Eve anuncia a Halo como parceira de lançamento para o mercado
de UAM com uma encomenda para 200 aeronaves eVTOL
Melbourne, Flórida, 1º de junho de 2021 – A Eve Urban Air Mobility Solutions Inc. e a Halo
anunciam hoje uma parceria para o desenvolvimento de produtos e serviços de Mobilidade
Aérea Urbana (UAM) nos Estados Unidos e no Reino Unido. A parceria inclui um pedido de
200 unidades do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL) da Eve. As entregas
estão previstas para começarem em 2026. Essa encomenda representa uma das maiores na
indústria de mobilidade aérea urbana e posiciona a Halo como parceira de lançamento da Eve,
tanto no mercado dos EUA como no do Reino Unido.
Segundo o acordo, a Halo, empresa líder em operações de táxi aéreo de helicóptero nos EUA e
no Reino Unido, irá trabalhar com a Eve para desenvolver uma nova operação de eVTOL em
ambos os países. A Eve é uma empresa independente criada pela Embraer S.A. para acelerar o
desenvolvimento do ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) em todo o mundo.
“Acreditamos que a Eve está projetando uma aeronave que está bem preparada para a
certificação inicial e, além disso, apresenta um histórico comprovado de produção”, disse
Kenneth C. Ricci, Diretor do Directional Aviation, fundo de investimento do qual a Halo faz
parte. Segundo ele, “o excelente legado de design, certificação e produção de aeronaves que a
Embraer traz para este eVTOL posicionam a Eve com vantagens importantes no cenário
competitivo. E nossa experiência como operadores nos ensinou que o suporte ao produto é
absolutamente vital para o sucesso geral de novos programas. O relacionamento entre a
Embraer e a Eve criará uma das infraestruturas globais de suporte ao produto mais bemsucedidas do setor. Finalmente, o trabalho que a Eve e a Embraer concluíram em torno de seu
sistema de gerenciamento de tráfego é mais um exemplo de como a Eve está posicionada de
forma única para nos ajudar a cumprir nossa visão”.
“Esta parceria é um passo importante para a Eve assumir sua posição como líder global na
indústria de mobilidade aérea urbana. Estamos prontos para construir o futuro da mobilidade
com nossos parceiros de forma colaborativa. A Halo está alinhada com nossa missão de criar
soluções completas de Mobilidade Aérea Urbana e este pedido figura como um importante
marco para a Eve em mercados importantes. Estamos confiantes de que este relacionamento
mutuamente benéfico terá um impacto positivo para muitos usuários futuros e permitirá que
ambas as empresas cresçam seus negócios de forma exponencial”, disse Andre Stein, presidente
& CEO da Eve Urban Air Mobility.
Esta colaboração, a primeira parceria internacional entre operadoras de eVTOL deste tipo, se
beneficiará do trabalho que a Eve já realiza no mercado do Reino Unido como líder de um
consórcio que está solucionando questões regulatórias e operacionais para viabilizar operações

de eVTOL em Londres. Em colaboração com o programa de “innovation sandbox”, da
Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, a parceria entre a Eve e a Halo resultará em uma
das primeiras operadoras a contribuir com este importante trabalho e continuar a desenvolver
Londres como um mercado viável e atraente para as operações de UAM.
Além do pedido inicial e da colaboração para desenvolver uma nova operação de eVTOL, a
Eve e a Halo também farão parceria no desenvolvimento contínuo do sistema de Gestão de
Tráfego Aéreo Urbano da Eve, bem como nas ofertas de serviços e operações de frotas que a
Eve oferece como integradora de ecossistema para operações UAM. A força das operações
internacionais da Halo, junto com o portfólio de UAM da Eve, será uma demonstração
importante de como essas parcerias podem aumentar a acessibilidade e viabilidade financeira,
à medida que essas duas empresas trabalham para escalar com segurança as operações de UAM
em todo o mundo.
Beneficiando-se de uma mentalidade de startup e apoiada na história de mais de 50 anos da
Embraer na fabricação de aeronaves e expertise em certificação, a Eve apresenta uma proposta
de valor única ao se posicionar como uma parceira do ecossistema, oferecendo um conjunto de
produtos e serviços. O design do eVTOL da Eve, centrado no ser humano, representa um design
simples e intuitivo que continua a atingir marcos de desenvolvimento, incluindo o primeiro voo
do simulador de engenharia em julho de 2020 e modelo em escala em outubro de 2020. Além
do programa de aeronaves, a Eve aproveita a experiência da Embraer e da Atech, uma
subsidiária do Grupo Embraer, no fornecimento de software de gerenciamento de tráfego aéreo
mundialmente reconhecido para criar soluções que ajudarão a dimensionar com segurança a
indústria de UAM a partir de agora.
Siga-nos no Twitter: @EveAirMobility
Link para baixar imagem:
https://embraer.bynder.com/share/EAC69D63-66B2-483F-A7F097DE092A45BA/
Sobre a Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve)
Eve é uma empresa nova e independente dedicada a desenvolver o ecossistema da Mobilidade
Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada na história de
mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer, e com um foco específico, a Eve está
adotando uma abordagem holística para progredir no ecossistema UAM, com um projeto
avançado de veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), uma abrangente rede
global de serviços e suporte e uma solução única de gestão de tráfego aéreo. A Eve é a primeira
empresa formada a partir da EmbraerX. Para obter mais informações, visite
www.eveairmobility.com.

Sobre a Halo
A Halo fornece serviços personalizados de helicóptero e mobilidade aérea urbana privada nos
Estados Unidos e no Reino Unido. Formada a partir do alinhamento da Halo Aviation Ltd., no
Reino Unido, e do Associated Aircraft Group (AAG), nos EUA, a Halo oferece transporte nos
principais tipos de helicópteros de suas categorias com pilotos habilitados a voar por
instrumentos. No Reino Unido, a Halo oferece táxi aéreo de helicóptero por meio de
fretamento, cartão de compartilhamento, propriedade compartilhada e programas de
gerenciamento de frota. Sua frota de helicópteros Agusta/Leonardo AW109 e AW169
decolam de bases no sul da Inglaterra, nos arredores de Londres, Midlands e nas Ilhas do
Canal. Nos EUA, a Halo fornece fretamento de helicópteros, propriedade compartilhada e
serviços de manutenção de helicópteros a partir de suas instalações em Nova York, Teterboro,
Bridgeport, Providence e Filadélfia. Para obter mais informações, visite www.fly-halo.com.
Informações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas
Certas declarações neste comunicado podem ser “prospectivas” de acordo com o significado da
Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre o pedido
potencial de 200 eVTOLs, a capacidade da Eve de entregar aeronaves eVTOL em 2026, bem
como qualquer outra afirmação que não se relaciona diretamente com nenhum fato histórico ou
atual. As declarações prospectivas são baseadas em suposições atuais sobre eventos futuros que
podem não se provar precisas. Essas 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 materialmente diferentes dessas declarações prospectivas. Como
resultado, essas declarações valem apenas a partir da data em que são 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
difiram materialmente dessas declarações prospectivas incluem o efeito das condições
econômicas globais, a capacidade das partes de negociar e entrar em um acordo definitivo e
realizar as sinergias previstas, a capacidade da Eve de obter as necessárias certificações para
fabricar e vender suas aeronaves eVTOL e outros fatores importantes divulgados previamente
e de tempos em tempos nos arquivos da Embraer na Comissão de Valores Mobiliários.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação
Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta,
desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte
a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, 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.

