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PARCERIAS

a Boeing, a Embraer
B Após
não descarta novas
parcerias, mas que devem
se basear em produtos, e
não mais na venda.

2

PROJETOS
de novos aviões estão nas
pranchetas da Embraer,
mas que dependem de
financiamento e parceria

ASPAS
sairá dessa
EE“Embraer
crise muito mais enxuta,
ágil e competitiva
para crescer de forma
lucrativa nos próximos
anos”.
Francisco Gomes Neto
Presidente e CEO da Embraer

a Embraer
EE“Énãopositivo
ter pedidos de
cancelamentos de
aeronaves”.
Gustavo Neves
Assessor de investimentos

OVALE apurou que a venda
de parte da companhia como
seria feita para a Boeing saiu
do radar, ao menos por hora.
“Expectativa é que a aviação
regional lidere a retomada, o
que abre boa oportunidade
para a Embraer. Temos produtos modernos e competitivos”,
disse Gomes Neto.
A empresa tem dois projetos
nas pranchetas, que dependerão de financiamento: turboélice para aviação regional (até
70 passageiros) e um avião de
transporte militar menor do
que o KC-390 e híbrido (elétrico/combustível).
O céu, como se vê, é de novo
um novo desafio.

.
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AERONAVES
comerciais entregues
pela Embraer no primeiro
trimestre de 2020, além de
nove jatos executivos

NEGÓCIO

Mercado reage com ‘expectativas
positivas’ e alta nas ações da Embraer
AÇÕES. A movimentação da
Embraer para se recuperar da
crise da pandemia e do acordo
desfeito com a Boeing tem
chamado a atenção. Segundo
especialistas no mercado, os
investidores acompanham
cada movimento da empresa.
As expectativas são positivas.
Na Bolsa, as ações da Embraer
já têm alta de 80%.
“A empresa passa por estruturação após o cancelamento
da parceria com Boeing. Por

conta da pandemia, apresentou
um recuo na receita em 7,9%
no trimestre. O lado positivo
foi que não recebeu pedidos de
cancelamentos de aeronaves,
mas para que entregas fossem
adiadas. Uma vitória para quem
acreditava que o futuro da empresa mais popular da RMVale
estaria destinado ao fim”, disse
Gustavo Neves, assessor de
investimentos e economista da
Plátano Investimos - XP Investimentos, de São José.
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