Embraer e United Airlines assinam contrato para até 39 E175s
Paris, França, 17 de junho de 2019 - A Embraer anunciou hoje, na 53ª edição do Paris Air
Show International, que assinou contrato com a United Airlines para até 39 jatos E175. O
pedido inclui 20 pedidos firmes e 19 opções com as aeronaves sendo configuradas com 70
assentos. O pedido tem um valor de US $ 1,9 bilhão, com base nos atuais preços de lista da
Embraer, com todas as opções sendo exercidas. O pedido firme será incluído na carteira de
pedidos (backlog) da Embraer do segundo trimestre de 2019. As entregas têm previsão de
início no segundo trimestre de 2020. Essas aeronaves substituirão aviões de 70 lugares mais
antigos que atualmente operam com os parceiros regionais da United.
“Com este contrato, temos a oportunidade de continuar a atender a frota da United com nossa
plataforma E175 que é líder do segmento”, disse Charlie Hillis, Diretor de Vendas e
Marketing para América do Norte da Embraer Aviação Comercial. “O foco da Embraer em
encontrar soluções que atendam às necessidades de nossos clientes é a principal razão pela
qual continuamos liderando este segmento de mercado.”
“O E175, operado por nossos parceiros regionais, provou ser uma parte importante de nossa
frota à medida que continuamos expandindo nossa linha aérea principal e proporcionamos
uma experiência ao cliente cada vez melhor”, disse Gerry Laderman, Vice-Presidente
Financeiro da United Airlines. “Ao nos concentrarmos em fornecer aos nossos clientes o
máximo em conforto e conveniência, contamos com aeronaves como o E175 para nos ajudar a
atingir nossa meta de oferecer a melhor experiência no céu.”
Incluindo este novo contrato, a Embraer vendeu mais de 585 jatos E175 para companhias
aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013, sendo responsável por mais de 80% de
todos os pedidos neste segmento de jatos de 70 a 76 assentos.
A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e
possui mais de 100 clientes em todo o mundo. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer
registrou mais de 1.800 pedidos e 1.500 aeronaves entregues. Hoje, os E-Jets estão voando na
frota de 75 clientes em 50 países. A versátil família de 70 a 150 assentos voa com companhias
aéreas de baixo custo, bem como com operadoras regionais e tradicionais.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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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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