EMBRAER S.A.
FATO RELEVANTE

A Embraer S.A. ("Embraer" ou a "Companhia") comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que José Antonio de Almeida Filippo renunciou ao cargo
de Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, com
efetividade a partir de 17 de abril de 2018, para se dedicar a novos projetos
profissionais.
O Conselho de Administração da Companhia elegeu, interinamente, nesta data,
Nelson Krahenbuhl Salgado para o cargo de Vice-Presidente Executivo
Financeiro e Relações com Investidores, em substituição a Filippo. Nelson
acumulará também as suas atuais atribuições relacionadas às atividades de
relações institucionais.
Nelson é graduado, mestre e doutor em engenharia e tem MBA em gestão
empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Na Embraer há 30 anos, iniciou
carreira na área de engenharia. Ocupou diversos cargos executivos em funções
corporativas, muitas delas na área financeira. Atualmente Nelson é responsável
pelas atividades de relações institucionais e comunicação corporativa.
Filippo, na qualidade de Diretor Estatutário sem designação específica, estará
dedicado a auxiliar a transição da gestão da área financeira e relações com
investidores até 11 de maio de 2018.
O Conselho de Administração consigna seu reconhecimento pelas contribuições
significativas feitas por Filippo à Companhia, desejando-lhe sucesso em seus
novos desafios profissionais.
São Paulo, 17 de abril de 2018.

José Antonio de Almeida Filippo
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores

EMBRAER S.A.
MATERIAL FACT

Embraer S.A. ("Embraer" or the "Company") informs its shareholders and the
market in general that José Antonio de Almeida Filippo has resigned from the
position of Executive Vice President Finance and Investor Relations, effective
April 17, 2018, to pursue new professional projects.
The Board of Directors of the Company elected today Nelson Krahenbuhl
Salgado, as an interim measure, for the position of Executive Vice President
Finance and Investor Relations, replacing Filippo. Nelson will also accumulate
his current institutional relations duties.
Nelson holds bachelor’s, master’s and doctorate degrees in engineering and has
an MBA in business management from Fundação Getúlio Vargas. He has been
with Embraer for 30 years, having started his career in the engineering
department. He has occupied several executive positions for corporate functions,
many of them in the financial area. Currently, Nelson is responsible for
institutional relations and corporate communications activities.
Filippo, as an Executive Officer without specific designation, will assist
management transition of the financial and investor relations area until May 11,
2018.
The Board of Directors acknowledges the significant contributions made by
Filippo to the Company, wishing him success in his new professional challenges.

São Paulo, April 17, 2018.

José Antonio de Almeida Filippo
Executive Vice President
CFO & Investor Relations

