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Nota à imprensa 

Liebherr: as vendas do Grupo 

aumentaram significativamente 

em 2021 
⸺ 
Em 2021, o Grupo Liebherr alcançou um volume de vendas de € 11.639 milhões. Na comparação 

com o ano anterior, a empresa registou um aumento de € 1.298 milhões ou 12,6 %. Isto significa 

que a receita do Grupo ficou em um patamar próximo ao de 2019, quando registrou recorde de 

faturamento. 

Bulle (Suíça), 4 de abril de 2022 – As condições gerais para as empresas de manufatura foram difíceis 

no último exercício. A partir do segundo trimestre de 2021, o fornecimento de várias matérias-primas, 

componentes e eletrônicos ficou comprometido. Como resultado, tivemos preços mais altos e gargalos 

nas cadeias globais de suprimentos. Apesar disso, a Liebherr aumentou significativamente as suas 

vendas em relação ao ano anterior. O Grupo apresentou crescimento em onze de seus 13 segmentos 

de produtos e em quase todas as suas regiões em que atua.     

O volume de vendas nos segmentos de produtos movimentação de terra, manipuladores de materiais, 

máquinas para fundação profunda, guindastes móveis e sobre esteiras e pneus, guindastes de torre, 

tecnologia do concreto e mineração totalizou € 8.009 milhões e, portanto, 17% acima do ano anterior. 

Nos segmentos de produtos de guindastes garítimos, aerospace e sistemas de transporte, tecnologia de 

engrenagens e sistemas de automação, frigoríficos e congeladores e adegas, bem como componentes 

e Hotéis, a Liebherr faturou € 3.630 milhões, o que corresponde a um crescimento de 3,9 % em relação 

ao ano anterior. 

Dentro da União Europeia, que é tradicionalmente a região mais forte de atuação do Grupo, as vendas 

aumentaram. Altas taxas de crescimento foram registradas em quase todos os mercados da UE, com o 

desenvolvimento dos negócios acima da média na França, em particular. Fora da UE, foi registrado um 

aumento significativo das vendas no Reino Unido, dentre outros. A Liebherr também se desenvolveu 

positivamente na América do Norte, bem como na América Central e do Sul, impulsionada pelo 

crescimento vindo, especialmente, do Brasil. O Grupo registou quedas na África, bem como no Oriente 

Próximo e Oriente Médio, enquanto o exercício financeiro na Ásia e na Oceania foi encerrado com 

aumento moderado. 
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Em 2021, o Grupo Liebherr obteve um resultado anual de € 545 milhões, acima do nível anterior à 

pandemia. Os resultados operacionais e financeiros cresceram significativamente em relação ao ano 

anterior. No exercício financeiro de 2021, o número de colaboradores também aumentou. No final do 

ano, em todo o mundo, o Grupo Liebherr contava com um total de 49.611 colaboradores, 1.686 a mais 

do que no ano anterior.  

Investimentos tradicionalmente elevados em pesquisa e desenvolvimento 

Como uma empresa de tecnologia, o Grupo tem por objetivo contribuir para o progresso tecnológico nos 

setores relevantes para a Liebherr. Por esta razão, o Grupo investiu € 559 milhões em pesquisa e 

desenvolvimento no ano passado. Uma grande parte desse valor, foi destinado para o desenvolvimento 

de novos produtos. Inúmeras cooperações com universidades, faculdades e institutos de pesquisa 

foram iniciadas ou continuadas.  

Tecnologias de acionamento alternativas continuam a ser o foco dos projetos de pesquisa da Liebherr. 

O Grupo segue aberto ao desenvolvimento de novas tecnologias e, em 2021, se dedicou, por exemplo, 

aos motores de combustão movidos a hidrogênio e suas tecnologias de injeção, bem como aos 

acionamentos elétricos. Neste sentido, a Liebherr expandiu seu programa de máquinas para construção 

com acionamento elétrico com duas betoneiras totalmente elétricas em chassis de cinco eixos, as duas 

escavadeiras elétricas sobre esteiras R 976-E e R 980 SME-E, bem como os guindastes sobre esteiras 

LR 1160.1 unplugged e LR 1130.1 unplugged, operados por bateria e isentos de emissões. Com o início 

da fase de desenvolvimento do primeiro guindaste offshore totalmente elétrico, a Liebherr iniciou a 

eletrificação desse segmento de produtos. Além disso, a Liebherr preparou várias linhas de produtos 

para o uso de óleos vegetais hidrogenados (HVO) como combustível. Todas as máquinas produzidas 

nas plantas de Ehingen e Kirchdorf an der Iller (ambas na Alemanha) já saem abastecidas com o 

combustível neutro para o clima como padrão.  

 

Outro foco de desenvolvimento é a digitalização. Dentre outros, foi lançada no mercado uma nova linha 

de refrigeradores e freezers com tecnologias que economizam recursos e com interligação digital. Além 

disso, as tecnologias existentes para controle remoto, automação e rede foram otimizadas em vários 

segmentos de produtos e o a Remote Service App da Liebherr foi expandido. Também deve ser 

destacado o desenvolvimento de dois sistemas de assistência para caminhões de mineração, que, entre 

outras coisas, oferecem assistência de direção automática, bem como reduzem o estresse do motorista 

e o consumo de combustível.  
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Investimentos em produção, vendas e serviço  

€ 742 milhões foram investidos em instalações produtivas e na rede mundial de vendas e serviços. Na 

comparação com o ano anterior, os investimentos aumentaram em € 137 milhões. As amortizações 

corresponderam a € 507 milhões. No segmento de tecnologia do concreto, uma nova unidade de 

produção entrou em operação: a Liebherr-Concrete Technology Marica EOOD em Plovdiv, na Bulgária, 

fornece pré-montagens para betoneiras e produz as respectivas estruturas de aço para a Liebherr-

Mischtechnik GmbH, em Bad Schussenried (Alemanha). A fim de expandir ainda mais a presença no 

mercado asiático e atender à alta demanda das indústrias eólica e de construção, foi iniciada a 

construção de uma nova fábrica de componentes na China. A Liebherr Components (Dalian) Co., Ltd. 

deverá começar a produzir rolamentos de grande porte, transmissões/engrenagens e cilindros 

hidráulicos na unidade de Dalian a partir do final de 2022. Uma nova linha de montagem para 

transmissões/engrenagens foi estabelecida também na Índia. Além disso, ficou decidida uma expansão 

em grande escala da fábrica para a unidade de Ehingen (Alemanha). Os investimentos para expansão 

serão feitos passo a passo até 2030 a fim de aumentar significativamente a capacidade de produção e 

atender ao aumento contínuo da demanda por guindastes móveis e sobre esteiras e pneus. 

Em paralelo, o Grupo deu continuidade à expansão da infraestrutura de distribuição e serviço. Na 

Áustria, foram criados novos centros de logística em Telfs e Bischofshofen e um novo centro de 

distribuição de máquinas para obras em Puch/Urstein. Em Dettingen/Iller (Alemanha), a Liebherr 

ampliou a infraestrutura de distribuição e serviço para máquinas para obras por meio de um novo prédio 

administrativo e de reparos. Além disso, foi inaugurada uma nova filial principal da Liebherr (China) Co., 

Ltd. em Xangai e a sede da Liebherr no Panamá foi ampliada de modo significativo. 

Perspectiva para 2022 

O Grupo Liebherr iniciou 2022 com uma situação de pedidos em carteira excelente. As oportunidades 

resultaram do esperado aumento da procura nos diversos ramos industriais em que o Grupo atua. No 

entanto, devido à guerra na Ucrânia, os efeitos negativos sobre as atividades do Grupo já puderam ser 

notados. A Liebherr acompanha e avalia diariamente a situação na Ucrânia e na Rússia e está 

atualmente em processo de alinhamento de suas atividades ligadas a la Rússia, de acordo com as 

extensas sanções que foram impostas ao país. Ao mesmo tempo, ainda há incertezas em razão das 

restrições causadas pela pandemia, dos efeitos dos amplos aumentos de preços de muitos bens e 

serviços, da escassez de algumas matérias-primas e da falta de mão de obra qualificada, além de 

gargalos em diversas cadeias de suprimentos. Além disto, ainda não está claro como as medidas de 

política fiscal e monetária irão afetar o Grupo Liebherr. Apesar das condições gerais difíceis, a Liebherr 

está cautelosamente otimista em relação ao restante do ano. 
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O Grupo Liebherr irá divulgar seu relatório anual na segunda-feira, 4 de abril de 2022. Além dos 

números detalhados de 2021, o relatório inclui também uma seção com a retrospectiva do exercício 

anterior. Numa entrevista, a Dra. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr, Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr, 

Philipp Liebherr e Stéfanie Wohlfarth expõem suas conclusões referentes a 2021. 

O relatório anual do Grupo Liebherr pode ser acessado no link a seguir: www.liebherr.com/annual-

report. 

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 

mais de 49.000 colaboradores e faturou, em 2021, mais de € 11,6 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. 

Imagens 

liebherr-drilling-rig-2021.jpg 

Sons sutis de Paris: com seu acionamento elétrico local, a perfuratriz LB 16 trabalha de modo isento de 

emissões e alcança o tom correto nas metrópoles do mundo. 

liebherr-mobile-cranes-2021.jpg 

Serviço pesado na Noruega: um guindaste móvel Liebherr LTM 1750-9.1 monta uma turbina eólica. 

liebherr-slewing-bearing-2021.jpg 

Dimensões impressionantes: o interior do rolamento de grande porte para aplicações marítimas é visto 

a partir de uma escada. 

liebherr-earth-moving-2021.jpg 

Uma das inúmeras inovações: a R 976-E é uma das duas escavadeiras elétricas sobre esteiras para 

mineração e pedreiras que a Liebherr apresentou no segmento de produtos para movimentação de 

terra. 

liebherr-material-handling-2021.jpg 

Para aplicações industriais exigentes: no decorrer das atualizações contínuas do modelo, o 

desempenho das carregadeiras de rodas XPower L 550 e L 556 foi aumentado em termos de motor, 

hidráulica de serviço e braços de elevação. 

liebherr-betomix-2021.jpg 

Dupla forte: a central misturadora de concreto dupla Betomix tem uma capacidade de até 230 m³ por 

hora. 

liebherr-tower-cranes-2021.jpg 

Manuseio mais rápido da carga: isto é garantido por 25 guindastes de torre Liebherr no distrito 

“Überseequartier” em Hamburgo. 

http://www.liebherr.com/liebherr-annual-report
http://www.liebherr.com/liebherr-annual-report
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liebherr-gear-technology-2021.jpg 

Para campos de aplicação ainda maiores: pequenos rebolos de CBN são utilizados, por exemplo, na 

indústria aeroespacial. 

liebherr-aerospace-2021.jpg 

Alto conforto a bordo: a Liebherr fornece o sistema integrado de gerenciamento de ar, bem como o 

sistema de umidificação do ar da cabine para o novíssimo jato comercial Falcon 6X fabricado pela 

Dassault Aviation. 

liebherr-mobile-harbour-crane-2021.jpg 

O futuro mercado da energia eólica: os guindastes móveis portuários Liebherr carregando pás de rotor 

em operação em tandem para o parque eólico offshore francês “Parc du Banc de Guérande”. 

liebherr-mining-2021.jpg 

Novos padrões em equipamentos de mineração a céu aberto: a Liebherr R 9600 é a próxima geração 

de escavadeiras hidráulicas para mineração. 

liebherr-domestic-appliances-2021.jpg 

Para o frescor perfeito em casa: a Liebherr acrescentou mais tecnologias inovadoras à sua nova 

geração de aparelhos totalmente integrados. 
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