EMBRAER S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

Comunicamos aos senhores acionistas e ao mercado em geral que, em cumprimento às
disposições constantes no Artigo 12 da Instrução CVM 358/02, conforme alterada, a
Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”) recebeu, em 15 de junho de 2017,
correspondência da Brandes Investment Partners, L.P. (“Brandes”) informando que, como
resultado do exercício pela Brandes de sua referida qualidade de gestora de
investimentos discricionária, detêm os seus Clientes, desde 14 de junho de 2017, de
forma consolidada, 111.304.212 ações de emissão da Embraer, representando 15,0317%
do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.
A Brandes, com sede em 11988 EI Camino Real, Suite 600, San Diego, CA 92130, EUA,
informou, ainda, que:
1. A Brandes é consultora de investimentos credenciado em nível federal nos Estados
Unidos da América.
2. A Brandes se acha nomeada consultora de investimentos por diversos clientes
(“Clientes”), em particular, investidores institucionais estadunidenses.
3. A Brandes recebe mandato discricionário de seus Clientes com relação a investimento
e desinvestimento de ativos nas carteiras que deixam sob sua gestão. São esses
ativos registrados em nome de cada Cliente ou pessoa por ele designado, sendo que
em momento algum são mantidos sobre a titularidade formal da Brandes.
4. Nenhum dos Clientes objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da Embraer.
5. Não consta à Brandes que os seus Clientes detenham quaisquer outros valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados a ações da Embraer,
entendendo a Brandes que, ainda que as detivessem, não seriam somáveis à parte
que lhes cabe na participação consolidada reportada pela Brandes haja vista que a

aquisição dessa participação consolidada se processa sob a gestão discricionária da
Brandes.
6. A par de contrato de prestação de consultoria de investimento celebrado pela Brandes
com cada Cliente para fins de gestão de seus ativos e que, em regra, permite à
Brandes exercer o direito de voto conferido pelas ações que compõem a carteira do
mesmo Cliente, não há nenhum acordo ou contrato entre a Brandes, de um lado, e
parte ou totalidade dos Clientes titulares da participação consolidada ora reportada, de
outro, a regular qualquer atuação em comum ou acordo similar sobre o exercício do
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Embraer.

São José dos Campos, 19 de junho de 2017.

José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores

