Belavia adicionará um E195 a sua frota Embraer
Amsterdã, Holanda, 8 de dezembro, 2017 – A Embraer e a Belavia, Belarusian Airlines,
companhia aérea nacional da Bielorússia, anunciaram hoje um pedido firme adicional para
um jato E195 da atual geração, com entrega em 2018. O pedido firme, com preço de lista no
valor de USD 53,5 milhões, será incluso na carteira de pedidos da Embraer do quarto
trimestre de 2017.
“Receber um pedido adicional tão próximo ao anúncio da mais recente encomenda da Belavia
é motivo de grande orgulho para a Embraer. Isso confirma que nossas aeronaves, e a equipe
que as apoia, estão agregando valor significativo à Belavia e aos seus clientes. O sucesso da
Belavia continua, o movimento de passageiros tem crescido 20% ano após ano, e a Embraer
está pronta para apoiar o futuro crescimento e renovação da companhia,” disse Martyn
Holmes, Vice-Presidente de Marketing e Vendas para a Europa, Oriente Médio e CEI,
Embraer Aviação Comercial.
Na sequência do pedido firme da Belavia para dois E-Jets (um E175 e um E195),
anunciado no Paris Air Show, em junho, o novo contrato resultará em uma frota de sete
aeronaves da Embraer – quatro E195 e três E175 – quando as entregas forem concluídas,
em 2018. A aquisição é uma parte essencial da iniciativa de renovação de frota da Belavia,
uma estratégia de negócio prioritária para oferecer a seus clientes alta qualidade na
experiência de voo. Configurado em duas classes, o E195 substituirá o Boeing 737-500
na frota da Belavia.
“Nossa frota Embraer permite abrir novos destinos, como Bruxelas, mas também ampliar
o número de voos em rotas já existentes – nossos clientes exigem a flexibilidade
proporcionada por mais frequências, não apenas um leque maior de destinos,” disse
Anatoly Gusarov, Diretor-Geral da Belavia. “As aeronaves da Embraer estão entregando
altos índices de disponibilidade e atrativos custos operacionais que também permitem
focar em variações sazonais – adicionalmente, nossos clientes realmente apreciam os
altos níveis de conforto que a aeronave proporciona. A Embraer é a escolha certa para
nosso contínuo crescimento.”
Desde que entrou em serviço, a família de E-Jets recebeu mais de 1.800 pedidos firmes e
mais de 1.400 aeronaves foram entregues. Hoje, os E-Jets voam em frotas de 70 clientes em
50 países. A versatilidade da família de 70 a 130 assentos está presente em companhias aéreas
de baixo custo, bem como empresas regionais e nacionais.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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Sobre a Belavia – Belarusian Airlines
A Belavia Airlines é a maior companhia aérea da República da Bieolorússia. Está baseada
no Minsk International Airport e opera voos regulares para 49 aeroportos em 28 países
da Europa e da Ásia. A Belavia foi criada em 5 de março de 1996. Desde 1997 é membro
da International Air Transport Association (IATA), e desde 2010 membro da European
Regions Airline Association (ERAA). A frota da companhia aérea consiste de 26
aeronaves (cinco Boeing 737-800, seis Boeing 737-500, sete Boeing 737-300, dois E175,
dois E195 e quatro CRJ-100/200). Mais informações no site oficial da companhia aérea
(www.belavia.by)
ou
nas
redes
sociais
https://www.facebook.com/belavia,
https://instagram.com/belavia.airlines/ e https://vk.com/belavia_airlines.
Volha Schuko, especialista de comunicação
Belavia – Belarusian airlines
+ 375 (33) 670 41 67; news@belavia.by
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.
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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