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COMUNICADO AO MERCADO
Transcrevemos abaixo consulta enviada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
à Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), por meio do Ofício n.
128/2020/CVM/SEP/GEA-1 (“Ofício”), de 20 de abril de 2020, às 15h42m:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 19.04.2020, no jornal O Estado de
São Paulo, seção Economia, sob o título: “Cenário dificulta venda de Embraer
para Boeing”, em que constam as seguintes afirmações:
O cenário tão delicado que, segundo fontes do setor, pode atrapalhar a
conclusão da venda da Embraer para a Boeing. "A prioridade da Boeing deixou
de ser o acordo e passou a ser a própria sobrevivência", disse uma fonte do
mercado. A americana já indicou que a indústria aeroespacial precisará de US$
60 bilhões do governo americano para sobreviver a crise.
Entre os entraves apontados por analistas está a capacidade de a empresa
pagar os US$ 4,2 bilhões pelos quais o acordo foi fechado. Além da redução
da demanda por jatos prevista para os próximos anos, os dois acidentes com
os aviões 737 MAX, que mataram 346 pessoas e levaram o modelo a parar de
operar, já haviam prejudicado a situação de caixa da companhia.
Outro problema é o valor do contrato, que foi fechado entre as duas empresas
em julho de 2018. Um dia antes do negócio ser anunciado, a empresa valia R$
19,8 bilhões no mercado. Hoje, esse número é de R$ 7,3 bilhões, um recuo de
63%.
Analistas apontam que uma possibilidade agora é que a Boeing retarde a
conclusão do negócio. Mas, caso o acordo não seja fechado, a brasileira pode
precisar de ajuda do governo para atravessar o período. Também seria
possível buscar um acordo de venda com a China, que quer crescer no setor
com a estatal Comac.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.”
A Embraer esclarece que, considerando a data limite para conclusão da parceria
estratégica entre a Companhia e The Boeing Company (“Boeing” e “Operação”)
inicialmente prevista no Acordo Global da Operação (Master Transaction Agreement)
(“MTA”) para 24 de abril de 2020 (“Data Limite Inicial”), Embraer e Boeing estão
mantendo discussões quanto à Operação, incluindo em relação à prorrogação da Data
Limite Inicial, conforme previsto no MTA.
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A consumação da Operação permanece sujeita à aprovação pela Comissão Europeia e
à satisfação de outras condições. Não há garantias quanto à prorrogação da Data Limite
Inicial, à consumação da Operação e ao prazo em que ela seria consumada.
A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado
informados sobre quaisquer temas considerados relevantes.
São José dos Campos, 21 de abril de 2020.

Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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