Embraer prevê entrega de 6.350 novos jatos no segmento de 70 a
130 assentos
Paris, França, 15 de Junho de 2015 – A Embraer divulgou as perspectivas de mercado
(Market Outlook) de 2015 a 2034, no qual detalha as previsões de entregas de novos jatos no
nos próximos vinte anos. O foco do relatório é o segmento de 70 a 130 assentos, cujo valor é
de aproximadamente USD 300 bilhões, considerando os preços de lista, durante o período. A
Embraer projeta entregas de 6.350 jatos novos - sendo 2.250 unidades no segmento de 70 a 90
assentos, quanto as demais 4.100 serão no segmento de 90 a 130 assentos.
A frota mundial de jatos em serviço na categoria de 70 a 130 assentos aumentará dos 2.590
aviões em operação em 2014 para 6.490 em 2034, sendo o crescimento mais rápido entre
todos os segmentos de mercado. A substituição de aeronaves antigas representará 39% das
novas entregas e os 61% restantes estão relacionados com o crescimento do mercado.
Previsão de entrega de jatos de 70 a 130 assentos – previsão por região
Região
Entregas
Participação
América do Norte
2.060
32%
Europa
1.160
18%
China
1.020
16%
América Latina
720
11%
Ásia-Pacífico
550
9%
CEI
380
6%
Oriente Médio
240
4%
África
220
4%
Mundo (2015-2035)

6.350

A estratégia de disciplina de capacidade seguida pelas companhias aéreas da América do
Norte tem comprovado ser muito eficaz na geração de lucros maiores. Ao passo que as
companhias aéreas se tornam mais atraente aos investidores, a Embraer também vê uma
mudança nos principais objetivos de negócio, de custo unitário e participação de mercado
para o lucro por unidade e o retorno sobre o investimento.
“Aeronaves de capacidade adequada (right-sized) podem gerar regularmente maior receita e
lucro por assento, uma vez que têm menos lugares disponíveis alocados para os passageiros
que pagam menos por uma passagem (low-fare). A alta eficiência dos ativos é essencial para
um sólido desempenho financeiro. Esses atributos - combinados com a eficiência em
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operações hub-and-spoke, complemento por aeronaves narrow-body e desenvolvimento de
novos mercados - gerarão demanda significativa por novas aeronaves no segmento”, explicou
Paulo Cesar Silva, Presidente & CEO, Embraer Aviação Comercial.
A demanda global por transporte aéreo, medida por receita de passageiro-quilômetro
transportado (RPK), vai aumentar 2,6 vezes, a uma média de 4,9% ao ano até 2034. O Oriente
Médio e a China serão os mercados com os crescimentos mais rápidos, com taxas anuais médias
em torno de 7%, seguidos por regiões emergentes como América Latina, com 5,9%, e a África,
com 5,4%. A Ásia-Pacífico e a CEI (Comunidade de Estados Independentes) terão taxas médias
de crescimento de cerca de 5%, enquanto os mercados mais maduros da Europa e da América
do Norte crescerão mais lentamente, com taxas de 3,9% e 2,7%, respectivamente.
Sobre ao Relatório das Perspectivas de Mercado da Embraer (Market Outlook)
Desde que a 1ª edição do Embraer Market Outlook foi publicada, em 2004, os analistas da
Empresa tem refinado o modelo de previsão, a fim de identificar e prever tendências futuras.
O processo do Market Outlook consiste em duas etapas principais: (1) uma previsão da
demanda de tráfego para a evolução futura de RPKs por regiões e sub-regiões com base em
modelos econométricos para os próximos 20 anos e (2) uma previsão de demanda de
aeronaves que projeta o número de novas entregas desde aeronaves turboélices de 30 assentos
até wide-bodies durante o mesmo período.
A Embraer tem a satisfação de lançar o novo site da Embraer Market Outlook. A versão 20152034 está disponível no http://www.embraermarketoutlook.com.
O relatório completo está disponível no link abaixo:
http://www.embraercommercialaviation.com/Pages/Market-info.aspx?Category=Market Outlook
Siga-nos no Twitter: @EmbraerSA

Nota aos editores
A Embraer S.A. (NYSE: ERJ; BM&FBOVESPA: EMBR3) é uma empresa líder na
fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos e uma das maiores exportadoras brasileiras.
Com sede em São José dos Campos, no Estado de São Paulo, mantém escritórios, instalações
industriais e oficinas de serviços ao cliente no Brasil, China, Estados Unidos, França, Portugal
e Singapura. Fundada em 1969, a Embraer projeta, desenvolve, fabrica e vende aeronaves e
sistemas para os segmentos de aviação comercial, aviação executiva e defesa e segurança. A
Empresa também fornece suporte e serviços de pós-vendas a clientes em todo o mundo. Para
mais informações, visite o site www.embraer.com.br.
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Este documento pode conter projeções, declarações e estimativas a respeito de circunstâncias ou eventos ainda não ocorridos. Estas
projeções e estimativas têm embasamento, em grande parte, nas atuais expectativas, projeções sobre eventos futuros e tendências
financeiras que afetam os negócios da Embraer. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que se referem a, entre
outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde a Embraer atua; expectativas de tendências
para o setor; os planos de investimento da Empresa; sua capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente
acordadas, e regulamentações governamentais existentes e futuras. Palavras como “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”,
“continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e termos similares têm por objetivo identificar expectativas. A Embraer não se obriga a
publicar atualizações nem a revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros
acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer.
Portanto os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer.
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