Etihad Flight College encomenda jatos Phenom da Embraer
São José dos Campos, Brasil, 23 de junho de 2015 – A Embraer Aviação Executiva
anunciou hoje que a Etihad Flight College, subsidiária integral da Etihad Airways, companhia
aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, firmou um acordo de compra de quatro jatos
Phenom 100E, com opções para mais três aeronaves do mesmo modelo.
Considerando preços atuais de lista, o negócio está avaliado em cerca de USD 30 milhões, se
todas as opções forem exercidas. As entregas do Phenom 100E para o Etihad Flight College
terão início no primeiro trimestre de 2016.
A entrega dos quatro novos jatos Phenom 100E elevará para 20 o número de aeronaves da
frota de treinamento da companhia aérea, que atualmente é composta por 16 monomotores.
“Estamos entusiasmados com a escolha do Phenom 100E pela Etihad Flight College”, disse
Marco Túlio Pellegrini, Presidente & CEO da Embraer Aviação Executiva. “O Phenom 100E
tem provado ser a aeronave ideal para treinamento de pilotos de jato, com sua avançada
tecnologia na cabine de comando, seu alto desempenho e alta confiabilidade, com baixo custo
operacional.”
“Como companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, é vital para nós estabelecer
uma área de treinamento para apoiar o aprendizado e desenvolvimento de uma força de
trabalho local, ao mesmo tempo em que também oferecemos uma fonte de pilotos bem
treinados e altamente capacitados para nossas operações crescentes”, disse Richard Hill,
Chefe de Operações da Etihad Airways. “A tecnologia, desempenho e confiabilidade no
padrão da aviação comercial qualificam perfeitamente o Phenom 100E como plataforma
inicial de treinamento para preparar nossos cadetes para operação em linhas aéreas.”
Localizado em Al Ain, o Etihad Flight College é a primeira organização no mundo a utilizar
aeronaves multimotor na principal fase do programa de treinamento e fornece anualmente
capacitação para até 120 cadetes, tanto do país e quanto do exterior.

Sobre Etihad Flight College
O Etihad Flight College, academia de treinamento de padrão mundial baseada no aeroporto
internacional de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, agora está autorizada a realizar o
programa de treinamento de Licença de Piloto de Tripulação Múltipla (LPTM), do inglês
Multi Crew Pilot Licence (MPL), sendo certificada como Organização Aprovada para
Treinamento pela autoridade de aviação dos Emirados, GCAA (General Civil Aviation
Authority).
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O programa de treinamento LPTM provê alunos com as competências essenciais exigidas de
um piloto de linha aérea no atual mercado de aviação, que está em constante evolução. O
programa se concentra no treinamento relevante e específico ao operador, em vez do modelo
tradicional de treinamento baseado em desempenho, em formato genérico. Isso forma pilotos
não só com habilidades para voar uma aeronave moderna no mais alto padrão exigido, mas
também com as competências e atitudes exigidas de um piloto profissional.
Estabelecida após a aquisição da divisão de asa fixa da Horizon International Flight Academy
de Mubadala, em setembro de 2014, o Etihad Flight College vai treinar até 200 cadetes dos
Emirados e de outros países anualmente. A Etihad Airways atualmente emprega mais de
2.200 pilotos para operar sua frota de 110 aeronaves Airbus e Boeing.
Sobre o Phenom 100E
O Phenom 100E tem alcance de 2.182 km (1.178 milhas náuticas) com reservas NBAA IFR.
Com uma velocidade máxima de cruzeiro de 720 km/h (390 knots), o Phenom 100E é um dos
mais velozes e eficientes da sua classe, com custos operacionais comparáveis aos de
aeronaves turboélice. O Phenom 100E também tem spoilers multi-função e pode voar a 41 mil
pés (12.500 m) impulsionado por dois motores Pratt & Whitney Canada PW617F-E com
1.695 libras de empuxo cada.
A cabine de comando permite operação com um único piloto e oferece o Prodigy Flight Deck
com Sistema de Visão Sintética (SVS). Outras funcionalidades de série incluem desempenho
de decolagem aprimorado com reserva extra de tração, peso máximo sem combustível
(MZFW) aumentado, cartas e mapas de navegação, e check list eletrônico.

Sobre a Embraer Aviação Executiva
A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste
segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer
Aviação Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, o mais amplo da indústria, é
formado pelos jatos Phenom 100E, Phenom 300, Legacy 450, Legacy 500, Legacy 600,
Legacy 650 e Lineage 1000E. Completando dez anos de mercado, a frota de jatos executivos
da Embraer já ultrapassa 860, que estão em operação em mais de 60 países. Os clientes são
apoiados por uma rede global de 76 centros de serviços entre próprios e autorizados e centros
de distribuição de peças, complementados por um Contact Center 24/7.
Para mais informações, visite www.EmbraerExecutiveJets.com.br

Siga-nos no Twitter: @EmbraerSA
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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.
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.

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Press
press@embraer.com.br
Cel.: +55 12 99724-4929
Tel.: +55 12 3927 1311
Fax: +55 12 3927 2411

Alyssa Ten Eyck
aeyck@embraer.com
Cel: +1 954 383 0460
Tel.: +1 954 359 3847
Fax: +1 954 359 3701

Hervé Tilloy
herve.tilloy@embraer.fr
Cel.: +33 6 0864 3545
Tel.: +33 1 4938 4530
Fax: +33 1 4938 4456

Mirage Zhong
mirage.zhong@bjs.embraer.com
Cel.: +86 138 1191 8053
Tel.: +86 10 6598 9988
Fax: +86 10 6598 9986

Nilma Missir-Boissac
nilma.boissac@sin.embraer.com
Cell: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955
Fax: +65 6734 3908

