Embraer assina contrato com a Widerøe, da Noruega, para até 15
aeronaves E2
Dublin, Irlanda, 16 de janeiro de 2017 – A Embraer assinou um contrato com a norueguesa
Widerøe, maior companhia aérea regional da Escandinávia, para até 15 jatos da família E2. O
contrato consiste de três pedidos firmes para o E190-E2 e direitos de compra para outras 12
aeronaves da família E2. A flexibilidade nos direitos de compra para os jatos E175-E2, E190E2 e E195-E2 dará à Widerøe a capacidade de aumentar sua frota com uma nova geração de
aeronaves de 80 a 130 assentos, de forma a melhor ajustar a capacidade às necessidades do
mercado.
O pedido tem um valor potencial de até USD 873 milhões, a preço de lista, se todos os
direitos de compra forem exercidos. Os três pedidos firmes para jatos E190-E2 foram
incluídos na carteira da Embraer do quarto trimestre de 2016.
“É sempre um momento importante para a Embraer quando adicionamos uma nova
companhia aérea à nossa família de operadores. É ainda mais gratificante fazer parte de uma
mudança de patamar nas operações desse cliente, já que a nova geração E190-E2 também
representará a primeira adição de aviões a jato na frota da Widerøe. As oportunidades que se
apresentam no futuro, tanto para a Embraer como para a Widerøe, à medida que a companhia
aérea busca crescer e ir além das operações com aviões turboélice, são promissoras. Uma
ótima maneira de começar 2017”, disse Arjan Meijer, Chief Commercial Officer (CCO) da
Embraer Aviação Comercial.
A Widerøe vai configurar o E190-E2 em uma confortável classe única, com 114 assentos. As
entregas estão programadas para 2018. Com este acordo, a carteira de pedidos da nova
geração de jatos, os E-Jets E2, chega a 275 pedidos firmes mais 415 cartas de intenção,
opções e direitos de compra, totalizando 690 compromissos de companhias aéreas e empresas
de leasing.
Stein Nilsen, CEO da Widerøe, afirmou: “Nossa decisão de escolher a família de aeronaves
da próxima geração da Embraer para o início de nossas operações com jatos é baseada na
necessidade de que os passageiros tenham uma experiência de alta qualidade, na facilidade e
flexibilidade de operações e menor custo considerando toda a vida útil da aeronave. O
resultado da nossa avaliação determinou que a família de aeronaves E2, aliada ao atendimento
ao cliente de excelência da Embraer, é a melhor solução para nossa companhia aérea. Estamos
entusiasmados com a perspectiva de estar entre os primeiros operadores da próxima geração
de jatos comerciais da Embraer, que apresenta significativa melhoria no impacto ambiental,
tanto em relação à redução de ruído quanto à eficiência no consumo de combustível, ao
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mesmo tempo em que ainda traz avanços no desempenho. A flexibilidade oferecida pela
família Embraer de jatos E2 nos permitirá montar uma frota de tamanho adequado, como
complemento à nossa frota existente, de acordo com as exigências do mercado”.
A Embraer é líder mundial na fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos. A
companhia conta com 100 clientes em todo o mundo operandos os jatos das famílias ERJ e de
E-Jets. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer registra mais de 1.700 pedidos firmes e
1.300 entregas, redefinindo o conceito tradicional de aeronaves regionais por meio da
operação em uma gama de aplicações de negócios.
Siga-nos no Twitter: @Embraer

Sobre a Widerøe
A Widerøe é a maior companhia aérea regional da Escandinávia, com uma equipe de 3.000
funcionários e um faturamento de 4,4 bilhões de coroas norueguesas (NOK). A empresa
transporta cerca de 3 milhões de passageiros por ano e voa para 46 destinos nacionais e
internacionais.
A Widerøe opera mais de 450 voos diários e opera para um número de aeroportos mais de
duas vezes maior na Noruega do que qualquer outra companhia aérea. Hoje, nossa rede é
composta por 60% de rotas comerciais e 40% de rotas PSO (Obrigações dos Serviços
Públicos, na sigla em inglês).

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 130 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.

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Saulo Passos
press@embraer.com.br
Cel.: +55 11 94254 4017
Tel.: +55 11 3040 1799

Alyssa Ten Eyck
aeyck@embraer.com
Cel: +1 954 383 0460
Tel.: +1 954 359 3847

press@embraer.com.br
Cel.: +55 11 94254 4017
Tel.: +55 11 3040 1799

Mirage Zhong
mirage.zhong@bjs.embraer.com
Cel.: +86 185 1378 5180
Tel.: +86 10 6598 9988

Nilma Missir-Boissac
nilma.boissac@sin.embraer.com
Cell: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955

