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No decorrer do ano até 31 de dezembro de 2019, o grupo registrou 
faturamento de €820,2 milhões (2018: €848,4 milhões) e gerou lucros de 
€59,9 milhões (2018: €103,5 milhões) antes dos impostos e custos não 
recorrentes de €4,1 milhões (€2018: 0) associados à aquisição e subsequente 
reorganização da Marelli Motori, a fabricante italiana de motores elétricos 
e geradores, adquirida pelo grupo em maio. 

Lucros do ano após os impostos ficaram em €41,7 milhões (2018: €73,8 
milhões) e houve um dividendo acionário de €90,0 milhões pagos em abril 
(2018: €0). No final do ano o saldo consolidado de caixa ficou em €238,9 
milhões (2018: €379,5 milhões) e ativos líquidos ficaram em €707,4 milhões 
(2018: €722,6 milhões). O grupo não teve nenhuma dívida durante este 
período (2018: 0) e pedidos em carteira no final do ano ficaram em €254,3 
milhões (2018: €208,4 milhões).

A desaceleração que se iniciou em 2018, após anos consecutivos de lucros recordes 

crescentes, continuou em 2019 para a maioria do grupo. A extensão com a qual nosso 

negócio desacelerou variou de divisão para divisão; algumas das subsidiárias menores 

atualmente resistiram a tendência e o excelente desempenho da Piller de 2019 foi bem 

similar se comparado a 2018. Em aproximadamente €750 milhões, o faturamento, 

excluindo os da Marelli Motori adquirida em maio, reduziu em mais de €100 milhões (12%) 

em comparação ao ano anterior.

Entretanto, os lucros antes dos impostos de 7% foram obtidos no volume reduzido geral 

e após saídas de caixa de aproximadamente €150 milhões em dividendos e aquisição, 

os ativos líquidos ainda estão acima de €700 milhões e a posição consolidada do caixa 

em quase €240 milhões. Sem dívidas no grupo, a posição financeira permanece bem 

saudável e o grupo está preparado para sua próxima fase de desenvolvimento.

A POSIÇÃO FINANCEIRA 
PERMANECE BEM  SAUDÁVEL 
E O GRUPO ESTÁ PREPARADO 
PARA SUA PRÓXIMA FASE DE 
DESENVOLVIMENTO.
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Aquisição da Marelli Motori
Em maio nossa busca por aquisições adequadas finalmente gerou frutos quando 
o grupo adquiriu a Marelli Motori, a fabricante italiana de motores elétricos e 
geradores, do grupo Carlyle.

A Marelli Motori foi fundada ao norte da Itália na cidade de Arzignano em 1891 e é uma das 

fabricantes mais antigas de motores elétricos e geradores do mundo. Hoje a empresa tem 

reconhecimento mundial da marca em setores náuticos, óleo & gás, geração de energia, 

cogeração e outros setores industriais.

A empresa atualmente emprega aproximadamente 750 funcionários e opera abrangentes 

plantas de fabricação na Itália e Malásia, com subsidiárias de vendas, distribuição e serviços 

nos Estados Unidos, Alemanha e África do Sul e uma ampla rede de vendas, distribuição e 

serviços nos quatro continentes, fornecendo seus produtos tecnologicamente avançados 

em mais de 120 países.  

O negócio da Marelli Motori se debilitou nos últimos anos e, durante o segundo semestre 

de 2019, medidas de restruturação foram iniciadas na planta de Arzignano. O negócio teve 

uma pequena perda de negociação após os custos de restruturação nos sete meses de 

2019 sob nossa gestão, mas com a restruturação encerrada por completo no final do ano, 

se espera que a nova divisão volte a dar lucros no ano vigente.

Se espera que o faturamento para 2020 seja bem uniforme ao redor de €125 milhões e nesse 

nível o negócio apenas irá contribuir simbolicamente. A administração foi desafiada a expandir 

os negócios a médio prazo, o que é possível sem significante investimento adicional. À medida 

que os volumes aumentam, espero que a contribuição ao grupo aumente proporcionalmente.

A planta e sede de Arzignano possui aproximadamente 

60.000 metros quadrados (640.000 pés quadrados) e 

pertence por completo à empresa. A segunda planta da 

empresa, em Kuala Lumpur, tem quase metade disso e é 

arrendado. A planta malaia é tanto muito grande quanto 

possui uma especificação muito alta para as necessidades 

do negócio e a intenção é adquirir instalações de propriedade livre mais adequadas em uma 

distância razoavelmente próxima, antes do atual contrato de locação expirar em abril de 2021. 

Enquanto isso, o negócio está sobrecarregado com um aluguel desproporcional.

A aquisição incluiu o reembolso completo de dívidas bancárias da Marelli de €55 milhões e um 
adicional de €4,1 milhões, relacionado à aquisição e subsequente restruturação do negócio, o 
qual está incluso como item não-recorrente em nossas contas. A aquisição, junto com capital 
de giro para os negócios daqui para frente, foi totalmente financiada por recursos do grupo.

Divisão da Manroland Sheetfed
Faturamento: €203,5 milhões. (2018: €259,8 milhões). Pedidos em carteira: 
€61,2 milhões. (2018: €27,4 milhões). Sede: Alemanha. Funcionários: 1.472.

Os dois primeiros trimestres de 2019 constataram uma conduta particularmente agressiva do 
concorrente no mercado, pois a oferta continua a superar a demanda no setor. Até então eu 
estava contente com o negócio em atender principalmente sua base instalada. Entretanto, a 
entrada de pedidos foi substancialmente prejudicada no primeiro semestre e em julho, eu dei 
autorização para o negócio reagir no mercado com a política ‘gloves off’.

A entrada de pedidos melhorou significativamente no segundo semestre e novos pedidos 
de impressoras no último trimestre mais ou menos que equalizou com o primeiro semestre, 
embora com margens menores. Infelizmente não foi possível converter um número suficiente 
desses pedidos em faturamento em 2019 e consequentemente a fábrica trabalhou grande 
parte do ano com carga reduzida até novembro.

Entretanto, a carteira de pedidos agora está em um nível saudável com a produção em 
seu nível máximo, desde que adquirimos o negócio em 2012. Na atual taxa de retorno, a 
divisão está novamente contribuindo positivamente e eu dei instruções para o negócio dar 
continuidade à iniciativa ‘gloves off’.

O negócio da Manroland tem uma base menor de custos e ao contrário de seus concorrentes, 
não possui quaisquer dívidas ou custos gerais desproporcionais.

As impressoras da empresa são bem reconhecidas no mercado e a reputação da Manroland 
é universalmente reconhecida, e por isso, o acionista está paciente.

Durante nossa gestão, o investimento em 
desenvolvimento de produtos continuou inalterado 
e 2019 não foi exceção. Em 2016, a empresa 
anunciou sua ROLAND 700 Evolution, desenvolvida 
por completo sob nossa gestão e formalmente 
lançada na DRUPA, a qual é agora amplamente 
reconhecida como ‘a melhor de sua classe’. A 
empresa irá anunciar sua mais recente oferta ao 
mercado na DRUPA 2020 em junho deste ano.
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A ROLAND 700 EVOLUTION, 

lançada em 2016 agora é 

amplamente reconhecida 

como ‘a melhor de sua classe’. 

A empresa irá anunciar 

sua mais recente oferta ao 

mercado na DRUPA 2020, 

em junho.
Marelli Motori SpA adquirida 

pelo grupo em maio de 2019.
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Durante o ano, a segunda fase de 

alterações em Senefelderhaus, a 

antiga sede da Manroland AG, 

localizada próximo a Mühlheim, 

foi encerrada e ocupada pelo 

Bundespolizei como uma 

academia de treinamento. Uma 

carta de intenção foi recebida 

para os três pisos remanescentes 

com um novo arrendamento 

antecipado, uma vez que todo o edifício esteja ocupado. Agora, começaram os trabalhos 

de modificação do restante do prédio e da conversão do antigo prédio de treinamento de 

aprendizes da empresa em um pavilhão esportivo para uso da academia. A instalação de 

treinamento de aprendizes da Manroland foi realocada para o local da fábrica.

O investimento em treinamento de aprendizes na Manroland continuou inalterado 

sob nossa gestão de oito anos. Assim como com todos os nossos negócios, nossa 

perspectiva com a Manroland é a longo prazo e leva tempo para treinar as habilidades 

necessárias para construir essas máquinas altamente sofisticadas.

Finalmente no decorrer do ano, um contrato para vender aproximadamente 15 hectares 

(37 acres) de terreno excedente se efetivou. Pré-condições para o contrato de venda 

foram finalmente atendidas em 2019 e aproximadamente €19 milhões de caixa é 

esperado para março de 2020.

Divisão da Piller
Faturamento: €217,9 milhões. (2018: €220,6 milhões). Pedidos em carteira: 
€74,0 milhões. (2018 €87,6 milhões). Sede: Alemanha. Funcionários: 945.
 

Piller, nossa fabricante alemã de equipamentos elétricos – principalmente sistemas de fonte 

de energia ininterrupta (UPS) para centros de dados, junto com suas subsidiárias mundiais 

de vendas e serviços – foi novamente a maior contribuinte para o resultado do grupo.

Faturamento e lucros foram bem similares em 2019 se comparados ao excelente resultado de 

2018. Os ótimos resultados vieram de um desempenho particularmente forte na Alemanha, 

com os EUA sendo o maior contribuinte, apesar dos ventos adversos contra a tecnologia da 

Piller no setor de hiper escala nos EUA, pesando em seu desempenho. Outras subsidiárias 

no Reino Unido, Itália, França, Austrália e Índia atuaram dentro das expectativas. Todas as 

empresas foram rentáveis e o negócio de energia aterrada para aeronaves e militares da 

Piller também contribuiu fortemente para outro excelente resultado.

No mês passado a empresa anunciou a mais recente iteração de seu bem-sucedido UPS 

‘Uniblock’ ao mercado. Quatro anos de desenvolvimento e possibilidade de até 3,2MW de 

UPS a partir de uma única unidade, a série UB-V é o carro-chefe da Piller para 2020 e foi 

apropriado que o lançamento tenha sido no início da década.

3,2MW é aproximadamente o dobro de capacidade das maiores máquinas da empresa 

quando a adquirimos em 2004 e como os centros de dados continuam a ficar maiores, 

também aumentará a exigência por sistemas UPS mais potentes. O negócio recentemente 

adquirido pelo grupo, Marelli Motori, tem considerável experiência na produção de máquinas 

elétricas de potências maiores do que os da Piller e mais tarde nessa década ainda, a Piller 

está planejando oferecer soluções UPS de 5MW ou até mais em colaboração com a Marelli.

Em agosto a Piller celebrou ‘100 Anos em Osterode’ e eu fui convidado pelo Prefeito de 

Osterode a ter a honra de assinar o ‘Livro de Ouro’ da cidade. Funcionários do passado e do 

presente e suas famílias foram ao Centro de Convenções Spa Park para marcar a ocasião, 

além de mais de 4.000 pessoas, que parecia como se toda a população de Osterode havia 

se juntado às celebrações.

Piller celebra 100 anos em 

Osterode.
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Senefelderhaus, antiga sede 

do prédio da Manroland AG, 

se tornará uma academia de 

treinamento para a polícia.

Aprendizes da Manroland – formação contínua sob gestão do Langley.
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Active Power, o negócio de 
armazenagem de energia 
cinética, localizada em Austin, 
Texas, que foi adquirida pela 
Piller em novembro de 2016 
e integrada à Piller EUA em 
2017, se tornou uma subsidiária 
independente a partir de janeiro 
deste ano. A integração se 
demonstrou problemática e em 

setembro a decisão foi tomada de separar o negócio. A partir de janeiro deste ano, as 
vendas e serviços dos EUA estão sendo administradas diretamente de Austin pela nova 
Active Power Inc. As vendas e serviços internacionais continuam a ser administradas pelas 
subsidiárias da Piller ao redor do mundo. Também em setembro, a Active Power anunciou 
uma atualização significante de produto ao mercado, oferecendo um aprimoramento 
de 20% na produção de seu principal produto CleanSource®. Apesar das tensões e 
desaceleração das vendas de maquinários, a Active Power gerou aproximadamente 8% 
dos lucros do grupo Piller em 2019 e espero que ambas entidades norte-americanas 
atuem melhor sob a nova estrutura.

Divisão da ARO
Faturamento: €100,4 milhões. (2018: €135,3 milhões). Pedidos em carteira: €17,8 

milhões. (2018: €21,7 milhões). Sede: Chateau-du-Loir, França. Funcionários: 508.

 

Nossa Divisão da ARO Welding Technologies, sediada entre Tours e Le Mans, na região do 

Loire da França central, viu uma desaceleração superior de seu principal mercado, o setor 

de fabricação automotiva, que se iniciou em 2018, seguindo o melhor ano de todos da 

empresa em 2017.

Aproximadamente em €100 milhões, o faturamento foi reduzido em um pouco mais de 

26% em relação a 2018 e em 31% em relação a 2017. Dos clientes europeus da ARO, 

somente Renault e Daimler mantiveram investimentos significantes em 2019, enquanto 

outros fabricantes de carros reduziram ou postergaram os investimentos. A ARO nos EUA 

reportou um cenário similar com um início fraco para 2020, embora eles estejam esperando 

significantes investimentos da General Motors no segundo semestre. A ARO China vivenciou 

o declínio mais agudo, com diversos projetos de fabricantes de carros chineses postergados 

ou cancelados. O faturamento da ARO China reduziu em 60% e os lucros em 50%. Além 

disso, a fábrica da ARO China em Wuhan está fechada devido ao surto do Coronavírus e 

ainda é cedo para dizer o tamanho do impacto que isso terá, mas deve ser lembrado que a 

China representa menos de 10% do negócio total da ARO.

Os lucros da divisão foram significativamente menores do que em anos anteriores, mas devido 

à estrutura flexível da ARO, o negócio foi capaz de reagir à demanda reduzida com facilidade 

relativa. A crise estava prevista e os lucros no geral ficaram dentro da meta e de forma totalmente 

satisfatória. Espera-se que o negócio atue em 2020 em um nível similar.

Divisão da Claudius Peters
Faturamento: €98,8 milhões (2018: €102,8 milhões). Pedidos em carteira: €43,9 
milhões (2018: €56,8 milhões). Sede: Alemanha. Funcionários: 494.
 

A Claudius Peters, nossa especialista em maquinários fabris, localizada em Buxtehude, 

ao norte da Alemanha, teve um ano particularmente decepcionante. Pela primeira vez 

durante nossa gestão, a qual iniciou em 2002, a divisão fez uma contribuição negativa ao 

grupo, embora toda a perda tenha sido amenizada, até certo ponto, pelas contribuições 

positivas das subsidiárias da China, EUA, Reino Unido, Romênia e Brasil. Índia e Espanha 

empataram, enquanto a Claudius Peters França reportou uma pequena perda. O negócio 

francês está confiante em uma pequena quantidade de projetos de manuseio de materiais 

relativamente grandes, principalmente na França, África do Norte e Oriente Médio. Os 

tempos de gestação desses projetos são notoriamente difíceis de prever e projetos 

esperados para 2019 foram prorrogados para 2020, embora as decisões são esperadas 

para imediato.

A divisão aeroespacial que produz longarinas, o reforço longitudinal nas estruturas das 

aeronaves, para Airbus, teve um baixo volume anual já que a produção dos A380 agora foi 

suspensa indefinitivamente, embora a atividade tenha contribuído positivamente.

O faturamento e a contribuição ficaram dentro das expectativas e foram satisfatórias, e 

foi a atividade de projeto de maquinários da planta de Buxtehude que foi problemática. O 

negócio que fornece equipamentos para indústrias de carvão, aço, alumina, cimento e gesso, 

vivenciou baixos volumes e houve uma substancial deficiência em um contrato em particular, 

que agora foi resolvido e totalmente fornecido. Foi a execução do projeto no geral que foi o 

principal problema e no último trimestre decidi que uma mudança na gestão era necessária. 

Medidas de corte de custos também foram necessárias, junto com uma mudança nas 

práticas de trabalho e vendas revitalizadas, todos estão atualmente disponíveis.
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Active Power Inc, Austin 

TX – se tornou um negócio 

independente dentro da Piller 

a partir de janeiro de 2020.
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Outros Negócios
Faturamento: €127,2 milhões. (2018: €130,0 milhões). Pedidos em carteira: €18,8 
milhões. (2018: €14,9 milhões). Localidades: Reino Unido, Europa & Estados 
Unidos. Funcionários: 749.

No geral a Divisão de Outros Negócios atuou satisfatoriamente, apesar de haver piores e 

melhores atuantes.

Druck Chemie (DC), a fabricante alemã de químicos de impressão, teve outro ano 

difícil, com margens sob pressão e um mercado reduzido. Entretanto, o negócio contribuiu 

positivamente e em geral dentro das expectativas com Alemanha e França sendo os 

principais protagonistas. A subsidiária bem pequena da DC no Reino Unido registrou 

uma pequena perda, mas gerou margem de contribuição à produção alemã; enquanto as 

subsidiárias na Bélgica, Itália, Suíça, República Tcheca e Polônia contribuíram positivamente, 

e apenas o Brasil ficou em território negativo. Em geral, um resultado satisfatório.

Bradman Lake, o negócio de maquinários de embalagens alimentícias teve um ano 

decepcionante em 2018 e em 2019 melhorou muito. O faturamento ficou levemente 

abaixo da meta, mas as margens brutas melhores e menores do que os custos orçados, 

levaram a um aprimoramento nos lucros orçados em geral, as duas fábricas do Reino Unido 

compensaram a maior parte com uma forte contribuição da operação dos EUA.

Reader Cement Products, o negócio de empacotamento e mistura de cimentos, 

excedeu 100.000 toneladas de produção pelo quarto ano consecutivo, mas o mix de 

negócios não foi tão favorável em 2019 e o resultado ficou levemente abaixo da meta. 

Entretanto um desempenho satisfatório e as vendas dos produtos de marca própria da 

empresa para o mercado de melhoria de habitação, lançado em 2018, continuaram a 

ganhar popularidade.

Clarke Chapman, a especialista em manuseio de materiais, teve um ano similarmente 

bem-sucedido a 2018, foi seu melhor desempenho desde que adquirimos o negócio da Rolls 

Royce plc em 2000. Equipamento de manuseio nuclear para Sellafield, o local britânico de 

reprocessamento de combustível nuclear e desmantelamento nuclear, junto com serviços 

para a rede ferroviária do Reino Unido, fizeram uma forte contribuição, e analisando o pós-

vendas, 2020 parece que será um ano similarmente bom para a Clarke Chapman.

Oakdale Homes, a construtora local de casas, que faz parte do grupo desde 1985, 

continuou a trabalhar através de seu banco de terras. O negócio teve uma perda operacional 

insignificante no período, mas não há intenção de desenvolvimento adicional, uma vez que 

o atual programa de construção foi finalizado.
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Propriedades

Por fim, enquanto analiso nossos outros negócios, menção deve ser feita às atividades 
de propriedades imobiliárias do grupo. Principalmente as propriedades operacionais de 
nossas subsidiárias, mas incluindo também outros investimentos de propriedade comercial. 
Receitas de aluguel totalizaram €7,6 milhões em 2019 e hoje mais de 98% de nossa base 
operacional pertence ao grupo.
 

 

Nossos Funcionários
Como de costume, nenhuma análise estaria completa sem mencionar nossos funcionários, 

que no final do ano totalizavam 4.918 mundialmente e aproveito a oportunidade de dar as 

boas-vindas aos novatos à nossa família de negócios. É o trabalho duro e diligência de 

todos os nossos funcionários que faz do grupo o sucesso que é hoje.

Mudanças no Conselho do Grupo

29

BERNARD WATSON  

Resignado

WILL LANGLEY  

Junta-se ao Conselho em junho

MIKE NEALE 

Nomeado em julho

No final de 2019 Sr. Bernard 

Watson renunciou de seu 

cargo no conselho. Bernard se 

juntou ao grupo quando 

adquirimos nosso primeiro 

negócio em 1990. Ele tem sido 

uma peça chave no 

desenvolvimento do grupo 

desde então. Eu gostaria de 

agradecê-lo por seu serviço e 

desejo o melhor a ele em sua 

aposentadoria.

Em junho deste ano convidei 

meu filho William a se juntar ao 

conselho do grupo, quatro 

anos após se juntar aos 

negócios à frente da Reader 

Cement Products. Bem-vindo à 

matriz William.

Eu também gostaria de dar as 

boas-vindas ao conselho da 

Langley Holdings plc, ao Sr. 

Mike Neale, meu conselheiro de 

confiança de quase quarenta 

anos. Mike se aposentou como 

parceiro de nossos consultores 

e auditores, Smith & Williamson 

no último verão e eu não hesitei 

em imediatamente convidá-lo a 

se juntar ao conselho. 

Consequentemente Smith & 

Williamson se renunciaram 

como Auditores, mas vão 

continuar a prestar serviços de 

consultoria ao grupo.
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Por fim, enquanto ainda falo sobre nossos 
funcionários, em 2015 introduzimos a política 
na qual o grupo corresponde igualmente a 
qualquer doação caridosa feita pelos 
funcionários. Em 2016, eu ampliei as fontes 
de financiamento para incluir dinheiro doados 
para caridade por familiares diretos de nossos 
funcionários e eu tenho prazer em relatar que 

em 2019 nossas empresas equipararam €116.377 de doações de funcionários a uma variedade 
de causas. Vale destacar que o ‘100 por 100’, um cansativo passeio de bicicleta de 100 km 
pelas montanhas Harz, realizado pela Administração da Piller em junho, para marcar os 100 
anos da presença da empresa em Osterode-am-Harz, que arrecadou mais de €100.000, 
incluindo fontes de financiamento.

Conclusão & Perspectiva
2019 viu um nível bem reduzido de atividades em comparação a 2018 e anos anteriores, e o 
grupo vivenciou significantes ventos contrários em diversas frentes. Entretanto os lucros antes 
dos impostos ainda foi um respeitável 7% do faturamento geral.

No decorrer do ano, analisamos diversas oportunidades de aquisição e pela primeira vez 
desde 2014, uma transação foi concluída. Historicamente, nossos principais desenvolvimentos 
ocorreram onde as metas tiveram um desempenho abaixo do esperado, em grande parte 
devido a uma falha na gestão para se adaptar a uma desaceleração. Marelli se encaixa nessa 
descrição e a aquisição, recuperação e reconstrução dessa meta, enquanto lida com os 
problemas no grupo existente, é uma experiência valiosa para a próxima geração de membros 
desse negócio familiar.

Em 2020, com uma previsão de crescimento global do FMI de aumento de 2,9% no ano 
passado para 3,3% em 2020, as tensões comerciais entre EUA e China quase que resolvidas 
e a possibilidade de um Brexit sem acordo ter reduzido significativamente, as condições 
macroeconômicas parecem pelo menos razoavelmente favoráveis. 

Em nível de grupo, a carteira inicial de pedidos foi bem aprimorada há um ano, a restruturação 
está praticamente concluída nos negócios da Marelli recentemente adquirida e as principais 
áreas problemáticas das divisões estão sendo abordadas.

Embora eu não espere um retorno aos desempenhos excepcionais dos últimos anos em 2020, 
o grupo está preparado para o futuro em boa forma e eu prevejo outro desempenho razoável 
no geral no ano vigente.

 Anthony J Langley
 Presidente
 7 de fevereiro de 2020 
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Em junho, a Administração 

da Piller arrecadou mais de 

€100.000 com um passeio de 

caridade de bicicleta como 

parte das celebrações de ‘100 

anos em Osterode’ da Piller.

BALANÇO IFRS 2019

ANÁLISE PRESIDENCIAL ANO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019


