BAE Systems e Embraer irão explorar potenciais variantes de
defesa para o eVTOL da Eve
Melbourne, Flórida, 21 de dezembro de 2021 – A BAE Systems e a Embraer Defesa e
Segurança anunciaram planos para um estudo conjunto para explorar o desenvolvimento da
aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve para o mercado de defesa e
segurança.
O estudo baseia-se no desenvolvimento da Eve para o mercado de mobilidade aérea urbana e
analisará como a aeronave poderia fornecer capacidade econômica, sustentável e adaptável
como uma variante de defesa.
Engenheiros do setor aéreo da BAE Systems em Lancashire, Reino Unido, trabalharão em
conjunto com a equipe de Defesa e Segurança da Embraer baseada em São José dos Campos,
interior de São Paulo, para explorar como uma variante de defesa poderia ser usada para uma
gama de aplicações como transporte de pessoal, vigilância e reconhecimento, alívio a desastres
e resposta humanitária.
O eVTOL da Eve pode ajudar a transformar as operações de defesa, ao mesmo tempo que reduz
seu impacto ambiental a um custo operacional muito menor do que as plataformas atuais.
“Esta colaboração com uma das principais empresas de defesa do mundo nesta tecnologia
vibrante e revolucionária, está em linha com nosso objetivo de estabelecer parcerias
estratégicas. Esperamos explorar mais meios pelos quais nossas organizações possam trabalhar
juntas e se beneficiar das ricas experiências de cada uma. A colaboração nos permite explorar
talentos de todo o mundo em nosso interesse mútuo de desenvolver soluções inovadoras e
sustentáveis”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança.
“A combinação da tecnologia inovadora da Embraer no setor comercial, aliada a nossa extensa
experiência em engenharia de defesa e integração de sistemas, nos ajudará a acelerar o ritmo
de novas inovações”. Segundo Ian, “este estudo conjunto é um ótimo exemplo de como estamos
cumprindo nosso compromisso de colaborar para explorar tecnologias novas e sustentáveis
para nossos clientes”, disse Para Ian Muldowney, COO da BAE Systems Air.
A aeronave totalmente elétrica faz parte do compromisso da Embraer com a aviação mais
sustentável e é fruto da Eve, empresa independente dedicada a acelerar o ecossistema global
de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). O estudo conjunto apoia diretamente a estratégia da BAE
Systems para acelerar o desenvolvimento de tecnologia sustentável por meio de um
investimento maior em pesquisa e desenvolvimento, bem como trabalhar com parceiros da
indústria, PMEs e academia.
Notas aos editores
O eVTOL é um produto que está sendo desenvolvido pela Eve UAM, LLC, uma empresa
Embraer. A Embraer firmou recentemente um acordo de combinação de negócios definitivo
com a Zanite Acquisition Corp, uma sociedade de aquisição de propósito específico (SPAC),
com o objetivo de listar a Eve na NYSE. A BAE Systems acordou em investir US$10 milhões
no negócio da Eve e está trabalhando com a Embraer Defesa e Segurança em um estudo
conjunto para explorar o desenvolvimento de uma variante de defesa.

Sobre a BAE Systems
Fornecemos algumas das mais avançadas soluções aeroespaciais, de defesa, e de segurança do
mundo e empregamos uma força de trabalho qualificada de cerca de 89.600 pessoas em mais
de 40 países. Trabalhando com clientes e parceiros locais, desenvolvemos tecnologia que ajuda
a salvar vidas, proteger fronteiras e pessoas, fortalecer nações e manter seguras a infraestrutura
e as informações críticas.
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação
Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia
projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços &
Suporte a clientes no pós-venda.
Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais,
escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas,
África, Ásia e Europa.
Declarações Prospectivas
Este press release inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de
"safe harbor” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995.
As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estima",
“planeja”, “projeta”, “prevê”, “pretende”, “quer”, “espera”, “antecipa”, “acredita”, “busca”,
“visa”, “pode”, “deve”, “iria ”, “potencial”, “parece”, “futuro”, “perspectiva”, ou outras
expressões semelhantes (ou versões negativas de tais palavras ou expressões) que preveem ou
indicam eventos futuros ou tendências ou que não sejam declarações de assuntos históricos.
Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre as
expectativas da Eve, Embraer e BAE Systems com relação ao estudo conjunto a ser realizado,
e a capacidade de desenvolver, certificar, fabricar e comercializar com sucesso as soluções de
UAM e eVTOL da Eve em um escala global, bem como os benefícios esperados da colaboração
entre BAE Systems e Embraer. Estas declarações são baseadas em várias suposições,
identificadas ou não aqui, e nas expectativas atuais da gestão da Eve, Embraer e BAE Systems
e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas
para fins ilustrativos e não se destinam a servir, e não devem ser invocadas por qualquer
investidor, como uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de um fato ou
probabilidade. Os eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem
ser diferentes das suposições, e tais diferenças podem ser materiais. Muitos eventos e
circunstâncias reais estão além do controle da Eve, Embraer e BAE Systems.
Se algum desses riscos se materializar ou se nossas suposições forem incorretas, os resultados
reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nessas declarações prospectivas.
Pode haver riscos adicionais que nem a Eve, Embraer ou BAE Systems conhecem atualmente
ou que a Eve, Embraer ou BAE Systems atualmente acreditam serem imateriais que também
poderiam elevar a resultados reais diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas.

Além disso, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões da Eve,
Embraer e BAE Systems de eventos e visões futuras na data deste comunicado à imprensa. A
Eve, Embraer e BAE Systems preveem que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão
com que as avaliações da Eve, Embraer or BAE Systems mudem. No entanto, embora a Eve,
Embraer e BAE Systems possam optar por atualizar essas declarações prospectivas em algum
momento no futuro, a Eve, Embraer e BAE Systems renunciam especificamente a qualquer
obrigação de fazê-lo. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como
representativas das avaliações da Eve, Embraer ou BAE Systems em qualquer data posterior à
data deste comunicado à imprensa. Consequentemente, não se deve confiar plenamente nas
declarações prospectivas.
Informações importantes e onde encontrá-las
Em conexão com a combinação de negócios entre Zanite Acquisition Corp (“Zanite”),
Embraer, Eve e Embraer Aircraft Holding, Inc. (“EAH”), a Zanite pretende protocolar na
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (ou Securities and Exchange
Commission "SEC") uma convocação preliminar de assembleia de acionistas (proxy statement)
relativa à combinação de negócios proposta. A Zanite enviará um proxy statement definitivo e
outros documentos pertinentes aos seus acionistas. Este press release não contém todas as
informações que devem ser consideradas em relação à combinação de negócios proposta e não
tem como objetivo fundamentar qualquer decisão de investimento ou qualquer outra decisão a
respeito da combinação de negócios proposta. Os acionistas da Zanite e outras pessoas
interessadas são aconselhados a ler, quando disponíveis, o proxy statement preliminar e as
alterações na mesma e o proxy statement definitivo e documentos incorporados por referência
a ela protocolados para assembleia especial de acionistas da Zanite a ser realizada para aprovar
a combinação de negócios proposta e outros assuntos, visto que esses materiais conterão
informações importantes sobre a Zanite, a Eve e a combinação de negócios proposta. Quando
disponível, o proxy statement definitivo e outros materiais pertinentes para a combinação de
negócios proposta serão enviados aos acionistas da Zanite, a partir de uma data de registro a
ser estabelecida para votação da combinação de negócios proposta. Os acionistas da Zanite
também poderão obter cópias do proxy statement preliminar e definitivo e de outros
documentos protocolados na SEC que serão incorporados por referência a eles, gratuitamente,
uma vez disponíveis, no site da SEC em www.sec. gov, ou direcionando uma solicitação à
Zanite Acquisition Corp. em 25101 Chagrin Boulevard Suite 350, Cleveland, Ohio 44122, aos
cuidados de Steven H. Rosen, ou ligando para (216) 292-0200.
Sem oferta ou solicitação
Este press release é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou a
solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, ou uma solicitação de qualquer voto
ou aprovação, nem deverá haver qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição em que tal
oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis
de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita,
exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores
Mobiliários, ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Participantes da Solicitação
A Zanite e seus conselheiros e executivos podem ser considerados participantes da solicitação
de votos dos acionistas da Zanite com relação à combinação de negócios proposta. Uma lista
dos nomes desses diretores e executivos e uma descrição de seus interesses na Zanite está
presente na Declaração de Registro da Zanite no Formulário S-1 / A e no Relatório Atual da
Zanite no Formulário 8-K, protocolado em 15 de setembro de 2021, cada um deles foi

protocolado junto à SEC e está disponível gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov, ou
direcionando uma solicitação à Zanite Acquisition Corp. em 25101 Chagrin Boulevard Suite
350, Cleveland, Ohio 44122, aos cuidados de Steven H. Rosen, ou ligando para (216) 2920200.
A Eve, a Embraer, a EAH e seus respectivos conselheiros e diretores também podem ser
considerados participantes na solicitação de votos dos acionistas da Zanite em relação à
combinação de negócios proposta. Uma lista dos nomes de tais conselheiros e executivos e
informações sobre seus interesses na combinação de negócios proposta serão incluídos no
proxy statement para a combinação de negócios proposta, quando disponível.
Informações adicionais sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser
consideradas participantes na solicitação dos acionistas da Zanite em conexão com a
combinação de negócios proposta, incluindo uma descrição de seus interesses diretos e
indiretos, por títulos de propriedade ou de outra forma, serão estabelecidas no proxy statement
da Zanite para a combinação de negócios proposta quando ela for protocolada na SEC.
Acionistas, possíveis investidores e outras pessoas interessadas devem ler o proxy statement
com atenção quando ela estiver disponível, antes de tomar qualquer decisão de voto ou
investimento. Quando disponíveis, esses documentos podem ser obtidos gratuitamente nas
fontes indicadas acima.

