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14 A 20 DE AGOSTO DE 2021

AVIAÇÃO EMBRAER APRESENTA PRIMEIROS RESULTADOS POSITIVOS NO TRIMESTRE DESDE O COMEÇO DE 2018, QUEDA QUE PIOROU NA PANDEMIA

Divulgação

EMBRAER
REGISTRA LUCRO
Companhia reporta lucro trimestral no período de abril a junho
de 2021, o que não acontecia desde o primeiro trimestre de 2018
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Depois de três anos e três meses reportando prejuízos trimestrais, a Embraer aponta
lucro líquido ajustado, excluindo-se impostos e itens especiais, de R$ 212,8 milhões no
segundo trimestre de 2021. Os
dados foram divulgados na manhã da última sexta-feira (13).
Considerando o lucro atribuído aos acionistas, o valor foi
maior: R$ 438,1 milhões.
O bom resultado é fruto, principalmente, da recuperação da
atividade comercial no período, em todos os segmentos de
negócio da fabricante.
A carteira de pedidos firmes
(backlog), a quantidade de encomendas para novas aerona-

212,8

MILHÕES
de reais foi o lucro líquido
reportado pela Embraer no
segundo trimestre de 2021,
interrompendo prejuízos

FUTURO
capacidade de
E“Temos
dobrar o tamanho da
Embraer nos próximos
anos. É muito positivo”.
Francisco Gomes Neto
Presidente e CEO da Embraer

ves, encerrou o trimestre em
US$ 15,9 bilhões.
No segundo trimestre deste ano, a Embraer entregou
14 aeronaves comerciais e 20
executivas, sendo 12 jatos leves e oito grandes.
Com isso, totaliza 23 jatos comerciais e 33 executivos --22
jatos leves e 11 grandes-- entregues no semestre.
A receita líquida atingiu R$
5,92 bilhões, aumento de 107%
em relação ao segundo trimestre de 2020 com “crescimento
de dois dígitos em todos os
segmentos de negócio”, informou a empresa.
Nos seis meses do ano, a receita líquida cresceu 81% em
relação ao mesmo período do

PROJEÇÕES
AVIÕES
94% da frota global da
Embraer já está voando
novamente e 97% da frota
já voa nos Estados Unidos.

B
B

TURBOÉLICE
Projeto do novo avião
caminha positivamente
e desperta interesse de
companhias nos EUA.

SUSTENTABILIDADE
Embraer se compromete
com 50% de redução
nas emissões líquidas de
carbono até 2040.
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ENERGIA
Compromisso de usar 100%
de energia proveniente de
fonte renovável até 2030, e
50% até 2025.

ano passado.
A fabricante encerrou o trimestre com caixa total de R$
12,5 bilhões e dívida líquida de
R$ 9,2 bilhões.
Para 2021, a Embraer estima
entregar entre 45 e 50 jatos comerciais e de 90 a 95 jatos executivos. No ano, a receita líquida consolidada deve ficar entre
US$ 4 e US$ 4,5 bilhões.
FUTURO.

Em apresentação internacional, o presidente e CEO da
Embraer, Francisco Gomes
Neto, disse que a companhia
está “em um momento muito
positivo”, com “resultados fortes” que mostram que a “estratégia foi bem executada”.
“Estamos num bom momento.
Na aviação comercial, anunciamos novos pedidos recentemente. Esses pedidos e outras
atividades mostram o contínuo
interesse em nossos jatos comerciais. Também tivemos desempenho muito forte na nossa
parte de segurança cibernética
e segurança.”
Gomes Neto disse que 2021 é
ano de recuperação e, a partir
de 2022, a Embraer pretende captar o seu desempenho
pleno. “Temos capacidade de
dobrar o tamanho da Embraer
nos próximos anos. Somos
uma empresa diferente e estamos no processo de transformação”, disse o executivo.
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JATOS
é a estimativa máxima de
entrega de novas aeronaves
da Embraer para 2021, com
mercado em recuperação

