EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo consulta enviada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
à Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício n.
223/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), de 1º. de julho de 2020, às 19h50m:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada, em 30.06.2020, no site da Folha de São
Paulo, intitulada 'Embraer diversifica e entra no mercado de segurança
cibernética', em que constam, em resumo, as seguintes informações:
"A Embraer, terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, entrou
no mercado de segurança cibernética.
A empresa paulista passou a controlar a Tempest Serviços de Informática, líder
do setor no país, em um negócio com valores não revelados.
Além disso, a Embraer fez um aporte de R$ 20 milhões por meio de um fundo
na Kryptus, que fornece soluções de criptografia para as Forças Armadas,
entre outros.
A Atech, subsidiária de sistemas de alta tecnologia da Embraer, deverá
coordenar os esforços das três empresas no mercado, que em 2019
movimentou US$ 1,5 bilhão (R$ 8,1 bilhões nesta terça, 30) no país".
2. A respeito, solicitamos o envio de manifestação em relação à veracidade da
notícia no que tange à Companhia, 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.”
A este respeito, esclarecemos o seguinte:
(i)

a Embraer participa do mercado de alta tecnologia, no qual se insere o
segmento de segurança cibernética;

(ii)

a Embraer já detinha uma participação minoritária indireta na Tempest
Security Intelligence (“Tempest”) por intermédio do do Fundo de Investimento
em Participações Aeroespacial (“FIP Aeroespacial”), que tem como cotistas,
além da Embraer, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, e a Agência de
Desenvolvimento Paulista;
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(iii)

em 1º. de julho de 2020, a Embraer anunciou, por meio de nota à imprensa,
a assinatura de contrato para investimento no capital da Tempest, que
poderá resultar no aumento de sua participação direta no capital da referida
empresa. A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de
determinadas condições usuais para esse tipo de transação e a obtenção
das aprovações necessárias;

(iv)

Além disso, o FIP Aeroespacial selecionou a Kryptus S.A. como empresa
investida para receber um aporte de até R$ 20 milhões;

(v)

Tanto o investimento a ser realizado pela Embraer na Tempest, quanto o
investimento comprometido pela Embraer para que o FIP Aeroespacial
invista na Kryptus, não compreendem valores relevantes para a Embraer ou
que possam influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários
de emissão da Embraer;

(vi)

Esses investimentos reforçam o compromisso da Embraer com o
desenvolvimento de uma cadeia nacional para a indústria aeronáutica e de
defesa no Brasil, cujo foco inclui o segmento de segurança cibernética.

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado
informados sobre quaisquer temas considerados relevantes.
São José dos Campos, 2 de julho de 2020.

Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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