EMBRAER S.A.
FATO RELEVANTE
São José dos Campos, 12 de novembro, 2019 – A Embraer S.A. (“Embraer” ou
“Companhia”) em cumprimento à Instrução CVM n0 358 de 3 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que reviu suas projeções para
2019 e 2020.
Conforme divulgado anteriormente, a Embraer e The Boeing Company (“Boeing”)
celebraram, em 24 de janeiro de 2019, determinados contratos com relação à parceria
estratégica entre as duas companhias (“Operação”), tendo os acionistas da Embraer
aprovado a operação em 26 de fevereiro de 2019. As partes continuam a trabalhar para
consumar a Operação no menor prazo possível. Nesse sentido, a Embraer implementará
a segregação interna do negócio de aviação comercial da Companhia e os negócios de
serviços e suporte relacionados a partir do final deste exercício social e atualmente
estima que a consumação da Operação ocorra no início de 2020. As partes já obtiveram
as autorizações aplicáveis das autoridades concorrenciais em algumas jurisdições e a
consumação da Operação continua sujeita à aprovação por autoridades concorrenciais
em outras jurisdições aplicáveis e à satisfação de outras condições usuais em operações
desta natureza. Até que tais aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam
satisfeitas, não há garantias quanto à consumação da Operação ou ao prazo para sua
conclusão.
Dado o consumo de caixa observado no terceiro trimestre de 2019, a revisão do plano
de negócios de curto e médio prazo, e considerando o novo cronograma de consumação
da Operação, prevista para ocorrer no início de 2020, conforme divulgado no fato
relevante publicado em 3 de outubro de 2019, a Embraer atualiza suas projeções para
2019 e 2020.
Revisão de Projeções para 2019:
Para 2019, a Companhia reafirma as previsões de entregas de 85 a 95 jatos comerciais,
90 a 110 jatos executivos, duas aeronaves KC-390, e agora espera entregas de cinco
aeronaves Super Tucano. A Embraer também reafirma as suas projeções para receita
entre US$ 5,3 bilhões e US$ 5,7 bilhões e margem EBIT de aproximadamente zero,
enquanto remove as suas projeções para posição de caixa líquido e de um dividendo
especial para 2019 que dependiam da consumação da Operação até o final deste ano.
A Embraer introduz, ainda, a previsão de fluxo de caixa livre de um consumo de entre
US$ (300) e US$ (100) milhões para o ano de 2019.
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ESTIMATIVA PARA 2019 - ENTREGAS
Aviação Comercial
Aviação Executiva

85 - 95
90 - 110

KC-390

2

Super Tucano

5

ESTIMATIVAS PARA 2019 - CONSOLIDADO
Receita Líquida (US$ Bilhões)
Margem EBIT
Fluxo de Caixa Livre (US$ Milhões)

$5.3

- $5.7

Breakeven ( ~0% )
($300) - ($100)

Revisão de Projeções para 2020:
As projeções apresentadas para 2020 contemplam exclusivamente os resultados
esperados dos segmentos de Jatos Executivos e Defesa & Segurança (e os respectivos
resultados vindos das áreas de serviços e suporte desses negócios).
A Embraer reafirma as suas projeções de receitas consolidadas entre US$ 2,5 e US$ 2,8
bilhões, margem EBIT entre 2% e 5%, e fluxo de caixa livre de aproximadamente zero.
Dado à expectativa da Companhia de consumo de caixa em 2019 combinado com a
expectativa de conclusão da parceria estratégica entre a Embraer e a Boeing no início
de 2020 e os impactos financeiros desses atrasos relativos às expectativas prévias, a
Embraer agora espera que um dividendo especial entre US$ 1,3 bilhões e US$ 1,6
bilhões seja pago após a consumação da Operação em 2020 (que, por sua vez, continua
condicionado à confirmação de determinados requisitos, inclusive o resultado do
exercício social).

ESTIMATIVAS PARA 2020 - CONSOLIDADO
Receita Líquida (US$ Bilhões)
Margem EBIT
Fluxo de Caixa Livre
Dividendo extraordinário (US$ Bilhão)

- $2.8
2% - 5%

$2.5

Breakeven (~$0)
$1.3 - $1.6

Por fim, a Embraer comunica que disponibilizou por intermédio do Sistema
Empresas.Net, simultaneamente à divulgação deste fato relevante, a apresentação que
será divulgada também na teleconferência que será realizada nessa data.
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