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Força Aérea do Chile declara intenção de adquirir seis jatos de transporte militar São José dos
Campos, 24 de agosto de 2010 –

A Embraer participou de cerimônia ocorrida hoje, em Santiago, no Chile, quando os Ministros
da Defesa do Brasil e do Chile assinaram Declaração de Intenções para a participação do Chile
no programa do jato de transporte militar KC-390. Com base neste acordo, a Empresa Nacional
de Aeronáutica (Enaer), do Chile, engajase nas discussões sobre a participação no
desenvolvimento do avião e no fornecimento de parte da estrutura. A declaração também
marca o início das negociações visando à futura aquisição de seis aeronaves KC-390 para
equipar a Força Aérea do Chile (FACH). “Tivemos recentemente uma mostra inequívoca de
apoio do governo brasileiro ao KC-390, com a declaração de intenção de aquisição inicial de 28
unidades por parte da Força Aérea Brasileira (FAB). É com grande satisfação que vemos o
Chile juntar-se nesta direção”, disse Orlando José Ferreira Neto, Vice-Presidente Executivo da
Embraer para o Mercado de Defesa.

“Temos um ótimo relacionamento com a Enaer e esperamos expandi-lo ainda mais por meio
desta parceria, que não somente demonstra o apreço do governo chileno pelo KC-390, que
consideramos um produto vencedor, mas também o interesse mútuo em integrar as bases
industriais de defesa dos dois países.”

A bem-sucedida parceria industrial entre Brasil e Chile remonta à década de 1990, quando a
Enaer começou a destacar-se como fornecedora de estruturas para o jato regional ERJ 145,
com 50 assentos, fabricado pela Embraer. Em 2008, a FACH encomendou 12 aviões Super
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Tucano da Embraer para missões de treinamento tático de pilotos, todos já entregues e em
operação. “Vemos com muita satisfação e orgulho que a qualidade do trabalho realizado por
nossos profissionais seja reconhecida, permitindo-nos assim participar deste novo e relevante
programa de produção de uma aeronave como o KC-390”, afirmou o Diretor-Executivo da
ENAER, General Pedro Bascuñan. “A participação no projeto não beneficia apenas a Embraer
e a ENAER, mas a ambos países, ao gerar fontes de emprego e impulsionar o
desenvolvimento industrial. A possibilidade de trabalhar conjuntamente no programa KC-390 se
apresenta como uma interessante alternativa para fomentar a fabricação de estruturas
aeronáuticas em nossas
instalações. Agradecemos o interesse mostrado pela Embraer de trabalhar conosco cada vez
que inicia o desenvolvimento de novas aeronaves, sejam civis, comerciais ou militares.”

No último mês de julho, no Show Aéreo Internacional Farnborough, na Inglaterra, a Embraer e
a FAB divulgaram uma intenção de compra inicial, pelo governo brasileiro, de 28 jatos KC- 390
para renovação da frota. O acordo anunciado hoje marca uma nova etapa no relacionamento
entre os dois países e entre a Embraer e Enaer.

Fonte: EMBRAER
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