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Sumário Executivo

O presente documento detalha os desdobramentos e resultados das negociações
envolvendo a EMBRAER e a BOEING.

Para tanto, inicialmente contextualiza-se o projeto a partir de um breve histórico da
negociação e do envolvimento do Comando da Aeronáutica (COMAER) no assunto.

Em meados de dezembro de 2017 foi identificado que a EMBRAER e a BOEING estavam em

negociação, envolvendo a aquisição da EMBRAER pela BOEING.

O assunto foi levado ao Comandante da Aeronáutica, Ministro da Defesa e ao Presidente da

República, que instituíram um Grupo para conversar com as empresas e defender a posição contrária do
Governo Brasileira em aceitar a venda da EMBRAER, direito este que seria exercido por meio da Ação de
Classe Especial, chamada de "Go/den Share'

Apesar de não haver interesse do Governo Brasileiro na venda da EMBRAER, é consenso de
que uma parceria envolvendo as duas empresas, resguardando os interesses nacionais e a soberania de

cada país, seria extremamente interessante para ambos os atires.

Desta forma, foram estabelecidos critérios críticos para que a negociação continuasse e
determinado que fosse acompanhada constantemente pelo Grupo, com a finalidade de assessorar o
Governo brasileiro para emitir seu posicionamento final, por meio da Golden Share.

Após meses de intensa negociação, a proposta final apresentada demonstra que foram
preservados os Projetos de Defesa e que a soberania nacional não estará ameaçada com a realização do
negocio.
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1. Sobre a EMBRAER

1.1. Breve histórico

De forma resumida, pode-se observar no quadro abaixo os grandes marcos na história de criação da
EMBRAER, que a conduziram até o patamar em que se encontra hoje.
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Desde sua privatização, ocorrida em 1994, o Governo brasileiro, por meio do Comando da Aeronáutica, tem
investido recursos no desenvolvimento de novos produtos aeronáuticos, possibilitando que exista consistente
crescimento tecnológico dentro da EMBRAER, favorecendo sua utilização em projetos de aeronaves comercias civis.

De forma similar, inovações tecnológicas obtidas no desenvolvimento de aeronaves civis são repassadas
para a área de Defesa, maximizando o ganho da empresa em ambos os aspectos.

Apenas como exemplos, as tecnologias adquiridas no programa CBA 123 - Vector, em parceria com a
Argentina, impulsionaram o Programa do EMB 145 e os conhecimentos adquiridos no Programa conjunto Brasil-ltália,
no desenvolvimento da aeronave AMX, na década de 1980, principalmente nas áreas de Sistemas de missão e
tecnologia Fly-By-Ware, impulsionou os programas E-sets (Família EMB 170/190).

Hoje a EMBRAER é uma empresa privada, com capital social na bolsa de valores, sendo de conhecimento
público que a maioria das suas Ações pertencem a investidores estrangeiros. Os maiores investidores nacionais são a
PREVI e o BNDES PAR.

1.2. Estratégia de Estado

A estratégia do Estado Brasileiro para desenvolver sua indústria aeronáutica seguiu os mesmos passos de
outras nações, que utilizam a área de Defesa como indutor de tecnologias críticas, fomentando e pagando pelas
pesquisas, que sabidamente são recursos vultuosos e sem retorno imediato para a iniciativa privada.

Além desta estratégia, ainda podemos citar como catalisadores do desenvolvimento tecnológico e
comercial da EMBRAER o fato de existirem no COMAER, em São José dos Campos, os seguintes institutos:
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O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), responsável pela formação de engenheiros aeronáuticos no

Brasil. O ITA disponibiliza, ainda, o Mestrado Profissionalizante em Aeronáutica, voltado ao estudo de soluções e
desenvolvimentos de assuntos técnicos afetos à empresa.

O Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), responsável pela certificação da aeronave, com
reconhecimento internacional.

O Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo (IPEV), que realiza a formação de pilotos de ensaio em voo, e
que auxiliam a EMBRAER o IFI e a ANAC na certificação de aeronaves.

Desta forma, a EMBRAER conseguiu se manter na vanguarda em termos de tecnologias críticas e
desenvolver produtos para venda no mercado mundial, alcançando a posição de terceira maior empresa do mercado
aeronáutico mundial.

Mostra-se claro que a EMBRAER não é, para o Brasil, somente uma indústria aeronáutica, mas sim uma
empresa que representa, no século do conhecimento, a oportunidade e a possibilidade de desenvolver soluções
tecnológicas inovadoras, não somente na área de aviação, mas também em outras áreas de atuação.

1.3. Amparo legal da Ação de Classe Especial, também chamada de "Go/den Share"

A União detém "Golden Share" em algumas empresas privadas, sendo que, no caso específico da EMBRAER,
a existência da Golden Share, em favor da União, está diretamente ligada à soberania nacional e à garantia do
desenvolvimento aeroespacial, uma vez que a empresa depende de pesquisa, obtenção e controle de tecnologias
sensíveis ao poder aeroespacial do país.

No que tange exclusivamente aos aspectos jurídicos decorrentes do caso concreto da Golden Share da
União junto à EMBRAER, a mesma já foi objeto de estudo e de emissão de parecer por parte da Advocacia Geral da
União (AGUA, por meio do Parecer ng GQ -- 215 e seu anexo e o Parecer ng AGU/LA-01/2000, de 6 de janeiro de 2000,
os quais elucidam os limites de atuação da União e da Empresa, assim como enumeram os aspectos da doutrina
jurídica, correlacionados ao processo de privatização conduzido em 1994.

Poder-se-ia inferir que a manutenção da Golden Share na EMBRAER teria sido um excesso de zelo do
Governo Federal, e que a companhia não iria, em tempo algum, deixar que os interesses nacionais fossem colocados
em segundo plano, face aos interesses económicos. Entretanto, esta hipótese, apesar de remota, já esteve perto de
se concretizar, por ocasião da tentativa de transferência de ações ordinárias da EMBRAER às empresas francesas
(DASSAULT).

Para prevenir ações estrangeiras como essa, quando da elaboração do edital de privatização da EMBRAER

fundamentada, à época, pela Lei nP 8.031, de 12 de abril de 1990, seguiu-se, então, o previsto no seguinte artigo:

Art. 8g - Sempre que houver razões que o justifiquem, a União deterá, direta ou indiretamente,
ações de classe especial do capital social de empresas privatizadas, que Ihe confiram poder de veto em
determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nas estatutos sociais das empresas, de acordo
com o estabelecido no art. 6e, inciso Xfll e $$ 1e e 2e desta Lei.

Hoje, apesar de essa Lei ter sido revogada pela Leí nP 9.491, de 9 de setembro de 1997, o teor do artigo
continua íntegro ao definir:

Art. 89 Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá, direta ou indiretamente, ação
de classe especial do capital social da empresa ou instituição financeira objeto da desestatização, que Ihe
confira poderes especiais em determinadas matérias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus estatutos
sociais.
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Este mesmo princípio tornou-se de repercussão geral e foi reservado ao Estado o direito de exercer
determinada governança sobre algumas entidades privatizadas, primordialmente a partir da Lei ng l0.303/2001, que
Incluiu o $7Q jabaixo transcrito) no Art. 17 da Lei das Sociedades Anónimas - S.A.:

Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial,

de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que
especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembleia-geral nas matérias que especificar.

No caso da EMBRAER, seu estatuto prevê que a União Federal tem os mesmos direitos de voto dos
detentores das Ações Ordinárias e, além disso, o direito de veto em relação às seguintes ações sociais:

a) Mudança de denominação da Companhia ou de seu objeto social;

b) Alteração e/ou aplicação da logomarca da Companhia;

c) Criação e/ou alteração de programas militares, que envolvam ou não a República Federativa do Brasil

d) Capacitação de terceiros em tecnologia para programas militares

el Interrupção de fornecimento de peças de manutenção e reposição de aeronaves militares

f) Transferência do controle acionário da Companhia; e

g) Quaisquer alterações do Estatuto da empresa envolvendo

1) as disposições do art. 9g, do art. 4e, do caput do art. 10, dos ans. 11, 14 e 15, do incisa 111 do art. 18, dos

parágrafos le e 2g do art. 27, do inciso X do art. 33, do inciso Xll do art. 39 ou do Capítulo Vll; ou ainda,

2) direitos atribuídos pelo Estatuto à ação de classe especial

De acordo com o acima exposto, faz-se mister observar que os itens C, D, E, F e G estão relacionados à
garantia da soberania nacional", primeiro Objetivo Nacional de Defesa, previsto na Política de Defesa Nacional.

Saindo do caso particular para o geral, observa-se que em uma economia de mercado, as empresas estão,
sempre, em regime de concorrência. No entanto, a tecnologia de Defesa é tratada como uma questão de Estado,
crucial para a segurança e a garantia da soberania. Por essa razão, há uma forte intervenção do Estado no mercado
de defesa

2. Análise de mercado da aviação comercial civil

Foi feita análise de diversos aspectos da aviação comercial, baseado em dados obtidos dos meios de
comunicação e de especialistas neste mercado.

Também foram comparadas as capacidades e possibilidades das duas maiores companhias mundiais, a
BOEING e a AIRBUS, com o objetivo de entender qual a real necessidade da BOEING efetlvar uma parceria com a
EMBRAER devido, principalmente, à aquisição do projeto de aeronaves C-Series, da empresa canadense BOM BARDIER

pela AIRBUS.

Os números de aeronaves, bem como a taxa estimada de crescimento, apresentam diferenças não
expressivas quando obtidas em diferentes fontes, entretanto, todas concordam com os pontos chaves da previsão.

Com base nestes dados, foram estudadas as opções para o negócio de jatos comerciais, e uma avaliação de

Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças (SWOT) deste negócio.
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2.1. Crescimento projetado da aviação comercial

Empresas especializadas apontam para um crescimento da frota de aviões comerciais no mundo na ordem

de 4,6% (quatro vírgula seis por cento) ao ano, o que significa dizer que a evolução da frota de aeronaves comerciais
deverá se comportar da seguinte maneira:

2017 a 2036 Estimado de entrega de 41.000 novas aeronaves

Dentre estas aeronaves, estima-se que, aproximadamente, 72% (30.000 unidades) sejam de aeronaves
com um único corredor, com capacidade superior a 100 passageiros. Este crescimento será mais significativo em
mercados da Ária e Oriente Médio.
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Observa-se que a atividade é resistente às diversas crises mundiais ocorridas, assegurando que o

crescimento do comércio de aeronaves continuará sendo um negócio atrativo, principalmente no segmento de
aeronaves de um único corredor e de até 200 lugares, nas aeronaves chamadas de Narrow Body.

2.2. Comparação dos pedidos e entregas entre BOEING e AIRBUS
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Observando-se o gráfico acima pode-se concluir que a competição entre as duas maiores empresas
mundiais é bastante acirrada, havendo momentos em que uma empresa leva vantagem sobre a outra e vice-versa.
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Observando-se mais detalhadamente o ano de 2017 podemos identificar que a AIRBUS apresentou um
número maior de encomendas. Chama atenção o Backlog(intenção firme de compra) superior da AIRBUS, superando
a concorrente BOEI NG.

Neste cenário ainda não estão computadas as encomendas adicionais que surgirão com a aquisição do
Projeto C-Series da BOMBARDIER pela AIRBUS, que deverá fazer com que a empresa europeia aumente
significativamente a vantagem sobre a empresa americana.

2.3. Principais produtos ofertados pela BOEING e AIRBUS

Na maior fatia do mercado, na faixa que vai de 100 a 200 passageiros, a BOEING tem ao dispor as aeronaves
do modelo B737-700, 800, 900 e 10, que se mostram excelentes aeronaves, mas com o custo de operação um pouco
mais alto que as aeronaves da AIRBUS, principalmente se utilizadas em um cenário mais próximo de 150 lugares.

A AIRBUS tem ao seu dispor as aeronaves A-318, A-319, A-320 e A-321, o que dá uma flexibilidade maior
para atender clientes com objetivos mais específicos. No caso do A-321 Long Range, esta aeronave pode realizar a
rota Londres-Chicago, o que Ihe confere vantagem significativa sobre as demais aeronaves da BOEING.

Observa-se no gráfico abaixo, que avalia o custo específico por assento, que as aeronaves modelos BOEING
737-700 e AIRBUS A-319 apresentam alto custo de operação. Os modelos BOEING 737-800 e 900 apresentam um bom

desempenho, mas se comparados ao A-321 e A-321neo, têm um custo operacional maior, o que explica a vantagem
comercial que o A-321neo está obtendo ao se comparar suas vendas com a família B-737.
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No gráfico a seguir, o tamanho do círculo identifica a participação do modelo da aeronave no mercado

É evidente que as aeronaves da família BOEING 737 são grandes competidores mundiais, mas as aeronaves
A-320neo e A-321neo estão, efetivamente, dominando o nicho comercial, com maior alcance e maior número de
passageiros.

Com a entrada em operação do CS300, da BOMBARDIER/AIRBUS estima-se que estes irão competir
parcialmente, com o 737-800.
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2.4. Qual seria o interesse da BOEING na EMBRAER?

Efetivamente, após a compra do Prometo C-Series, a AIRBUS obteve a capacidade de disponibilizar aeronaves
que podem transportar de 100 a 550 passageiros, atendendo plenamente ao mercado mundial.

Além disto, a montagem final das aeronaves C-series será feita nos Estados Unidos, de maneira que,
efetivamente, a AIRBUS colocou uma indústria dentro do território americano, o que facilitará a venda de seus
produtos naquele mercado.

Para enfrentar esta concorrência a BOEING tem a necessidade de desenvolver aeronave que possa competir

com o A-321, na faixa de 100 a 250 passageiros, com alcance de cerca de 5.000 NM. Esta necessidade, mostrada
abaixo, torna se mais evidente quando se observa a descontinuidade do Projeto do B-757, que, efetivamente, não
deu certo.
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A BOEING deseja, ainda, obter uma aeronave que opere cam capacidade de cerca de 150 passageiros, para
poder fazer frente aos CS-100 e CS-300, como pode ser observado abaixo.

l ttl lle' +3©i i.iÕ' ts© lm

O A-319 será descontinuado, pois as aeronaves C-Series possuem condições de operar na mesma faixa que
o B737 700, com menor custo e maior eficiência.

E a BOEING enfrenta, ainda, a necessidade de desenvolver uma aeronave que opere na faixa de 150 a 200
passageiros, para concorrer com o CS-300, como visto abaixo.

A new small AircraR to
create a battle with
Bombardier, the
russians/chinese onthe
{50-200 PAX (as a
$uccessor to the MAX)

O quadro de engenheiros da BOEING está, reconhecidamente no mercado, envelhecido e com grande parte

de seus profissionais próximos da aposentadoria. Além disto, seus últimos prajetos apresentaram problemas para sua
efetiva finalização, o que encarece o projeto e torna o desenvolvimento mais demorado.

2.5. Necessidades estimadas da BOEING

Face ao que foi apresentado, de uma maneira simples, pode-se auferir que a BOEING, para manter sua
posição de lg empresa aeronáutica do mundo, necessitará dos seguintes produtos:

Uma aeronave com capacidade de 100 a 150 passageiros

Uma aeronave com capacidade de 150 a 200 passageiros

Uma aeronave competitiva para a faixa de 200 a 250 passageiros, substituindo os B737 MAX e para
enfrentar o A 321neo.

2.6 Possibilidades da EMBRAER frente às necessidades da BOEING

As aeronaves E-190 E2 e E-195 E2 supririam plenamente a necessidade da empresa para atender voos de
90 a 135 passageiros, concorrendo completamente com o CS-100 e parcialmente com o CS-300, além de poder
atender parte das missões do B737-MAX.
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Desta forma, a primeira necessidade da BOEING seria suprida plenamente

O quadro de engenheiras da EMBRAER está muito bem estruturado, sendo composta de profissionais
jovens e que acabaram de conduzir dois projetos audaciosos ao mesmo tempo, com preço reduzido e curto espaço
de tempo.

Desta forma, as duas outras necessidades seriam atendidas juntando-se os dois quadros de engenheiros

2.7. Análise SWOT para a EMBRAER frente ao cenário mundial

O E-190 E2 e E-195 E2 representam um esforço notável para trazer a série E-Jet original o mais próximo
possível do apelo ao cliente. Em termos de capacidade de passageiros, alcance, conforto e capacidades globais,
representa o maior uso do que já foi uma plataforma de companhia aérea regional

Design e engenharia de recursos. Em todos os segmentos em que atua, a EMBRAER demonstrou uma
notável capacidade de projetar os produtos que o mercado quer e executar seus planos, dentro do prazo e dentro do
orçamento. Isso rendeu à empresa uma reputação muito forte como uma empresa com fortes capacidades de
desenvolvimento de produtos e criou um portfólio de produtos notavelmente eficiente.

Diversificação. Para uma empresa relativamente pequena, a EMBRAER tem trabalhado arduamente para
atender ao maior número possível de mercados: dois segmentos de jatos, treinadores militares e aviões de combate,
transportes militares, aeronaves de missões especiais e jatos executivos.

Fraquezas

O gráfico abaixo ilustra que essa combinação de lançamentos de produtos inteligentes, aliada a algum grau
de sorte(estar no lugar certo com o produto certo durante a corrida de aquisição pós 1996), levou ao recente patamar
de receitas. Mas, além da co-produção do KC-390 e do Gripen F, que não dará muito impulso às receitas, é difícil ver
como a EMBRAER pode retomar o crescimento a partir desse patamar sem um parceiro. No seu caminho atual, a
EMBRAER só pode esperar superar modestamente seu pico de entregas de 2008.

Além do contrato do Gripen F com a Saab e do acordo Super-Tucano com a Sierra Nevada, a EMBRAER tem

uma história muito limitada de trabalho com empresas estrangeiras. Nos anos 80 e 90, a empresa colaborou com a
Alenia Aermacchi no jato de combate AMX, mas a única outra joint venture de fuselagem foi a CBA cancelada.
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Embora a EMBRAER seja muito boa no que faz, o mercado de jatos se baseia em tamanho, escala e massa
crítica. Com taxas médias de pouco mais de 100 jatos por ano, a EMBRAER simplesmente não pode ter o poder de
uma empresa de construir 1.000 ou mais jatos por ano. Isso cria desvantagens nas negociações com fornecedores,
suporte global de produtos e marketing e acesso ao capital.

O gráfico a seguir mostra o problema em termos de receita Ihistórica e prevista). Dos 20 principais
programas mundiais de aviação (que representam 75% do setor em receita), a EMBRAER constrói apenas um, e não
está entre os cinco primeiros. Os programas da BOEING e da AIRBUS são quatro dos cinco primeiros e dez dos 20
primeiros(incluindo o CSeries como um programa da AIRBUS).

Top 20 Aviation Programs; Volume Matters
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Existe o risco para os exportadores de serem excluídos de mercados-chave como a China ou a Rússia. A
EMBRAER, sendo uma empresa brasileira não tem a alavancagem política ou económica necessária para negociar uma
redução nessas barreiras comerciais.

Oportunidades

Uma aliança com a BOEING teria o potencial de resolver a maioria dos problemas da EMBRAER da noite
para o dia na área comercial. O gerenciamento muito agressivo da cadeia de suprimentos da BOEING e o forte poder
de compra reduziriam rapidamente os custos de fabricação e os preços do E-Jet. Outros benefícios incluem acesso
mais fácil ao capital, conhecimento técnico e os melhores recursos mundiais de suporte, vendas e marketing do
produto. Além disso, a EMBRAER poderia reter e sustentar uma parcela maior de seus recursos de engenharia, mesmo
quando o trabalho em novos programas diminui. Como a BOEING se integra verticalmente para aumentar o
faturamento e minimizar os riscos, a EMBRAER poderia se beneficiar da terceirização de engenharia e produção.

Efeito Halo AIRBUS CSeries de 100 lugares. Quando a AIRBUS começar a comercializar e vender o CS100

jprovavelmente renomeado como A210), isso quase certamente estimulará o segmento mais amplo de 90/110
lugares. As companhias aéreas começarão a pensar em termos de operação desses jatos em rotas mais importantes;
Dado o potencial para melhorar a receita e cortar custos, isso pode forçar seus concorrentes a também trazer jatos
de 100 assentos, elevando o segmento. Obviamente, uma aliança com a BOEING faria mais do que isso, mas até
mesmo o acordo atual da AIRBUS CSeries ajudará o mercado mais amplo. É claro que, se a AIRBUS ajudar a reduzir o

preço do CS100 com uma gestão agressiva de fornecedores, e isso estimular o mercado, e a EMBRAER tiver que igualar
esse preço, isso significa que as margens da EMBRAER vão cair mesmo com o aumento do volume.

O recente investimento da BOEING na Zunum e sua aquisição da Aurora Flight Scíences e a pesquisa da
AIRBUS sobre tecnologias elétrícas híbridas mostram claramente que os fabricantes de jatos da linha principal estão
intrigados com as promessas dessa tecnologia. Por 30 anos, a BOEING permaneceu longe de aeronaves menores,
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acreditando que não seria capaz de se diferenciar tecnologicamente. O híbrido elétrico poderia mudar essa visão.
Nesse caso, a EMBRAER quase certamente se tornaria o centro de excelência da empresa para prototipagem e
produção híbrida elétrica de 50 a 100 assentos, já que a BOEING não possuí experiência nessa categoria de tamanho.
A BOEING também procuraria distribuir o risco e alavancar as capacidades dos outros, trabalhando com tantas
entidades quanto possível.

Ameaças

A meta declarada da AIRBUS é aumentar significativamente as vendas da CSeries. Ele provavelmente
assumirá a propriedade total da série em alguns anos, renomeará o tipo da série A200 e pressionará os fornecedores
em custos. A AIRBUS priorizará o A200 sobre o A319neo. Em suma, o E190 / 195E-2 enfrentam um concorrente direto
consideravelmente mais forte.

A cadeia de suprimentos aeroespacial está se consolidando rapidamente em empresas muito maiores,
capazes de exercer Influência consideravelmente maior nas negociações. No momento em que a BOEING e a AIRBUS
estão trabalhando para obter concessões agressivas de empresas subcontratadas, elas estarão se esforçando para
manter a lucratividade, colocando mais pressão sobre outras empresas de aviação com menos influência, como a
EMBRAER.

Como a AIRBUS(incluindo a CSeries) e a BOEING continuam a aumentar a produção, seus custos diminuirão
devido à eficiência de escala e ao forte poder de compra de fornecedores e provedores de matéria-prima. Além disso,

taxas muito altas de produção de corredor único (- 60 por mês) criam uma grande flexibilidade no desconto para
compras. Assim, em termos relativos, o poder de precificação da EMBRAER será corroído. Será muito difícil para a
empresa construir 100 jatos por ano com o tipo de flexibilidade de preços desfrutada pelos dois grandes primers do
lato

O mercado de 70/210 lugares está cada vez mais distorcido por jatos criados pelo governo. O problema
começou com o SuperJet russo, que perde dinheiro, e o COMAC ARJ21 também pode entrar em plena produção. O
Mitsubishi Regional Jet entrará em serviço antes do final da década, provavelmente seguido pelos derivativos
SuperJet, Irkut'MS-21 e Comac's C919. A AIRBUS e a BOEING responderão às ameaças maiores reduzindo ainda mais

os preços, contando com economias de escala para manter a lucratividade. Mais uma vez, a EMBRAER pode ficar presa
no meio, com pouco apoio do governo para sustentar perdas e não ter escala suficiente para competir com os
descontos nos preços.

Esses novos jatos, não apenas concorrem com os produtos da EMBRAER, vendendo com baixo preço. Eles
também irão inspirar os governos de seus países a restringir o acesso ao mercado de produtos concorrentes. A China,
por exemplo, representa mais de 20% do mercado de jatos, e poderia estar cada vez mais fora dos limites para os
fabricantes ocidentais.

O desenvolvimento do E-Jet está quase no fím e o desenvolvimento do KC-390 está diminuindo. Não há
outros programas novos no pipeline de desenvolvimento, e há poucas oportunidades de mercado que se apresentam.
Enquanto isso, o orçamento de defesa brasileiro está sob forte pressão e não poderá pagar novos programas de
desenvolvimento por algum tempo. Portanto, o desenvolvimento de novos produtos e as capacidades de engenharia

da EMBRAER - a parte mais forte da empresa - estão em grave risco de erosão nos próximos anos.

3. Impactos da cisão entre EMBRAER Defesa e Comercial

Neste item serão expostas as principais preocupações com a possibilidade de haver a separação entre a
EMBRAER Comercial da EMBRAER Defesa, bem como os óbices vislumbrados e seus impactos prováveis.
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3.1. Mecanismo institucional de inovação

A EMBRAER possui três grandes áreas de comercialização, uma é a Comercial, outra a Executiva e a de
Defesa

Cada uma destas áreas possuí uma engenharia de customização de produtos, entretanto, a engenharia de
desenvolvimento de novos produtos e de inovação é única.

Esta arquitetura possibilita que a velocidade de desenvolvimento seja extremamente rápida, que os custos
sejam reduzidos e que os conhecimentos sejam difundidos e mantidos entre os desenvolvedores.

Além disto, nesta arquítetura o Governo pode investir diretamente na EMBRAER Defesa e fazer com que as
tecnologias e inovações sejam transferidas para a área comercial, sendo reconhecido pela Organização Mundial do
Comércio (OMC) como uma prática legal e que não se configura subsídio governamental na empresa.

Transferência de Tecnologia

Embraer
Defesa

Desenvolvimento de capacidades estratégicas
Aumento da tecnologia e da inovação
Geração de conhecimento]know how e, pr]ncipa]mente, know why]
Aumento das exportações
Qualificação da mão-de-obra
Transbordamentos positivos sobre a a economia

Investimento
Público

Profeta Militar
Estratégico

3.2. Impactos da separação

Na figura abaixo, nota-se que a BOEING utiliza a mesma metodologia brasileira para desenvolvimento de
tecnologias de ponta, ou seja, ela investe na BOEING Defesa que repassa os conhecimentos e inovações para a BOEING
Comercial.

A proposta de separar a área comercial da defesa irá eliminar o processo de investimento público Brasileiro
na inovação da EMBRAER Defesa, pois não será coerente investir recursos para novas tecnologias que serão
transferidas para a EMBRAER comercial, que na verdade seria BOEING. Desta forma, a área de Defesa estaria
condenada a não ter todas as possibilidades para pesquisa e inovação.

Adicionalmente, haveria a separação entre áreas da engenharia de desenvolvimento

Boeing Embmet
Camercia! Comercial6S%

Boeing
Defesa 3S%

Pode-se estimar que o desenho proposto pela BOEING inviabilizará novos investimentos na EMBRAER
Defesa, pois a americana não irá colocar recursos em uma área que existe equivalente nos EUA, assim como o Governo
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brasileiro não colocará recursos pois não terá interesse em investir em tecnologias que serão transbordados para a
empresa BOEING, sendo carreto afirmarmos que o processo de inovação da EMBRAER estaria seriamente
comprometido.

A alternativa visualizada para este óbice seria que a EMBRAER Defesa incorporasse, também a EMBRAER
Executiva, de maneira que o processo de inovação pudesse ser mantido para desenvolvimento de novos projetos não
militares.

4. Critérios estabelecidos para a EMBRAER observar na negociação

4.1. Princípios basilares

Foram estabelecidos princípios que a EMBRAER deveria se basear para conduzir as negociações com a
BOEING, visando estabelecer um negócio viável para a empresa que restaria após a separação da Aviação Comercial.

a. A EMBRAER deverá comprovar que será uma empresa sustentável num cenário de 10 anos, levando-

se em consideração que restarão a EMBRAER DEFESA e EXECUTIVA.

b. O EMBRAER deverá ter plena autonomia por decidir sobre o envolvimento em novos projetos, da área

de Defesa ou não.

c. A EMBRAER deverá manter sua condição de desenvolvedora de tecnologias e novos projetos.

d. Manutenção da propriedade intelectual dos projetos da EMBRAER

e. Manutenção da capacidade de desenvolvimento tecnológico.

f. Garantia da manutenção dos atuais projetos de Defesa.

Premissas que deverão ser observadas4.2

a. Estratégia:

Posicionamento da EMBRAER no mercado mundial

Permanência no mercado de Defesa mundial

Capacidade contínua de desenvolvimento tecnológico

Manutenção de status de uma empresa de inovação

b. Financeiro

Os cenários deverão apontar para sustentabilidade da EMBRAER.

Aporte inicial de recursos para assegurar sustentabilidade frente a imprevistos

Quitação dos valores devidos pela EMBRAER no mercado

- Pagamento dos impostos deverão ser incluídos na elaboração dos cenários

c. Jurídico

Possibilidade de Veios na NewCo (EMBRAER Comercial) relativos a diluição de Ações, Transferência

de locais de produção de aeronaves e dispensa de funcionários

Critérios críticos4.3

a. O Governo Brasileiro aprova novo investimento na EMBRAER, mas não permitirá mudança no controle

da companhia(compra da EMBRAER pela BOEING).

b. Deverão ser observados os Interesses estratégicos da segurança nacional e o respeito incondicional à
RESERVADO
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ação de classe especial ('golden share'), de titularidade do governo brasileiro

c. Manutenção de todos os Projetos em curso da área de Defesa.

d. Manutenção da produção no Brasil das aeronaves já desenvolvidas

e. Manutenção dos empregos atuals no Brasil.

f. Manutenção da capacidade do corpo de engenheiros da EMBRAER.

g. Preservação do sigilo e prioridade do Governo em definições em projetos de Defesa.

h. A EMBRAER deverá ter plena liberdade de desenvolvimento e produção de novos projetos

i. Manutenção dos Royalties das aeronaves A-29 e KC-390, conforme previsto em contrato

Critérios desejáveis4.4

a. Manutenção dos Engenheiros envolvidos em projetos de Defesa.

b. Manutenção de competências em inteligência de mercado de aviação civil

c. Manutenção do atual Estatuto Social da EMBRAER.

d. A administração da nova empresa l/VewCa) deverá manter sua sede no Brasil, por 10 anos

e. No conselho de administração da /VewCo, a EMBRAER poderia indicar um membro, tendo direito a

veto em assuntos a seguir:

- Cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações.

Mudança de sede;

Mudança de localização do parque industrial e operações para fora do Brasil;

Troca de controle;

Alteração dos termos, condições ou vantagens das ações existentes, ou criação ou emissão de

quaisquer outras classes de ações distintas das existentes;

Estabelecimento de política de partes relacionadas e eventuais mudanças;

Estabelecimento da política de dividendos e eventuais mudanças;

- Mudanças no estatuto que modifiquem ou extingam direitos conferidos à EMBRAER no contexto da

operação;

Assento no Conselho Fiscal;

Mecanismos para compartilhamento de empregados especializados(engenheiros);

Mudança do tipo socíetário e objeto social da NewCo;

Previsão dos mecanismos antidiluição (possível interferência em dividendos).

f. Caixa inicial mínimo para a EMBRAER, de cerca de U$SI,O Bilhão de Dólares.

g. Manutenção da EMBRAER como Empresa Estratégica de Defesa (EED), de acordo com a Lei ng

].2.598, de 21 de março de 2012.

h. As empresas que trabalham com a EMBRAER, fornecendo peças e serviços, deverão ser preparadas

para operar com a BOEING, havendo um plano de incentivo produtivo no cenário nacional(TIER l e TIER 2) da NewCo.

i. As ações da EMBRAER deverão manter-se atrativas

RESERVADO
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5. Estrutura de negócio apresentado pelas empresas

Em um primeiro momento, a BOEING apresentou a proposta de aquisição completa da EMBRAER, como
está mostrado no diagrama abaixo.

Esta possibilidade foi imediatamente recusada, uma vez que a soberania nacional estaria prejudicada
devido ao grande número de produtos de Defesa que estão sendo produzidos e desenvolvidos pela EMBRAER, nãa
devendo passar para o controle de uma empresa estrangeira.

A ser determinado

Após inúmeras discussões entre as duas empresas, foi apresentado nova proposta de negócio, onde
somente a área de aviação Comercial seria vendida para a BOEING e as áreas de Defesa e Executiva permaneceriam
com a EMBRAER, conforme disposto abaixo.

Resumo da proposta de negócio

EMBRAER

l\lwa empem +W

+

Subsidádas Execut+v/a

AcordodesupQltedeenBeóharia
Acordo pan ytitizaçãa de insnlações
Ucertça pãa propried&dé hteleetual
Pesquisa e Desettv©lvimeftta
FbrDeeimentod+ põ:rte$ e cofttp$t++tltes

.hÍM \#tlturêXC-39$g g@ i

Como pode ser observado, esta proposta está estruturada de maneira que seja criada uma nova empresa
no Brasil INewCo), nos moldes de uma Joint Venture, onde a EMBRAER teria 20% das ações e a BOEING 80%. Esta
nova empresa seria detentora dos projetos de aviação comercial e ficaria com o comando da nova empresa.

Com isto, a EMBRAER ficaria com as áreas de Defesa e Aviação Executiva
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Diversos acordos paralelos determinarão a maneira como setores serão tratados, de maneira que os
requisitos estipulados pelo Governo brasileiro sejam atendidos e a EMBRAER tenha condições de atender aos projetos
que assegurem a soberania nacional.

Esta nova proposta de projeto foi aceita e as empresas assinaram o Memorando de Entendimento não

vinculante, transcrito integralmente abaixo, e aprofundaram as negociações visando elaborar a documentação
necessária para concretizar a negociação.

6. Memorando de entendimento assinado pelas empresas

As empresas assinaram o seguinte Memorando de Entendimento, documento que serviu de base para
elaboração dos contratos e acordos decorrentes, que estabeleceram os termos completos do negócio.

"Memorando de Entendimentos para Parceria Estratégica entre Boeing e EMBRAER

Preâmbulo: As duas companhias comprometem-se a trabalhar em conjunto com o objetivo de chegar a um acordo
para uma parceria de longo prazo que

8

©

©

e

Por meio da presença global e cadeia de fornecedores de BOEING, melhore a competitividade globa! e o
crescimento das vendas dos negócios de EMBRAER de aviação comercio!, executiva e de defesa & segurança
Mantenha e aumente a capacidade de defesa & segurança brasileira, de modo a manter a soberania nacional
brasileira e controle

Aprimore as oportunidades para direcionar o investimento, emprego e exportações de alto valor no Brasa!

Crie valor para os acionistas, empregados e stakeholders governamentais

A estrutura geral da parceria permitiria BOEING integrar, por completo, os negócios de EMBRAER de aviação
comercial e atividades correlatas à ampla produção e cadeia de fornecedores de BOEING no Brasil. Com isso, tais
operações passariam a ser o principal centro de excelência para toda a engenharia e produção de futuras aeronaves
comerciais com menos de ISO assentos

Para fortalecer a futura parceria, BOEING e EMBRAER concordariam em celebrar diversos contratos operacionais,
de sorte a garantir uma parceria durável e de longo prazo em diversas áreas, que assegurariam benej:ócios mútuos e o

aprimoramento da competitividade para ambas as companhias

] Objetivo das Partes

e Manter e aumentar a capacidade de desenvolvimento de produtos end-to-end para cada uma das
unidades de negócios de EMBRAER de aeronaves comerciais, de defesa & segurança e de jatos
executivos

B Gerar valor para clientes e aumentar a competitividade dos negócios de EMBRAER relacionados a
defesa & segurança, latos executivos e aviação comercial, bem como dos negócios de BOEING
Gerar valor adicional na combinação dos negócios de aviação comercial, por meio de integração
vertical, desenvolvimento conjunto de produtos e serviços combinados e oj:erecimento de suporte
Endereçar as preocupações do Governo brasileiro em relação à soberania nacional e ao controle sobre
os negócios de defesa & segurança e a sua sustentabilidade no longo prazo, bem como preservar os
direitos do Governo brasileiro na qualidade de aclonista de EMBRAER e titular da golden share
Assegurar a BOEING o controle estratégico e operacional total e a administração dos negócios
relacionados à aviação comercial, de forma totalmente integrada com os negócios da BOEIN(i

2. Visão Geral

B EMBRAER permanece como companhia aberta, listada no Brasil e no exterior, administrada por umQ
administração local
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A Newca será uma empresa regístrada no Brasil -- com administração local baseada no Brasil
Não haverá alteração na estrutura acionária atuaf ou na Estatuto Sacia! de EMBRAER
O Governo brasileiro mantém seus direitos atuais decorrentes da golden share
Os negócios de aviação comercial de EMBRAER são transferidos para uma companhia segregada,
recém constituída (Newco), na qual BOEING adquire 80.0% do seu capital social
EMBRAER permanece com os negócios de defesa & segurança e de jatos executivos, bem como a
capacidade de engenharia correlata, e passa a ser titular de 20,0% do capital social da Newco
EMBRAER, BOEING e/ou a Newco celebram determinados contratos operacionais, de longo prazo para
possibilitar estabilidade e crescimento, cuja performance será acompanhada por um comitê supervisor,
que terá um membro indicado por EMBRAER. Os contratos operacionais estarão sujeitos à execução
especifica

©

3. Seqreqação dos Negócios de Aviação Comercial

e Os negócios de aviação comercial {com capacidade de desenvolvimento de produtos end-to-end) serão
transferidos para a nova companhia, incluindo todos os aspectos das plataformas de aviação comercial
de EMBRAER {design, manufatura, teste, venda, etc.), incluindo os modelos ERJ, Ejet e E2 de aeronaves
de lato regionais, bem como todas as formas de suporte e outros serviços pós-venda para tais
plataformas {modificações, logística, MRO, treinamento, etc.)

e Os negócios de defesa & segurança (com capacidade de desenvolvimento de produtos end-to-end)
permanecem com EMBRAER, incluindo as plataformas das aeronaves Super Tucano, KC-390 e F-X2, e
vários sistemas C41SR, e todos os aspectos(design, manufatura, teste, venda, etc.) de tais plataformas
e sistemas, bem como todas as formas de suporte e outros serviços pós-venda para tais produtos e
sistemas {modificações, logística, MRO, treinamento, etc. )
Os negócios de latos executivos {com capacidade de desenvolvimento de produtos end-to-end}
permanecem com ER4BRAER, incluindo os modelos Legacy, Phenom e Lineage, e todos os aspectos
(design, manujatura, teste, venda, etc.) de tais negócios, bem como todas asformas de suporte e outras
serviços pós-venda para tais negócios {modificações, logística, l\4RO, treinomento, etc.}
Sujeito à diligência legal e financeira, outros ativos, operações e/ou negócios permaneceriam com
EMBRAER

4. ContratosSuporte

e EMBRAER, BOEING e/ou a Newco celebrarão determinados contratos operacionais de longo prazo para
possibilitar estabilidade e crescimento mútuos

o Acordo Geral de Prestação de Serviços -- EMBRAER e a Newco prestarão mutuamente os
serviços administrativos de suporte que venham a ser necessários
Compromisso de Pacote de Serviços Técnicos -- EMBRAER fornecerá a BOEING e/ou à Newco
determinados serviços de engenharia, com oportunidades de colaboração de curto prazo

o Acordo de Licença Cruzada de P! -- licença cruzada da propriedade intelectua! existente entre
EMBRAER e a Newco

o Acordo de Pesquisa e Desenvolvimento Conjunto -- BOEING e EMBRAER deverão buscar
oportunidades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento

o Acordo de Uso de Estabelecimentos - para permitir que Eh4BRAER e a Newco continuem
compartilhando o uso de estabelecimentos existentes, nos quais os respectivos negócios
atualmente operam

o Acordo de Preferência de Fornecimento - para possibilitar que EMBRAER e a Newcoforneçam
uma à outra produtos, componentes e matérias primas com preços preferenciais, incluindo
por meio da utilização da cadeia de fornecedores de BOEING

o Acordo de Marketing Conjunto - BOEING irá assessorar EMBRAER nas vendas de plataformas
especificas de defesa & segurança e, se possível, de plataformas de latos executivos e
potenciais plataformas derivadas da plataforma de aviação comercial

A performance dos contratos operacionais seria acompanhada por um comitê supervisor, que teria um
membro indicado por EMBRAER

0
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5. Etapas da Operação
e Caso exigido por lei, divulgação de fato relevante quando do alinhamento em relação a este MoU

e Até lg de maio de 2018, finalização do processo de diligência legal efinanceira por BOEING, negociação
e finalização dos documentos da operação, obtenção das aprovações dos conselhos de administração,
divulgação da operação e submissão da operação às autoridades concorrenciais competentes
Até l de julho de 2018, convocação de Assembleia Geral Extraordinária de EMBRAER para aprovação
do operação pelosacionistas

Os elementos chave da operação incluem a participação direta de BOEING de 80.0%o na Newco de
aviação comercial, e a participação direta de EMBRAER na Newco com a participação remanescente
de20.0%.

BOEING teria o controle total operacional e administrativo da Newco de aviação comercial
A Newco de aviação comercial teria um conselho de administração, cujos membros seriam indicados
por BOEING, e seria administrada por uma diretoria indicada pelo conselho de administração;
EMBRAER indicaria um membro para aduar como observador junto ao conselho de administração,
sendo que o "observador" não teria direito a voto

O único objetivo de EMBRAER em deter a participação societáría na Newco de aviação comercial seria
o de receber dividendos declarados pela Newco; Ei\4BRAER não teria controle ou exerceria outra
influência na Newco de aviação comercial ou em suas operações ou negócios
Haveria um mecanismo para a geração de fluxo de caixa baseado na participação de EMBRAER na
Newco de aviação comercial, desenvolvido para auxiliar no suporte da performance financeira de
EMBRAER pós-fechamento

BOEING administrada a Newco de aviação comercial no interesse desta última, criando valor de longo
prazo para seus acionistas e stakeholders, com o objetivo de maximizar o valor de longo prazo da
Newco

EMBRAER teria o direito de preferência em aumentos de capita!, cujo preço de emissão deveria observar
um acordo sobre política de diluição
Coso BOEING deseje vender a Newco de aviação comercio!(seja por meio de venda de ações, cisão,
fusão, incorporação ou incorporação de ações) para um terceiro que não seja considerado como
afinada, EMBRAER teria o direito de primeiro oferta paro adquirir toda a participação de BOEING na
Newco; se a oferta de EMBRAER não for aceita por BOEING, então a venda para o terceiro poderá ser
realizada, desde que em termos mais vantajosos para BOEING que aqueles ofertados por EIUBRAER,
sendo certo que nesse caso um acordo para a consumação da referida venda seja firmado em até 12
meses

EMBRAER terá influência significativa sobre a Newco de aviação comercial conforme definido pelo CPC
18 {lnternatíona} Accounting Standards IAS 28), evidenciada pelo participação de EMBRAER na Newco
e pelos contratos relevantes entre EMBRAER e a Newco de aviação comercial
Enquanto EMBRAER mantiver uma participação mínima a ser definida no capital social da Newco de
aviação comercial, EMBRAER teria um direito de veto em relação às seguintes matérias:

o mudança no uso, pelo Newco, do nome ou ioga de EMBRAER; [USO DO NOME OU LOGO TBD]
o dissolução ou liquidação ou requerimento detfalêncio da Newco;
o transferência das operações existentes da Newco ou mudança da sede para o exterior;
o mudança dos auditores independentes da Newco, exceto caso seja para uma empresa dentre

as denominadas "Big 4
o mudança na política de dividendos da Newco;
o determinadas alterações ao Estatuto Social da Newco;
o mudança do tipo societário da Newco;
o mudança do objeto social da Newco;
o redução decapitar;e
o cisão, fusão, incorporação au incorporação de ações

©

e

©

©
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7. Análise dos Acordos (Agreements)

Neste tópico serão listados os principais pontos dos Acordos que farão parte da transação
comercial, de maneira que possa dar uma ideia de como o negócio está estruturado.

Somente pontos principais foram listados, uma vez que cada um dos Acordos constitui em um
documento basta nte extenso.

7.1. Acordo principal da transação

Os seguintes negócios serão passados para a Newco

Negócio de Aviação Comercial: Negócio de design, desenvolvimento, fabricação, montagem,
teste, certificação, marketing, venda e entrega, e prestação de serviços pós-venda, para plataformas e
programas de aeronave comercial com capacidade estrutural de 50 ou mais assentos, incluindo as famílias
ERJ, EMB 110, EMB 120, Ejet e E2, com capacidade de desenvolvimento e suporte de produtos de aviação
come rcial.

Os seguintes sítios industriais da EMBRAER serão passados para a Newco

Portugal-Évora Nashvllle$- EUA

Os seguintes sítios industriais permanecerão com a EMBRAER

Botucatu Gaviãa Peixoto

EUA; bourne Eugênio de Meio

kj

Portugal - OGMA
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Em relação aos Centros de Serviços, a distribuição ficou da seguinte forma:

New edwaíds

$

Para conclusão e fechamento do negócio, dentre outras, as seguintes condições ainda deverão
ser cumpridas:

Recebimento de aprovação da golden share e dos demais acionistas de EMBRAER

Recebimento de aprovações das autoridades concorrenciais

- Ausência de medida liminar que proíba o fechamento

Fechamento das operações contempladas no Contrato de Contribuição do KC-390

7.2. Acordo de acionistasda Newco

A EMBRAER terá direito de veto na Newco nos seguintes assuntos:

Uso ou a descontinuação do uso do nome ou logo de EMBRAER, ou qualquer outra
alteração no uso do nome ou logo de EMBRAER, que não esteja prevista em contrato de licença de
uso de marca celebrado entre EMBRAER e NewCo.

Dissolução, liquidação voluntária, pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial
da NewCo ou de suas subsidiárias integrais que represente pelo menos 10% dos ativos da NewCo e
de suas subsidiáriasintegrais.

Alteração do domicílio legal da NewCo ou de subsidiárias integrais da NewCo (que sejam
domiciliadas no Brasil na data de fechamento) para um local fora do Brasil.

- Transferência para fora do Brasil de qualquer parte material das operações da NewCo e
de suas subsidiárias integrais localizadas no Brasil na data de fechamento.

RESERVADO
19



RESERVADO

Alteração da política de dividendos da NewCo

Aprovação de aumentos de capital que não estejam de acordo com a política de diluição

Durante os primeiros 10 anos, realização de qualquer incorporação, fusão, incorporação
de ações ou cisão da NewCo ou de suas subsidiárias integrais, exceto no caso de restruturação
interna.

Alteração do objeto social da NewCo

Alteração de certas disposições do estatuto social da NewCo, incluindo alteração de
qualquer disposição de forma que possa impactar adversamente e de forma material os direitos e
obrigações de EMBRAER, desproporcionalmente a sua participação na NewCo.

Transformação da NewCo em qualquer outro tipo societário

Redução do capital social da NewCo, exceto para absorção de prejuízos

A EMBRAER estará protegida de uma possível política de diluição e haverá uma política de
distribuição de dividendosjá definida que será de 25% do lucro líquido nos primeiros cinco anos e após esta
data de 50% do lucro retido e lucro líquido ajustado.

A lei aplicável será a brasileira e as disputas deverão ser resolvidas por meio de arbitragem

7.3. Acordo de uso de instalações

A NewCo terá direito de acesso a determinadas áreas de uso em Gavião Peíxoto, restritas à área
de certificação de voos.

Gavião Peixoto deverá ter capacidade mínima de 20 voos por semana para atender a demanda
do negócio de aviação comercial.

Unidade de Gavião Peixoto será usada por NewCo para atividades não-militares

Cessão de uso proibida sem o consentimento prévio da outra parte, exceto pela NewCo que
poderá ceder para BOEING, desde que dentro dos limites já estabelecidos no contrato e apenas atividades
de aviação comercial.

7.4. Acordo de uso da Cadeia de Suprimentos

Foi estabelecido um acordo bastante amplo, com duração mínima de lO Idezl anos, de maneira
que a EMBRAER poderá se beneficiar dos preços de aquisição de produtos e serviços praticados pela
BOEING, o que sinaliza para uma redução significativa de custos na área de compras da EMBRAER.

Além disto, neste acordo, ficaram estabelecidos obrigações de produção continuada de peças em
produção, de modo que não impacte nenhum projeto em andamento, independente de qual companhia
esteja produzindo a peça para determinado projeto.
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7.5 Acordo de propriedade intelectual (IP)

EMBRAER concederá à NewCo uma licença perpétua, irrevogável e livre de royalties o IP utilizado
no Negócio de Aviação Comercial, sendo que tal licença será exclusiva para o Negócio de Aviação Comercial
e não exclusiva para os demais segmentos.

NewCo concederá a EMBRAER uma licença perpétua, irrevogável, livre de royalties e não exclusiva
a toda IP detida pela NewCo je controladas) na data do fechamento, para uso fora do escopo do Negócio
de Aviação Comercial.

Por um período de 10 anos, EMBRAER não terá direito de licenciar IP por ela detida, ou de
sublicenciar IP licenciada da NewCo, a determinadas entidades restritas.

A IP será regida pelas leis do Estado de Nova lorque e as disputas serão resolvidas por meio de
a rbitra gem .

7.6. Acordo de suporte de engenharia

A EMBRAER reterá os engenheiros que serão de interesse da empresa, tais como os envolvidos
diretamente com a área militar e aviação executiva.

Em relação aos demais, a EMBRAER irá confeccionar uma lista de engenheiros disponíveis, que
serão contratados pela Newco, dentro de limites estabelecidos em contrato, de forma que não haverá
dispensa de funcionários decorrente do negócio.

Além disto, poderá haver utilização de engenheiros de uma companhia para desenvolvimento de
produtos na outra companhia, seguindo os detalhes estipulados no Acordo.

7.7. Acordo de pesquisa e desenvolvimento

Este Acordo tem como objetivo expandir os contratos de colaboração atualmente existentes
entre EMBRAER e BOEING.

Compromissos assumidos são de aplicação entre USD$ 1 milhãoa USD$ 20 milhões porano, sendo

os compromissos financeiros iguais às partes para cada projeto.

Será constituído um Comitê Gestor para discutir e identificar oportunidades conjuntas de
pesquisa e desenvolvimento e ser responsável pela supervisão e orientação administrativa dos projetos,
composto por igual número de representantes da alta administração nomeados por BOEING e EMBRAER.

As áreas prioritárias incluem pesquisa e desenvolvimento que permitam novas capacidades e/ou
novas eficiências em ambiente civil e/ou militar, tais como sistemas autónomos e não-tripulados, propulsão

elétrica-híbrida e fabricação avançada.
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8. Joint Venture do KC-390

Como parte da negociação será constituída uma Joint Venture ente EMBRAER e BOEING, com o
objetivo de captura de mercado para o KC-390, inclusive no mercado norte americano. Esta iniciativa
mostra-se extremamente interessante devido ao forte mercado competitivo encontrado por este projeto

As principais vantagens visualizadas nesta Joint Venture são as seguintes:

Acesso ao mercado dos EUA e os canais de vendas via FMS (Foreign
FMF(Foreign Military Financing).

Manter capacitação da indústria de Defesa no Brasil.

- Consolidação de resultados e a governança a cargo da EMBRAER

Solução muito mais competitiva junto aos possíveis clientes

delo da Joint Venture proposta prevê:

- Consolidação de Resultado entre as aeronaves vendidas pela Unidade do Brasil e dos EUA.

Equipe única de Vendas, composta pela EMBRAER e BOEING.

Compartilhamento de Investimento necessário para instalação do Projeto.

- Apoio pleno das Empresas BOEING e EMBRAER.

Entregas podem ocorrer a partir de Gavião Peixoto ou da unidade nos USA

Integração plena de Suporte e Serviços.

A governança da Joint Venture será exercida da seguinte forma:

EMBRAER será majorítária, com 51% das Ações e a BOEING com 49%

O resultado da JV será consolidado na EMBRAER.

O conselho será constituído de 5 membros, sendo l(um) da BOEING, 3(três) da EMBRAER
e l(um) do Comando da Aeronáutica, indicado pelo Comandante da Aeronáutica.

Em relação à Propriedade intelectual, os seguintes pontos serão observados:

O COMAER continua proprietário e controlador da "Propriedade Intelectual Adquirida" e
coproprietáría da "Propriedade Intelectual Compartilhada" desenvolvida no âmbito do Contrato de
Desenvolvimento.

O COMAER concede licença para a Embraer, sublicenciável à JV, para o desenvolvimento,
fabricação e comercialização do KC-390.

A Embraer e a JV continuam obrigadas ao pagamento de royalties ao COMAER

Military Sales) e aol l l

Omo
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De forma geral, a produção da aeronave por meio da JV será feita nos locais indicados abaixo

KC-390
CICLO PRO }UTIVO DAJV

2 Montagens
Finais

[:FAdeA

SISTEMADEPRODUÇAO
FORNECIMENTO DEGPXPARAJV

Fuselagem Diante f . Fuselagem Trase ra

Fuselagem Ceniíai

SISTEMADEPRODUÇAO
ESCOPO DA JV: MONTAGEM FINAL NOS EUA

Junção Oíbltal de Fuselagem

JunçãoAsa-Fuselagem
Fuselagem
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9. Posicionamento do Comando da Aeronáutica

Desde sua privatização, ocorrida em 1994, o Governo brasileiro, por meio do Comando da Aeronáutica, tem
investido recursos no desenvolvimento de novos produtos aeronáuticos, possibilitando que exista consistente
crescimento tecnológico dentro da EMBRAER.

A EMBRAER não é, para o Brasil, somente uma indústria aeronáutica, mas sim uma empresa que representa
a possibilidade de desenvolver soluções tecnológicas inovadoras, não somente na área de aviação, mas também em
outras áreas de atuação.

Também é do conhecimento público que, ATUALMENTE, a EMBRAER é uma empresa privada, com capital
social na bolsa de valores e que a maioria das suas Ações pertencem a investidores estrangeiros.

A EMBRAER tem trabalhado arduamente para atender ao maior número possível de mercados: dois
segmentos de jatos, treinadores militares e aviões de combate, transportes militares, aeronaves de missões especiais
ejatos executivos.

Embora a EMBRAER seja muito boa no que faz, o mercado de jatos se baseia em tamanho, escala e massa

crítica. Com taxas médias de pouco mais de 100 latos por ano, a EMBRAER simplesmente não pode ter o poder de
uma empresa de construir 1.000 ou mais jatos por ano. Isso cria desvantagens nas negociações com fornecedores,
suporte global de produtos e marketing e acesso ao capital.

Uma aliança com a BOEING teria o potencial de resolver a maioria dos problemas da EMBRAER da noite
para o dia na área comercial. O gerenciamento agressivo da cadeia de suprimentos da BOEING e o forte poder de
compra reduziriam rapidamente os custos de fabricação.

Além disso, a EMBRAER poderia reter e sustentar uma parcela maior de seus recursos de engenharia,
mesmo quando o trabalho em novos programas diminuir, como agora que dois grandes projetos estão em fase final
de execução.

O desenvolvimento do E-Jet está quase no fim e o desenvolvimento do KC-390 está diminuindo. Não há
outros programas novos no pipeline de desenvolvimento, e há poucas oportunidades de mercado que se apresentam.
Enquanto isso, o orçamento de defesa brasileiro está sob forte pressão e não poderá pagar novos programas de
desenvolvimento por algum tempo. Portanto, o desenvolvimento de novos produtos e as capacidades de engenharia
da EMBRAER - a parte mais forte da empresa - estão em grave risco de erosão nos próximos anos.

A possibilidade apresentada pela BOEING de aquisição completa da EMBRAER foi imediatamente recusada,
uma vez que a soberania nacional estaria prejudicada devido ao grande número de produtos de Defesa que estão
sendo produzidos e desenvolvidos pela EMBRAER, não devendo passar para o controle de uma empresa estrangeira.

Após inúmeras discussões entre as duas empresas, foi apresentado nova proposta de negócio, onde
somente a área de aviação Comercial seria vendida para a BOEING e as áreas de Defesa e Executiva permaneceriam
com a EMBRAER.

Esta nova proposta foi recebida e confirmado que os critérios críticos estabelecidos foram atendidos
conforme listados abaixo:

a. Não permitir mudança no controle da companhia(compra da EMBRAER pela BOEING).

b. Deverão ser observados os interesses estratégicos da segurança nacional e o respeito incondicional à

ação de classe especial ('golden share'l, de titularidade do governo brasileiro
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c.

d

e

f.

g.

h.

i .

Manutenção de todos os Projetos em curso da área de Defesa.

Manutenção da produção no Brasil das aeronaves já desenvolvidas.

Manutenção dos empregos atuais no Brasil.

Manutenção da capacidade do corpo de engenheiros da EMBRAER.

Preservação do sigilo e prioridade do Governo em definições em projetos de Defesa.

A EMBRAER deverá ter plena liberdade de desenvolvimento e produção de novos projetos

Manutenção dos Royalties das aeronaves A-29 e KC-390, conforme previsto em contrato.

Adicionalmente. diversos acordos foram estabelecidos, de forma que potencialízaram a continuidade da
empresa brasileira no mercado e algumas vantagens que a manterão no cenário mundial como produtora de
aeronaves, bem como assegurarão os projetos de Defesa existentes e a capacidade de desenvolver novos produtos.

Outro ponto atraente da negociação foi a criação de uma Joint Venture ente EMBRAER e BOEING, com o
objetivo de captura de mercado para o KC-390, inclusive no mercado norte americano.

Dentre outras, algumas vantagens visualizadas nesta Joínt Venture do KC-390 são as seguintes

Acesso ao mercado dos EUA e os canais de vendas via FMS (Foreign Military Sales) e ao FMF (Foreign
Military Financing), possibilitando prever-se uma venda adicional significativa de aeronaves nos próximos anos.

Manter capacitação da indústria de Defesa no Brasil

Consolidação de resultados e a governança a cargo da EMBRAER

Solução muito mais competitiva junto aos possíveis clientes

Desta forma, observando-se todos os aspectos elencados, o Comando da Aeronáutica entende que os
interesses nacionais e a soberania do Estado brasileiro não serão afetados ao se concretizar o negócio como proposto,
onde a parcela de aviação Comercial da EMBRAER seja vendida para a Newco e sejam mantidas as aviações Executivas
e de Defesa no portfólio de produtos da EMBRAER, conforme os documentos apresentados pela empresa.
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