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A Embraer S.A. em cumprimento à Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral as projeções para o ano de 2017.
A Embraer espera entregar de 97 a 102 jatos comerciais, de 70 a 80 jatos executivos
leves e de 35 a 45 jatos executivos grandes (que incluiu também o Legacy 500 e o
Legacy 450). As receitas totais devem ficar entre US$ 5,70 bilhões e US$ 6,10 bilhões.
A contribuição aproximada na receita de cada segmento de negócio para 2017 é a
seguinte: 56% Aviação Comercial, 28% Aviação Executiva, 15% Defesa & Segurança e
1% Outros negócios.
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A Empresa espera atingir uma Margem EBIT consolidada de 8,0% a 9,0% (de US$ 450
milhões a US$ 550 milhões) e Margem EBITDA de 13,5% a 14,5% (de US$ 770
milhões a US$ 890 milhões).
A Embraer espera que os investimentos totais alcancem US$ 650 milhões em 2017.
Desse total, Pesquisa representará US$ 50 milhões, Desenvolvimento de produto
representará US$ 400 milhões e CAPEX será de US$ 200 milhões.
Como resultado das estimativas de receita, lucro operacional e investimentos, assim
como outros fatores, a Companhia espera que em 2017 seu Fluxo de caixa livre seja
um consumo máximo de US$ 150 milhões.
As estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando
as informações atualmente disponíveis, de forma que dependem, substancialmente,
das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, dos setores de
negócios em que a Companhia atua e dos mercados internacionais, estando, portanto,
sujeitas a mudanças.
São José dos Campos, 9 de março de 2017
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores

