PROGRAMA PARA A OUTORGA DE OPÇÕES DE COMPRA
DE AÇÕES DA EMBRAER S.A. PARA DIRETORES ESTATUTÁRIOS E
EMPREGADOS
O presente Programa para Outorga de Opções de Compra de Ações da Embraer S.A.
para Diretores Estatutários e Empregados (“Programa”), aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 19 de abril de 2010 e alterado pelas Assembleias
Gerais Extraordinárias realizadas em 10 de janeiro de 2012 e 25 de abril de 2013,
estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de ações de
emissão da Embraer (“Companhia”) nos termos do art. 168, parágrafo 3º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”).
1. Objetivos do Programa
1.1 Este Programa tem por objetivos primordiais: (a) manter na Companhia e para ela
atrair pessoal altamente qualificado; e (b) assegurar às pessoas que possam
efetivamente contribuir para o melhor desempenho da Companhia e de seus valores
mobiliários, o direito de participar do resultado de sua contribuição. Pretende-se,
ainda, assegurar a continuidade da administração da Companhia e de suas
controladas e alinhar os interesses dos diretores e pessoas chave da Companhia e
de suas controladas com os dos acionistas da Companhia.
2. Administração do Programa
2.1 A administração do Programa competirá ao Conselho de Administração (“CA”),
que deverá contar com o devido assessoramento de seu Comitê de Recursos
Humanos em todas as suas etapas.
2.2 Obedecidos os termos e condições do Programa, o CA, terá amplos poderes
para: (a) tomar todas as medidas necessárias e adequadas à administração do
Programa, inclusive no que se refere à interpretação, detalhamento e aplicação de
suas normas gerais e especiais, ora estabelecidas; (b) selecionar a seu exclusivo
critério, dentre as pessoas elegíveis nos termos do item 4.1, abaixo, aquelas que
participarão do Programa e a quem serão outorgadas opções para compra de ações
("Participantes" ou "Participante"); (c) selecionar as regras aplicáveis a cada outorga
e aprovar a forma do contrato de opção de compra, especialmente no que se refere à
fixação da quantidade de ações objeto da opção, seu preço de exercício e condições
de pagamento, condições para a aquisição do direito ao exercício da opção e seu
prazo máximo de exercício; (d) determinar unilateralmente a modificação de termos e
condições das opções outorgadas, com o objetivo de adaptá-las a eventuais
exigências que vierem a ser feitas por alteração da legislação societária pertinente,
desde que tais modificações não prejudiquem os direitos do Participante; (e) autorizar
a Companhia a firmar os respectivos contratos de opção de compra de ações com os
diversos Participantes, nos termos definidos pelo CA, bem como eventuais aditivos
que se façam necessários em razão de deliberação tomada pelo CA no exercício de
sua competência de administrador do Programa.
2.3 No exercício dessa sua competência, o CA estará sujeito apenas aos limites
estabelecidos na lei, no Estatuto Social da Companhia e no Programa, ficando claro
que o CA pode tratar de maneira diferenciada Participantes que se encontrem em

situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a
estender, a outros Participantes, qualquer condição ou deliberação que entenda
aplicável apenas a um ou mais Participantes determinados.
2.4 As deliberações do CA têm força vinculante para a Companhia relativamente a
todas as matérias relacionadas com o Programa, inclusive e sem limitação, a toda e
qualquer opção outorgada nos termos do Programa.
3. Outorga das Opções
3.1 O CA outorgará opções de compra de ações da Companhia durante o primeiro
trimestre de cada ano.
3.2 A outorga de opções de compra de ações far-se-á independentemente de
pagamento, mediante a celebração de contrato entre a Companhia e o Participante,
nos termos e condições estabelecidos pelo CA, inclusive e especialmente no que se
refere a preço, condições de pagamento e prazo para o seu exercício, observadas as
condições do Programa que, para esse efeito, será parte integrante de cada contrato
de opção.
3.3 A definição da quantidade de opções de ações a ser outorgada para cada
Participante, bem como seu valor estimado, deverão obedecer a metodologias
praticadas internacionalmente pelo mercado.
4. Participantes
4.1 São elegíveis para participar do Programa os diretores e empregados da
Companhia, os diretores (ou equivalentes) e empregados de suas controladas.
4.2. Durante o prazo de vigência do Programa estabelecido na Seção 11, o CA
selecionará, a seu critério e em consistência com as políticas da Companhia, dentre
as pessoas definidas no item anterior, aqueles que participarão do Programa e que
farão jus à outorga de opções.
5. Ações Objeto do Programa
5.1 A critério do CA, a origem das ações cujos direitos de compra serão outorgados a
cada exercício poderá ser: (a) aquisição direta em bolsa de valores; (b) aumentos de
capital, observado o limite estabelecido no Artigo 7º do Estatuto Social; (c) utilização
de ações existentes em tesouraria.
5.2 As opções de compra de ações outorgadas nos termos deste Programa
conjuntamente com as opções de compra de ações outorgadas nos termos do
Programa para Membros do Conselho de Administração aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária de 25 de abril de 2013, poderão conferir direitos de aquisição
sobre um número de ações que não exceda 1,5% (um e meio por cento) das ações
representativas do capital social da Companhia a cada exercício e, no caso de
aumentos de capital, não exceda cumulativamente 5% (cinco por cento) do capital
social da Companhia.
5.3 Obedecido o limite global anual estabelecido no item 5.2, o CA estabelecerá,
anualmente, o número de opções de compra de ações aos Participantes.
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5.4 Nos termos do artigo 171, parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, e do artigo 7º, parágrafo
segundo, inciso “b”, do Estatuto Social, os acionistas não terão direito de preferência
à subscrição das ações objeto do Programa.
5.5 As ações adquiridas em razão do exercício das opções manterão todos os direitos
pertinentes às ações da Companhia.
6. Aquisição do Direito ao Exercício da Opção
6.1 Como regra geral, exceto nos casos previstos nos itens subsequentes, a
aquisição do direito ao exercício da opção dar-se-á da seguinte forma e nos seguintes
prazos: (a) ao final, respectivamente, do terceiro e quarto anos contados a partir da
data da outorga de cada opção ou do preenchimento de qualquer condição
suspensiva de sua eficácia que o CA vier a estabelecer (“Data da Outorga”), o
Participante adquirirá o direito de exercer parcela da sua opção de compra,
correspondente a 33% e 33% do número de ações; e (b) ao final do quinto ano
contado a partir da Data da Outorga o Participante adquirirá o direito de exercer a
parcela remanescente de 34%.
6.2 Nas hipóteses de desligamento da Companhia em razão de morte, invalidez
permanente ou aposentadoria (exceto aposentadoria antecipada), a aquisição do
direito ao exercício da opção dar-se-á na data do respectivo desligamento.
6.3 Nas demais hipóteses de desligamento da Companhia, conforme definido no item
12.2, ficará de pleno direito cancelada a opção no tocante às parcelas cujo direito ao
exercício ainda não tenha sido adquirido, ressalvada deliberação diversa do CA.
7. Exercício da Opção
7.1 Uma vez adquirido o direito ao exercício de cada parcela da opção, o Participante
poderá exercê-lo, total ou parcialmente, de uma só vez ou em parcelas, até, no
máximo, sete anos contados da Data da Outorga definida pelo CA. Para fins do
exercício da opção: (a) o Participante enviará comunicação por escrito à Companhia
informando a quantidade de ações que pretende adquirir e se pretende utilizar-se de
qualquer dos mecanismos autorizados pelo item 9.2, infra, que lhe tenha sido
atribuído no contrato de outorga da opção para compra de ações firmado com a
Companhia; (b) no prazo de dez dias úteis contados do recebimento da comunicação
referida na alínea anterior, a Companhia: (i) determinará o preço do exercício para
aquela quantidade de ações e as condições de pagamento com base no disposto no
contrato de outorga da opção para compra de ações firmado com a Companhia; e (ii)
comunicará o Participante, por escrito, essa determinação; (c) o Participante terá dez
dias úteis, contados do recebimento da comunicação referida na alínea anterior, para
efetuar o pagamento do preço do exercício, na forma que couber.
7.2 Nas hipóteses de desligamento da Companhia em razão de invalidez permanente
ou aposentadoria (exceto aposentadoria antecipada), o término do prazo para o
exercício da opção previsto no item 7.1 será antecipado, de modo a não exceder
doze meses contados da data do desligamento, devendo o preço do exercício ser
pago à vista, ressalvada deliberação diversa do CA.
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7.3 Nas hipóteses de desligamento da Companhia em razão de morte, o direito ao
exercício da opção adquirido pelo Participante transferir-se-á aos seus sucessores e
o término do prazo previsto no item 7.1 será antecipado de modo a não exceder doze
meses contados da data do óbito, devendo o preço do exercício ser pago à vista,
ressalvada deliberação diversa do CA.
7.4 Nas demais hipóteses de desligamento da Companhia, o término do prazo para o
exercício da opção previsto no item 7.1 será antecipado de modo a não exceder seis
meses contados da data do desligamento, devendo o preço do exercício ser pago à
vista, ressalvada deliberação diversa do CA.
8. Preço de Exercício da Opção
O preço de exercício da opção será fixado pelo CA, caso a caso, na data da outorga
da opção, obedecidos os seguintes princípios: (a) o preço de exercício será fixado em
moeda corrente do País, a partir da cotação média ponderada pelo volume de
negociação das operações com ações da Companhia, praticada na BM&F Bovespa
S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (a “Bolsa de Valores”), nos sessenta
últimos pregões da data da outorga da opção; (b) o valor obtido nos termos da alínea
anterior poderá ser, a critério do CA, aumentado de até 30% para ajustar o efeito de
movimentos que o CA entenda especulativos com reflexos sobre a cotação das ações
no mesmo período.
9. Condições de Pagamento
9.1 O preço de cada exercício da opção será pago no ato do referido exercício, em
moeda corrente do País, observadas as condições do item 9.2.
9.2 O CA poderá estabelecer em cada caso: (a) a possibilidade de o Participante
efetuar o pagamento da totalidade ou de parte do preço de exercício mediante a
conversão de crédito que o mesmo detenha contra a Companhia; (b) o direito de o
Participante optar por receber adiantamento da Companhia para o pagamento do
preço de exercício, para quitação mediante a entrega à Companhia, para
subseqüente venda na Bolsa de Valores, por ordem e conta do Participante, de uma
quantidade tal de ações objeto do exercício da opção, cujo preço líquido de venda na
Bolsa de Valores lhe permita quitar o adiantamento e pagar os tributos eventualmente
incidentes sobre a venda.
10. Término da Opção
10.1 A opção terminará de pleno direito: (a) pelo seu exercício integral na forma
autorizada na Seção 7; (b) pelo decurso do prazo de exercício referido no item 7.1; (c)
pelo desligamento do Participante da Companhia, observado o disposto nos itens 7.2,
7.3 e 7.4.
11. Vigência do Programa
11.1 O Programa entrará em vigor na data da realização da Assembléia Geral da
Companhia que o aprovar e terá prazo de vigência indeterminado, podendo ser
suspenso ou terminado a qualquer tempo pelo CA, após o que não poderão ser
outorgadas novas opções. O término de vigência do Programa não afetará a eficácia
das opções ainda em vigor outorgadas com base nele.
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11.2 Nas hipóteses de dissolução e liquidação da Companhia, o Programa e as
opções com base nele concedidas e ainda não exercidas serão automaticamente
extintos.
11.3 A existência do Programa e das opções outorgadas não impedirá operações de
reorganização societária envolvendo a Companhia, tais como transformação,
incorporação, fusão e cisão. O CA e as empresas envolvidas em tais operações
deliberarão sobre os ajustes cabíveis por eqüidade para proteger os legítimos
interesses dos Participantes, podendo determinar, mas não limitado a: (a) a
substituição das ações objeto do Programa por ações da empresa sucessora da
Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao exercício das opções, de
forma a assegurar a inclusão das ações correspondentes na operação em questão;
e/ou (c) o pagamento, em dinheiro, aos Participantes da diferença entre o valor das
ações da Companhia considerado para os fins da operação e o preço de exercício da
opção desde que o correspondente direito de exercício já tenha sido adquirido.
12. Disposições Diversas
12.1 Caso o número de ações existentes na data da aprovação do Programa pela
Assembléia Geral venha a ser alterado como resultado de bonificações,
desdobramento, grupamentos ou conversão de ações de uma espécie ou classe em
outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela Companhia,
caberá ao CA declarar, por escrito a cada Participante, o ajuste correspondente no
número de ações objeto de cada opção em vigor e seu respectivo preço de exercício,
para evitar distorções na aplicação do Programa.
12.2 Para fins do disposto no Programa, à exceção dos casos descritos nos itens 6.2
e 6.3 acima, desligamento significa qualquer ato ou fato que, justificado ou não,
ponha fim à relação jurídica do Participante com a Companhia ou sua controlada,
inclusive, mas não limitado, às hipóteses de destituição, substituição ou não reeleição
de diretor e a rescisão de contrato de trabalho ou aposentadoria de empregado.
12.3 Nenhuma disposição do Programa: (a) confere a qualquer participante direito à
sua reeleição para a Diretoria da Companhia ou sua controlada, ou de permanecer
até o término do seu mandato como administrador; ou (b) confere a qualquer
Participante direito à sua permanência no emprego, cargo ou função na Companhia
ou sua controlada, nem interfere de qualquer modo com o direito da Companhia ou
sua controlada de rescindir o seu contrato de trabalho a qualquer tempo.
12.4 As opções outorgadas nos termos do Programa são pessoais e intransferíveis,
não podendo o Participante, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer
modo alienar a qualquer terceiro as opções, nem os direitos e obrigações a elas
inerentes, ressalvado o disposto no item 7.3.
12.5 Os casos omissos serão regulados pelo CA, na condição de responsável pela
administração do Programa.
Revisão aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de
2013.
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