EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo consulta enviada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) à
Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício 147/2018-SAE
(“Ofício”), de 1º de fevereiro de 2018, às 10h53m, no âmbito do Convênio de
Cooperação firmado com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
“Em notícia veiculada pelo jornal Correio Braziliense, em 01/02/2018, sob o
título “Boeing dá as cartas para comprar Embraer”, consta, entre outras
informações, que:
1.A Boeing vai apresentar hoje uma nova proposta ao governo
brasileiro para consolidar a união com a Embraer, defendendo a
manutenção da golden share (ação especial, com direito a veto) da
União apenas na área de defesa da aérea brasileira;
2.A gigante norte-americana está disposta a investir US$ 6 bilhões para
adquirir a propriedade da Embraer — e não o controle, no caso da área
de defesa—, sem tirar as operações da companhia do Brasil, nem
alterar a marca;
3.Se o governo brasileiro sinalizar de uma forma positiva, a conclusão
do negócio deve se dar em 10 meses, no máximo, um ano.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de
02/02/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.”
Em atendimento ao Ofício, esclarecemos que as informações relevantes existentes
relacionadas com a notícia acima transcrita não diferem daquelas já divulgadas em
Fato Relevante disponibilizado no website da CVM e da B3 às 16h42m do dia 21 de
dezembro de 2017.
Na dinâmica das conversas com o grupo de trabalho, do qual o Governo participa,
vem sendo ventiladas formas para eventual combinação de negócios, já informada no
Fato Relevante divulgado em 21.12.2017, sem que nenhuma delas constitua
efetivamente oferta ou proposta para concretização do negócio, mas tão somente um
arcabouço de discussão com vistas a orientar os entendimentos.
Em relação ao valor mencionado na notícia, a Embraer esclarece que não possui
neste momento elementos para manifestar-se sobre esse tema, uma vez que não há
definição sobre a estrutura de uma potencial combinação de negócios e sobre os
valores que a mesma poderia envolver.
Por fim, a Companhia não tem como comentar a previsão de conclusão de uma
potencial combinação de negócios no prazo mencionado na notícia, uma vez que,
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quando e se definida possível estrutura, a mesma estará sujeita à aprovação não
somente do Governo Brasileiro, mas também dos órgãos reguladores nacionais e
internacionais e dos órgãos societários das duas companhias.
Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos, 2 de fevereiro de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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