Embraer anuncia pedido firme da SkyWest para 20 E-Jets
São José dos Campos – SP, 2 de outubro de 2017 – A Embraer anunciou hoje um pedido
firme da SkyWest, Inc. (SkyWest) (NASDAQ: SKYW) para 20 E-Jets. A encomenda tem
valor de USD 914 milhões, com base nos atuais preços de lista, e será incluída na carteira de
pedidos da Embraer do terceiro trimestre de 2017. Combinado com o anúncio do mês passado,
para 25 aeronaves, o pedido de hoje resulta em uma encomenda total de 45 novos aviões feita
pela SkyWest.
Das 20 aeronaves, a SkyWest vai receber 15 jatos E175 SC (Special Configuration, ou
Configuração Especial, no termo em inglês) o que significa uma configuração de 70 assentos.
O avião E175 SC possui a mesma estrutura do E175, podendo no futuro ser adaptado para 76
lugares. A SkyWest também vai receber cinco jatos E175 em uma configuração com 76
assentos, idêntica à das aeronaves já previamente encomendadas pela companhia.
Com este novo contrato, a Embraer acumula vendas de mais de 380 jatos E175 para
companhias aéreas na América do Norte desde janeiro de 2013, o que representa mais de 80%
de todos os pedidos na categoria de jatos até 76 assentos.
Desde que entrou em serviço, a família de E-Jets recebeu mais de 1.700 pedidos firmes, do
quais mais de 1.300 já foram entregues. As aeronaves estão voando em frotas de 70 clientes
de 50 países. Esta versátil família de jatos de 70 a 130 assentos voa nas cores de 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.
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.
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