Joint venture Boeing Embraer – Defense desenvolverá novos
mercados para o C-390 Millennium
Dubai, EAU, 18 de novembro de 2019 — A Embraer [B3: EMBR3, NYSE: ERJ] e a Boeing
[NYSE: BA] anunciaram hoje que sua joint venture para promover e desenvolver novos
mercados para a aeronave multimissão C-390 Millennium será chamada Boeing Embraer –
Defense. A organização estará operacional somente depois que a joint venture das empresas
receber as aprovações dos órgãos regulatórios e cumprir com as condições para a conclusão das
negociações.
“A Boeing Embraer – Defense irá se basear no histórico de colaboração entre nossas empresas,
no setor aeroespacial comercial e de defesa, para agregar maior valor ao C-390 Millennium, à
medida que o avião está entrando em serviço e irá liderar a próxima geração de aeronaves de
transporte e mobilidade aérea”, disse Marc Allen, presidente da Boeing para a Parceria com
a Embraer e Operações do Grupo.
O C-390 Millennium 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. A aeronave oferece as vantagens dos motores a jato para desempenhar missões de
transporte aéreo e de carga, com maior mobilidade, design robusto, maior flexibilidade,
tecnologia comprovada de ponta e manutenção mais fácil e eficiente. O C-390 Millennium é
capaz de executar uma variedade de missões, como reabastecimento aéreo, transporte de carga
e tropas, lançamento aéreo de carga e paraquedistas, busca e salvamento, combate aéreo a
incêndios e missões humanitárias.
“O nome da nossa joint venture representa a forte parceria entre a Embraer e a Boeing que
reforçará a competitividade global e ampliará os mercados potenciais para essa incrível
aeronave , desenvolvendo e gerando maior valor para que o programa C-390 ofereça o melhor
para nossos futuros clientes”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa
& Segurança.
O C-390 Millennium recebeu a Certificação Civil da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) em 2018 e agora está em plena produção. Em agosto de 2019, Portugal assinou um
contrato para adquirir cinco aeronaves com entregas previstas para 2023. A Força Aérea
Brasileira (FAB) recebeu sua primeira aeronave em 4 de setembro de 2019. A entrega da
segunda aeronave para a Força Aérea Brasileira está prevista para ocorrer no 4T19.
A Embraer terá 51% de participação na Boeing Embraer - Defense, enquanto a Boeing deterá
os 49% restantes. A parceria do C-390 Millennium é uma das duas joint ventures planejadas
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entre as empresas. A Boeing Brasil - Commercial será uma joint venture composta pelas
operações de aviação comercial da Embraer, com 80% de participação da Boeing e 20% da
Embraer. Ambas as joint ventures continuam sujeitas à aprovação regulatória e às condições
habituais de conclusão das negociações. As empresas esperam que a transação seja concluída
no início de 2020.
Informações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas
Certas declarações neste comunicado podem ser “prospectivas” dentro do significado da Lei de
Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações relativas aos termos
propostos da operação, a capacidade das partes cumprirem as condições para celebração ou
consumação da operação e o respectivo prazo, bem como acerca dos benefícios e sinergias
decorrentes da operação, e qualquer outra declaração que não se refira diretamente a qualquer
fato histórico ou atual. As declarações prospectivas são baseadas em suposições atuais sobre
eventos futuros que podem não ser precisos. Estas declarações não são garantias e estão sujeitas
a riscos, incertezas e mudanças em circunstâncias difíceis de prever. Muitos fatores podem fazer
com que os resultados reais sejam concretamente diferentes das declarações prospectivas.
Como resultado, essas declarações são válidas somente a partir da data em que forem feitas e
nenhuma das partes assume a obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva,
exceto conforme exigido por lei. Fatores específicos que podem fazer com que os resultados
reais sejam concretamente diferentes dessas declarações prospectivas incluem o efeito das
condições econômicas globais, a capacidade das partes de chegar a um acordo final sobre uma
transação, consumar tal transação e obter sinergias antecipadas e outros fatores importantes
divulgados anteriormente e periodicamente nos registros da The Boeing Company e/ou da
Embraer junto à Securities and Exchange Commission.
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Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos
segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola.
A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de
fornecer Serviços & Suporte a clientes no 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 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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