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Carteira de pedidos firmes ficou estável e empresa mantém projeção de receita.

A fabricante de aviões Embraer obteve lucro líquido de R$ 222,2 milhões no terceiro trimestre
do ano, com queda de 5% em relação aos R$ 233,9 milhões de igual período de 2009. A
receita líquida foi de R$ 1,82 bilhão, o que representa uma queda de 22%. Os números estão
de acordo com o padrão contábil internacional (IFRS).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (lajida) somou R$ 227,4 milhões,
19,1% abaixo dos R$ 281,0 milhões obtidos um ano antes. A margem lajida apresentou
melhora, de 12,0% para 12,5%.

Segundo comunicado da Embraer, divulgado ontem, a carteira de pedidos firmes se manteve
estável ante o segundo trimestre, totalizando US$ 15,3 bilhões em 30 de setembro, US$ 100
milhões a mais que em junho. A empresa informou ainda que seu caixa líquido se manteve
sólido ao fim do terceiro trimestre e atingiu R$ 1 bilhão.
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A Embraer fechou o período de julho a setembro com um total de 44 aviões entregues, 13 a
menos que no mesmo período do ano passado. As entregas do terceiro trimestre também
ficaram abaixo do segundo trimestre, com um total de 69 jatos. As aeronaves entregues pela
Embraer neste ano somam 154 unidades. No mesmo período de 2009, a companhia entregou
153 jatos.

Segundo a empresa, o crescimento da carteira de pedidos firmes nos últimos meses se deve,
principalmente, aos contratos da aviação comercial, anunciados em julho, durante a feira de
Farnborough, na Inglaterra. Na ocasião, a Embraer divulgou a venda de 37 jatos. A inglesa
Flybe, uma das maiores companhias aéreas de baixo custo da Europa, encomendou 35 jatos
Embraer 175 e a brasileira Trip comprou dois 190.

A Embraer informou ainda que mantém a expectativa de receita de US$ 5,2 bilhões em 2010 e
espera entregar um número maior de aeronaves no último trimestre do ano, por conta da
certificação e entrada em produção dos jatos executivos Legacy 650.

Fonte:Valor Econômico - Virgínia Silveira
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