Relatório da Administração

Com um crescimento constante da capacidade de produção, em março foi
atingida a marca de 12 jatos regionais fabricados por mês. Somente neste trimestre
foram produzidos e entregues 34 jatos regionais ERJ 145 e ERJ 135, com um ciclo
médio de 5,5 meses. Este desempenho possibilitou a realização de um faturamento
bruto consolidado de R$ 1.052,2 milhão sendo que as exportações da Controladora
foram de R$ 993,6 milhões, mantendo a Embraer na posição de liderança entre os
exportadores brasileiros.
O destaque para o Mercado de Aviação Comercial foi a conclusão da negociação
com a empresa americana Chautauqua/Wexford, com 35 ordens firmes e 45 opções para
o ERJ 145. Adicionalmente, na feira aeroespacial realizada em Cingapura, no mês de
fevereiro, a Continental Express, lançadora do ERJ 145 nos EUA, aumentou suas
encomendas para os jatos regionais da Embraer em 75 unidades, sendo 50 ERJ 145 e 25
ERJ 135. Com esta decisão, a Continental Express passa a ter 200 encomendas do ERJ
145, sendo 150 firmes e 50 opções, e mais 75 encomendas do ERJ 135, sendo 50 firmes
e 25 opções de compra.
No período, a Crossair (Suíça), a Cirrus Airline (Alemanha), a Brymon Airways
(Reino Unido), a KLM Exel (Holanda) e a Alitalia Express (Itália) receberam suas
primeiras unidades do ERJ 145.
Na feira de Cingapura, com destaque para o Mercado de Defesa, a Embraer
demonstrou uma aeronave na versão EMB-145 AEW&C, a qual vem sendo analisada
pelos governos de vários países, tendo já sido escolhida pelo Governo brasileiro para
compor o Sistema de Vigilância da Amazônia, e pelos governos da Grécia e do México.
A carteira de pedidos em março apresentava um saldo de R$ 31,8 bilhões (US$
18,2 bilhões), sendo R$ 13,4 bilhões (US$ 7,6 bilhões) em encomendas firmes.
Com relação às atividades de Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos,
cabe destacar: o encerramento da fase de Definição Conjunta do ERJ 170, com metas de
investimento, custo de desenvolvimento, subcontratos e constituição do fundo de
investimentos em conformidade com o planejado; a realização da junção da fuselagem
do novo produto ERJ140; e a realização do 1º vôo da aeronave de sensoriamento remoto
EMB145-RS01, a ser empregada no Programa SIVAM.
Em março, a Embraer participou da Feira Internacional de Aeronáutica e Espaço
- FIDAE, realizada em Santiago, Chile - tendo apresentado as aeronaves EMB145-RS e
EMB 145 AS, produtos empregados nos sistemas de vigilância aérea e alerta
antecipado, além do ERJ 135. No mesmo período, foram realizados na Argentina,
Uruguai e no próprio Chile, vários vôos de demonstração do jato regional ERJ 135, com
participação de empresários, técnicos e pilotos das principais empresas de aviação
regional destes países e, também, de autoridades, da imprensa, e de usuários da aviação
regional.

Desempenho Econômico-Financeiro
A receita bruta acumulada do primeiro trimestre de 2000 foi de R$ 1.052,2
milhões, 76,0% acima do mesmo período de 1999. Quando comparada ao trimestre
anterior, encerrado em dezembro de 1999, a receita bruta cresceu 10,3%. O lucro
líquido acumulado neste trimestre foi de R$ 97,6 milhões, 546,4% acima do mesmo
período de 1999. Quando comparado ao trimestre anterior, antes dos créditos
tributários, o lucro líquido deste primeiro trimestre foi 53,6% superior.
A margem bruta de 28,5% ficou abaixo dos 30,5% do 1º trimestre de 1999,
principalmente, devido à desvalorização do real que influenciou positivamente o
resultado daquele período.
Na figura a seguir, observamos que o crescimento contínuo do volume de
produção e das entregas realizadas possibilitaram uma melhor adequação dos recursos
físicos e humanos, permitindo uma redução de custos através da racionalização dos
processos, redução dos ciclos produtivos, e ganhos de produtividade. Este desempenho
tem sido evidenciado pelo lucro líquido obtido nos últimos 11 trimestres consecutivos.
Indicadores de Desempenho
(acumulado, em R$ milhões)
Receita Bruta Operacional
Lucro Bruto
Margem Bruta
Resultado Líquido
EBITDA
Margem EBITDA
Patrimônio Líquido
Índice de Liquidez Corrente
Lucro por Ação

1º Trimestre
de 1998
258,6
71,2
27,5%
21,7
63,2
24,5%
367,4
0,87
0,0045

1º Trimestre
de 1999
598,0
182,1
30,5%
15,1
155,9
26,1%
433,0
1,04
0,0312

1º Trimestre
de 2000
1052,2
300,4
28,5%
97,6
230,2
21,9%
794,3
1,26
0,1993

Os principais componentes da receita do período foram o faturamento de 24
aeronaves ERJ 145, e de 10 aeronaves ERJ 135, cujas vendas somam R$ 951,2 milhões.
O EBITDA - “Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”,
tem por objetivo apresentar o comportamento da geração de recursos operacionais antes
dos efeitos das despesas financeiras líquidas, dos impostos e das deduções das
depreciações e amortizações. O EBITDA no período foi de R$ 230,2 milhões,
representando um crescimento de 47,7% em relação ao mesmo período de 1999, e de
48,7% em relação ao trimestre anterior.
O lucro por ação de R$ 0,1993, apresentando uma evolução constante nos
períodos comparados, reflete a solidez dos fundamentos que norteiam o desempenho da
Empresa. A estruturação do capital e do endividamento tem resultado numa redução
dos custos de captação, conforme mostram os índices a seguir, apurados ao final de cada
período indicado, expurgando-se a variação cambial.
Dezembro de 1998:
Dezembro de 1999:
Março de 2000:

Libor + 3,64%
Libor + 2,15%
Libor + 1,80%

A adequação e o controle do perfil do endividamento resultou em melhoria do
índice de liquidez corrente o qual tem mantido um crescimento constante, evoluindo de
1,04 no primeiro trimestre de 1999 para 1,26 no período atual.
A geração de caixa no período foi de R$ 391,2 milhões, decorrente
principalmente da realização dos encaixes relativos às entregas e mais aqueles
provenientes de pagamentos progressivos referentes aos novos contratos assinados no
período, levando a um saldo final de caixa de R$ 660,6 milhões.
Comercialização
A receita bruta realizada com o faturamento de aeronaves, mais peças de
reposição e serviços realizados pela Controladora e suas controladas, no Brasil e no
exterior, quando comparada aos mesmos períodos dos exercícios anteriores, apresenta a
evolução demonstrada na figura a seguir, identificadas por mercado interno e externo.
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A proporção das exportações para o total da receita no período foi de 98,4%, comparada
com 92,7% no mesmo período de 1999 e 90,4% no mesmo período de 1998. Na
Controladora, as exportações de R$ 993,6 milhões representaram 94,7% das vendas
totais de R$ 1.052,2 milhões.
Mercado de Aviação Comercial
No segmento de 21 a 40 assentos, a Embraer possui o jato regional para 37
passageiros, denominado ERJ 135, teve 25 aeronaves entregues. Na carteira de pedidos,
destacam-se a American Eagle e a Continental Express. Ao final do período, as
encomendas acumulavam 321 unidades, sendo 164 pedidos firmes, dos quais 25 já
foram entregues, e 157 opções, conforme mostra o quadro a seguir.

Cliente
American Eagle
City Air
Continental Express
Proteus
Regional Airlines
TOTAL

País
EUA
Suécia
EUA
França
França

Ordens
Firmes
95
1
50
13
5
164

Opções

Entregas

115
2
25
15
0
157

12
1
9
3
25

Pedidos em
Carteira
83
0
41
13
2
139

No segmento de 41 a 60 lugares, a Embraer iniciou a produção do primeiro
protótipo do ERJ 140, uma extensão do jato regional ERJ 135 com um índice de
comunalidade com a família ERJ 135/145 de mais de 95% previsão de estar concluído
em junho deste ano. Este novo jato atenderá a uma demanda de cerca de até 750 jatos
na categoria de 44 assentos nos próximos 10 anos.
O jato regional ERJ 145, com capacidade para transportar 50 passageiros, já
conta com 200 aeronaves sendo operadas por 19 empresas aéreas.
Destaca-se, no período, a conclusão da negociação com a Chautauqua/Wexford,
resultando na confirmação das 20 opções do contrato atual e na assinatura de um termo
aditivo para mais 15 aeronaves firmes e 45 opções de ERJ 145, conversíveis em ERJ
140.
A carteira de vendas do ERJ 145 totaliza 734 encomendas, sendo 438 firmes e
296 opções, conforme apresentado a seguir.
Cliente

País

Alitalia
American Eagle
British Midland
British Regional
Brymon
Cirrus
Continental Express
Crossair
ERA
Intercanadian
KLM Exel
LOT
Luxair
Mesa
Portugália
Proteus
Regional Airlines
Rheintalflug
Rio-Sul
Skyways AB
Trans States
Wexford
Total

Itália
EUA
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Alemanha
EUA
Suíça
Espanha
Canadá
Holanda
Polônia
Luxemburgo
EUA
Portugal
França
França
Áustria
Brasil
Suécia
EUA
EUA

Ordens
Firmes
6
50
10
23
7
1
150
15
2
6
3
6
9
36
8
10
15
2
15
4
15
45
438

Opções
15
17
10
2
14
0
50
25
0
6
2
6
2
64
0
0
0
6
15
11
6
45
296

Entregas
50
4
15
2
1
59
2
2
1
3
6
8
2
9
1
15
4
9
7
200

Pedidos em
Carteira
6
0
6
8
5
0
91
13
0
6
2
3
3
36
0
8
6
1
0
0
6
38
238

No segmento de 61 a 80 e 81 a 100 assentos, os produtos Embraer são
representados pela família de jatos ERJ 170, ERJ 190-100 e ERJ 190-200, para 70, 98 e
108 passageiros, respectivamente, os quais foram recebidos com interesse e entusiasmo
pelo mercado quando do lançamento ocorrido em 1999. Em março foi concluída a fase

de definição conjunta do projeto, realizada em São José dos Campos - SP, com a
participação de engenheiros e técnicos de todos os parceiros do programa. O
cronograma de desenvolvimento destas aeronaves continua avançando dentro do
planejado, mantendo-se a previsão das primeiras entregas do ERJ 170 para dezembro de
2002, e as do ERJ 190-200 para junho de 2004.
A seguir é apresentada uma posição das encomendas destas duas aeronaves.
Encomendas do ERJ 170:
Cliente

País

Crossair
Regional Airlines
Total

Suíça
França

Ordens
Firmes
30
10
40

Opções

Ordens
Firmes
30
30

Opções

50
5
55

Entregas
-

Pedidos em
Carteira
30
10
40

Encomendas do ERJ 190-200:
Cliente

País

Crossair
Total

Suíça

50
50

Entregas
-

Pedidos em
Carteira
30
30

No segmento de 21 a 40 assentos, a Embraer possui o EMB 120 Brasília,
turboélice de 30 lugares, com um total de 350 aeronaves produzidas e operando com
sucesso por 34 empresas de aviação regional de 14 países.
Mercado de Defesa
As aeronaves de Sensoriamento Remoto EMB145-SA e de Vigilância Aérea
EMB145-RS, contratadas pelo governo brasileiro para operar no Sistema de Vigilância
da Amazônia (SIVAM), continuam em desenvolvimento, fabricação e preparação da
fase integração de sistemas e ensaios. Neste contrato, serão produzidas 3 aeronaves
EMB 145-SA e 5 aeronaves EMB 145-RS. Ambas as variantes são conhecidas como
“Airborne Early Warning and Control” (AEW&C) ou Aviso Antecipado e Controle
Aéreo, e foram também selecionadas pelos governos da Grécia, para o fornecimento de
4 unidades, e do México, para o fornecimento de 7 unidades, das quais 4 para o
patrulhamento marítimo.
Uma aeronave EMB145-RS foi utilizada para demonstrações na Feira de
Cingapura realizada em fevereiro.
O programa AMX-T, uma aeronave derivada do AM-X, com aviônica
modernizada, que é fabricada através de cooperação industrial entre o Brasil e a Itália,
foi selecionada pela Força Aérea Venezuelana, estando o contrato em negociação.
A aeronave EMB 314 Super Tucano, na configuração ALX (Aeronave Leve de
Ataque), equipada com motor de 1600 SHP e aviônica avançada, nas versões
monoposto e biposto, e desenvolvida para atender requisitos da Força Aérea Brasileira,
já tem 2 protótipos em operação.
Mercado de Aviação Executiva
A Embraer está concluindo os estudos técnicos, de viabilidade comercial e
econômico-financeira para lançar produtos para o Mercado de Aviação Executiva,
denominados ECJ 135 e ECJ 170, baseadas nas plataformas dos jatos ERJ 135 e ERJ
170, respectivamente. Essa iniciativa deve-se ao reconhecimento do potencial de
mercado, decorrente das corporações mundiais optarem por utilizar aeronaves

executivas para o transporte de pessoas entre filiais, canteiros de obras e filiais, para
visitas de seus empregados e administradores a clientes, e para transporte de clientes.
A Embraer espera conquistar entre 10 e 15% deste segmento, através de
estratégia e de estruturação do negócio de forma adequada tendo, para isto, criado uma
Vice-Presidência exclusivamente dedicada ao empreendimento do Mercado de Aviação
Corporativa.
Mercado de Serviços ao Cliente
Para melhor entender, antecipar e atender às necessidades dos nossos clientes,
também foi criada no inicio deste ano, a Vice-Presidência de Serviços ao Cliente (VPS).
Através das suas unidades operacionais localizadas na América do Sul, América do
Norte, Europa e Austrália, a Embraer tem disponibilizado equipes treinadas e dotadas
dos recursos materiais necessários, dentro de um projeto prioritário de assegurar aos
clientes a máxima eficiência em disponibilidade de aeronaves, sejam as de uso
comercial ou as de uso militar.
A Empresa está investindo na formação de estoques descentralizados, buscando
reduzir os ciclos de atendimento ao cliente. Em complemento a esta estratégia, um
programa de substituição de peças denominado “pool”, onde a sua utilização é
compartilhada por um grupo de operadores, tem sido oferecido com sucesso aos
operadores das nossas aeronaves.
Subcontratos e Aviação Geral
Contratada pela United Technologies Sikorsky Corporation (EUA), a Embraer
está dando andamento ao desenvolvimento de engenharia e processos para posterior
fabricação de estruturas de tanques e trens de pouso do S-92 Helibus, helicóptero biturbina de médio porte, com capacidade para 19 passageiros em sua versão civil.
O negócio da Aviação Geral é administrado pela Neiva, subsidiária integral da
Embraer. Esta unidade produz aviões pequenos para uso executivo e o Ipanema,
utilizado na pulverização agrícola. A Neiva teve sua participação elevada nos negócios
do grupo Embraer, com a contratação do fornecimento de partes e conjuntos para as
aeronaves fabricadas pela Embraer.
Financiamento às Vendas
Com relação à disputa na Organização Mundial do Comércio - OMC
envolvendo o governo brasileiro, quanto ao Programa Brasileiro de Financiamento às
Exportações -PROEX e, o governo canadense, quanto aos subsídios oferecidos à
indústria aeronáutica daquele país, em 19 de novembro de 1999, os respectivos
governos apresentaram ao órgão de resolução de disputas da OMC as modificações que
cada país fez e os programas para atender à decisão da instituição.
Ambos os países declararam que as modificações feitas pelo outro foram
insatisfatórias e não respeitavam as regras impostas pela OMC. Como conseqüência,
um novo painel foi instaurado para determinar se as decisões da OMC foram ou não
implantadas. O governo brasileiro tem reafirmado, reiteradas vezes, a sua intenção de
honrar todos os contratos de financiamentos assumidos com clientes da Embraer.
Desenvolvimento Organizacional
Neste período a Embraer implementou, em São José dos Campos, a primeira
fase do sistema de gestão corporativo utilizando-se do software SAP. Até agosto o
sistema será implantado nas empresas controladas no exterior, e na Neiva até novembro.
Continuam as atividades de melhorias nos processos de Suprimentos, Manufatura e

Finanças, de forma a suportar o aumento de volume produção, e fornecer instrumentos
modernos de gestão.
No período, o efetivo consolidado aumentou em 626 empregados, tendo em
março 2.886 empregados indiretos (atividades não-produtivas) e 6.042 empregados
diretos, totalizando 8.928 empregados.
Investimentos em P&D e Produtividade
No período, a Pesquisa e Desenvolvimento de novos programas, bem como a
manutenção e melhoria dos programas correntes, receberam investimentos de R$ 40,1
milhões, enquanto que os recursos aplicados em capacitação e modernização dos
processos industriais, de engenharia e de apoio à gestão totalizaram R$ 27,0 milhões.
Com isso, o gastos com investimentos (P&D e Produtividade) somaram R$ 67,0
milhões.
Em fevereiro foi apresentado oficialmente o Centro de Realidade Virtual (CRV),
um moderno sistema interativo para aumentar a produtividade no desenvolvimento de
novas aeronaves. Atualmente, o sistema está sendo utilizado para o desenvolvimento
dos jatos ERJ 170 e ERJ 190. O projeto teve investimentos da ordem de R$ 2,9
milhões, e reduzirá substancialmente os custos e o tempo de desenvolvimento de novos
projetos
Relações com o Mercado
O mercado de ações apresentou resultados positivos no que diz respeito às
negociações das ações da empresa em bolsa. Neste trimestre as ações preferenciais
tiveram uma valorização de aproximadamente 2.3% e um volume médio diário de R$
1,37 milhões. Já as ações ordinárias apresentaram uma valorização de 9.6%, com um
volume médio diário de R$ 4,12 milhões. No mesmo período analisado, o índice
Ibovespa apresentou uma valorização de 4,2%.
Em função do aumento de sua liquidez, a partir de maio de 2000, também as
ações preferenciais da Embraer passarão a compor o índice Bovespa com o peso de
0,69%. Desde janeiro de 2000, estas ações já estavam incluídas na prévia da carteira
teórica do Ibovespa. As ações ordinárias, que desde 1999 compunham este índice,
tiveram o seu peso revisto e aumentado de 1,5% para 1,84%.
Neste trimestre foram emitidas 8.335.000 ações preferenciais em decorrência do
exercício de 833.500 Bônus de Subscrição que são conjugados com a 4a emissão de
Debêntures Simples. Com a conversão dos Bônus de Subscrição, o capital social da
Embraer subscrito e integralizado passou a ser composto por 242.544.448 ações
ordinárias, incluindo uma ação de classe especial, a “Golden Share”, e 247.008.426
ações preferenciais, totalizando 489.552.874 ações.
No período foram pagos dividendos relativos ao resultado do 2º semestre de
1999 no montante de R$ 86,6 milhões e, também informado aos acionistas sobre a
deliberação pelo Conselho de Administração para pagamento de Juros sobre Capital
Próprio relativos ao primeiro trimestre de 2000, no montante de R$ 19,6 milhões, pagos
a partir de 14 de abril de 2000.
Perspectivas
A credibilidade conquistada pela Embraer e as análises realizadas quanto ao mercado e
às necessidades de nossos clientes abriram caminho para a o desenvolvimento de novos
produtos. Foi assim com os jatos regionais ERJ-170, para os segmentos 61 a 80
assentos e com o ERJ-190 para o segmento 81 a 100 assentos, com o ERJ-140 para 44
passageiros e, dentro em breve, com os produtos para o segmento da aviação executiva.

Assim, vemos uma Embraer forte econômica, financeira e comercialmente, pronta para
dar continuidade à sua missão de oferecer aos seus clientes produtos operacionalmente
econômicos, seguros e confortáveis, gerando empregos onde atua e oferecendo retorno
aos seus empregados, clientes, fornecedores, acionistas e à sociedade onde atua.
São José dos Campos, 15 de maio de 2000
A Administração

