EMBRAER S.A
COMUNICADO AO MERCADO
Para um melhor entendimento do mercado, estamos transcrevendo a consulta efetuada
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA1/Nº 431/2016, de 9 de setembro de 2016:
“1.Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no jornal Folha de São Paulo,
seção Mercado, sob o título: “Chefe anticorrupção da Camargo Corrêa é réu no
caso Embraer”, em que constam as seguintes afirmações:
Contratado no ano passado para promover medidas anticorrupção na
Camargo Corrêa, o vice-presidente da empreiteira, Flávio Rimoli, tornou-se
réu em processo que investiga o pagamento de propina a funcionários
públicos da República Dominicana. À época ele era vice-presidente jurídico
da Embraer.
Rimoli, que foi chamado para a Camargo Corrêa após a empreiteira ser
flagrada na Operação Lava Jato (que investiga corrupção na Petrobras),
virou réu no processo que em que a Embraer é acusada de pagar propina a
autoridades dominicanas durante a negociação de venda de oito aviões
Super Tucanos à Força Aérea daquele país, entre 2008 e 2010, no valor de
US$ 92 milhões.
De acordo com as investigações, os executivos da Embraer autorizaram
pagamento de US$ 3,5 milhões em suborno ao coronel da reserva da
República Dominicana Carlos Piccini Nunez, que teria facilitado o negócio.
Dois delatores apontam que Rimoli formalizou a propina em contratos
forjados.
[...]
Reportagem da Folha desta quinta-feira (8) mostrou que, além da República
Dominicana, o governo americano investiga suspeitas de que a Embraer
pagou propina para obter contratos na Arábia Saudita e na Índia.
A empresa é investigada pelos EUA desde 2010, quando um contrato com
os dominicanos despertou suspeitas dos americanos. Desde então, a
investigação foi ampliada para examinar negócios em mais oito países.
2. Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça se as notícias
são verídicas, e, se confirmada sua veracidade, deverá explicar os motivos pelos
quais entendeu não se tratar de um fato relevante, assim como comentar outras
informações consideradas importantes sobre o tema.

3. Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET,
categoria: Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre Consultas
CVM/BOVESPA, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a
transcrição deste ofício.
4. Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com Empresas, no
uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei
6.385/76, e na Instrução CVM Nº 452/07, caberá a determinação de aplicação de
multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras
sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência contida neste ofício,
até as 9h30min de 05.09.2016, a contar do conhecimento do teor deste
expediente, enviado exclusivamente por e-mail, não obstante o disposto no
parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.”
A Embraer esclarece que desde 2011 divulgou e mantem a CVM e o mercado em geral
informados sobre uma investigação interna confidencial de apuração de fatos relativos
a alegações de possíveis violações da legislação anticorrupção em vendas de
aeronaves em outros países. Em 29 de julho de 2016 a Embraer divulgou fato
relevante para informar sobre o significativo progresso das negociações com as
autoridades norte americanas visando a resolução da investigação.
Apesar do avançado estágio das negociações, não houve a resolução até o momento
e, para preservar a eficácia dos procedimentos investigativos, a Embraer não se
pronuncia detalhada e publicamente sobre o objeto, o andamento ou as conclusões da
investigação.
Para manter seus investidores informados sobre os potenciais efeitos de tal
investigação sobre suas atividades, a Embraer descreve o atual estado da investigação
por meio de fatos relevantes de 19 de maio de 2015 e 29 de julho de 2016, além do
seu Formulário de Referência, dos seus comunicados de resultados e em notas
explicativas às suas demonstrações financeiras trimestrais e anuais.
Em tais relatórios, a Embraer descreve a situação atual das negociações, nos
seguintes termos (conforme o Comunicado de Resultados trimestrais mais recente
divulgado em 29 de julho de 2016):
“A Companhia recebeu, em setembro de 2010, uma intimação (subpoena) da
Securities and Exchange Commission (SEC) e questionamentos correlatos do
U.S. Department of Justice, ou DOJ, relativos à possibilidade de não
conformidade com o U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) em certas vendas
de aeronaves fora do Brasil. Em resposta, a Companhia contratou advogados
externos para realizar uma investigação interna em operações realizadas em três
países.
Em decorrência de informações adicionais, a Companhia voluntariamente
expandiu o escopo da investigação interna para incluir as vendas em outros
países, reportou sobre esses fatos à SEC e ao DOJ e colaborou com estas
autoridades. A Companhia deu início em maio de 2015 a discussões com o DOJ
com o objetivo de encerrar, mediante possível resolução, os procedimentos
investigativos relativos a alegações de não conformidade com o FCPA.

Em 2016, as negociações com as autoridades americanas progrediram
significativamente ao ponto em que a Embraer fez uma provisão para perdas de
R$ 641.960 (US$ 200 milhões) no trimestre encerrado em 30 de junho de 2016
refletindo o provável desfecho de tais negociações. O montante de tal provisão é
uma estimativa, não tendo ainda sido finalmente determinado. Adicionalmente à
obrigação pecuniária, um acordo definitivo com o DOJ e a SEC provavelmente
contemplará (1) um acordo pelo qual a persecução criminal da Companhia seria
diferida pelo prazo estipulado em tal acordo, e seria dispensada ao término do
prazo; e (2) uma obrigação de contratar um monitor independente para avaliar o
cumprimento pela Companhia de qualquer acordo que venha a ser celebrado com
as autoridades governamentais norte-americanas.
Outras condições não-pecuniárias poderão vir a ser dispostas em qualquer
acordo definitivo. As negociações com as autoridades norte-americanas estão em
andamento e, portanto estão sujeitas a mudanças. Não há garantias de que a
Companhia conseguirá ao final celebrar um acordo definitivo sobre tais assuntos
com essas autoridades governamentais norte-americanas. Processos
relacionados e outros desenvolvimentos estão em curso em outros países e
poderão resultar multas adicionais, que poderão ser substanciais, e
possivelmente outras sanções e consequências adversas substanciais. A
Companhia acredita que não existe base adequada para estimar provisões ou
quantificar possíveis contingências relacionadas a estes processos e
desdobramentos em outros países.
A Companhia continuará a cooperar com todas as autoridades competentes,
conforme as circunstâncias requeiram.
Em decorrência da investigação independente, iniciamos um esforço amplo para
aprimorar e expandir nosso programa global de compliance. Este projeto durou
vários anos e abrangeu o reexame de todos os aspectos de nossos sistemas de
compliance e, onde apropriado, a sua reformulação e complementação. Alguns
dos principais aprimoramentos incluem a criação do Departamento de
Compliance, a eleição de um Diretor de Compliance reportando para a Vice
Presidência Executiva Jurídica que, para esses temas, reporta diretamente ao
Comitê de Auditoria e Riscos do Conselho de Administração, o desenvolvimento
de um programa para monitorar a contratação e o pagamento de terceiros,
melhorias nas políticas, procedimentos e controles de compliance, o
aprimoramento dos canais de denúncia anônima e o desenvolvimento de um
programa de treinamento e educação abrangente concebido para manter e
revigorar uma forte cultura de compliance em todos os níveis da Embraer de
forma global. A Companhia continuará a promover melhorias e atualizações em
seu programa de compliance.”
Neste contexto, a Embraer avalia que a instauração de ação penal contra o executivo
que deixou de participar de sua administração não constitui fato que exija divulgação
adicional nos termos da Instrução CVM 358/2002. A Embraer não é parte no processo
criminal e, portanto, não pode sofrer perdas no âmbito deste processo. Por estas
razões, a Embraer não publicou fato relevante específico relativo a esse tema.
A Embraer continuará a manter o mercado informado quanto aos aspectos relevantes
da investigação e, em especial, quaisquer potenciais efeitos da investigação para a
Embraer, nos termos da regulamentação de mercado de capitais.

São José dos Campos, 12 de setembro de 2016.
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