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COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo o questionamento enviado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), por meio do Ofício nº 25/2018/CVM/SEP/GEA-1, de 19 de janeiro
de 2018 às 9h55m:
“1.
Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Valor
Econômico, seção Empresas, sob o título “Boeing e Embraer discutem um novo
modelo de negócio”, em que constam as seguintes afirmações:
Nas discussões envolvendo as negociações das fabricantes de aviões
Boeing e Embraer, uma das hipóteses recentemente levantada nos
bastidores seria a criação de uma terceira empresa, com as duas sendo
Acionistas. A ideia, segundo apurou o Valor, não teria resistências no
governo brasileiro, mesmo que essa eventual nova companhia tivesse
participação majoritária da Boeing. Isso porque a fabricante de aviões
nacional, nesse cenário, manteria sua independência, sem qualquer
subordinação ao capital da americana.
É importante ressaltar, contudo, que ainda se trata apenas de uma
sugestão levantada nos bastidores e não um movimento estruturado e
em andamento pelas partes envolvidas. A alternativa é vista como uma
das possíveis modalidades de parcerias entre a fabricante americana e
a Embraer, dado que o governo brasileiro deixou claro à Boeing que
não permitirá qualquer forma de controle sobre a companhia nacional,
devido ao caráter estratégico e de segurança nacional.
A Boeing tinha intenção de comprar a empresa brasileira como
movimento de mercado para fazer frente à concorrência da francesa
Airbus, que tem conquistado terreno sobre a Boeing e ainda ficou mais
forte após assinar parceria com a canadense Bombardier. Mas esbarrou
no poder de veto do governo brasileiro conferido pela "golden share"
(ação de classe especial que dá poderes maiores ao detentor) que
detêm da companhia.
Diante da recusa inicial, o movimento seguinte da americana foi propor
comprar apenas a parte de aviação comercial da Embraer, aceitando
que o governo brasileiro mantivesse sua golden share no braço militar
da Embraer , que ficaria separado. A alternativa proposta visava driblar
a forte preocupação do governo brasileiro com questões de segurança
nacional.
Mas a iniciativa também não prosperou. A visão do governo brasileiro é
que tanto o braço comercial quanto o braço militar da companhia
operam em uma espécie de "simbiose", com efeitos não só na geração
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de valor para a Embraer, mas também para a produção de tecnologia
nacional importante para o desenvolvimento econômico do Brasil.
Ainda que seja considerado que o lado militar, que hoje representa
cerca de 20% da Embraer, conseguiria sobreviver autonomamente pelo
menos nos próximos cinco anos, a leitura no governo é que em prazos
mais longos haveria dificuldade de que essa operação se sustentasse
sozinha, com efeitos muito danosos não só para a Embraer como para
o país.
É que não é apenas na aviação que a empresa está presente. A
Embraer tem gerado tecnologia também usada na Marinha, por
exemplo no submarino nuclear e em outros produtos navais, além das
aplicações civis.
Nas discussões sobre o assunto, o governo brasileiro sempre considera
que zelar pelo controle da empresa não significa um nacionalismo sem
fundamento e sim uma postura que ocorre em todo o setor de aviação.
Há quem lembre que se a Embraer tentasse comprar o controle da
Boeing não teria a menor possibilidade de concretizar o intento. Isso
porque o governo americano, mesmo sem golden share da companhia,
tem direito de vetar movimentos de estrangeiros que possam colocar
em risco questões consideradas de segurança nacional ou estratégicas.
A ideia de fazer parcerias, inclusive com outras possibilidades, como
"marketing agreement", é bem vista pelo governo, dado o contexto do
mercado internacional. Há um reconhecimento de que o setor vive um
processo de concentração e acirramento da disputa entre as grandes
empresas. Nesse ambiente, juntar-se à Boeing poderia ser positivo para
a Embraer, ainda que a avaliação no governo é que a brasileira teria
condições de seguir sozinha, caso não se chegue a um entendimento
comum entre as partes.
Na verdade, o entendimento, pelo menos em parte do governo, é que o
interesse maior de se juntar é da Boeing, que hoje sofre com custos
mais elevados de produção, não tem penetração no segmento regional
em que a Embraer opera e está perdendo a liderança para a Airbus.
Além disso, a qualidade do departamento de engenharia da Embraer é
considerado outro diferencial que a Boeing poderia agregar.
Um fator que pode dificultar um acerto entre as partes é a questão
sobre como a Suécia e a Saab, empresa fabricante do caça Gripen, irão
reagir a um entendimento entre a fabricante brasileira e a americana.
Afinal, o acordo prevê transferência de tecnologia para fabricação desse
tipo de produto no Brasil, mas vale lembrar que a Boeing é uma
concorrente direta dos suecos. Basta recordar que o caça F-18 dos
americanos disputou e perdeu para o produto sueco na licitação
finalizada em 2013. O risco de um acordo é que os segredos
tecnológicos dos suecos acabem nas mãos de um de seus principais
concorrentes.
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
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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 25/2018/CVM/SEP/GEA-1, 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.
Por fim, a Embraer esclarece que adota, de acordo com as melhores práticas de
governança corporativa, o procedimento de verificar imediatamente junto a seus
administradores que tenham conhecimento dos fatos em cada caso, não havendo
acionista controlador, a procedência de informações divulgadas junto ao público,
fazendo a devida comunicação, quando pertinente. Esse tem sido o procedimento
sistematicamente adotado pela Companhia no contexto da pretendida combinação de
negócios, na análise das matérias veiculadas na imprensa.
Caso eventualmente fatos novos de caráter relevante se verifiquem, a Embraer os
divulgará na forma prevista nas normas da CVM, mantendo o elevado padrão de
comunicação com o mercado e seus acionistas que sempre buscou adotar.
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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