EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo o questionamento enviado pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), por meio do Ofício nº 1/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 2 de janeiro de 2018 às
15h08m:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Folha de São Paulo,
seção Mercado, sob o título “Proposta da Boeing inclui divisão militar da Embraer”,
em que constam as seguintes afirmações:
A proposta da Boeing para associar-se à Embraer não é restrita à área de
aviação comercial. Inclui também a divisão de defesa da
fabricante brasileira, segundo a Folha apurou junto a pessoas próximas da
negociação.
Isso tornará a conversa ainda mais sensível politicamente, já que o governo
brasileiro diz que vetará a perda de controle nacional da empresa devido à
sua importância estratégica na área militar.
A gigante americana não tem um formato fechado de oferta. Trará à mesa
exemplos de parceria na área militar que dão salvaguardas de soberania
aos países.
[...]
A especulação inicial era de que a Boeing só estava interessada em
adquirir a nova linha de jatos regionais da Embraer, a exemplo do que sua
rival europeia Airbus havia feito em outubro com a canadense Bombardier.
A aviação executiva, ponto forte em modelos pequenos e médios
da Embraer, também está na mira porque não é nicho da Boeing.
[...]
Um dos focos no desenho da oferta da Boeing é a área de engenharia
da Embraer.
A empresa americana tem uma geração de engenheiros que deve se
aposentar em cinco anos. Já a Embraer é conhecida por um corpo técnico
mais jovem. Um dos projetos mais citados em conversas sobre o negócio
é o substituto do Boeing-767, pioneiro nas viagens intercontinentais com
só dois motores.
A área de vendas também é central. A Boeing opera a partir de 20 países,
enquanto a Embraer está em quatro.
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O mercado regional chinês, amplamente desatendido, será alvo de
competição dura —a começar pela fabricante local Comae, que associouse aos russos da Sukhoi.
Na área militar, a Boeing pode ampliar a parceria com a Embraer na
promoção do KC-390. O cargueiro tático é um exemplo da ligação Força
Aérea- Embraer. Sem a injeção de R$ 5 bilhões para desenvolvimento e
a compra de 28 unidades iniciais pelo governo, não haveria o modelo.
O alvo é o mercado dominado pelo C-130 Hércules, projeto dos anos 1950.
De quebra, é um produto de uma rival da Boeing, a Lockheed Martin.
Estima-se que até 2025 haja demanda por 730 novos aviões. Algum tipo
de acerto Boeing- Embraer, segundo avaliação de especialistas, é quase
inevitável.
Por não ter para onde crescer além do mercado regional que lidera com
46% do nicho, a Embraer corre o risco de ser encurralada entre
grandes polos globais de produção, como o Airbus-Bombardier.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade
da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se
tratar de fato relevante, bem como comente outras informações consideradas
importantes sobre o tema.
3. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da
Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores
da Companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos
relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de
informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.”
Em atenção ao Ofício nº 01/2018/CVM/SEP/GEA-1, acima transcrito, esclarecemos que
as informações relevantes existentes relacionadas com a reportagem divulgada no
jornal Folha de São Paulo, seção Mercado, sob o título “Proposta da Boeing inclui
divisão militar da Embraer” não diferem daquelas divulgadas em Fato Relevante
disponibilizado no website da CVM e da B3 às 16h42m do dia 21.12.2017.
A Embraer não possui neste momento elementos para manifestar-se sobre as atuais
intenções da Boeing Co., bem como sobre a estrutura que uma potencial combinação
de negócios entre as duas sociedades poderia concretamente vir a adotar. Os objetivos
referidos na notícia acerca da área militar de atuação da Embraer não correspondem a
nenhuma estrutura específica que tenha sido definida com a Embraer até o momento.
Eventual combinação de negócios com a Boeing deve preservar, antes de mais nada,
os interesses estratégicos da segurança nacional e respeitar incondicionalmente as
restrições decorrentes da ação de classe especial (golden share) constantes do estatuto
social da companhia, de titularidade do Governo Brasileiro.
A administração da Embraer tomou, como sempre tem feito, boa nota das
manifestações públicas Governo Brasileiro e seguirá em conformidade com elas em
quaisquer futuros entendimentos.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados na medida em que o
assunto em questão evolua.
São José dos Campos, 3 de janeiro de 2018.
José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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