Embraer e Azul assinam carta de intenção para jatos E195-E2
adicionais
Farnborough, Reino Unido, 17 de julho de 2018 – A Embraer e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
anunciaram hoje, no Farnborough AirShow 2018, na Inglaterra, a assinantura de uma Carta de Intenções para um
pedido firme de 21 jatos do modelo E195-E2. Este contrato tem um valor estimado de USD 1,4 bilhão, a preço de
lista. A encomenda será adicionada à carteira de pedidos da Embraer assim que o contrato firme estiver concluído.
Este é um pedido adicional aos 30 jatos E195-E2 encomendados pela companhia área em 2015, o que elevará o
pedido frime total da Azul junto à Embraer para 51 aeronaves E2. A Azul é o operador de lançamento do E195E2 e receberá a primeira aeronave em 2019.
“A Azul é muito mais que um cliente, é um grande parceiro de negócios. A Embraer está junto com a Azul antes
mesmo do nascimento da empresa, e por isso é tão importante para nós seguir colaborando para a construção do
seu futuro”, disse John Slattery, Presidente & CEO, Embraer Aviação Comercial. “O E195-E2, avião mais
avançado em sua categoria, vai permitir à Azul melhorar ainda mais seu desempenho operacional, além de
permitir aos pilotos dos atuais E-Jets da empresa uma suave transição de treinamento.”
“Estamos muito felizes com o aumento de nossos pedidos de E2s. Nossa frota de aeronaves da Embraer sempre
foi e sempre será fundamental para nossa malha e estratégia de frota. Estamos muito satisfeitos com o nosso
atual processo de transformação de frota, principal vetor de expansão de margem nos próximos anos. Dado que
50% de nossos E1s serão devolvidos nos próximos cinco anos, esse novo pedido garante a substituição destas
aeronaves por aeronaves de nova geração, mais eficientes na queima de combustível, contribuindo para a
contínua redução de nossos custos unitários”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul.
A Embraer é líder mundial na fabricação de jatos comerciais com até 150 assentos. A companhia conta com 100
clientes em todo o mundo operando os jatos das famílias ERJ e E-Jets. Apenas para o programa de E-Jets, a
Embraer registrou mais de 1.800 pedidos firmes e 1.400 entregas, redefinindo o conceito tradicional de
aeronaves regionais.
Siga-nos no Twitter: @Embraer

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números
de cidades atendidas, com 780 voos diários e 107 destinos. Com uma frota operacional de 118
aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 217 rotas em 30 de junho de
2018. A Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo
TripAdvisor Travelers' Choice em 2017. Neste ano, foi eleita a melhor companhia aérea
regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a
companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas américas no
ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite
www.voeazul.com.br/ri.
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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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