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1. Perspectiva de pequeno crescimento em 2012, segundo a Embraer
O resultado do primeiro trimestre confirma crescimento das vendas em 16,6%, porém
o lucro operacional não cresceu 35% como esperado e sim 2%. Por sua vez, o lucro
líquido caiu em relação ao primeiro trimestre de 2011, ainda que vá dobrar em 2012.

Fonte: Resultados do Primeiro Trimestre de 2012 – disponível em www.embraer.com

Confirma as expectativas da empresa, que está muito cautelosa:
“As expectativas para 2012 são de que as entregas serão ligeiramente maiores do que em
2011 em termos de unidades e receita, mas existem riscos consideráveis devido às
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incertezas que cercam a recuperação da economia mundial.”

Essa expectativa para 2012 já estava delineada no Guidance 2012, publicado em 9 de
fevereiro de 2012, onde a empresa aponta:
“Neste cenário, que não difere muito daquele vivido em 2011, espera-se que em 2012 a
demanda na Aviação Comercial permaneça nos mesmos patamares do ano anterior..”.
(...)
“...mercados estáveis na Aviação Executiva e na Aviação Comercial, a empresa espera que
suas Receitas possam ter um pequeno crescimento em 2012....”
(...)
“Tendo em vista o cenário acima descrito, em 2012, a Embraer espera entregar de 105 a
110 jatos comerciais, 75 e 85 jatos executivos leves e de 15 a 20 jatos executivos grandes.
Dado o mix de produtos, a Companhia espera atingir uma Receita liquida entre US$ 5,8 e
US$ 6,2 bilhões.”
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Relatório 2011, entregue a Bolsa de Nova York.
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2. Desoneração da folha garante lucro da Embraer em 2012
Como forma de aliviar a situação das grandes empresas brasileiras ante à
desaceleração da economia brasileira que vem desde 2011 e se acentua em 2012, o
governo brasileiro resolveu beneficiar determinadas empresas que poderiam deixar de
recolher 20% do total de sua folha de pagamento ao INSS em troca de um imposto de
1% no faturamento da empresa.
Esta proposta para as grandes montadoras de automóveis (com alto faturamento) não
é vantagem. Porém, para a Embraer é uma mão na roda.
Veja no gráfico abaixo quanto vai ganhar a empresa em 2012, caso se confirmem suas
previsões:

Fonte: Relatório Anual 2011 – disponível em www.embraer.com . 2012 é uma estimativa em base ao Guidance 2012 da Embraer.
Informação sobre acordo de desoneração da folha em Isto É Dinheiro EDIÇÃO: 757, 5.abril 2012

Veja que o ganho previsto da empresa em 2012 é de R$ 291 milhões de reais, quase o
dobro do lucro da empresa em 2011.
Assim, o Governo Dilma vai distribuindo dinheiro da Previdência para os empresários
em “apuros”. Depois tentará aumentar a idade para a aposentadoria do trabalhador,
argumentando um rombo na Previdência.
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3. Com ganho desta desoneração, a Embraer poderia reduzir a
jornada para 40 horas semanais, contratar 1.511 novos
trabalhadores, e abrir creches para 17 mil filhos(as) de
funcionários(as)
Exigimos da empresa e do Governo Federal (que é acionista da empresa, com poder de
veto) que utilize esta economia com a desoneração da folha para melhorar as
condições de trabalho e vida dos funcionários da Embraer e que, portanto, não sirva
para enriquecer banqueiros estrangeiros, que detém a maior parte das ações da
Embraer hoje.
Vejam quanto custa para a empresa reduzir a jornada para 40 horas semanais e como
esta economia poderia melhorar a vida dos funcionários:
Contabilidade das horas trabalhadas em 2011 pelos funcionários da Embraer
Ano

2011

No. Trabalhadores

17.265

Total de horas trabalhadas com jornada semanal de 43,5 horas

33.045.210

Com jornada reduzida para 40 horas semanais

30.386.400

Saldo

2.658.810

Contratação de novos(as) trabalhadores(as)

1.511

Fonte: www.embraer.com.br “A Embraer em números” – confeccionado pelo ILAESE

Análise dos números acima elencados:
a) Caso a Embraer reduzisse a jornada para 40 horas semanais, teria que contratar
em 2011 mais 1.511 trabalhadores.
b) O aumento na folha de pagamento seria de R$ 157.551.970,00 ou 8,7% de
reajuste na folha de pagamento total.
c) Como a empresa ganhará R$ 291 milhões com a desoneração da folha de
pagamento em 2012, gastando R$ 157 milhões para garantir uma jornada de
40 horas para todos os trabalhadores, acrescidos de 1.511 novos
trabalhadores, ainda sobraria R$ 134 milhões de reais, que poderiam ser bem
usados para garantir creches para filhos(as) de todos(as) funcionários(as).
d) Caso ela quisesse de fato cumprir um papel social, poderia com estes R$ 134
milhões restantes, abrir 17 mil vagas de creches, supondo que cada
trabalhador(a) tenha 1 filho(a) entre 0 a 5 anos de idade.2

2

Segundo a pesquisadora Samantha Neves, do grupo de educação da Rede Nossa São Paulo, o custo médio nacional para a
construção de uma creche com capacidade para 120 alunos seria de R$ 1 milhão, incluindo a manutenção e a operação da
unidade.
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4. Vendas entre 2001 e 2012 aponta situação estável da empresa
Visto em 12 anos de trajetória econômica, a Embraer está em uma situação estável,
como mostra o gráfico a seguir:

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é uma estimativa da própria Embraer no seu
Guidance 2012.

A Embraer teve nos últimos 9 anos um faturamento em torno de R$ 10 bilhões de
reais.
O lucro operacional (EBITDA), antes dos impostos e transações financeiras revela a
produção da fábrica, sem operações financeiras nem pagamento de impostos é, em
média, de 12% das vendas, similar ao da VW Brasil que foi de 10% em 2010. Para
efeito de comparação, a Vale teve uma margem de 51% em 2011 e a Petrobras de 18%
em 2011.
A expectativa da empresa para 2012 se confirmou, com crescimento de vendas em
16% no primeiro trimestre, Porém, o lucro operacional, onde a empresa esperava
crescimento de 35%, cresceu apenas 2%.
Deve-se notar que os dados de 1 trimestre não são conclusivos, principalmente em
meio a tantas incertezas.

5

5. Queda do lucro líquido já preocupa
Porém, no que se refere aos lucros, há uma queda continuada há 10 anos (com
interrupção em 2009):

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é uma estimativa da própria Embraer no seu
Guidance 2012.

A margem de lucro está em torno de 5%. Em comparação, a margem de lucro da Vale é
de 35%, a da Petrobras foi de 15% nos últimos anos e da Volkswagen Brasil em torno
de 6%.
Comparativamente, a Embraer se iguala às grandes montadoras de automóveis em
níveis de lucro operacional e margens de lucro. No faturamento, se equipara às
montadoras médias tipo Toyota, Honda, Renault.
Segundo dados da empresa, ela espera um crescimento dos lucros em 184% em 2012,
uma recuperação depois da grande queda em 2011, devido à provisão de perdas pela
falência da American Airlines no valor de R$ 465 milhões. Portanto, o lucro líquido
deveria ter sido de R$ 523 milhões, segundo informação da Embraer no balanço de
2011 (4º. trimestre).
Refletindo a queda do lucro líquido nos últimos 10 anos, os dividendos distribuídos aos
acionistas também estão caindo, como mostra gráfico abaixo:
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Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com.

Vejam que nos anos de crise, onde há queda do lucro, a empresa repassa quase todo o
lucro para os acionistas da empresa. Em 2011, a Embraer repassou mais do que os
lucros para os donos, aumentando o endividamento da empresa.
Justamente no período em que a Diretoria Executiva da empresa resolveu não investir
no projeto de aviões de grande porte. Prefere repassar os lucros aos acionistas a
apostar na empresa e disputar com as grandes empresas, tipo Boeing ou Airbus.
Para efeitos de comparação, a Vale repassa 40% do lucro para os acionistas, enquanto
a Petrobras repassa 35%.
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6. Receitas por setor confirmam queda da aviação comercial e
executiva, e crescimento na Defesa

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é uma estimativa da
própria Embraer no seu Guidance 2012.

O segmento de aviões comerciais já vem em queda desde 2008 e é o setor onde
empresa aposta aumentar as vendas. O segmento de jatos executivos cresceu muito
até 2010 e teve uma queda drástica e continuada desde então. O setor de Defesa é o
que mais cresce agora, a partir de encomendas governamentais de alguns países.
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7. As receitas por Área Geográfica mostram queda do mercado
norte-americano e europeu e crescimento da Ásia e Brasil

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com

As vendas para a América do Norte despencaram de 85% do total para 20% em 2011.
A Europa chegou a 33% e caiu para 25% em 2011, ultrapassando os Estados Unidos. A
Ásia chegou em 23%, quase empatado com Europa. Brasil saiu de 3% para 17% do total
de vendas em 2011 e a América Latina compra em torno de 10% do total de vendas da
Embraer.
Quadro preocupa, pois a Europa diminuirá as compras no próximo período, área que
mais tem comprado da Embraer. O mercado dos Estados Unidos que havia começado
uma recuperação, já desacelerou novamente. Os mercados que crescem são a Ásia, a
partir da China (que alcança 23% das vendas) e Brasil, centrado em Defesa, que chegou
a 17% em 2011.
A vantagem é que a Embraer diversificou suas vendas, não ficando dependente dos
Estados Unidos como era em 2003, onde vendia 85% dos seus produtos.
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8. Os pedidos firmes de aviões revelam uma queda continuada

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. *O valor de 2012 é do dia 31 de março.

Os pedidos firmes cresceram no decorrer do auge econômico mundial de 2003 a 2008
e caiu com a crise a partir de 2009 e não se recuperou mais. A empresa é muito reativa
à situação da economia mundial, especialmente aos Estados Unidos e Europa, seus
maiores mercados.
A carteira de pedidos por unidades preocupa mais ainda:
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Fonte: Relatórios anuais da Embraer – disponível em www.embraer.com

Os pedidos firmes vêm caindo sistematicamente em valores e em unidades. Estas 697
aeronaves na carteira de pedidos firmes de 2011 pode ser produzido em 2 ou 3 anos,
na capacidade produtiva atual da Embraer. São 249 aviões comerciais, 421 jatos
executivos e 27 aeronaves de Defesa e reconhecimento.
Estes 249 aviões comerciais podem ser produzidos em 1 ano e meio na atual capacidade
produtiva da Embraer (se produzem 14 por mês).
Os 421 jatos executivos podem se produzir 16 por mês, num total de 200 por ano, istoé, em 2
anos pode-se produzir todas a carteira de pedidos. Em 2011 vendeu apenas 100 jatos e se
espera vender mais 100 em 2012. Há um excesso de jatos sendo oferecidos no mercado, a
preços muito baixos.
No segmento de Defesa e Segurança tem pedidos firmes de 24 Super tucanos e 3 aviões de
reconhecimento.
Totalizando, os pedidos firmes garantem a produção da Embraer nos próximos 2/3 anos,
mantendo a mesma situação dos últimos anos.
É uma situação complicada. A empresa tem produção e vendas asseguradas até 2013. Se
piorar as condições da economia mundial, empurrará a Embraer para baixo.
Os próximos dias/meses determinarão o curso da empresa, principalmente a situação da
Europa e dos Estados Unidos.
De todas formas, a empresa conta com um cliente firme, o governo brasileiro, e seu novo
projeto de Defesa. O governo brasileiro garantiu 25% do faturamento desta área. Também
nesta área está o o cargueiro KC-390, porém é terreno de grande disputa e concorrência.
Para o setor de Defesa e Segurança a Embraer necessita ter um “padrinho” com tecnologia e
isto só pode ser o Consórcio Europeu EADS (da Airbus) ou a Boeing dos Estados Unidos.
A Embraer está no limbo, em stand bye, pela crise internacional e pela forte concorrência. Está
sendo empurrada para um acordo com a Boeing.
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9. As entregas de aviões mostra queda na aviação comercial e
executiva e crescimento na Defesa

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é uma estimativa da própria Embraer no seu
Guidance 2012.

A crise de 2008 nos países ricos se expressou na queda de entregas de aviões
comerciais a partir de 2008 e de jatos executivos, com queda acentuada a partir de
2010.
Se entregará 222 aeronaves em 2012, crescimento de 3% no ano, segundo previsão da
Empresa, quando a capacidade produtiva é de 360 aeronaves por ano,
aproximadamente.
Confirmando a expectativa de pequeno crescimento das entregas de aeronaves em
2012, no primeiro trimestre de 2012 a empresa entregou 21 aviões no primeiro
trimestre de 2012 contra 20 aeronaves no primeiro trimestre de 2011.
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10.Os operários da produção pagaram pelo “ajuste” que a Embraer
realizou em 2009
A crise de 2008 promoveu a queda de horistas e do administrativo, crescendo os
cargos de chefia e engenharia. Em 2011, para cada operário da produção havia um
engenheiro/chefe. Em 2008, antes da crise eram dois operários para cada
engenheiro/chefe. O chão da fábrica foi quem pagou o peso da crise que atingiu a
empresa em 2009:

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com.

A queda brusca de 30% da sua mão de obra em 2009 não se recuperou até agora. A
queda nas vendas foi de 7% neste mesmo ano e o lucro líquido cresceu 112% em 2009.
Os trabalhadores da produção pagaram com seu emprego a queda nas vendas das
aeronaves a partir de 2008.
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Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é o número de funcionários em 31 de março de
2012. Terceirizados de 2012 repete 2011.

Foi uma perda de 6.881 postos de trabalho dos quais se recuperaram apenas 776
empregos até março de 2012.
A Embraer, provavelmente por ter um grande corpo de engenheiros na empresa, tem
grande peso da folha de pagamento em relação ao faturamento. Por exemplo, a Vale
gasta por volta de 5% em mão de obra, a Fiat 3%, a GM 8% enquanto a Embraer está
chegando aos 20% do faturamento com salário e encargos, como mostra gráfico
abaixo:
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Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é uma estimativa da própria Embraer no seu Guidance 2012. Aí se prevê um reajuste de 10%
nos salários em 2012.

Porém, os trabalhadores da Embraer são muito rentáveis. O gráfico abaixo que mostra
o faturamento por trabalhador e o custo deste mesmo trabalhador para a Embraer. Aí
se vê a exploração que a empresa desata sobre seus trabalhadores:

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com. 2012 é uma estimativa da própria Embraer no seu
Guidance 2012.

A Embraer fatura cerca de R$ 500 mil por funcionário ao ano. Desde 2007 vem
implementando a intensificação do ritmo de produção para garantir o aumento de
produtividade do operário de R$ 350 mil por ano para 500 mil em 2012.
Trocando em miúdos, cada trabalhador da Embraer “doou” para a empresa, em 2011,
o correspondente a 15 carros Gol 0km, pois rendeu receitas no valor de R$ 600 mil
reais e custou para a empresa apenas 110 mil.
A Folha de Pagamento Real está caindo desde 2007 e se acentuou com a crise de
2009, onde a empresa economizou na folha R$ 328 milhões com a demissão de 7 mil
funcionários. Essa economia correspondeu quase a metade do lucro da empresa. Até
agora os salários não se recuperaram, como se mostra abaixo:
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Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com.Com preços de dezembro de 2010, atualizados pelo INPC/IBGE.

A seguir vemos a política de PLR da empresa e os honorários da diretoria executiva:

Fonte: Relatórios anuais da Embraer, disponíveis em www.embraer.com.
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A PLR da Vale é equivalente a 4% do seu lucro líquido, a da Petrobras em torno de 5%
do lucro líquido, enquanto da Embraer fica em torno de 15%, sendo que em 2011
chegou a mais de 50% do lucro líquido.
A diretoria executiva, com 10 membros, está ganhando uma bolada. No ano de 2011,
enquanto 17 mil funcionários ganharam uma média de R$ 4.633,00 ao ano com PLR, os
executivos da empresa ganham R$ 3,6 milhões cada um (uma mega-sena por ano).
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11. A Embraer na encruzilhada: conclusões políticas
A Embraer está diante de uma decisão histórica: ou decide crescer e enfrentar as
grandes corporações aeroespaciais e de defesa ou se acomoda em produzir aeronaves
médias, em um nicho cada vez mais disputado, até ser obrigada a se associar de forma
subordinada, se tornando uma subsidiária de uma grande transnacional do setor:
Boeing ou Airbus.
A direção executiva da empresa já tomou uma posição: ser subsidiária. Em 2011
engavetou o projeto de fabricar aviões de grande porte, que competiriam com os
aviões de Airbus e Boeing. Em abril de 2012 firmou um acordo de cooperação com a
Boeing, que abriu em escritório no Brasil. Orientação mais clara que esta impossível!
Veja a justificativa da Embraer para não encarar um projeto de aeronaves de grande
porte:
“Ao mesmo tempo foram adiados os planos para desenvolvimento de uma nova família de
jatos, de maior porte, em função do cenário competitivo adverso e do consequente alto
3
risco associado ao investimento.”

Se não está disposta a enfrentar-se com as grandes corporações, é muito rápida em
abrir projetos concorrentes com a Avibras, como é o caso do Veículo Aéreo Não
Tripulado (VANT), cujo projeto se realizará com associação entre a Embraer e a
empresa israelense Elbit em uma empresa denominada Harpia.
Ao mesmo tempo em que a direção da empresa decide tudo isto, os grandes
fabricantes começam a produzir aviões pequenos e médios, atacando o nicho ocupado
pela Embraer e Bombardier.
Aparentemente o governo brasileiro tem uma orientação diferente e por isto começou
uma intervenção mais forte na empresa. Coincidiu a saída de 17 executivos,
encabeçados por Maurício Botelho, com a entrada na direção de Arno Augustin,
quadro de primeira linha do Partido dos Trabalhadores no terreno econômico.
O governo tem um grande projeto de Defesa, de reequipamento das Forças Armadas,
vai adquirir caças de combate, fabricar submarinos nucleares, helicópteros de
combate, mísseis, aviões pesados de carga, como o KC-390, VANTs e um largo etc.
Gastará muitos bilhões de dólares e todas as multinacionais estão de olho neste
tesouro.

3

Relatório Anual 2011 da Embraer
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O governo pretende reequipar as FFAA, utilizando empresas “brasileiras”, com a
Embraer, associadas com a Boeing ou a EADS, que têm a tecnologia aeroespacial de
ponta.
Por isso, o governo já assegura 25% do faturamento da Embraer na área de Defesa e é
grande financiador da empresa, através do BNDES e do Banco do Brasil. Basta ver que
de uma dívida de US$ 1,6 bilhões de dólares em 31 de dezembro de 2011, US$ 992
milhões (60% do total) era com o BNDES e Banco do Brasil. Além disso, o BNDES
financia 37% das vendas de aeronaves da Embraer.
Os investimentos Fo governo brasileiro superam os investimentos que os acionistas da
Embraer fazem na empresa. Só isto já,justificaria sua reestatização.
Porém, o governo não vai fundo na sua orientação. Termina realizando meia operação
que, neste caso, é mesmo que nenhuma. A Embraer só pode superar sua crise como
estatal, com financiamento de longo prazo do Estado e grandes encomendas que
permitam um crescimento sustentado.
O governo federal deveria reestatizar (e renacionalizar) a Embraer transformando
todos os lucros em investimentos durante algumas décadas, projetando desde aviões
de grande porte como caças de combate e tudo o mais que seja necessário para a
indústria e a defesa do Brasil.
Deveria garantir que todo armamento e projetos de defesa fossem contratados na
Embraer estatal (junto com a Avibras e a Helibras estatizadas), assim como aviões de
pequeno, médio e grande porte que seriam obrigatoriamente comprados pelas
companhias de aviação instaladas no país.
Foi assim que o governo dos Estados Unidos bancou a Boeing e os governos europeus
bancaram a EADS.
Devemos exigir do governo que garanta financiamento e grandes encomendas, mas
apenas para a Embraer reestatizada. Se não, todos os investimentos e gastos do
governo com a empresa irá para os cofres dos acionistas da Embraer, em sua maioria
grandes fundos de investimentos estrangeiros.
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12.Os donos da Embraer em março de 2012
Hoje, a maioria das ações da Embraer é negociada na Bolsa de Nova Iorque. Se isso
não bastasse, boa parte das ações negociadas na Bolsa de São Paulo é de propriedade
estrangeira.
Onde são negociadas as ações da Embraer – 31
de março de 2012
Bolsa de Nova Iorque

Bolsa de São Paulo

47%
53%

Fonte: Relatório Anual da Embraer 2011

O gráfico abaixo demonstra que a maioria das ações da Embraer está em mãos de
acionistas estrangeiros (grandes fundos de investimentos e grandes bancos
americanos). Se somarmos as ações em mãos de Oppenheimer, Thornburg, J. P.
Morgan, Vanguard Emerging Markets, Fidelity Global Funds, com as ações de posse de
investidores em Nova York (“NYSE Outros”) resulta em 53% das ações em mãos de
estrangeiros. A isto se deve somar os acionistas estrangeiros que são a maioria dos
acionistas da conta “BOVESPA outros”, configurando uma maioria de estrangeiros na
propriedade da empresa, que hoje tem suas ações pulverizadas na Bolsa, isto é, não
tem mais grupo de acionistas controladores.
Os donos da Embraer em 31 de março de 2012
NYSE outros

25%

37%

Oppenheimer Funds
Thornburg Investment
Previ

6%
5%

11%

7%

9%

BNDESPAR

Grupo Bozano
BOVESPA outros
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Fonte: Relatório Anual da Embraer 2011

Por isso, os executivos da empresa tomam as decisões de interesse das grandes
corporações transnacionais e dos bancos estrangeiros que, evidentemente, não
coincidem com os interesses do Brasil e muito menos da classe trabalhadora brasileira.
Uma demonstração evidente deste domínio estrangeiro sobre a Embraer se revelou na
Assembleia Geral Extraordinária de 22 de novembro de 2010, onde a direção da
empresa mudou o nome de EMBRAER, Empresa Brasileira de Aeronáutica, para
EMBRAER S.A. Ou seja, a empresa tirou o termo Brasileira do seu nome, refletindo
justamente o que dizemos, que ela hoje não é uma empresa genuinamente brasileira.
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