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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 252/2020-SLS
(“Ofício”), de 28 de abril de 2020, às 10h58m, no âmbito do Convênio de Cooperação
firmado com a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”):
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 28/04/2020, sob o título “Embraer
inicia arbitragem contra Boeing e ação cai 7,5%”, consta, entre outras informações, que a
Embraer:
1. Identificou cerca de US$ 1 bilhão em economias possíveis ao longo de 2020, que vão
reduzir o impacto da redução das entregas no ano;
2. Tem negociações com bancos nacionais e estrangeiros para levantar cerca de US$ 1
bilhão.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 29/04/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Em atenção ao questionamento do Ofício acima transcrito, no tocante à menção de que
foram identificados cerca de US$ 1 bilhão em economias possíveis ao longo de 2020, que
vão reduzir o impacto da redução das entregas no ano, a Companhia esclarece o que
segue.
Conforme fato relevante disponibilizado pela Companhia no dia 26 de março de 2020, a
Companhia está monitorando o surto da COVID-19 e seus impactos sobre seus
funcionários, operações, economia global, fornecimento e demanda de seus produtos e
serviços. Nesse sentido, em teleconferência com analistas e investidores, o VicePresidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores da Companhia mencionou
medidas adotadas de preservação de caixa, citando como exemplo uma possível
economia de US$ 1 bilhão em caso de redução nas entregas de aeronaves no ano. A
Embraer tem um ciclo histórico de capital de giro baseado em um consumo de caixa de,
aproximadamente, US$ 1 bilhão nos primeiros 6 a 8 meses do ano em função da sua
produção normal de aviões. Em um ano atípico em decorrência dos impactos da
COVID-19 na indústria aeronáutica, é natural esperar que a Embraer atue junto a sua
cadeia de fornecedores e colaboradores para reduzir essa sazonalidade, não se tratando,
portanto, de uma estimativa mas sim de uma mera exemplificação.

No tocante à menção a negociações com bancos nacionais e estrangeiros para levantar
cerca de US$ 1 bilhão, a Embraer regularmente avalia acesso a fontes complementates
de financiamento, tanto no mercado brasileiro como no mercado internacional. No
passado, em outras oportunidades, a Embraer obteve financiamentos em valores
próximos a US$ 1 bilhão. A menção a tal montante em teleconferência com analistas e
investidores, tratou-se também de uma exemplificação de operações que a Embraer já
fez no passado e que pode vir a fazer no futuro, dentro do curso ordinário de seus
negócios.
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado
informados sobre quaisquer temas considerados relevantes.
São José dos Campos, 30 de abril de 2020.
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