EMBRAER – EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
ANUNCIA OS RESULTADOS DO 1O. TRIMESTRE DE 2005.
As informações operacionais e financeiras da empresa, exceto quando de outra
forma indicado, são apresentadas com base em números consolidados e em
reais, de acordo com a Legislação Societária.
São José dos Campos, 16 de maio de 2005 – A Embraer (BOVESPA:
EMBR3, EMBR4) (NYSE: ERJ) encerrou o primeiro trimestre de 2005
apresentando uma receita líquida de R$ 2.036,5 milhões e registrou um lucro
líquido de R$ 234,8 milhões , o que corresponde a um lucro por ação de R$ 0,33.
Os pedidos firmes em carteira totalizavam, na mesma data, US$ 9,9 bilhões.

Legislação
Societária

Destaques do 1 o Trimestre
•

A receita líquida no 1o trimestre de 2005 (1T05) foi de R$ 2.036,5 milhões,
resultado 12,2% superior ao valor registrado no 1T04.

•

O EBITDA – “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization” foi de R$ 379,4 milhões equivalente a uma margem de 18,6%
no 1T0 5.

•

O lucro líquido do 1T05 foi de R$ 234,8 milhões que corresponde a um lucro
por ação de R$ 0,33. Este resultado é 20,7% superior aos R$ 194,6 milhões
de igual período de 2004.

•

No trimestre, foram entregues 30 aeronaves sendo 28 jatos para o segmento
Comercial e dois Legacys para o segmento Executivo .

•

No dia 19 de janeiro de 2005, a Republic Airways Holdings acrescentou 16
encomendas firmes e 34 opções de EMBRAER 170 à sua carteira de
pedidos.

•

No dia 28 de fevereiro de 2005, a Embraer entregou o 900º jato da família
ERJ 145 para o cliente europeu Luxair.

•

A Embraer anunciou em fevereiro a assinatura de um Memorando de
Entendimento com a Organização para Pesquisas e Desenvolvimento de
Defesa do Governo da Índia, visando proporcionar suporte ao
desenvolvimento do novo Sistema AEW&C (Airborne Early Warning &
Control -Alerta Aéreo Avançado e Comando/Controle) da Força Aérea
Indiana.

•

A Harbin Embraer anunciou no dia 24 de março de 2005 a venda de cinco
ERJ 145 para a China Eastern Airlines Jiangsu Ltd.

•

Em março, o consórcio formado pela Embraer e a European Aeronautic
Defense and Space Company (EADS) recebeu permissão das autoridades
de concorrência de Portugal, da Alemanha e da Itália para adquirir uma
participação majoritária no capital da OGMA - Indústria Aeronáutica de
Portugal S.A.
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Demonstração de Resultados
A seguir, apres entamos uma análise comparativa dos principais indicadores da demonstração de
resultados consolidados da Embraer, referentes ao 4T0 4, 1T04, 1T05.
4º trimestre
1º Trimestre
Demonstração de Resultado
2004
2004
2005
em milhões de R$ exceto %,quantidade de ações e lucro por ação
Receita líquida
2.647,4
1.815,5
2.036,5
Lucro bruto
887,0
577,9
627,7
Margem bruta
33,5%
31,8%
30,8%
Despesas operacionais
(373,9)
(292,3)
(267,7)
Participação nos lucros
(48,3)
(30,3)
(32,0)
Lucro operacional antes das receitas(despesas) financeiras
464,8
255,3
328,0
Margem operacional
17,6%
14,1%
16,1%
Depreciação e amortização
58,1
45,7
51,4
EBITDA
522,9
301,0
379,4
Margem EBITDA
19,8%
16,6%
18,6%
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(98,8)
11,2
7,8
Variações monetárias e cambiais líquidas
(33,0)
(26,0)
(23,5)
Outras receitas(despesas)não operacionais líquidas
(1,0)
0,4
(0,2)
Lucro antes dos impostos
332,0
240,9
312,1
Imposto de renda e contribuição social
(48,0)
(45,5)
(74,9)
Participação dos minoritários
(1,7)
(0,8)
(2,4)
Lucro líquido
282,3
194,6
234,8
Margem líquida
10,7%
10,7%
11,5%
Quantidade de ações ao final do período
718.341.868 716.424.846 719.265.234
Lucro por ação
0,39291
0,27163
0,32643

Entrega, Receita Líquida e Margem Bruta
No 1T0 5 foram entregues 30 jatos, sete a mais do que no 1T0 4. Devido ao maior número de entregas,
o faturamento líquido cresceu 12,2% em relação ao 1T04, alcançando R$ 2.036,5 milhões.

Entregas por Mercado
Comercial
ERJ 135
ERJ 145
ERJ 140
EMBRAER 170
Defesa
EMB 145
Executivo
Legacy-Executive/Shuttle
Total

4T04
34
1
23
10
8
8
42

1T04
22
14
8
1
1
23

1T05
28
2
16
10
2
2
30

Além dos jatos regionais entregues, a receita líquida contempla vendas de peças de reposição e
serviços, vendas ao Mercado de Defesa e ao Mercado de Aviação Executiva. Estes três segmentos
representaram 24,1% da receita total no 1T05, comparado a uma participação de 29,3% no 1T04.
Receita Líquida
por Segmento
Aviação Comercial
Aviação de Defesa
Aviação Executiva
Serviços aos Clientes e Outros
Total

4º Trimestre
2004
R$
%
1.795,3
67,8
239,5
9,1
416,8
15,7
195,9
7,4
2.647,5
100,0

1º Trimestre
2004
R$
1.283,8
382,7
149,0
1.815,5

%
70,7
21,1
8,2
100,0

2005
R$
%
1.546,6
75,9
209,1
10,3
85,6
4,2
195,2
9,6
2.036,5
100,0

O segmento de Defesa representou 10,3% da receita total, equivalente a R$209,1millhões comparado
a R$382,7 milhões registrados para o mesmo período do ano anterior. Esta diminuição se deve

2

principalmente à redução no reconhecimento de receitas dos contratos de aeronaves de vigilância
aérea, particularmente com a Força Aérea Mexicana, cujo contrato se enc ontra em fase final. O
declínio apresentado no trimestre é conseqüência do andamento dos contratos em carteira, sendo que
o contrato do governo da índia ocorrerá ao longo do segundo semestre, período no qual as entregas
dos cinco Legacys estão previstas. Além disso, no 1T04 houve entrega de um ERJ 145 para a
companhia aérea estatal colombiana SATENA , o que não ocorreu no 1T05.
A margem bruta de vendas no 1T05 foi de 30,8%, menor portanto que a margem de 31,8% obtida em
igual período do ano anterior, uma vez que esta foi impactada por uma desvalorização da cotação
média do dólar no período de 7,8%.
Despesas Operacionais e Lucro Operacional
As despesas operacionais no trimestre, incluindo a Participações dos Empregados nos Lucros e
Resultados (PLR) quando comparadas com as do 1T04, nota-se uma queda de 7,1%, principalmente
devido a uma redução nas despesas comerciais no montante de R$50,4 milhões no 1T05. Durante o
1T04 foi reconhecida uma despesa no valor de R$13,1 milhões referente ao programa de suporte
técnico dedicado às primeiras aeronaves EMBRAER 170 que, à época, estavam entrando em
operação. Adicionalmente, as despesas comerciais no 1T05 foram beneficiadas pela valorização do
real frente ao dólar norte americano verificada no período, uma vez que aproximadamente 80% destas
são denominadas em dólares.
Em contrapartida, as despesas administrativas mantiveram -se estáveis com relação ao 4T04, porém
apresentaram um crescimento de R$23,2 milhões em relação ao 1T04. Este aumento deve-se
principalmente ao reconhecimento de despesas relacionadas à implementação do projeto de revisão
dos processos administrativo e operacionais no valor de R$15,7 milhões. Este projeto visa melhorar os
processos e as ferramentas de gestão.
Como conseqüência, a Embraer obteve no 1T05 um lucro operacional antes das receitas e despesas
financeiras, incluindo-se a provisão de PLR, 28,5% superior aos R$ 255,3 milhões registrados no 1T04.
A margem operacional atingiu 16,1% enquanto no mesmo período do ano anterior foi de 14,1%.
EBITDA
A geração de caixa medida pelo EBITDA, atingiu no 1T05 R$ 379,4 milhões, superior aos R$ 301,0
milhões no 1T04.
A margem EBITDA, isto é, a razão entre o EBITDA e a receita líquida, foi de 18,6%, superior a
margem de 16,6% apurada no 1T04.
A variação do Lucro Líquido
No 1T0 5 a Embraer apresentou uma receita financeira líquida de R$7,8 milhões em comparação a uma
receita financeira líquida de R$11,2 milhões obtida em igual período de 2004. O reconhecimento de
receita se deve ao impacto da valorização do real sobre o passivo financeiro em moeda estrangeira
realizada no período.
As despesas com variações monetárias e cambiais foram similares ao igual período de 2004, devido à
maior estabilidade do real verificada no período bem como o equilíbrio de ativos e passivos em outras
moedas.
A Embraer apresentou lucro líquido de R$234,8 milhões, 20,7% superior ao apresentado no 1T0 4, com
uma margem liquida de 11,5% .

Gestão Financeira
A partir de 9 de março de 2005, com a aquisição da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, seus
demonstrativos de resultados passaram a ser consolidados nas demonstrações financeiras da
Embraer, que apresentaram resultados não materiais no demonstrativo de resultados, já os efeitos da
consolidação da OGMA no balanço são demonstrados conforme abaixo:
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Dados de Balanço
(R$ milhões)
(2)
Disponibilidades
Contas a receber-total
Estoques
Ativo permanente
Fornecedores
Endividamento bancário
Patrimônio líquido (3)
Caixa (endividamento) líquido

Embraer (1)
2.278,7
1.971,0
4.201,8
2.326,2
1.557,4
2.695,8
4.552,0
(417,1)

1T05
OGMA
30,0
167,4
171,4
47,1
103,8
69,4
(39,4)

Total
2.308,7
2.138,4
4.373,2
2.373,3
1.661,2
2.765,2
4.552,0
(456,5)

(1) Consolidado sem os efeitos da OGMA
(2) Inclui Caixa/Aplicações financeiras e Titulos e Valores Mobiliários
(3) Patrimonio líquido OGMA no valor de R$ 160,6 eliminado no consolidado

Em 31 de março de 2005 a posição de caixa da Embraer totalizava R$2.308,7 milhões. Na mesma
data, o endividamento total era de R$2.765,2, assim a Empresa apresentava um endividamento líquido
de R$456,5 milhões.

Dados de Balanço
(R$ milhões)
Disponibilidades (*)
Contas a receber-total
Estoques
Ativo permanente
Fornecedores
Endividamento bancário
Patrimônio líquido
Caixa (endividamento) líquido

4T04
3.587,8
1.689,9
4.069,6
2.326,8
1.486,4
3.553,6
4.417,7
34,2

1T04
3.193,8
1.292,3
3.647,2
2.173,8
1.571,1
2.677,9
3.828,6
515,9

1T05
2.308,7
2.138,4
4.373,2
2.373,3
1.661,2
2.765,2
4.552,0
(456,5)

* Inclui Caixa/Aplicações financeiras e Titulos e Valores Mobiliários

Contas a Receber e Estoques
A rubrica de contas a receber passou de R$1,7 bilhão para R$2,1 bilhões entre o 4T04 e o 1T05,
representando um crescimento de 26,5%. Do saldo do 1T05, R$1.472,2 milhões referem-se a
aeronaves entregues, cujos financiamentos de vendas estão em processo de estruturação.
Fazem parte deste saldo, sete aeronaves entregues a US Airways em 2004 e três durante o 1T05.
Considerando que no final de 2004 a Embraer possuía três aeronaves configuradas para a US Airways
em seu estoque, a Embraer e a empresa aérea entraram em acordo, transformando os depósitos
efetuados pela US Airways em investimento parcial em aeronaves, de forma a permitir a entrega
destas no primeiro trimestre de 2005.
A Embraer, em conjunto com um de seus clientes, está estruturando operação no mercado de
capitais norte-americano para financiar aeronaves entregues em 2005. Enquanto este processo não for
concluído, estas aeronaves permanecerão no nosso contas a receber.
Já os estoques cresceram R$303,6 milhões entre o 4T04 e o 1T05, chegando a R$4.4 bilhões. Isto
ocorreu devido ao início da cadência de produção do EMBRAER 175 e EMBRAER 190, que terão suas
primeiras entregas realizadas durante a segunda metade do ano.
Ainda, o contas a receber e os estoques da OGMA em 31 de março de 2005 totalizavam R$167,4
milhões e R$ 171,4 milhões, respectivamente.
Endividamento
Apesar do aumento na necessidade de capital de giro verificada nos primeiros três meses deste ano,
princ ipalmente pelo aumento do estoques e do contas a receber, o endividamento bancário da
Embraer diminuiu R$ 788,4 milhões. Esta diminuição deve-se principalmente a antecipação do
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pagamento de uma linha de exportação. Em outubro de 2004 a Embraer negociou uma linha de préembarque no valor total de R$ 1.141,9 milhões. Deste total, R$824.7 milhões estavam pendentes em
Dezembro de 2004 e foram completamente pré-pagos em janeiro deste ano.
Ao final do 1T0 5, do total do endividamento de R$2.765,2 milhões, 77.6% representavam
financiamentos de longo prazo, em comparação a 62% ao encerramento do 4T0 4. Este aumento
reflete a política da empresa de alongamento do perfil da dívida. As linhas de longo prazo têm seus
vencimentos ocorrendo entre 2006 e 2011.
No 1T05, considerando-se os efeitos dos contratos de “swap”, 97,7% do endividamento total foi
denominado em moedas estrangeiras, basicamente em dólares norte-americanos a um custo médio
ponderado de 5,3% ao ano mais variação cambial, enquanto que os restantes 2,3% são denominados
em reais e estão sujeitos a juros médios ponderados de 14,8% ao ano.
Caixa
Já que mais de 95% das suas receitas são em dólar e que US$9,9 bilhões representam encomendas
firmes em carteira, a Embraer possui uma proteção natural das suas operações .
Do total do caixa no 1T05 de R$2.308,7 milhões, que inclui aplicações financeiras de curto prazo e
títulos e valores mobiliários, 73,8% são aplicações realizadas em reais e os restantes 26,2% em
moeda estrangeira, em sua maioria denominadas em dólar. A estratégia de investimento do caixa da
Embraer está baseada na perspectiva dos investimentos futuros que são em sua maioria realizados
em reais.
Investimentos em P&D e Produtividade
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
No 1T0 5 foram investidos R$83,9 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente na nova
família de jatos EMBRAER 170/190. Adicionalmente, foram investidos R$23,4 milhões em
desenvolvimento de programas de defesa, valor este coberto por contratos específicos de
desenvolvimento.
Produtividade e Capacitação Industrial
Os investimentos realizados em capacitação industrial da empresa, incluindo melhorias e
modernização dos processos industriais e de engenharia, máquinas e equipamentos totalizaram
R$24,6 milhões no 1T05.

Informações Complementares em US GAAP
A Embraer, nesta mesma data, divulgou também os resultados do 1T05 de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (US GAAP). A seguir são apresentados alguns dos
resultados consolidados em US GAAP, em dólares norte americanos.
•

A receita líquida no primeiro trimestre de 2005 totalizou US$763,3 milhões;

•

O lucro bruto apurado foi de US$268,0 milhões com uma margem bruta de 35,1%;

•

O lucro operacional no período totalizou US$124,5 milhões, com uma margem operacional de
16,3%;

•

O lucro antes dos impostos foi de US$120,3 milhões (15,7% da receita líquida);

•

O imposto de renda e a contribuição social totalizaram US$22,5 milhões, representando uma
taxa efetiva de 18,7%

•

O lucro líquido no período chegou a US$96,5 milhões (12,6% da receita líquida).

Mercado de Aviação Comercial, Executiva e de Defesa
Mercado de Aviação Comercial
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Durante o primeiro trimestre de 2005, a Embraer anunciou que a Republic Airways Holdings
acrescentou 16 encomendas firmes e 34 opções de EMBRAER 170 à sua carteira de pedidos, em
uma operação que considera a substituição de uma encomenda já existente de oito aeronaves ERJ
145 e a adição de outros oito aviões neste acordo. Isto eleva os pedidos em carteira da Republic para
39 encomendas firmes de EMBRAER 170 e 61 opções para aviões do mesmo tipo. Das 16 novas
encomendas, duas já haviam sido computadas no relatório de entregas da Embraer do quarto trimestre
de 2004.
A Republic usará as novas aeronaves do pedido firme para oferecer serviços à Delta Air Lines por meio
da operadora Delta Connection. A Republic já voa o EMBRAER 170 para a United Airlines nas cores
da United Express, e recebeu 13 E-jets até o momento. Por meio de suas subsidiárias, esta empresa
é uma das maiores operadoras de aeronaves Embraer, com mais de 110 jatos regionais e E-Jets
Em fevereiro, a Embraer entregou o 900º jato da família ERJ 145 para o cliente europeu Luxair. A
cerimônia de entrega do segundo avião ERJ 135 da Luxair aconteceu na sede da Embraer em São
José dos Campos.
Luxair pretende usar seus dois novos ERJ 135 para servir ao London City Airport (LCY) a partir de
Luxemburgo, e também em rotas mais longas de sua malha. O ERJ 135 foi homologado para operar
em LCY em outubro de 2003 e hoje é um dos poucos jatos autorizados a trafegar nesse aeroporto.
A Harbin Embraer anunciou em março a venda de cinco aviões ERJ 145 para a China Eastern Airlines
Jiangsu Ltd. O contrato marca o segundo pedido da companhia chinesa feito junto à Harbin Embraer
Aircraft Industry Co. Ltd. (HEAI). As entregas estão programadas para começar no segundo semestre
de 2005 e continuar em 2006. Este contrato aumentará a frota de aviões ERJ 145 na China para 16
aeronaves, contando-se os cinco jatos operados pela Sichuan Airlines e os seis da China Southern
Airlines.
Mercado de Aviação Executiva
Em março a Embraer anunciou que o jato executivo Legacy recebeu a certificação de autoridades
aeronáuticas do Brasil, Estados Unidos e Europa para aumentar seu teto operacional para 41.000 pés
(12.500 metros).
O aumento do teto operacional permite aos operadores do Legacy tirar vantagem de rotas aéreas
menos congestionadas, tornando os vôos mais rápidos e agradáveis.
A Embraer entregará o primeiro avião apto a voar a 41.000 pés para novos clientes no segundo
trimestre de 2005. Um boletim de serviço para proprietários de aeronaves Legacy em operação será
disponibilizado para aqueles que o solicitarem, e alguns já estão programados para implementação.
Juntamente com outras melhorias do produto anunciadas na convenção da National Business Aviation
Association (NBAA), no mês de outubro passado, o novo teto operacional reflete o inabalável
comprometimento da Embraer com o aprimoramento do avião.
Um dia após a certificação do aumento do teto operacional do Legacy, a Embraer anunciou a Boutsen
Aviation como representante autorizada de vendas no Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), no
Principado de Mônaco e na Côte d’Azur francesa. Esta representação contempla a família Legacy de
jatos executivos da Embraer, composta pelo Legacy Executive, o Legacy Shuttle e o Legacy Shuttle
HC. Esta parceria nos permitirá estar mais próximos de nossos clientes europeus e cuidar de suas
necessidades específicas.
Mercado de Defesa
A Embraer anunciou em fevereiro a assinatura de um Memorando de Entendimento com a
Organização para Pesquisas e Desenvolvimento de Defesa do Governo da Índia - DRDO (Defence
Research and Development Organization), visando proporcionar suporte ao desenvolvimento do novo
Sistema AEW&C (Airborne Early Warning & Control -Alerta Aéreo Avançado e Comando/Controle) da
Força Aérea Indiana. O novo sistema deverá ter por base a plataforma EMB 145 ISR (Inteligência,
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Vigilância e Reconhecimento). A grande experiência da Embraer em projetos semelhantes foi fatorchave na decisão da DRDO.
Os analistas do Governo da Índia vêm coletando dados técnicos sobre a aeronave necessários para o
estudo. Atendendo à solicitação dessa Organização, uma equipe da Embraer visitou recentemente a
Defence Research and Development Organization, mantendo discussões aprofundadas de forma a
apoiar esse esforço.
Após esta análise, deve ser assinado um contrato inicial de três aeronaves EMB 145 AEW&C e
suporte técnico durante toda a fase de desenvolvimento. Prevê-se um pedido de outras aeronaves no
futuro, dependendo da evolução da primeira fase de desenvolvimento.
A Embraer vem trabalhando firme e decididamente para incrementar o relacionamento já existente com
o Governo da Índia, iniciado em 2003 quando 5 aviões Legacy (Transporte de Autoridades) foram
contratados pelo Governo indiano, continuando sempre pronta para cooperar com novos programas,
como o novo Sistema AEW&C.
Serviços ao Cliente
À medida que cresce nossa frota de aviões nos Estados Unidos, especificamente a de novas
aeronaves da família EMBRAER 170/190, precisamos também expandir para continuar indo ao
encontro da expectativa dos clientes quanto ao fornecimento de serviços de manutenção de alta
qualidade.
A Embraer está expandindo suas operações de manutenção em Nashville, Estado do Tennessee, nos
Estados Unidos, e na Europa, através da aquisição da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal S.A.
para atender à crescente demanda por serviços completos de manutenção de aeronaves.
Na Europa, as autoridades de concorrência de Portugal, da Alemanha e da Itália completaram em
março a permissão para o consórcio formado pela Embraer e a European Aeronautic Defense and
Space Company (EADS) adquirir uma participação majoritária no capital da OGMA - Indústria
Aeronáutica de Portugal S.A..
Para o propósito específico de comprar a OGMA, a Embraer e a EADS criaram a AIRHOLDING
SGPS, S.A., controlada pela Embraer, com 99% do seu capital, e com participação de 1% da EADS.
No futuro, a participação da EADS nesta empresa poderá chegar a 30%.
Pedidos em Carteira e Previsão de Entregas
Das 145 aeronaves previstas a serem entregues em 2005, a Embraer entregou 30 durante o primeiro
trimestre do ano.
A Embraer estima entregar aproximadamente 60% do número de aeronaves previstas para 2005
durante o segundo semestre do ano, em decorrência principalmente das entregas dos jatos
EMBRAER 175 e EMBRAER 190, que se iniciarão na segunda metade do ano.
A Embraer mantém a sua previsão de entregas de 145 aeronaves nos segmentos Comercial,
Executivo e de Defesa (inclui somente aeronaves de transporte de autoridades) para os anos de 2005
e 2006.
Em março de 2005, o segmento da Aviação Comercial apresentava o seguinte quadro de pedidos em
carteira:
Modelo
ERJ 135
ERJ 140
ERJ 145
EMBRAER 170
EMBRAER 175
EMBRAER 190
EMBRAER 195

Pedidos
Firmes
123
94
681
172
15
155
15

Opções
2
20
211
137
230
20

Entregas
108
74
634
56
-

Pedidos em
Carteira
15
20
47
116
15
155
15
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Total

1.255

620

872

383

A carteira total de pedidos firmes da Embraer encerrou o primeiro trimestre de 2005 totalizando US$
9,9 bilhões. A seguir apresentamos a evolução dos pedidos em carteira ao final de cada trimestre:
Pedidos Firmes em Carteira US$ Bilhões

11,0

10,9
10,5

10,1

1Q04

2Q04

3Q04

4Q04

9,9

1Q05

Relações com Investidores
No mercado doméstico as ações ordinárias e preferenciais da Embraer negociadas na Bolsa de
Valores de São Paulo (BOVESPA) registraram no 1T05, uma valorização de 0,76% e uma
desvalorização de 6,13% , chegando em 31 de março a R$ 15,92 e R$ 20,84, respectivamente. Por sua
vez o índice Bovespa subiu 1,58%.
Já as ADS’s (“American Depositary Shares”) da Empresa, negociadas na Bolsa de Valores de Nova
York (NYSE), atingiram a cotação de US$ 31,30 no último pregão do trimestre, representando uma
desvalorização de 6,4% no mesmo período.
O volume médio diário das ações ordinárias (ON) no trimestre foi de R$ 4,0 milhões, contra um volume
no 1T04 de R$ 4,4 milhões, o volume das ações preferenciais (PN) no 1T05 foi de R$ 9,8 milhões,
contra R$ 12,8 milhões no 1T04 e o volume das ADS’s, no mesmo período de comparação foi de US$
21,6milhões e US$ 17,4 milhões, respectivamente.
No trimestre foi aprovada pelo Conselho de Administração da Embraer, em reunião realizada em 11 de
março de 2005, a distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R$ 106,5 milhões, sendo
distribuídos R$ 0,13892 por ação ordinária e R$ 0,15281 por ação preferencial. Este montante equivale
a 45,3% do lucro líquido apurado no trimestre.

Acontecimentos Recentes
Embraer Lança os Jatos Very Light e Light
No dia 3 de maio a Embraer anunciou que está fortalecendo a sua posição no mercado de aviação
executiva com novos produtos e serviços complementando a oferta do Legacy com jatos para as
categorias Very Light e Light.
Criada recentemente, a categoria Very Light é composta por aeronaves que transportam entre 6 e 8
pessoas ou até 10.000 libras (4.536 kg). O segmento Light, já estabelecido, é composto de jatos que
usualmente transportam até 8 ou 9 pessoas.
A inserção da Embraer nas categorias Very Light e Light foi aprovada pelo Conselho de Administração
da Empresa em abril. O inves timento nos novos jatos totalizará US$ 235 milhões. Este programa será
suportado por parceiros, instituições financeiras e pela própria geração de caixa da Embraer. Baseada
em análises minuciosas de mercado, a Embraer estimou demanda por aproximadamente 3.000 jatos
Very Light, Entry e Light na próxima década. Esta estimativa não inclui o mercado de táxi aéreo.
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O jato Very Light da Embraer transportará até oito pessoas e será equipado com o motor PW617F da
Pratt & Whitney Canada, que tem 1.615 libras de empuxo. Com quatro pessoas a bordo e velocidade
máxima de Mach 0,7, o alcance do jato Very Light é de 1.160 milhas náuticas (com reservas NBAA
IFR e alternativa de 100 milhas náuticas). O avião é projetado para decolar em distâncias curtas e é
capaz de voar a 41.000 pés de altitude.
O jato Very Light deverá entrar em serviço em meados de 2008 e terá preço de US$ 2,75 milhões, nas
condições econômicas de 2005.
O jato Light será equipado com o motor PW535E da Pratt & Whitney Canada, que tem 3.200 libras de
empuxo. Confortavelmente acomodando até nove pessoas, o alcance do jato Light será de 1.800
milhas náuticas (reservas NBAA IFR e alternativa de 100 milhas náuticas) com seis pessoas a bordo,
e sua velocidade máxima será de Mach 0,78. O avião também é projetado para decolar em distâncias
curtas e é capaz de voar a 45.000 pés de altitude.
O jato Light deverá entrar em serviço em meados de 2009 e terá preço de US$ 6,65 milhões, nas
condições econômicas de 2005.
A Embraer se compromete a fazer investimentos de longo prazo neste negócio para assim oferecer
produtos revolucionários e soluções completamente integradas a uma sofisticada clientela. O objetivo
da empresa é construir uma pujante unidade de negócio para a aviação executiva, bem como a infraestrutura global para sustentá-la.
Venda para a Saudi Arabian Airlines
No dia 27 de abril, a Saudi Arabian Airlines assinou um contrato para o pedido firme de 15 aviões
EMBRAER 170, com a primeira entrega prevista para dezembro de 2005. A empresa tornou-se assim
o primeiro cliente deste modelo de avião da Embraer no Oriente Médio.
Ao entrar no 60º ano de operação, a Saudi Arabian Airlines está fortemente comprometida com o
desenvolvimento e expansão dos serviços no Reino da Arábia Saudita e região. A empresa aérea tem
a intenção de usar seus novos aviões EMBRAER 170 nos seus mercados domésticos e regionais,
adicionando freqüências em rotas já existentes e, eventualmente, desenvolvendo mini-hubs em Hail
City, ao norte do país, e Abha, no sul.

Venda de Três Jatos da Família EMBRAER 170/190 para Tame
A Embraer anunciou no dia 18 de abril a venda de três aviões da família EMBRAER 170/190 para a
TAME Línea Aérea del Ecuador, a companhia aérea estatal equatoriana. O cliente vai adquirir dois
jatos EMBRAER 170, de 76 assentos, e um EMBRAER 190, de 104 lugares. As entregas ocorrerão
em 2005 e 2006.
A TAME é a mais importante companhia aérea do Equador. Em 42 anos de operação, a empresa já
transportou mais de 28 milhões de passageiros.
O anúncio confirma a Carta de Intenções revelada em novembro de 2004 na cidade de Quito. Pelo
contrato assinado hoje, a TAME tem quatro opções de compra para aviões da mesma família de jatos.
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Apresentação dos resultados 1T05
Data: Terça-feira, 17 de maio, 2005

Português (BR GAAP)
9:00 hrs (SP)
8:00 hrs (NY)

Inglês ( US GAAP)
10:00 am (NY)
11:00 am (SP)

Telefone:
+55 11 2101-1490
Código: Embraer

Telefones:
+1 800 473-6123
+1 973 582-2706

Número para Replay
+55 11 2101-1490

Número para Replay
1 973 341-3080

Código: Embraer

Código: 6060657

A apresentação será transmitida ao vivo pela internet no endereço www.embraer.com.br

Para informações adicionais, contatar:
Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A
Anna Cecilia Bettencourt
(12) 3927 1216
acecilia@embraer.com.br
Andrea Bottcher
(12) 3927 3054
abottcher@embraer.com.br
Paulo Ferreira
(12) 3927 3953
ferreira.paulo@embraer.com.br

Este documento inclui projeções, declarações a respeito de eventos ou circunstâncias ainda não ocorridas ou
estimativas. Essas projeções e estimativas têm por embasamento, em grande parte, nas nossas expectativas atuais,
projeções sobre os eventos futuros e tendências financeiras que afetam o nosso negócio. Essas estimativas estão
sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e
comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos; expectativas de tendências para a nossa indústria; nossos planos
de investimento; nossa capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente acordadas; e
regulamentações governamentais existentes e futuras.
As palavras: “acredita”, ”pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera”, e termos similares têm por
objetivo identificar expectativas. Não nos sentimos obrigados a publicar atualizações ou revisar quaisquer estimativas
em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros acontecimentos. Em vista dos riscos e
incertezas, as estimativas, eventos e circunstâncias sobre o futuro podem não ocorrer. Nossos resultados reais podem
diferir substancialmente daqueles mencionados em nossas expectativas.
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EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Em Milhares de Reais - Legislação Societária
ATIVO
31 de Dezembro
2004
Auditado
CIRCULANTE
Disponível
Titulos e valores mobiliários
Contas a receber
Provisão para créditos de líquidação duvidosa
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
sobre créditos fiscais
Outros créditos
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Depósitos em garantia
Total Circulante

3.463.744
124.061
1.400.595
(62.378)
87.219

31 de Março
2005
Revisado
2.190.748
117.939
1.800.781
(136.720)
129.113

277.161
322.558
4.017.330
81.878
616.864
10.329.032

284.073
510.347
4.313.874
69.720
615.659
9.895.534

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Titulos e valores mobiliários
Contas a receber
Impostos a recuperar
Depósitos em garantia
Estoques
Outros créditos
Imposto de renda e contribuição social
sobre créditos fiscais
Despesas pagas antecipadamente
Total Realizável Longo Prazo

74.468
351.721
4.887
673.329
52.245
63.471

76.463
474.338
4.574
682.521
59.317
67.927

292.982
16.024
1.529.127

289.575
14.544
1.669.259

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total Permanente

53.948
1.094.853
1.177.953
2.326.754

13.185
1.131.626
1.228.516
2.373.327

TOTAL DO ATIVO

14.184.913

13.938.120

11

PASSIVO
31 de Dezembro
2004
Auditado

31 de Março
2005
Revisado

CIRCULANTE:
Financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar
Contribuição de parceiros
Adiantamento de clientes
Impostos e encargos sociais a recolher
Imposto renda e contribuição social a recolher
Provisões diversas
Contingências
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do Circulante

1.362.546
1.477.236
129.952
9.554
996.896
91.201
33.982
894.035
237.806
2.119
145.830
39.809
5.420.966

619.611
1.652.112
126.987
9.266
1.028.905
123.163
38.500
927.933
417.278
2.119
94.540
77.129
5.117.543

EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar
Contribuição de parceiros
Adiantamento de clientes
Impostos parcelados de longo prazo
Contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Total do Exigível a Longo Prazo

2.191.156
9.158
27.870
371.715
275.035
37.554
1.024.853
346.355
4.283.696

2.145.649
9.092
47.233
357.989
256.648
114.460
788.757
359.064
4.078.892

62.594

122.493

-

67.199

3.144.427
139.277
274.415
859.538
4.417.657

3.149.780
140.015
274.415
859.537
128.246
4.551.993

14.184.913

13.938.120

PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTURO
PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reserva legal
Reserva de lucro
Lucros acumulados
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO
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EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO
Em Milhares de Reais - Legislação Societária

Três meses encerrados
em 31 de março de
2004
2005
Revisado
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
Administrativas
Comerciais
Outras despesas operacionais líquidas
Participação nos lucros e resultados
LUCRO ANTES DAS (DESPESAS) e RECEITAS FINANCEIRAS
(DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Variações monetárias e cambiais líquidas
LUCRO OPERACIONAL APÓS AS (DESPESAS) RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS LÍQUIDAS
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
LUCRO APÓS OS IMPOSTOS
PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
QTDE AÇÕES AO FINAL DO PERIODO
LUCRO POR AÇÃO NO FINAL DO PERÍODO (em R$)

1.815.521

2.036.544

(1.237.578)
577.943
(86.148)
(192.790)
(13.420)
(30.299)
255.286

(1.408.805)
627.739
(109.402)
(142.372)
(16.073)
(31.963)
327.929

(81.777)
(104.699)
93.076
112.511
(26.017)
(23.460)
240.568
312.281
378
(222)
240.946
312.059
(45.522)
(74.865)
195.424
237.194
(823)
(2.406)
194.601
234.788
716.424.846 719.265.234
0,27163
0,32643
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EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.
FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO
Em milhares de Reais - Legislação Societária
Três meses encerrados em
31/03/04
31/03/05
Revisado
ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Lucro líquido para o período
Itens que não afetam o caixaDepreciações e amortizações
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão de estoques (obsolescência)
Ganhos (perdas) na alienação de ativo permanente
Provisão(reversão) para perdas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Juros provisionados sobre empréstimos
Provisão para (reversão de) contingências
Variações monetária e cambial, líquidas
Variação cambial de subsidiárias consolidadas
Participação dos minoritários
MUDANÇAS NOS ATIVOS E PASSIVOS:
Contas a receber
Estoques
Despesas pagas antecipadamente
Impostos a recuperar
Outros créditos
Depósitos em garantia
Fornecedores
Impostos de renda e contribuição social a recolher
Provisões diversas
Contribuições de parceiros
Adiantamentos de clientes
Contingências
Impostos a recolher
Outras
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

194.601

234.788

45.693
(762)
11.947
(96)
10.073
(26.001)
29.802

51.430
3.225
19.133
(136)
(14.748)
46.524
32.887

10.435
6.986
823
283.501

9.467
(15.786)
19.541
2.407
388.732

(321.470)
(313.060)
6.814
(6.919)
11.717
(7.905)
403.634
53.516
(4.123)
(212.386)
(13.743)
34.328
(1.933)
241.070
(130.460)

(451.686)
(322.749)
13.638
(41.581)
(177.497)
(7.987)
174.810
4.518
33.898
870
13.622
(66.091)
108.868
132.928
(584.439)

153.041

(195.707)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Venda de imobilizado
Titulos e valores mobiliários
Adições ao imobilizado
Adições ao diferido
Adições investimentos
Incentivos fiscais
CAIXA USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

303
(3.193)
(25.815)
(81.248)
1.208
(108.745)

219
4.127
(24.634)
(83.854)
(399)
737
(103.804)

ATIVIDADES FINANCEIRAS:
Financiamentos pagos
Novos financiamentos obtidos
Dividendos e juros sobre o capital pagos
Aumento de capital
CAIXA GERADO(USADO) NAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

(788.437)
393.943
(116.649)
2.064
(509.079)

(1.430.495)
609.490
(157.832)
5.352
(973.485)

AUMENTO LÍQUIDO DO DISPONÍVEL

(464.783)

(1.272.996)

DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO

3.658.604

3.463.744

DISPONÍVEL NO FINAL DO PERÍODO

3.193.821

2.190.748
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