Embraer divulga nome e designação de seu avião de transporte
multimissão: C-390 Millennium
Dubai, EAU, 18 de novembro de 2019 – A Embraer anunciou hoje no Dubai Air Show o nome
e a designação de sua aeronave de transporte multimissão, o Embraer C-390 Millennium. A
nova designação reflete maior flexibilidade e valor para os operadores que procuram uma
aeronave para realizar missões de transporte aéreo e mobilidade aérea, entre outros.
Em 2009, a Força Aérea Brasileira (FAB) contratou a Embraer para projetar, desenvolver e
fabricar a aeronave em substituição à sua frota de C-130. As entregas para a FAB começaram
em setembro passado.
O C-390 Millennium é um jato de transporte tático projetado para estabelecer novos padrões
em sua categoria, apresentando o menor custo de ciclo de vida no mercado. Algumas das
principais características da aeronave são: maior mobilidade, design robusto, maior
flexibilidade, tecnologia de ponta comprovada e fácil manutenção. Além disso, o C-390
Millennium pode executar uma variedade de missões, como transporte de carga e tropas,
lançamento aéreo de cargas e paraquedistas, busca e salvamento, combate aéreo a incêndios,
evacuação médica e missões humanitárias. A designação KC-390 será mantida para os clientes
que optaram pela capacidade de reabastecimento aéreo.
“Com o C-390 Millennium, poderemos oferecer a solução adequada para nossos clientes, de
acordo com suas necessidades específicas”, disse Jackson Schneider, presidente e CEO da
Embraer Defesa & Segurança. “O C-390 é uma aeronave altamente capaz. Sua combinação
incomparável de velocidade, carga útil e rápida reconfiguração para operações multimissão são
os pilares de sua produtividade notável”.
Voando mais rápido e agregando mais valor, o Millennium é a plataforma ideal para os
principais cenários de utilização de uma aeronave de transporte aéreo. Um número minimizado
de inspeções e uma filosofia de manutenção sob demanda, combinados com sistemas e
componentes altamente confiáveis, reduzem o tempo da aeronave no solo e os custos totais da
operação, contribuindo para níveis de disponibilidade excelentes e baixo custo do ciclo de vida.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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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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