Embraer faz parceria para inovação com a Uber Elevate Network
Dallas, EUA, 25 de abril de 2017 – A Embraer anunciou hoje um acordo com a Uber visando
a explorar o conceito de um ecossistema - denominado Uber Elevate Network - que poderá
permitir o desenvolvimento e implantação de pequenos veículos elétricos com decolagem e
aterrissagem vertical (VTOLs, na sigla em inglês) para deslocamentos curtos no espaço urbano.
O anúncio foi feito em Dallas, Texas, na sessão de abertura do Uber Elevate Summit.
Essa parceria preliminar é um projeto gerado pelo Centro de Inovação de Negócios da Embraer.
Anunciado no mês passado, quando a empresa revelou sua intenção de promover inovações no
transporte aéreo, o Centro tem sede em Melbourne, na Flórida, e equipes no Vale do Silício,
Califórnia, e em Boston, Massachusetts.
“Acreditamos firmemente que é preciso explorar vários novos conceitos de negócios que podem
afetar o transporte aéreo no futuro. Essa é uma oportunidade única para ajudarmos a
complementar o conhecimento de transporte aéreo dessa que é uma empresa revolucionária e
visionária no transporte terrestre. No exercício dessa parceria, vamos desenvolver novas
tecnologias, novos produtos e novos modelos de negócios que podem gerar oportunidades para
a Embraer no futuro”, disse Paulo Cesar de Souza e Silva, CEO da Embraer.
“Compartilhamos a visão de que a situação do transporte em regiões urbanas congestionadas
está pronta para soluções inovadoras, como a aviação sob demanda. A liderança da Embraer na
aviação comercial e executiva foi obtida por meio da introdução de aeronaves e serviços
inovadores. Estamos confiantes de que esse nosso DNA também agregará valor a novos
conceitos de transporte urbano”, disse Antonio Campello, diretor de Inovação Corporativa.
“A Embraer é a maior fabricante de jatos comerciais de até 130 assentos e um dos parceiros
mais experientes da Uber neste segmento. Seu conhecimento de certificação de aeronaves com
tecnologia fly-by-wire embarcadas e sua confiança de que eles podem igualmente tornar essa
tecnologia acessível a aeronaves muito menores é um ingrediente essencial para o nosso
sucesso”, disse Mark Moore, diretor de Engenharia de Aviação da Uber.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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Sobre a Embraer
Empresa global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial,
Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve,
fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e serviços de pós-venda.
Desde que foi fundada, 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 130 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.
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