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 95/2018SAE (“Ofício”),
de 19 de janeiro de 2018, às 10h54m, no âmbito do Convênio de Cooperação firmado
com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
“Em notícia veiculada pelo Jornal “O Estado de S. Paulo”, em 19/01/2018, sob o
título “Boeing prepara nova proposta para Embraer”, consta, entre outras
informações, que:
1. A Boeing está trabalhando para superar as objeções de militares brasileiros
a uma aliança da empresa norte-americana com a Embraer, com alternativas para
preservar os direitos de veto do governo a decisões estratégicas e salvaguardas para
seus programas de defesa; e
2.

a nova oferta avalia a Embraer entre US$ 5 bilhões a 6 bilhões.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de 22/01/2018,
com a sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas
importantes.”
Em atenção ao Ofício acima transcrito, esclarecemos que, conforme fato relevante
divulgado em 21.12.17, a Embraer e a Boeing Co. têm desenvolvido entendimentos
preliminares com vistas a encontrar uma estrutura de combinação de negócios que
atenda o interesse comum de ambas as companhias e de seus acionistas, respeitado,
no caso específico da Embraer, as restrições legais e estatutárias, bem como o
interesse da segurança nacional.
Nesse contexto, a Embraer, a Boeing Co. e o Governo Brasileiro, por meio de seus
respectivos interlocutores, conjuntamente, têm buscado obter um maior
aprofundamento acerca da questão, registrando a Embraer o enfoque construtivo que a
respeito vem adotando o Governo Brasileiro.
Reitera a Embraer, contudo, que não há garantia de que a pretendida combinação de
negócios venha a se concretizar e, por tudo isso, tampouco é possível definir que
estrutura ou desenho, respeitadas as condições acima referidas, se haja definido, ainda
que preliminarmente, como aquela a ser adotada, de modo que não é possível fazer
qualquer comentário nesse sentido.
Em relação à suposta avaliação da Companhia, divulgada na Notícia, a Embraer
esclarece que não possui neste momento elementos para manifestar-se sobre esse
tema, uma vez que, como mencionado acima, nesta data não há sequer definição sobre
a estrutura ou desenho para a pretendida eventual combinação de negócios.
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Reiteramos que a Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na
medida em que o assunto em questão evolua.
São José dos Campos, 22 de janeiro de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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