Embraer e United Airlines assinam contrato para 25 jatos E175
Farnborough, Reino Unido, 16 de julho de 2018 – A Embraer e a United Airlines, dos
Estados Unidos, anunciaram hoje, durante o Farnborough Airshow, na Inglaterra, a
assinatura de um pedido firme de 25 jatos E175, que serão configurados com 70 assentos. O
contrato é avaliado em USD 1.1 bilhão, com base no atual preço de lista, e será incluído na
carteira de pedidos do terceiro trimestre de 2018. O início das entregas está previsto para o
segundo trimestre de 2019.
“É com entusiasmo que vemos a United adicionar 25 jatos Embraer à frota existente de quase 400
aeronaves das famílias de E-Jets e ERJ que operam na malha aérea da United Express”, disse
Charlie Hillis, Diretor de Marketing e Vendas da Embraer Aviação Comercial para a América
do Norte. “O E175 é a plataforma líder no seu segmento e tem grande aceitação no mercado
norte-americano em razão da eficiência, conforto e disponibilidade. Esses novos E175
servirão à United e a seus passageiros muito bem.”
“As novas aeronaves E175 oferecerão para nossos clientes a experiência de um produto
superior com as mais recentes novidades de conveniência e conforto a bordo”, disse Gerry
Laderman, Vice-Presidente Senior de Financiamentos e atual CFO da United. “Essas
aeronaves serão uma adição espetacular para a nossa frota e estamos animados em recebê-las
no início do próximo ano.”
Incluindo este novo contrato, a Embraer vendeu mais de 400 jatos do modelo E175 para
companhias aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013, obtendo mais de 80% do total
de pedidos no segmento de jatos de 70 a 76 assentos.
Desde que entrou em operação, a família de E-Jets recebeu mais de 1.800 pedidos e mais de 1.400
aeronaves foram entregues. Atualmente, os E-Jets fazem parte da frota de mais de 70 clientes em
50 países. Esta versátil família de 70 a 150 assentos voa com companhias aéreas de baixo
custo, regionais e de linha principal.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Embraer
Empresa global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial,
Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve,
fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e serviços de pós-venda.
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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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