
  

Nota à imprensa 

Riuma completa 60 anos e 
expande frota com escavadeira 
Liebherr de 60 toneladas 
 ⸺ 
– Parceria de quase duas décadas com a Liebherr 

– R 954 C SME, de 60 toneladas, para extração de agregados 

– Robustez, confiabilidade e alta disponibilidade da escavadeira 

A Riuma recentemente adquiriu uma escavadeira R 954 C SME para ampliar sua frota para a 

extração de granito para a produção de agregados. Essa é a quarta escavadeira Liebherr de 60 

toneladas que a mineração adquire desde 2015, quando esse modelo foi lançado. Anteriormente, 

a empresa trabalhava com as máquinas de 50 t ou 70 toneladas da Liebherr. 

Guaratinguetá (Brasil), 09 de junho de 2021 – Em 2021 a Riuma Mineração completa 60 anos. Há 

quase 20 anos, a mineração conta com máquinas Liebherr para as atividades de bancada e pátio para a 

produção de agregados. Confiança no produto e na marca Liebherr são chave para esse 

relacionamento. 

Na mineração, o dimensionamento correto do equipamento é a chave para uma operação eficiente, 

oferecendo um bom custo benefício. “Na nossa operação, trabalhamos com quatro escavadeiras na 

frente de carregamento. Operávamos com as escavadeiras Liebherr  R 954 B e R 964 C, quando, em 

2015, a Liebherr lançou a escavadeira de 60 toneladas, R 954 C SME, que oferece a já conhecida 

robustez das máquinas Liebherr, aliada a agilidade, economia e produtividade, excelentes para um 

equipamento desse porte e adequados às nossas necessidades. Para nós, foi uma excelente solução”, 

afirma o engenheiro Carlos Barbosa, da Riuma. “A relação de consumo e produção é favorecida pela 

alta capacidade da caçamba, de 3,7m³, com um motor de 6 cilindros, o qual já tínhamos familiaridade 

com as máquinas antecessoras”, complementa. Em 2015, a Riuma comprou a primeira R 954 C SME 

fabricada pela Liebherr e com a aquisição dessa última, a mineração migrou todas as escavadeiras de 

lavra para esse modelo de 60 toneladas. 

Mais que produtos, soluções 

A Riuma atribui a parceria de longo prazo com a Liebherr a dois principais fatores: produtos e 

relacionamento. “Parcerias de longo prazo ajudam muito nas atividades, pois o fornecedor passa a 

entender nossas demandas, nossa operação. E a Liebherr demonstra compreender muito bem as 

necessidades dos clientes: primeiro com a atualização constante de produtos do portfólio, adequados 

às novas demandas que vão surgindo, como foi o caso do lançamento da R 954 C SME. Mas também, 



  
precisamos destacar o excelente relacionamento que temos com a empresa, sempre muito atencioso, 

uma verdadeira relação de parceria”, afirma Carlos Barbosa. 

 “Há quase duas décadas temos essa relação de parceria com a Riuma. Sempre existiu uma forte 

relação de confiança entre as partes, baseada especialmente no forte suporte técnico e comercial. 

Buscamos isso para colaborar com a manutenção de uma alta disponibilidade das máquinas para a 

Riuma. Agora, com 60 anos de empresa parabenizamos a Riuma por sua excelência no seu campo de 

atuação e temos orgulho por fazer parte dessa história”, afirma Marcos Gabriolli, gerente comercial 

responsável pela região da grande São Paulo. 

“Mais do que transações comerciais, buscamos sempre entender as necessidades dos clientes para 

oferecer soluções que superem suas expectativas”, afirma Daniel Poll, diretor comercial, e responsável 

pela área de Movimentação de Terra da Liebherr Brasil. “E fazer parte de uma história de 60 anos como 

a da Riuma, é motivo de orgulho para a Liebherr, que tem como um de seus valores as relações de 

confiança e parceria com clientes e parceiros de negócio. Parabenizamos a Riuma por essa conquista, 

pois sabemos que empreender com sucesso pode ser bastante desafiador”, complementa, 

A Riuma é especialista na extração, produção e venda de pedra britada. Ao longo dos seus 60 anos, a 

empresa sempre atuou com foco nos seus compromissos com seus clientes e excelência nos seus 

produtos e é hoje referência no ramo da mineração. Atua na região metropolitana da São Paulo, onde 

atende a maior parte de seus clientes. O lema da Riuma é “Minerar com responsabilidade”, pois acredita 

que somente com através de técnicas que garantam a exploração sustentada dos recursos naturais é 

que poderemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. 

 

Sobre a Liebherr Brasil 

A Liebherr Brasil foi fundada em 1974 para a fabricação de guindastes navais. Ao longo dos anos, a Liebherr sempre se 

manteve atenta às necessidades do mercado, adaptando seu portfólio de produção e vendas no Brasil, para atender às 

necessidades dos clientes. Hoje, no Brasil, a Liebherr atua em diversas áreas de negócio do Grupo Liebherr, entre fabricação e 

vendas de máquinas para construção e mineração, rolamentos de grande diâmetro, até guindastes navais, equipamentos de 

corte de engrenagens e sistemas de automação. 

Sobre o Grupo Liebherr 

O Grupo Liebherr é uma companhia de tecnologia de gestão familiar, com uma variedade de produtos altamente diversificada. 

A empresa é uma das maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, e, além disso, oferece vários outros produtos 

de alta qualidade e orientados ao cliente. O Grupo engloba hoje mais de 140 empresas em todos os continentes, emprega 

cerca de 48.000 colaboradores e gerou, em 2020, um total de vendas de mais de €10,3 bilhões. Desde sua fundação no ano 

de 1949, no sul da Alemanha, em Kirchdorf an der Iller, a Liebherr tem o objetivo de contribuir para a inovação tecnológica 

trazendo soluções sem paralelo na indústria para seus clientes. 

 

 

 

 

 



  
 

Images 

 

 

 

 

 

 

liebherr-r954csme-riuma-60-anos 

Escavadeira R 954 C SME complementa frota de máquinas de 60 toneladas da Riuma 
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(Da esquerda para a direita) Daniel Poll, diretor comerial da Liebherr, Roberto Iudice, diretor presidente da Riuma, e Marcos 

Gabriolli, gerente comercial da Liebherr, celebram os 60 anos da Riuma. 
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