EMBRAER S.A.
CNPJ/MF N.º 07.689.002/0001-89
COMUNICADO AO MERCADO – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE

A EMBRAER S.A em atenção ao estabelecido no artigo 12 da Instrução CVM
n° 358/2002, comunica ao mercado o recebimento, em 18 de abril de 2019,
da correspondência cujo teor se anexa ao presente. O conteúdo das
informações apresentadas é de responsabilidade do remetente da
correspondência.

São Paulo, 18 de abril de 2019
Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores

San Diego, Californ ia, 18 de abril de 2019

EMBRAER S.A.
Investor Relations Department
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909
Sao Paulo Corporate Towers - Torre Norte, 14° Andar
Sao Paulo - SP
04543-907 I Brasil
At: Sr. Eduardo Couto - Diretor de Relac;oes com lnvestidores

Por e-mail: investor.relations@embraer.com.br

Ref: ATENCAO IMEDIATA- Divulgacao lnstrucao CVM 358- Reducao de Participacao Acionaria
de lnvestidores a patamar inferior a 15% na Embraer S.A. ("Embraer").

Prezados Senhores,

1.

A Brandes Investment Partners, L.P. ("Brandes") e consultora de investimentos credenciado em
nfvel federal nos Estados Unidos da America.

2.

A Brandes se acha nomeada consultora de investimentos por diversos clientes ("Clientes"), em
particular investidores institucionais estadunidenses.

3.

A Brandes recebe mandate discricionario de seus Clientes com relagao a investimento e
desinvestimento de ativos nas carteiras que deixam sob sua gestao. Sao esses ativos registrados
em nome de cada Cliente ou pessoa por ele designado, sendo que em memento algum sao
mantidos sobre a titularidade formal da Brandes.

4.

Tendo-lhes prestado essas informa96es sobre a nossa organizagao e a estrutura de
relacionamento com nossos Clientes, gostarfamos, ato contfnuo, de nos reportar a lnstrugao n°
358 editada pela Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") em 03/01/2002 (conforme alterada,
"I nstrucao 358").

5.

Dando cumprimento ao dever de divulgagao que nos compete nos termos do art. 12 da lnstrugao
358, vimos informar-lhes que, como resultado do exercfcio pela Brandes de sua referida qualidade
de gestora de investimentos discricionaria, desde 16 de abril de 2019, a participagao detida por
Clientes, de forma consolidada, na Embraer, reduziu-se para 111.068.575 a96es, representando
14,99% do total por ela emitidas.
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