Sexta-feira, 27 de Março de 2020
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ESTIMATIVAS 2020

fez a Embraer
B Coronavírus
suspender as estimativas
para 2020, que virão só
quando empresa tiver ideia
do impacto nos negócios.

AVIAÇÃO FABRICANTE REPORTOU PREJUÍZO EM 3 DOS 4 TRIMESTRES DE 2019, QUE TEVE GASTOS COM A SEPARAÇÃO DA AVIAÇÃO COMERCIAL

Informações
financeiras
da Embraer

1

PREJUÍZO
Em 2019, a Embraer
reportou um prejuízo
líquido ajustado de R$
862,7 milhões.
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CAIXA
Companhia terminou 2019
com forte liquidez e uma
posição de caixa total de
R$ 11,2 bilhões.
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DÍVIDA
Dívida total da Embraer
era de R$ 13,6 bilhões em
2019, com prazo médio de
quase cinco anos.

4

RECEITA
Receita líquida atingiu
R$ 8,58 bilhões no 4º
trimestre de 2019 e R$ 21,8
bi no ano passado.

Embraer tem prejuízo de R$ 862 mi
em um ano, de acordo com balanço
Empresa apurou um prejuízo líquido de R$ 867,8 milhões no quarto trimestre do ano passado, conforme balanço
financeiro; trata-se do terceiro período de três meses no ano passado em que a Embraer relata prejuízo líquido

2019: R$ 862,7 milhões (prejuízo ajustado)
2018: R$ 224,3 milhões (prejuízo ajustado)
Entregas
2019: 198 aeronaves
2018: 181 aeronaves
Fonte: Embraer
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A Embraer apurou prejuízo
líquido de R$ 867,8 milhões
no quarto trimestre do ano
passado, conforme balanço
financeiro divulgado pela
companhia.
Trata-se do terceiro período
de três meses no ano passado em que a Embraer relata
prejuízo. O único trimestre
com lucro foi o segundo,
com R$ 26,1 milhões.
Com isso, a companhia encerrou 2019 com prejuízo líquido ajustado (excluindo-se
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impostos diferidos e itens especiais) de R$ 862,7 milhões.
Parte da queda nas finanças
deve-se aos gastos com a separação da Aviação Comercial
do restante da companhia, que
exigiram R$ 485,5 milhões no
ano passado.
A empresa vem sendo impactada com a crise provocada
pela pandemia de coronavírus, que derrubou companhias

aéreas em todo mundo, com
voos cancelados e países com
fronteiras fechadas.
As ações da Embraer caíram
pela metade neste ano.
Os papéis começaram na casa
de R$ 20 em janeiro e estavam
sendo vendidos a R$ 10,57 na
manhã desta quinta-feira.
No quarto trimestre de 2019,
a Embraer entregou 35 aeronaves comerciais e 46 executivas

16,8de dólares era
ABilhões
o valor da carteira de
pedidos firmes a entregar
da Embraer em 31 de
dezembro de 2019.

EXPERIÊNCIA

Companhia colabora com tecnologias e
com peças para combate ao coronavírus
PEÇAS. A Embraer está se
unindo a empresas e centros
de pesquisas no país para
colaborar com tecnologias que
possam aumentar a disponibilidade de equipamentos e
soluções para o combate ao

coronavírus. Desenvolvidas
em conjunto com a cadeia de
fornecedores, as ações englobam a fabricação de peças para
a indústria de ventiladores e
respiradores, a substituição de
componentes importados para

ventiladores e o desenvolvimento de sistemas de filtros de
alta eficiência para transformação de leitos regulares em
tratamento intensivo. Também
há estudos para o desenvolvimento de respiradores simples,
robustos e portáteis visando a
utilização rápida. “Já temos iniciativas em apoio a uma fábrica
nacional de respiradores”.
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(20 jatos leves e 26 grandes).
No ano passado inteiro, a empresa entregou 89 aeronaves
comerciais e 109 executivas
(62 jatos leves e 47 grandes),
ficando dentro das estimativas
da companhia.
A carteira de pedidos firmes
da companhia atingiu US$ 16,8
bilhões em 31 de dezembro.
A Embraer ainda apurou uma
receita líquida de R$ 8,58 bilhões durante o último trimestre do ano passado e de R$ 21,8
bilhões no ano.
A pandemia do coronavírus
fez com que a fabricante suspendesse as estimativas para
2020. “As estimativas atualizadas serão divulgadas assim que
a Embraer tiver maior visibilidade do impacto do vírus nos
seus negócios”, informou.
Em nota, a Embraer disse que
não sofreu atrasos em sua cadeia de suprimentos, fabricação ou impactos na demanda.
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