EMBRAER S.A.
FATO RELEVANTE

São José dos Campos, 29 de julho de 2016 – A Embraer S.A. (NYSE: ERJ; BM&F
BOVESPA: EMBR3) anuncia que reviu suas projeções de entregas de Jatos
Executivos, Receita Total, Receita para Jatos Executivos e Outros, EBIT Ajustado e
Margem de EBIT Ajustada, EBITDA Ajustado e Margem de EBITDA Ajustada, e Fluxo
de Caixa Livre para 2016. Os valores ajustados excluem o impacto de US$ 200 milhões
de provisão para perdas no 2° trimestre de 2016 relacionado à investigação sobre
alegação de não conformidade com o U.S. Foreign Corrupt Practices Act.
As condições de negócio na indústria de jatos executivos se provaram mais difícil do
que o esperado, com pressão constante na venda de novos jatos decorrentes de
estoques elevados de jatos usados e um ambiente mais competitivo. Em resposta, a
Companhia adotou uma abordagem mais cautelosa para as entregas de jatos
executivos em 2016, agora esperando 70 – 80 jatos executivos leves e 35 – 45 jatos
executivos grandes (de 75 – 85 e 40 – 50 anteriormente).
Em decorrência da redução das entregas de jatos executivos, a Companhia agora
espera que as receitas no segmento de Jatos Executivos fiquem em 2016 entre
US$ 1,60 – US$ 1,75 bilhões (de US$ 1,75 – US$ 1,90 bilhões anteriormente). Com
este impacto combinado com uma redução de receita no valor de US$ 50 milhões no
segmento de Outros negócios decorrente de um ambiente mais desafiador no Brasil,
as receitas consolidadas para o ano são agora esperadas em uma faixa de US$ 5,8 –
US$ 6,2 bilhões, uma redução da faixa anterior de US$ 6,0 – US$ 6,4 bilhões. Com
relação aos segmentos de Aviação Comercial, bem como de Defesa & Segurança, as
receitas da Embraer e panorama de entregas permanecem inalterados.
2016 – ESTIMATIVA DE ENTREGAS

Aviação Comercial
Jatos Executivos - Jatos leves
Jatos Executivos - Jatos grandes

ANTERIOR

ATUAL

105 – 110
75 – 85
40 - 50

105 - 110
70 - 80
35 - 45

2016 – ESTIMATIVA DE RECEITA LÍQUIDA (US$ BILHÕES)

Aviação Comercial
Jatos Executivos
Defesa & Segurança
Outros
EMBRAER

ANTERIOR

ATUAL

$ 3,45 - $ 3,65
$ 1,75 - $ 1,90
$ 0,70 - $ 0,75
$ 0,10 - $ 0,10
$ 6,00 - $ 6,40

$ 3,45 - $ 3,65
$ 1,60 - $ 1,75
$ 0,70 - $ 0,75
$ 0,05 - $ 0,05
$ 5,80 - $ 6,20
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Em decorrência da diluição de custo fixo mais baixa no segmento de Jatos Executivos,
as projeções da Embraer para EBIT Ajustado e Margem de EBIT Ajustado
consolidados é agora de US$ 405-500 milhões (de US$ 480-545 milhões) e 7,0 – 8,0%
(de 8,0 - 8,5%), respectivamente. As projeções para EBITDA Ajustado e Margem de
EBITDA Ajustado para 2016 foram também reduzidas para US$ 735 - 840 milhões (de
US$ 800 - 870 milhões) e 12,7-13,5% (de 13,3 – 13,7%), respectivamente.
2016 – ESTIMATIVA DE EBIT E EBITDA AJUSTADOS (US$ MILHÕES)

EBIT
Margem de EBIT
EBTIDA
Margem de EBTIDA

ANTERIOR

ATUAL

$ 480 - $ 545
8,0% - 8,5%

$ 405 - $ 500
7,0% - 8,0%

$ 800 - $ 870
% 13,3 - % 13,7

$ 735 - $ 840
12,7% - 13,5%

Além disso, como consequência da previsão mais baixa de entregas de Jatos
Executivos em 2016 e atuais cronogramas de fabricação para o restante do ano, a
Companhia espera ter estoque de ativos acabados adicional para 2017, levando a uma
redução na geração de Fluxo de Caixa Livre este ano. As Projeções de Fluxo de Caixa
Livre revisadas para 2016 são agora de um consumo de não mais que US$ 400
milhões, em comparação com a Projeção de Fluxo de Caixa Livre anterior, cujo
consumo seria de não mais que US$ 100 milhões. Este Fluxo de Caixa Livre revisado
não inclui quaisquer potenciais pagamentos em dinheiro relacionados a provisão para
perdas mencionada acima.
2016 – ESTIMATIVA DE FLUXO DE CAIXA LIVRE

Fluxo de Caixa Livre

ANTERIOR

ATUAL

> (US$ 100) milhões

> (US$ 400) milhões

É importante notar que a Embraer irá trabalhar para recuperar a lucratividade no
segmento de Jatos Executivos nos próximos trimestres, ajustando custos e produção
para os níveis de demanda atuais. As Projeções de 2016 da Companhia para
investimento total permanecem inalteradas: despesas com Pesquisas de US$ 50
milhões, Desenvolvimento de US$ 325 milhões, e CAPEX de US$ 275 milhões.

José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores
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