Embraer nomeia novo CEO para a divisão de jatos
executivos
Melbourne, Flórida, EUA – 16 de fevereiro de 2017 – A Embraer anunciou hoje Michael
Almafitano como o novo presidente e CEO da unidade de jatos executivos. Amalfitano vai
suceder Marco Tulio Pellegrini, que assumirá outra posição de liderança a ser anunciada em
breve. A mudança se torna efetiva a partir de 1° de março.
“Estamos contentes que Michael tenha decidido se unir à Embraer para liderar o nosso
negócio de aviação executiva. Temos certeza de que, como um experiente e bem-sucedido
executivo, ele tem as qualificações para fazer valer a nossa posição de destaque nessa
indústria altamente competitiva”, disse Paulo Cesar Silva, Presidente e CEO da Embraer.
Amalfitano traz para a companhia 35 anos de experiência em financiamento de aeronaves
executivas, tendo ocupado diversas posições de liderança em empresas globais de leasing de
equipamentos, como Stonebriar Commercial Finance, Banc of America Leasing, Fleet
Capital, e GE Capital. Seu amplo conhecimento e reputação na indústria acrescentam uma
considerável força, rede de relacionamento e presença de mercado para a companhia.
“É uma honra assumir a posição de liderança das mãos do Marco Tulio e um privilégio liderar
um time extraordinário de profissionais dedicados a impulsionar nosso valioso portfolio de
aeronaves para o benefício de nossos clientes e acionistas em todo o mundo”, disse o novo
CEO da Embraer Aviação Executiva.

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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