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Resumo
Esperamos que as métricas financeiras da empresa brasileira do setor aeroespacial e de defesa, Embraer, permaneçam fortes graças à sua
eficiência operacional na entrega de sua carteira de pedidos firmes (backlog), enquanto investe no seu plano de desenvolvimento para projetos
de defesa, comerciais e aviação executiva, sem a necessidade de aumentar a dívida.
Reafirmamos os ratings ‘BBB’ da Embraer.
A perspectiva estável reflete nossas expectativas de que a empresa deverá continuar se beneficiando de crescente backlog, níveis de
eficiência operacional saudáveis e métricas de crédito estáveis para os próximos anos, enquanto continua a desenvolver seus novos jatos E2 e
KC-390.

Ações de Rating
São Paulo (Standard & Poor’s), 12 de maio de 2015 – A Standard & Poor’s Ratings Services reafirmou hoje os ratings de crédito corporativo ‘BBB’ atribuídos à
Embraer S.A. (“Embraer”). Também reafirmamos o rating ‘BBB’ atribuído às notas senior unsecured que vencem em 2022, emitidas pela Embraer Overseas Ltd. A
perspectiva dos ratings de crédito corporativo permanece estável.
Fundamentos
Os ratings da Embraer refletem seu portfólio de produtos de boa qualidade, com vantagens competitivas significativas que têm resultado no sucesso comercial da
empresa nos últimos anos. Os ratings também incorporam a parcela considerável que a Embraer detém do mercado global no segmento de aeronaves comerciais
de 70 a 130 assentos e o seu negócio de jatos executivos em expansão apesar da forte competição. Acreditamos que os pontos fortes no negócio continuarão
permitindo à Embraer gerar fluxo de caixa forte e estável, enquanto a empresa desenvolve seus novos jatos comerciais e de defesa e mantém métricas de crédito
estáveis nos próximos dois anos.
Durante 2014, a Embraer atingiu uma participação de mercado de 70% para os novos pedidos no segmento de aviação comercial de 70 a 130 assentos, o que
reflete as vantagens competitivas da sua atual linha de E-jatos principalmente em função de um projeto eficiente em termos de custos e com preços adequados.
Embora acreditemos que a Embraer tenha uma sólida posição no mercado de aviação comercial, esperamos que a competição aumente nos próximos anos à
medida que outros novos jatos comecem a operar até 2018 (como o MRJ da Mitsubishi e o CSeries da Bombardier) como os jatos E2 da Embraer. Dessa forma,
incorporamos positivamente os esforços de diversificação da empresa ao se focar na expansão dos seus segmentos de aviação executiva e de defesa, nos quais
as taxas de crescimento são sólidas e a Embraer conta com fortes produtos para competir.
As métricas de crédito fortes da empresa refletem principalmente os seus baixos níveis de endividamento e a sua alta posição de caixa. De acordo com o nosso
cenário-base, esperamos certa pressão nos fluxos de caixa da empresa durante 2015 relacionados aos atrasos nos desembolsos de caixa do governo brasileiro
em função do desenvolvimento do jato KC-390. Portanto, esperamos que o fluxo de caixa operacional livre da empresa seja negativo em 2015. No entanto,
acreditamos que a geração de caixa da Embraer permaneça forte e lhe possibilite executar seu plano de investimentos (capex) sem prejudicar suas sólidas
métricas de crédito, as quais são confortavelmente alinhadas à nossa avaliação de um perfil de risco financeiro “modesto”.
Em nosso cenário-base, também incluímos as seguintes premissas:
Taxas cambiais de R$ 3,10/US$1.00 em 2015 e de R$ 3,20/US$1.00 começando em 2016;
Entrega prevista de cerca de 95 jatos comerciais em 2015 e 98 em 2016;
Entrega prevista de aproximadamente 125 jatos executivos em 2015 e 140 em 2016;
Setor de defesa contribuindo com cerca de 20% das receitas totais em 2015 e 16% em 2016. Esperamos que a Embraer comece a fornecer o
modelo KC-390 em 2017, que será a maior aeronave da companhia até o momento;
Custos totais relativamente estáveis em 2015 à medida que as taxas cambiais compensem o aumento da inflação;
Despesas com pesquisas em torno de US$50 milhões para os próximos dois anos;
Plano de investimentos de US$600 milhões em 2015 e US$800 milhões em 2016; e
Payout de dividendos de 25%.
Mediante esse cenário, atingiríamos as seguintes métricas financeiras:
Geração EBITDA de cerca de US$810 em 2015 e US$860 milhões em 2016;
Margens EBITDA relativamente estáveis em 13% para os próximos dois anos;
Dívida sobre EBITDA de 1,2x em 2015 e 2016;
Geração interna de caixa (FFO, em inglês) sobre dívida de 75% em 2015 e 70% em 2016; e
Fluxo de caixa operacional livre negativo nos próximos dois anos.
A combinação de um perfil de risco de negócios “satisfatório” com um perfil de risco financeiro “modesto” normalmente resulta em ratings ‘BBB+’. No entanto,
deduzimos um degrau porque consideramos a Embraer como uma empresa de escala relativamente menor, com um portfólio de produtos e de ativos menos
diversificado do que seus pares da indústria global mais fortes. Além disso, o investimento da empresa em dois programas significativos poderá pressionar suas
capacidades técnicas e operacionais e podem adicionar volatilidade aos seus lucros e métricas.
Liquidez
Ainda vemos a liquidez da Embraer como “excepcional.” A empresa detém uma posição de caixa considerável que cobre quase toda a sua dívida. Além disso, a
Embraer tem uma forte geração de caixa, plano de investimentos administrável para os próximos anos e perfil de amortização de dívida suave.
Principais fontes de liquidez:
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Posição de caixa de US$2,4 bilhões em dezembro de 2014;
FFO anual de US$700 milhões; e
Linha de crédito disponível de cerca de US$300 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para
financiar capex.
Principais usos de liquidez:
Vencimentos de dívida de US$90 milhões em 2015 e US$412 milhões em 2016;
Necessidades de capital de giro de US$100 milhões em 2015;
Plano de capex totalizando US$650 milhões em 2015, mas com certa flexibilidade; e
Distribuição de dividendos com um payout de 25%.
A Embraer tem cláusulas contratuais restritivas (covenants) estabelecidas em seus contratos atuais de dívida que lhe exigem manter um índice de dívida líquida
sobre EBITDA abaixo de 3,5x e de cobertura de juros líquidos acima de 2,25x, os quais acreditamos que a empresa continuará atendendo com folga significativa,
mesmo que haja um declínio de 50% no seu EBITDA.
Perspectiva
A perspectiva estável dos ratings de crédito corporativo reflete nossas expectativas de que a Embraer manterá rentabilidade e geração de caixa estáveis enquanto
administra a execução de seu backlog para as suas atuais linhas de jatos e conclui a fase de desenvolvimento de seus novos jatos E2 e KC-390. Também
esperamos que o mercado para jatos executivos melhore ainda em um ritmo lento, mas aumente sua contribuição para os números em geral da Embraer nos
próximos anos. A geração de caixa da empresa deve se manter forte o suficiente para lhe permitir continuar desenvolvendo seus novos projetos sem prejudicar as
métricas de crédito.
Cenário de rebaixamento
Poderemos rebaixar os ratings se acreditarmos que o perfil de risco de negócios da Embraer está se deteriorando em função de eficiência operacional mais fraca
em sua linha de produção ou competição mais acirrada.
Cenário de elevação
Uma elevação dependeria do sucesso da empresa de expandir e diversificar seu backlog, o que estará principalmente atrelado tanto ao êxito e pontualidade no
desenvolvimento de seus novos jatos (E2 e KC-390), quanto à expansão dos negócios de jatos executivos. As melhorias na posição de negócios da empresa
suportariam a manutenção de métricas de crédito fortes enquanto reduz a volatilidade de suas margens.
Ratings acima do soberano
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 que a empresa não entraria em default mesmo no cenário de estresse simulado que esperamos seguir um default soberano. Vemos a
Embraer como tendo uma sensibilidade “moderada” ao risco-país, visto que a maior parte da sua geração de caixa é proveniente de exportações, com apenas
cerca de 20% das suas receitas vindo do Brasil. Realizamos o teste de estresse na empresa mediante um cenário de default soberano assumindo:
Uma redução de 100% nas receitas dos contratos com o governo brasileiro;
Uma queda de 20% nas entregas comerciais e executivas em função de questões relacionadas a importações de componentes e à
mão-de-obra;
Uma depreciação de 50% na moeda brasileira;
Uma queda de 30% no EBITDA, com a margem EBITDA em torno de 13%;
Uma ligeira redução no capex para refletir o atraso no desenvolvimento dos projetos relacionados ao governo;
Um corte (haircut) nas reservas de caixa e investimentos; e
Certo aumento nas necessidades de capital de giro para lidar com os níveis de inventário e ciclos de produção mais longos.
Mesmo em face desse 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.
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS
Ratings de Crédito Corporativo
Escala global
Moeda estrangeira
Moeda local

BBB/Estável/-BBB/Estável/--

Risco de Negócios
- Risco-país
- Risco da indústria
- Posição competitiva

Satisfatório
Moderadamente alto
Intermediário
Satisfatória

Risco Financeiro
- Fluxo de caixa/Alavancagem

Modesto
Modesto

Âncora

bbb+

Modificadores
- Diversificação/Efeito-portfólio
- Estrutura de Capital
- Liquidez
- Política Financeira
- Administração e Governança Corporativa
- Análise de Ratings Comparáveis

Neutra (sem impacto)
Neutra (sem impacto)
Excepcional (sem impacto)
Neutra (sem impacto)
Satisfatória (sem impacto)
Desfavorável (-1 degrau)

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 16 de dezembro de 2014.
Principais Fatores de Crédito para a Indústria Aeroespacial e de Defesa, 25 de março de 2014.
Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013.
Metodologia corporativa: Índices e Ajustes, 19 de novembro de 2013.
Ratings Acima do Soberano - Ratings Corporativos e de Governo: Metodologia e Premissas, 19 de novembro de 2013.
Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades corporativas e seguradoras, 13 de novembro de 2012.
2008 Critério de Ratings Corporativos: Avaliação de emissões, 15 de abril de 2008.
LISTA DE RATINGS
Ratings Reafirmados

Embraer S.A.
Ratings de Crédito Corporativo
Escala global
Moeda estrangeira
Moeda local

BBB/Estável/-BBB/Estável/--

Rating de Emissão
Notas senior unsecured

BBB

Embraer Overseas Ltd.
Rating de Emissão
Notas senior unsecured

BBB

Avisos Legais

Termos de Uso

Aviso de Privacidade e Cookie

Contate-nos

Copyright© 2015 Standard & Poor's Financial Services LLC, parte da McGraw Hill Financial. Todos os direitos reservados.

A reprodução e distribuição desta informação em qualquer formato são proibidas exceto com prévia autorização por escrito da Standard & Poor’s. A Standard & Poor’s não garante a exatidão, in

tempestividade ou disponibilidade de qualquer informação, incluindo ratings, e não é responsável por quaisquer erros ou omissões (por negligência ou qualquer outra causa), independentemen
causa, ou dos resultados obtidos a partir do uso da informação. A STANDARD & POOR'S NÃO FORNECE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, QUAISQUER
DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO OU USO ESPECÍFICO. A STANDARD & POOR'S não será responsável por qualquer parte derivada de danos, custos, despesas, hono

ou perdas diretos, indiretos, incidentais, exemplares, compensatórios, punitivos, especiais ou consequenciais (incluindo, receitas perdidas ou lucros perdidos e custos de oportunidade) com relação a

uso desta informação, incluindo ratings. Os ratings da Standard & Poor’s são declarações de opinião e não são declarações de fato ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer t

ratings não abordam o valor de mercado ou a adequação dos valores mobiliários para fins de investimento e não devem ser considerados como recomendações de investimentos. Por favor, leia o
isenção e responsabilidade completo aqui.

