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A Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), 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 2018. Algumas das estimativas que seguem abaixo são novas
e outras alteram ou ratificam aquelas divulgadas em Fato Relevante publicado pela
Companhia em 27 de outubro de 2017.
A Companhia espera entregar de 85 a 95 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).
A Embraer alterou a estimativa das receitas totais para 2018 para um valor entre US$
5,40 bilhões e US$ 5,90 bilhões, comparado com a projeção anterior de US$ 5,30
bilhões a US$ 6,00 bilhões. Tal mudança reflete uma precisão levemente maior na
estimativa da Companhia. A contribuição aproximada na receita de cada segmento de
negócio para 2018 é a seguinte: 42% Aviação Comercial, 25% Aviação Executiva, 15%
Defesa & Segurança, 17% Serviços & Suporte e 1% Outros negócios. Em relação às
suas projeções para o ano anterior, a Companhia passa a divulgar separadamente a
unidade de Serviços & Suporte.
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A Empresa espera atingir uma Margem EBIT consolidada de 5,0% a 6,0% (de US$ 270
milhões a US$ 355 milhões) e Margem EBITDA de 10,0% a 11,0% (de US$ 540
milhões a US$ 650 milhões). A projeção de EBIT consolidada da Companhia mudou do
intervalo anterior de US$ 265 milhões a US$ 360 milhões devido à alteração da
projeção das receitas totais para 2018.
A Embraer espera que os investimentos totais alcancem US$ 550 milhões em 2018.
Desse total, Pesquisa representará US$ 50 milhões, Desenvolvimento de produto
representará US$ 300 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 em 2018 um consumo de Fluxo de caixa livre

de no máximo de US$ 100 milhões. Esta projeção altera a anterior que apresentava 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, 8 de março de 2018
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores

EMBRAER S.A.
MATERIAL FACT

Embraer S.A., in accordance with CVM Instruction No. 358 of January 3, 2002,
communicates to its shareholders and the market its projections for 2018. Some of the
estimates below are new, others change or confirm those disclosed to the market in a
Material Fact dated October 27, 2017.
The Company expects to deliver between 85 and 95 commercial jets, 70 to 80 light
executive jets and 35 to 45 large executive jets (which also includes the Legacy 500 and
Legacy 450).
Embraer altered its estimate of total revenues for 2018, reflecting greater certainty with
respect to its projections as compared to the Material Fact published on October 27,
2017. Total revenues should be in the range of US$ 5.40 billion to US$ 5.90 billion,
compared to the previous estimate of US$ 5.30 to US$ 6.00 billion. The approximate
revenue contribution of each operating segment for 2018 follows: 42% Commercial
Aviation, 25% Executive Jets, 15% Defense & Security, 17% Services & Support and
1% from Other businesses. In comparison to the previous year projections, the
Company is now disclosing separately the operating segment of Services & Support.
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The Company expects consolidated EBIT margin of 5.0% to 6.0% (US$ 270 million to
US$ 355 million) and EBITDA margin of 10.0% to 11.0% (US$ 540 million to US$ 650
million). The projection of consolidated EBIT of the Company changed from the previous
range of US$ 265 million to US$ 360 million due to the change in projected total
revenues for 2018.
Embraer expects total investments to reach US$ 550 million in 2018. Of this total,
research will represent US$ 50 million, product development will represent US$ 300
million, and CAPEX will be US$ 200 million.
As a result of its revenue, operating profit, and investment estimates, among other
factors, the Company expects that in 2018 its Free cash flow will be a usage of a

maximum of US$ 100 million. This projection is different from the previous estimate of a
maximum usage of US$ 150 million.
These estimates are subject to various risks and uncertainties and are made
considering currently available information, and depending upon, in a substantial
manner, market conditions, performance of the Brazilian economy, of the industries in
which the Company competes and of international markets, and is subject to change.
São José dos Campos, March 8, 2018
José Antonio de Almeida Filippo
Executive Vice President
Finance & Investor Relations

