Embraer recebe da ANAC Certificado de Tipo do avião de
transporte multimissão KC-390
Brasília, 23 de outubro, 2018 – A Embraer celebrou hoje mais um importante marco, ao
receber o Certificado de Tipo para o avião de transporte multimissão KC-390, das mãos do
Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Juliano Alcântara Noman. A
cerimônia, realizada na Base Aérea de Brasília, dentro das comemorações do Dia do Aviador
e Dia da Força Aérea Brasileira, contou com as presenças do Presidente da República, Michel
Temer, do Ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e do Comandante da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Rossato. O certificado da ANAC conclui uma etapa
fundamental rumo à certificação militar, quando a aeronave atingirá a Capacidade
Operacional Final (FOC), prevista para ocorrer no final de 2019.
“A certificação do KC-390, a maior e mais complexa aeronave desenvolvida ao longo da
história da Embraer, expressa o alto nível tecnológico atingido pela empresa”, avaliou Paulo
Cesar de Souza e Silva, presidente e CEO da Embraer. “Gostaria de parabenizar as equipes
que participaram do desenvolvimento deste programa em parceria com a Força Aérea
Brasileira”, acrescentou.
“Sentimo-nos honrados e orgulhosos pelo desenvolvimento do KC-390, aeronave que se
tornará a espinha dorsal da aviação de transporte da FAB nas próximas décadas”, disse
Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Com capacidade
para cumprir uma ampla gama de missões de forma extremamente eficiente, o KC-390
certamente representará um salto na capacidade operacional da nossa Força Aérea”.
O KC-390 da Embraer é uma aeronave de transporte tático, desenvolvida para estabelecer
novos padrões na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de
vida do mercado. É capaz de realizar diversas missões, como transporte e lançamento de
cargas e tropas, reabastecimento em voo, busca e salvamento e combate a incêndios florestais.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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.
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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 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.
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