Azul será o primeiro cliente a operar o jato E195-E2
São José dos Campos - SP, 9 de março de 2017 – A Embraer anunciou hoje que a Azul
Linhas Aéreas Brasileiras, operadora com a maior frota de jatos E195 da atual geração de EJets no mundo, será a primeira empresa aérea a operar o E195-E2. O contrato da Azul com a
Embraer é para até 50 aviões, sendo 30 pedidos firmes e 20 direitos de compra.
“A Azul desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do E195-E2, participando
ativamente das especificações de projeto do avião, ajudando a Embraer a desenvolver a
aeronave mais eficiente no mercado para rotas domésticas”, disse John Slattery, Presidente &
CEO, Embraer Aviação Comercial. “A importância de ter a Azul a bordo do Programa E2 e
agora como primeira operadora pode ser resumido em duas palavras: parceria e confiança.”
Atualmente, a companhia aérea brasileira conta com um total de 77 E-Jets em serviço. Os
jatos E195-E2 da Azul terão uma confortável configuração de 130 assentos em classe única,
com a aeronave entrando em operação no primeiro semestre de 2019.
Os E-Jets E2 tem 275 pedidos firmes, além de cartas de intenção, opções e direitos de compra
cobrindo outras 415 aeronaves, totalizando 690 compromissos de companhias aéreas e
empresas de leasing.
A Embraer é a maior fabricante mundial de jatos comerciais com até 130 assentos. A
Companhia tem 100 clientes de todo o mundo operando o ERJ e as famílias E-Jet de
aeronaves. Apenas para o programa E-Jets, a Embraer registrou mais de 1.700 encomendas e
mais de 1.300 entregas, redefinindo o conceito tradicional de aeronaves regionais operando
em uma ampla gama de aplicações de negócios.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Azul Linhas Aéreas Brasileiras
A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas, oferece mais de
800 voos diários para 102 destinos. Com uma frota de 124 aeronaves e mais de 10 mil
tripulantes, a empresa detém atualmente 32% das decolagens no mercado brasileiro de aviação.
Entre outras premiações, a Azul foi nomeada melhor operadora de baixo custo na América do
Sul pela quinta vez consecutiva pela Skytrax, em 2015, e como melhor operadora de baixo
custo do mundo pela CAPA, em 2012. A companhia aérea também teve o melhor desempenho
em termos de pontualidade no Brasil em 2014 e foi reconhecido pela FlightStats como a mais
pontual na América do Sul em 2012. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br.
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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 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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