Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos

Ao
Conselho de Administração da
Embraer S.A.
Ref.: Relatório para fins do item VI do art. 31-D da Instrução CVM 308, de 14
de maio de 1999, conforme alterada pela Instrução CVM 509, de 16 de
novembro de 2011 (“Instrução CVM 308”) e parecer em atendimento ao
item III do § 1º do art. 9º da Instrução CVM 481

O Comitê de Auditoria e Riscos da Embraer S.A. (“Comitê” e “Companhia”), no
exercício das atribuições previstas na Instrução CVM 308, bem como no seu
Regimento Interno, apresenta abaixo relatório anual resumido e parecer, a ser
encaminhado à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que se realizará
em 26 de abril de 2012.

1. Início das atividades Comitê
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Comitê foi instalado em 8 de dezembro
de 2011, tendo sido a alteração do seu regimento interno aprovada pelo
Conselho de Administração em 23 de janeiro de 2012.
Na estrutura da Companhia até 10 de janeiro de 2012, as competências
definidas na ICVM 308 para um comitê de auditoria estatutário estavam
distribuídas entre seu Conselho Fiscal, no exercício das funções de comitê de
auditoria (audit committee) para os fins da legislação norte-americana, e o seu
Comitê de Riscos. A partir da referida data, tais competências foram
concentradas no Comitê.
2. Avaliação e a descrição das atividades, dos resultados e das
conclusões alcançadas e as recomendações feitas pelo Comitê
Desde o início das atividades do Comitê com suas atuais atribuições, foram
realizadas 2 reuniões com a participação dos membros do Conselho Fiscal,
visando (i) a transição das funções de audit committee para os fins da
legislação norte-americana, especialmente o monitoramento da qualidade e
integridade dos mecanismos de controles internos; e (ii) a otimização do tempo
dos membros do Comitê, do Conselho Fiscal e da Diretoria no que respeita os
assuntos relativos às demonstrações financeiras.
Durante o período em comento, todos as informações solicitadas, assim como
todas as dúvidas levantadas pelo Comitê foram satisfatoriamente respondidas
pela Diretoria da Companhia, pelo Conselho Fiscal e pelos auditores
independentes da Companhia, a PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“PWC”).
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No mesmo curto período, não houve constatações e recomendações que
mereçam destaque, posto que os trabalhos do Comitê foram focados
principalmente na transição das atividades que anteriormente estavam a cargo
do Conselho Fiscal atuando como audit committee.
3. Quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a
administração da Companhia, a PWC e o Comitê em relação às
demonstrações financeiras da Companhia
Desde a data de início de atividades deste Comitê com suas atuais atribuições,
não foram identificadas quaisquer situações nas quais exista divergência
significativa entre a administração da Companhia, a PWC e o Comitê em
relação às demonstrações financeiras da Companhia.
Com base (i) nas análises realizadas, (ii) nos esclarecimentos prestados pela
Diretoria, (iii) nas discussões com o Conselho Fiscal, (iv) nos Relatórios da
PWC, o Comitê opina no sentido de que as demonstrações financeiras relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, após apreciação pelo
Conselho de Administração, estão em condições adequadas para serem
submetidas à Assembléia Geral Ordinária para aprovação dos acionistas da
Companhia.
São José dos Campos, 15 de março de 2012.
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