligente 

permite acompanhar os equipamentos a partir de um painel baseado na web, em institutos 

de pesquisas e laboratórios. 

A Liebherr é membro fundador do projeto "Center Construction Robotics" (Centro de 

Robótica de Construção), que recebeu um lote de 10.000 m² da universidade RWTH Aachen 

em 2020 para uma planta de construção modelo. Ali, uma equipe multidisciplinar de 

cientistas da RWTH Aachen irá trabalhar junto a um consórcio de líderes industriais 

europeus para estudar novos processos de construção, produtos, máquinas conectadas, 

robótica e soluções de software, assim como novos conceitos de treinamento, trabalho e 

comunicação.  
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Investimentos em produção, vendas e serviços 

O Grupo investiu € 605 milhões em suas fábricas e em suas redes globais de distribuição e 

serviço. O nível de investimento caiu em € 151 milhões, comparado ao ano anterior. Em 

compensação, houve uma depreciação de € 543 milhões. Em Kempten (Alemanha) a 

Liebherr-Verzahntechnik GmbH abriu o “Liebherr Tech-Center” (Centro Liebherr de 

Tecnologia), onde sistemas de automação de alta qualidade são testados e demonstrados 

em um salão de testes de 700 m². No segmento de Refrigeração e Congelamento, a 

Liebherr também abriu um novo escritório em Ulm (Alemanha), a partir do qual operam os 

departamentos de digitalização e vendas e serviços para a Alemanha. 

Fora da Europa, a Liebherr investiu na construção de uma nova sede da Liebherr Panama 

S.A., na Cidade do Panamá. No segmento de Aerospace e Sistemas de Transporte, a 

Liebher-Transportation Systems (China) Co., Ltd. iniciou as operações em sua nova unidade 

de produção em Pinghu (província de Zhejiang). Para responder à demanda do setor de 

Componentes no mercado asiático, uma nova fábrica para componentes será construída na 

China. Além disso, as preparações para começar a montagem de transmissões na Índia já 

estão acontecendo.  

Perspectiva para 2021 

No primeiro trimestre de 2021, o recebimento de pedidos já se desenvolveu de forma 

favorável em diversos segmentos do Grupo Liebherr, indicando um crescimento significativo 

nas vendas em 2021. As oportunidades econômicas no geral emergem da recuperação 

econômica de diversos setores da indústria nos quais a Liebherr está ativa. Ao mesmo 

tempo, ainda existe uma insegurança em relação à velocidade da recuperação 

macroeconômica. Por exemplo, ainda não está claro se o comércio internacional irá 

começar a se recuperar ou continuar a cair, ou se as políticas econômicas implementadas 

por muitos governos podem evitar o descontrole das dívidas. 

Na segunda-feira dia 19 de abril de 2021, a Liebherr publica seu relatório anual atual. Além 

de números detalhados, ele contém uma seção da revista avaliando o último ano financeiro. 

Em entrevista, o Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr, Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr, 

Sophie Albrecht e Patricia Rüf apresentam suas declarações para 2020. 

O relatório anual do Grupo Liebherr pode ser encontrado online em 

www.liebherr.com/liebherr-annual-report. 

http://www.liebherr.com/liebherr-annual-report
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Fotos 

liebherr-slurry-wall-cutter-2020.jpg 

Um projeto prestigioso: Hidrofresa para parede diafragma LSC 8-18 da Liebherr durante a 

expansão da ferrovia S-Bahn em Marienhof em Munique. 

 

liebherr-mobile-cranes-2020.jpg 

Ótimo trabalho na Dinamarca: dois guindastes móveis LTM 1750-9.1 da Liebherr em um 

sistema eólico em Jutland. 

 

liebherr-slewing-bearing-2020.jpg  

Avançando para novas dimensões: a Liebherr oferece as maiores unidades de rolamentos 

do mundo. 

 

liebherr-earth-moving-2020.jpg 

Numerosos destaques no segmento de Movimentação de Terra: além do lançamento 

mundial digital do novo caminhão basculante articulado, a Liebherr revelou o L 509 Tele 

(uma carregadeira de rodas telescópica) ao público pela primeira vez no final de outubro de 

2020. 

 

liebherr-material-handling-2020.jpg 

A área de Manipuladores de Materiais apresentou uma variedade diversa de produtos 

incluindo o lançamento mundial da nova carregadeira sobre pneus intermediária e novas 

combinações de ferramentas de trabalho para os manipuladores de material LH 22 – LH 35 

Industry Litronic trabalhando no cuidado a árvores na indústria da madeira. 

 

liebherr-truck-mounted-concrete-pump-2020.jpg 

Em operação com facilidade: a bomba de concreto sobre caminhão 42 M5 XXT da Liebherr 

com o inovador sistema de apoio XXT opera com facilidade nas condições restritas, em 

frente ao castelo histórico. 

 

liebherr-towercranes-2020.jpg 

Obra-prima logística: 25 guindastes de torre da Liebherr trabalham na área Überseequartier, 

no bairro Hafencity, em Hamburgo. 

 

liebherr-battery-assembly-2020.jpg 

Soluções flexíveis: a Liebherr-Verzahntechnik GmbH desenvolveu um sistema de produto 

modular para montagem automatizada de kits de baterias. 

 

liebherr-aerospace-boeing-2020.jpg 

Primeiro vôo bem-sucedido: o Boeing 777X está equipado com a tecnologia Liebherr-

Aerospace. – © Boeing 
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liebherr-mobile-harbour-crane-2020.jpg 

Mais fortes juntos: dois guindastes móveis portuários LHM 800 da Liebherr operam em 

modo tandem no porto de São Petersburgo (Rússia). Juntas, as duas máquinas são 

capazes de carregar até 616 toneladas. 

 

liebherr-mining-2020.jpg 

240 toneladas de carga útil: o caminhão de mineração T 264 da Liebherr em operação na 

Austrália. 

 

liebherr-domestic-appliances-2020.jpg  

Última geração: os equipamentos inteligentes da Liebherr totalmente integrados possuem 

uma variedade impressionante de recursos inteligentes, alto nível de eficiência energética, 

design moderno e produzem pouco ruído. 
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