EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
COMUNICADO AO MERCADO
São José dos Campos, 22 de março de 2020 – A Embraer S.A. (“Companhia” ou

“Embraer”) informa ao mercado que nesta data tomou a decisão de colocar seus
funcionários que não podem desempenhar suas atividades remotamente em
afastamento temporário remunerado até o dia 31 de março de 2020. Essa
medida visa a saúde e o bem-estar de seus funcionários. A Companhia manterá
poucas atividades essenciais em operação.
Os funcionários que estavam em home office continuam trabalhando
remotamente. Essa medida abrange todas as unidades da Embraer no Brasil. A
Embraer também está avaliando a situação nos demais países em que opera.
Ao longo dos próximos dias a direção da Companhia vai analisar a situação e,
junto com os governos e sindicatos locais, tomar a decisão mais adequada para
proteger os funcionários do contágio pelo coronavírus e, ao mesmo tempo,
proteger seu negócio, de forma que todos sofram o menor impacto possível.
A principal prioridade da Embraer continua sendo a saúde e a segurança de seus
funcionários, clientes e outros colaboradores.
São José dos Campos, 22 de março de 2020.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores

1

EMBRAER S.A.
PUBLIC COMPANY
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
NOTICE TO THE MARKET
São José dos Campos, March 22, 2020 - Embraer S.A. (“Company” or “Embraer”)

informs the market that it has decided to place its employees that cannot perform
their job activities remotely on temporary paid leave until March 31, 2020. This
measure is being taken to ensure the health and well-being of its employees. The
Company will continue with some essential activities in operation.
Employees that were working from home will continue to work remotely. This
measure encompasses all of Embraer’s units in Brazil. Embraer is also evaluating
the situation in the other countries in which it operates.
Over the next several days Company management will analyze the situation and,
together with local government and union representatives, make the most
adequate decision to protect its employees from the coronavirus contagion and,
at the same time, protect its business, in a manner in which all parties will suffer
the least impact possible.
Embraer’s top priority remains the health and safety of its employees, customers,
and other collaborators.
São José dos Campos, March 22, 2020.
Antonio Carlos Garcia
Executive Vice President of Finance and Investor Relations
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