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Resumo
A empresa brasileira aeroespacial e de defesa Embraer conseguiu melhorar significativamente sua carteira de pedidos (backlog) em 2013 em
decorrência de uma carteira de produtos eficientes e, ao mesmo tempo, gerando fortes métricas de crédito.
Reafirmamos os ratings de crédito corporativo ‘BBB’ da empresa.
Esperamos que a Embraer continue a se beneficiar de operações eficientes e políticas financeiras prudentes para continuar desenvolvendo
novos produtos, enquanto mantém uma carteira de produtos eficientes que conta com grandes vantagens competitivas nos custos
operacionais para os clientes, melhorando sua participação de mercado e diversificação de receitas.
Ações de Rating
SÃO PAULO (Standard & Poor’s), 16 de maio de 2014 – A Standard & Poor’s Ratings Services reafirmou hoje seus ratings de crédito corporativo de longo prazo
‘BBB’ atribuídos à Embraer S.A. (“Embraer”). A perspectiva permanece estável.
Fundamentos
A reafirmação dos ratings reflete nossas expectativas de que a empresa continuará detendo uma posição de liderança no segmento de avaliação comercial,
principalmente em razão de uma carteira de produtos com eficiência operacional superior à de seus pares (custos operacionais mais baixos para os clientes). A
reafirmação também reflete a melhora na posição da empresa no segmento de aviação executiva, uma vez que a demanda deve continuar a se recuperar
gradualmente nos próximos anos. Ademais, esperamos que a empresa continue desenvolvendo seus projetos de aviação executiva e comercial com recursos
internos, e seu projeto militar com recursos provenientes do governo brasileiro sem a necessidade de emissão de nova dívida nos próximos anos, mantendo
métricas de crédito fortes.
Os ratings da Embraer refletem sua âncora ‘bbb+’, a qual resulta de um perfil de risco de negócios “satisfatório” e perfil de risco financeiro “modesto”. Vemos a
liquidez da empresa como “excepcional”. Nossa visão de um modificador da “análise de ratings comparáveis” desfavorável afeta os ratings da empresa,
acarretando um rebaixamento de um degrau na âncora. Acreditamos que a escala e a concentração de produtos da Embraer, e alguma exposição a flutuações
cambiais possam aumentar a volatilidade das suas métricas de crédito.
Avaliamos o perfil de risco de negócios da Embraer como “satisfatório” refletindo suas fortes vantagens competitivas por meio de uma variedade de aeronaves
comerciais que possuem custos operacionais mais baixos e projeto mais moderno do que os de seus competidores. Por isso, a Embraer recebeu um volume
significativo de novos pedidos em 2013, o que acreditamos permanecerá nos próximos anos, uma vez que não esperamos nenhuma melhora significativa nos
produtos dos seus pares. O mercado regional de aviação dos EUA respondeu por 75% dos novos pedidos da empresa em 2013. Além disso, como a Embraer
continua desenvolvendo seus jatos E2, com o início das entregas previsto para 2018, esperamos que a empresa continue a ter produtos eficientes. Também
esperamos que a empresa melhore sua posição no mercado de aviação executiva, setor que mostrou certa recuperação nos últimos anos. A Embraer continua
comercializando o Legacy 650, e as entregas do Legacy 500 começam em 2014 e as do Legacy 450 em 2015. Também esperamos que a empresa diversifique
ainda mais sua geração de receitas advindas de seus negócios militar e de defesa, uma vez que continua a desenvolver a aeronave KC-390, com o primeiro voo
esperado para 2014. Além disso, esperamos que continue a manter sua eficiência operacional significativa, apesar de sua escala de certa forma pequena,
focando-se nas reduções de custos operacionais por meio de uma linha de produção enxuta, e controle rígido de estoque e de cronograma de produção.
O perfil de risco financeiro da Embraer é “modesto”. A empresa possui níveis de dívida relativamente baixos, refletindo principalmente suas políticas financeiras
prudentes e abordagem conservadora para o desenvolvimento de produtos. A decisão da empresa de atualizar sua família de E-jets em vez de desenvolver uma
nova aeronave desde o início resultou em um design mais eficiente com baixas exigências de investimento, já que o total dos investimentos (capex) para o
desenvolvimento do E2 alcançará US$1,7 bilhão ao longo de diversos anos. Também esperamos que a Embraer gere EBITDA e fluxo de caixa relativamente
estáveis em 2014, principalmente em razão de seu cronograma de produção para o ano, o que deverá levar a uma dívida ajustada sobre EBITDA de 0,9x e a uma
geração interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) sobre dívida de 80% ao final de 2014. Assumimos em nossas projeções que as receitas e o EBITDA da
Embraer se beneficiarão principalmente de um pipeline de novas entregas ligeiramente maior em 2014, com algum aumento na produção de suas plantas da China
e dos Estados Unidos. Além disso, esperamos que a empresa utilize seu caixa para financiar cerca de US$700 milhões em investimentos neste ano.
Os ratings da Embraer são um degrau acima do rating de crédito soberano em moeda estrangeira do Brasil (BBB-/Estável/A-3) porque, em nossa visão, há uma
probabilidade apreciável de a empresa não entrar em default mesmo frente a um cenário de estresse hipotético que esperamos acompanhar um default soberano.
Vemos a Embraer como possuindo uma sensibilidade “moderada” ao risco-país, uma vez que a maior parte da sua geração de caixa provém de exportações, com
apenas aproximadamente 20% das receitas vindo do Brasil. Fizemos testes de estresse na empresa sob um cenário de default soberano brasileiro assumindo:
Uma redução de 100% nas receitas provenientes do governo brasileiro.
Um declínio de 20% nas entregas de aeronaves comerciais e executivas em razão de questões relacionadas à força de trabalho e a
importação de componentes.
Uma depreciação de 50% no Real.
Uma queda de 35% no EBITDA, com a margem EBITDA ainda em torno de 13%.
Uma ligeira redução no capex para refletir o adiamento do desenvolvimento de projetos vinculados ao governo.
Um haircut (corte) nas reservas de caixa e investimentos; e
Certo aumento nas necessidades de capital de giro para lidar com os níveis de estoque e ciclos de produção mais longos.
Mesmo sob esse cenário hipotético, a empresa teria geração de fluxo de caixa suficiente para cobrir suas necessidades e manteria fontes de liquidez em relação
aos usos bem acima de 1x.
Liquidez
Vemos a liquidez da Embraer como “excepcional”. Em março de 2014, a empresa dispunha de uma posição de caixa de US$2,27 bilhões, enquanto seus
vencimentos de dívida somavam US$91 milhões para os próximos 12 meses. A empresa também permanece uma credora líquida, uma vez que sua dívida
bancária total de US$2,22 bilhões em março de 2014 era inferior à sua posição de caixa total. Esperamos que a Embraer continue apresentando fluxos de caixas
fortes que lhe possibilitarão financiar capex e sua área de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) com recursos internacionais, enquanto paga seus vencimentos de
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dívida sem a necessidade de refinanciamento nos próximos dois anos.
Também esperamos que a Embraer atenda suas cláusulas contratuais restritivas (covenants) com folga significativa, já que sua dívida líquida sobre EBITDA é
atualmente negativa em razão de sua posição de caixa líquida. Também esperamos que a cobertura mínima de juros de 2,25x seja atingida mesmo que haja um
declínio de 50% no EBITDA.
Principais fontes de liquidez:
Posição de caixa de US$2,27 bilhões em 31 de março de 2014.
FFO projetado em torno de US$700 milhões nos próximos 12 meses.
Linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponíveis de US$550 milhões para financiar capex;
e
Linha de crédito rotativa comprometida disponível de R$ 1 bilhão com vencimento em 2015.
Principais usos de liquidez:
Vencimentos de dívidas de curto prazo de cerca de US$91 milhões (incluindo dívida com e sem direito de regresso) em 31 de março de 2014.
Necessidades de capital de giro estimadas na ordem de US$100 milhões nos próximos 12 meses;
Capex estimado de US$650 milhões em 2014; e
Percentual de distribuição de pagamento de dividendos de 25%.
Perspectiva
A perspectiva estável reflete nossas expectativas de que a Embraer continuará a aumentar os pedidos ao longo de 2014, porém em um ritmo mais moderado, com
demanda mais diversificada à medida que continua desenvolvendo os jatos KC-390 e executivos, enquanto mantém métricas de crédito conservadoras. Além
disso, a empresa deve continuar tendo uma presença significativa no mercado de aviação comercial, uma vez que não é esperado um aumento na competição no
curto prazo. Neste ínterim, também esperamos que a Embraer mantenha métricas financeiras fortes – graças às suas políticas financeiras prudentes – e à sua
liquidez “excepcional”.
Cenário de elevação
Poderíamos elevar os ratings caso a empresa continuasse desenvolvendo novos produtos no seu pipeline de aviação comercial, executiva e militar, aumentando
ainda mais seu backlog de pedidos. Uma maior diversificação de produtos deve reduzir sua exposição ao segmento de aviação comercial e trazer estabilidade
adicional às margens. Ademais, esperamos que as plantas da China e dos Estados Unidos da Embraer expandam suas produções ao longo de 2014, ampliando a
presença geográfica da empresa, principalmente na Ásia.
Cenário de rebaixamento
Poderíamos rebaixar os ratings se as métricas de crédito da Embraer se enfraquecessem, seja em razão de capex acima do esperado para o desenvolvimento de
novos produtos, seja por condições adversas de mercado, tais como aumento significativo na competição, ou até mesmo deterioração na eficiência operacional
que prejudique sua rentabilidade, levando a uma dívida sobre EBITDA superior a 2,0x e a um FFO sobre dívida inferior a 60%.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS
Rating de crédito corporativo
Risco de negócios
Risco-país

BBB/Estável/-Satisfatório
Moderadamente alto

Risco da indústria

Intermediário alto

Posição competitiva

Satisfatório

Risco financeiro
Fluxo de caixa/alavancagem

Modesto
Modesto

Âncora

bbb+

Modificadores
Diversificação/Efeito-portfólio

Neutra (sem impacto)

Estrutura de capital

Neutra (sem impacto)

Liquidez

Excepcional (sem impacto)

Política financeira

Neutra (sem impacto)

Administração e governança corporativa

Satisfatória (sem impacto)

Análise de ratings comparáveis

Desfavorável (-1 degrau)
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