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FATO RELEVANTE
São José dos Campos, 26 de março de 2020 – A Embraer S.A. (“Companhia” ou

“Embraer”) informa ao mercado que está monitorando o surto do COVID-19 e
seus impactos sobre seus funcionários, operações, economia global,
fornecimento e demanda de seus produtos e serviços. O Comitê de Crise da
Companhia monitora diariamente a evolução da situação da pandemia tendo
implementado planos de contingência para poder atuar rapidamente conforme o
desenvolvimento da situação atual.
Até o momento, a Embraer não sofreu amplos atrasos em sua cadeia de
suprimentos, operações de fabricação, ou impactos relevantes na demanda por
seus produtos. No entanto, em razão da incerteza relacionada à propagação do
vírus, estamos suspendendo as projeções apresentadas, em 12 de novembro de
2019, em relação aos resultados esperados para 2020. Publicaremos projeções
atualizadas assim que tivermos maior visibilidade sobre o impacto do vírus nos
negócios da Companhia.
Nas unidades da Companhia no Brasil, algumas atividades essenciais continuam
operando normalmente, alguns empregados trabalham em home office e
aqueles empregados que não podem desempenhar suas atividades
remotamente foram colocados em afastamento temporário remunerado até o dia
31 de março de 2020. A Companhia avalia a adoção de medidas correlatas a
estas em suas unidades no exterior. Tais medidas visam preservar a saúde e o
bem-estar dos empregados da Embraer.
Caso as medidas adotadas no mundo na tentativa de desacelerar a propagação
do vírus perdurarem, a economia global será impactada negativamente, o que
poderá ter um efeito adverso na Embraer. Os governos já impuseram medidas
severas, como quarentenas, restrições a viagens e voos, redução no
deslocamento entre países, sendo que todas essas medidas poderão resultar
em algumas interrupções na oferta e demanda dos negócios da Companhia.
Embora a Embraer tenha convivido com crises econômicas e geopolíticas no
passado, e a administração da Companhia e todos os seus empregados
continuem comprometidos em atingir suas metas de longo prazo, não podemos
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prever, neste momento, até que ponto esse vírus e as medidas para tentar contêlo afetarão a Companhia.
A principal prioridade da Embraer continua sendo a saúde e a segurança de seus
empregados, clientes e outros colaboradores.
São José dos Campos, 26 de março de 2020.
Antonio Carlos Garcia
Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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EMBRAER S.A.
PUBLIC COMPANY
CNPJ/ME: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
MATERIAL FACT
São José dos Campos, March 26, 2020 - Embraer S.A. (“Company” or “Embraer”)

informs the market that it has been monitoring the COVID-19 outbreak and its
impacts on its employees, operations, the global economy, the supply and the
demand for its products and services. The Company´s Crisis Committee monitors
on a daily basis the development of the pandemic situation and it has
implemented contingency plans to act as quickly as necessary as the current
situation continues to unfold.
Embraer has so far not suffered extensive delays in its supply chain, production
operations, or material impacts on the demand for its products. Nevertheless, due
to the uncertainty related to the spread of the virus, we are suspending the
projections presented, on November 12, 2019, in relation to the expected results
for 2020. Updated projections will be disclosed as soon as we have a greater
visibility into the impact of the virus on the Company's businesses. At the
Company's premises in Brazil, some essential activities continue to operate on a
regular basis, some employees are working from home (home office) and those
employees who cannot perform their activities remotely have been placed on
temporary paid leave until March 31, 2020. The Company assesses the
implementation measures related to these in its premises abroad. Such
measures aim to preserve the health and well-being of Embraer's employees.
If the measures being taken around the world in an attempt to slow down the
spreading of the virus turn out to be persistent, this will have significant negative
impacts on the global economy, which could cause an adverse effect on us.
Governments have already imposed severe measures, such as quarantines,
travel and flight restrictions, reduction in movement between countries, all of
which we expect to generate some disruptions in the supply and demand side of
our businesses.
While Embraer has weathered economic and geopolitical crises in the past, and
the Company’s management and all of its employees remain committed to
achieving its long-term targets, we cannot at this point foresee to what extent this
virus and measures to attempt to contain it will affect us.
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Embraer’s top priority remains the health and safety of its employees, customers,
and other collaborators.
São José dos Campos, March 26, 2020.
Antonio Carlos Garcia
Executive Vice President of Finance and Investor Relations

4

