
                 Visitantes atrás de um cartaz da Embraer na Feira Internacional de Farnborough, no Reino Unido. Foto: TOBY MELVILLE / 
                      REUTERS    

A princípio falava-se tão somente da linha de jatos comerciais, o valor da transação três bilhões e oitocentos 
milhões de dólares; a população em geral estava muito ocupada com novelas, programas de auditório diurnos e 
noturnos na televisão, eleições precedidas de silêncios preocupantes, com o noticiário policial, permanente 
promoção da violência. O valor já era uma merreca, mesmo e tão somente para a linha de jatos comerciais. Valeu 
como balão de ensaio. Pouca gente prestando atenção, a conversa começou a mudar; o KC-390, foi sugerido, 
compreendia-se na linha comercial. Bem, embora a população em geral desatenta, uma certa preocupação já 
existente entre as pessoas ligadas nos reais problemas brasileiros acendeu o sinal amarelo; a conversa aberta, 
alegremente noticiada, tornou-se um tanto obscura, sindicatos começaram a se manifestar, cabelos começaram a 
se eriçar. Rola daqui, rola dali, começaram as cobranças; então, os luminares da fragilização do país começaram 
a ser entrevistados, divulgados como oráculos e senhores da verdade, bobagem, isso é coisa de um nacionalismo 
interesseiro, retrógrado e destituído de qualquer visão moderna de negócios, não chegaram a dizer tratar-se de 
gente despreparada e obtusa, mas que faltou pouco, lá isso faltou.

Arranjaram uma fórmula: Pronto! É preciso calar essa pobre gente habituada a considerar tudo o que recebe um 
favor, não parca retribuição pelo que paga de impostos, acostumada a ficar calada; em quem continuar a reclamar 
a gente taca a pecha de comunista, de membro ou simpatizante do PT, de eleitor inconformado do Lula. O valor 
passa para 4.260.000.000 (quatro bilhões, duzentos e sessenta milhões de dólares), a gente fica com a Embraer 
inteirinha, só deixando para ela três ou quatro modelos de jatos executivos; para o KC-390 a gente monta uma 
outra empresa, a Embraer fica com 59% (cinquenta e nove por cento), a gente fica “apenas” com 41% (quarenta e 
um por cento), mostramos que não nos importamos em ter a minoria das ações, o quanto somos magnânimos. Só 
que estes magnânimos estão entrando de alegres na parada, não fizeram nada, não aplicaram nada, não 
contribuíram de graça com nenhuma tecnologia. O KC-390 viabilizou-se porque a Força Aérea Brasileira entrou 
com 5 (cinco) bilhões de dólares para o seu desenvolvimento, tornando-o possível, colaborou de todas as 
maneiras junto à Embraer, uma empresa de alta tecnologia com 50 (cinquenta) anos de brasilidade desde os 
veteranos bandeirantes, uma empresa construída por quem sabe e por quem acredita. O KC-390 tem 80% (oitenta
por cento) de investimentos federais, só a parcela da FAB no KC-390 representa 118% (cento e dezoito por cento) 
do capilé que estão oferecendo pela Embraer e tem um bocado de maus brasileiros loucos para entregar. 

E mais; no momento em que temos qualquer coisa como 12.000.000 (doze milhões) de desempregados, 
quando, no início deste mês de Dezembro, o IBGE anunciou que temos 15.200.000 (quinze milhões e duzentas 
mil) pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema, é dizer, passando fome, querem transferir quase 30.000
(trinta mil) dos empregos que nos sobraram para o exterior. Ou alguém duvida que na opção de venda resultante 
da operação “linha comercial”, em que Boeing ficará com 80% (oitenta por cento) das ações e Embraer com 20% 
(vinte por cento), a empresa brasileira ficará sossegadinha no seu canto como a oficinazinha de manutenção de 
aviões em que será transformada, que a venda da sua parte do capital na nova empresa não será apenas questão
de tempo, desprezado, sobretudo, o fato de que Embraer é bem mais do que “somente” uma fábrica de aviões?

O KC-390 tem que sair, rápido, dessa trapalhada absurda, deixar de se constituir presente de fim e início de ano 
para quem sempre nos tirou tudo o que deixaram que tirasse. E até contribuíram, aqui mesmo, para que fosse 
tirado. O Brasil não precisa de nenhuma empresa estrangeira para produzir e vender o KC-390; idealizou-o, 
construiu-o e já começou a vendê-lo sozinho. Que história é essa de sócio para o avião nesta altura do 
campeonato? A velha história nossa conhecida vai se repetir?

A bem da verdade, nenhuma Embraer tem de ser vendida para ninguém, ela é fundamental para o país, sob 
todos os aspectos.

-



A Embraer entregou 14 aeronaves comerciais e 11 executivas (8 jatos leves e 3 jatos  grandes) no 
primeiro trimestre de 2018, para um total acumulado de 25 aeronaves entregues no trimestre. Isso se compara a 
um total de 18 aeronaves comerciais e 15 executivas (11 jatos leves e 4 jatos grandes) entregues no primeiro 
trimestre de 2017. Geralmente as entregas do primeiro trimestre apresentam sazonalidade e tendem a ser 
menores em relação aos demais trimestres do ano. A Embraer mantém a previsão de entregar de 85 a 95 jatos 
comerciais e de 105 a 125 jatos executivos (70 a 80 jatos leves e 35 a 45 jatos grandes) este ano. A Companhia 
espera que as entregas tanto da Aviação Comercial quanto da Aviação Executiva aumentem ao longo do segundo 
trimestre de 2018.

Considerando-se todas as entregas, bem como os pedidos firmes obtidos durante o período, a carteira 
de pedidos firmes a entregar (backlog) da Companhia fechou o trimestre em US$ 19,5 bilhões. Pela primeira vez o
backlog do segmento de Serviços e Suporte foi incluído no valor consolidado total. Ao final do primeiro trimestre de
2018, o montante referente a esse segmento totalizou US$ 1,7 bilhão, dos quais US$ 0,3 bilhão em contratos de 
serviços já estava incluso anteriormente na carteira das outras unidades de negócio e nesse trimestre foi 
transferido para o backlog de Serviços e Suporte.

No primeiro trimestre de 2018, o segmento de Aviação Comercial teve participação de 38,3% na Receita 
líquida da Companhia, abaixo dos 46,0% do primeiro trimestre de 2017 em função do menor número de entregas 
no trimestre o que acarretou na queda de 18% da receita líquida desse negócio. O segmento de Aviação 
Executiva também teve queda de participação de 14,3% no primeiro trimestre de 2017 para 13,0% no primeiro 
trimestre de 2018, refletindo o menor número de entregas nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano 
anterior, o que levou a uma queda de 11% na receita. O segmento de Defesa & Segurança teve 24,4% de 
participação na receita no primeiro trimestre de 2018, acima dos 16,8% do primeiro trimestre de 2017 com um 
aumento de 43% das receitas no período. Nesse trimestre, a Embraer passou a reportar a Unidade de Serviços & 
Suporte como um novo segmento. A receita dessa unidade de negócio foi de R$ 776,2 milhões no primeiro 
trimestre de 2018, com crescimento de 7% em comparação ao primeiro trimestre de 2017, representando 
participação de 24,1% na receita líquida da Companhia. Outras receitas representaram 0,3% de participação no 
primeiro trimestre de 2018.

Ao longo do primeiro trimestre de 2018, a Embraer alcançou importantes marcos no desenvolvimento do 
programa E-Jets E2. A empresa anunciou os resultados finais dos testes em voo, confirmando que a aeronave 
está melhor que originalmente previsto em suas especificações e ainda mais eficiente que outras aeronaves de 
corredor único. O E190-E2 provou ser 1,3% mais eficiente em consumo de combustível do que inicialmente 
previsto, o que representa uma melhoria de 17,3% quando comparado ao E190 da atual geração.

Além disso, o E190-E2 obteve melhores resultados que suas especificações originais quanto aos níveis 
de ruído externo e emissões, ao desempenho de pista, aos intervalos entre manutenções e ao tempo de transição 
de treinamento para pilotos entre E1 e E2.

No fim de fevereiro, apenas 56 meses após o lançamento do programa, a Embraer recebeu o Certificado
de Tipo para o E190-E2, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), pela Federal Aviation Administration 
(FAA) e pela European Aviation Safety Agency (EASA). É a primeira vez que um programa aeronáutico com o 
nível de complexidade do E2 recebe um certificado de tipo de três das maiores autoridades aeronáuticas 
internacionais de certificação, simultaneamente.

Durante o trimestre, a Embraer recebeu a Urumqi Air como novo operador do E190 na China. No dia 25 
de março, a Urumqi Air completou o primeiro voo com um E190 configurado com 104 assentos.

Ao final do primeiro trimestre de 2018, a carteira de pedidos (backlog) e entregas acumuladas da Aviação
Comercial eram as seguinte:

  Pedidos Firmes Entregues Pedidos firmes a entregar Opções de Compra

Embraer 170 191 190                               1                                         5

Embraer 175 603 511                             92                                     150

Embraer 175-E2 100 -                           100                                     100

Embraer 190 592 549                             43                                        44

Embraer 190-E2 74 -                             74                                        97

Embraer 195 169 164                               5                                          1

Embraer 195-E2 106 -                           106                                        90

Total 1.835 1414                           421                                      487

Estes dados se referem a 31 de Março de 2018. O blog os atualizará no correr dos artigos que publicará a respeito.



A Embraer divulgou durante a 12ª China International Aviation & Aerospace Exhibition (Exposição 
Internacional de Aviação & Aeroespacial da China), a mais recente previsão para o mercado chinês de aviação 
comercial.

A Embraer prevê que o mercado chinês irá demandar 1.390 novos jatos com até 150 assentos nos 
próximos 20 anos (avaliados em USD 82 bilhões, a preços de lista).

“Segundo as estatísticas, o mercado da Ásia-Pacífico teve o maior crescimento em termos de volume de 
passageiros em 2017. Na China, especificamente para o mercado interno, a taxa de crescimento foi de 13,3%. 
Graças ao constante ritmo de crescimento econômico, investimento contínuo na construção de aeroportos, a 
implementação de planos básicos de serviços aéreos e aumento de classe média, fatores que impulsionaram a 
demanda por viagens aéreas, acreditamos que nos próximos 20 anos, aeronaves com até 150 lugares terão um 
enorme potencial na China”, disse Arjan Meijer, Chief Commercial Officer, Embraer Aviação Comercial.

Nas últimas décadas, a China introduziu uma série de políticas favoráveis para apoiar o crescimento do 
tráfego aéreo e alcançou grande sucesso na construção de aeroportos. De acordo com o plano da CAAC, 
autoridade de aviação da China, mais de 50 novos aeroportos serão construídos durante o 13º Plano Quinquenal. 
Até 2035, outros 140 aeroportos serão construídos, sendo a maioria será aviação regional. Com o aumento do 
número de aeroportos, o mercado exige mais aeronaves regionais com um número adequado de assentos para 
desenvolver novas rotas.

Ao mesmo tempo, os dados mostram que os 30 principais aeroportos da China movimentam quase 80% 
do total de passageiros, o que resulta na capacidade saturada e na escassez de “slots” em aeroportos centrais. 
Portanto, a Embraer acredita que as companhias aéreas vão investir mais nos mercados secundários e terciários 
com abundantes fontes de aviação.

“Os E-Jets e E-Jets E2 da Embraer, com tamanho adequado, atenderão perfeitamente à demanda de 
mercado em cidades secundárias e terciárias e atenderão às necessidades de várias companhias aéreas. Com 
grande eficiência operacional e excelente desempenho, os E-Jets e os E-Jets E2 criarão mais valor para nossos 
clientes chineses, explorarão mercados potenciais para as companhias aéreas, melhorarão a acessibilidade para 
os viajantes e contribuirão para o desenvolvimento da aviação regional na China”, disse Guo Qing, Diretor de 
Vendas e Marketing para a China da Embraer Aviação Comercial.

Para atender à crescente demanda por viagens, a Embraer lançou os E-Jets E2, a mais nova geração de
jatos da Empresa, com o objetivo de construir a mais eficiente e confortável família de aeronaves de corredor 
único com até 150 assentos. Até o momento, o programa E-Jets E2 registrou mais de 270 pedidos, dos quais mais
de 130 são firmes. Na China, a Embraer registrou 22 compromissos para os E-Jets E2.

Carteira de pedidos da Embraer pode aumentar em bilhões de dólares nos próximos meses
Empresa faz acordos para venda de nova família de jatos na feira britânica de aviação de Farnborough.

A Embraer anunciou durante a feira britânica de aviação de Farnborough novas encomendas e intenções
de compra da nova família de jatos comerciais E2, em acordos com potencial de reforçar a carteira de pedidos da 
fabricante brasileira em alguns bilhões de dólares nos próximos meses.



Sindicato dos Metalúrgicos afirma que acordo entre Boeing e Embraer afeta 
soberania nacional (Prepare-se, dirão que isso é coisa de comunista)
Entidade avalia que que criação de nova empresa que 
envolve o cargueiro militar KC-390 "entrega um projeto 
brasileiro aos americanos". 
                 Por G1 Vale do Paraíba e Região

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos criticou o acordo entre 
Embraer e Boeing para criação de uma nova empresa na área da aviação comercial e 
outra para promover novos mercados para o avião cargueiro KC-390.
Segundo o sindicato, o acordo afeta a soberania nacional "por entregar um projeto 
brasileiro [KC-390] aos americanos".
As empresas anunciaram nesta segunda-feira (17) o acordo que prevê a criação de uma
empresa de aviação comercial no Brasil. A Boeing terá 80% de participação na joint 
venture, ao fazer um pagamento de US$ 4,2 bilhões. Os 20% restantes serão da 
fabricante brasileira, que poderá vender sua parte para a norte-americana a qualquer 
momento, por meio de uma opção de venda.
“Esse não é um acordo de cooperação, é uma venda. A porcentagem entregue da 
empresa para a Boeing é muito maior. Tiramos das mãos do Brasil a força intelectual de 
produção”, afirmou Hebert Carlos, diretor sindical na Embraer.
O novo negócio está sendo chamado de 'JV Aviação Comercial' ou 'Nova Sociedade' e é
avaliado em US$ 5,26 bilhões. Inicialmente, quando as duas empresas assinaram um 
memorando, o valor era estimado em US$ 4,75 bilhões.
O sindicato também questiona o acordo para criação de uma nova empresa para 
promover e desenvolver novos mercados na área de defesa, envolvendo o avião militar 
multimissão KC-390.
“Construímos um projeto de defesa de sucesso e estamos dando isso para o governo 
norte-americano. O KC-390 foi construído 80% com verba federal e estamos dando 49%
disso para o exterior. A soberania nacional está afetada com isso. Os Estados Unidos 
não dão nada de graça para a gente, por que vamos fazer isso?”, disse Hebert.

19 de out de 2018 - No terceiro trimestre, a Embraer acertou uma carta de intenção 
envolvendo pedido firme feito pela Helvetic Airways que encomendou 12 jatos.
Embraer recebe pedido de 25 aviões E175 para a United Airlines ...
https://exame.abril.com.br/.../embraer-recebe-pedido-de-25-aviões-e175-da-united-
airlines.
16 de jul de 2018 - A companhia aérea norte-americana United Airlines fez um pedido 
firme para 25 jatos E175 da Embraer, no valor de 1,1 bilhão de dólares.

---
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