Embraer e Horizon Air assinam contrato para 30 jatos E175
São José dos Campos - SP, 12 de abril de 2016 - A Embraer e a Horizon Air assinaram um
pedido firme para 30 jatos E175. O acordo também inclui opções de compra para outras 33
aeronaves do mesmo modelo. O valor do contrato, que será incluído na carteira de pedidos da
Embraer do segundo trimestre de 2016, é de USD 2,8 bilhões, com base em preços de lista, se
todas as opções forem exercidas.
As entregas começarão no segundo trimestre de 2017 e as aeronaves vão voar exclusivamente
para a Alaska Airlines. O E175 não é novo para os clientes da Alaska, que podem ter voado
no avião em 16 mercados operados pela parceira SkyWest Airlines por meio de um Acordo de
Compra de Capacidade (CPA, na sigla em inglês).
“Para a Embraer é um grande honra ser escolhida pela Horizon para expandir a frota com o
E175, reconhecendo o excelente custo operacional que esta aeronave oferece,” disse Paulo
Cesar Silva, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial. “A marca Alaska Airlines é
reconhecida pelos altos padrões de atendimento, tendo recebido vários prêmios por seus
serviços aos clientes, o que nos traz ainda mais responsabilidade de entregar um produto de
última geração, com a melhor cabine de passageiros no segmento de jatos de 76 lugares.”
“O E175 posiciona a Horizon para o crescimento para além dos nossos atuais destinos da
Costa Oeste, ao mesmo tempo em que oferece mais vantagens aos clientes na crescente rede
da Alaska Airlines”, disse David Campbell, Presidente da Horizon Air. “O espaçoso E175
oferece uma experiência aos passageiros equivalente à encontrada em jatos muito maiores.
Esta aeronave abre novas oportunidades enormes para voar para novos lugares para os quais
não seria possível com nossas atuais aeronaves.”
Com este contrato, a Embraer já vendeu 332 jatos E175 para companhias aéreas na América
do Norte desde janeiro de 2013, recebendo mais de 80% de todos os pedidos nesta categoria.
O E175 para a Horizon Air contará com melhorias aerodinâmicas introduzidas pela Embraer
em 2014, como novas pontas das asas e outras melhorias técnicas que reduzem o consumo de
combustível. As aeronaves de 76 lugares serão configurados em três classes de serviço, sendo
12 assentos na primeira classe, 16 na classe premium e 48 na cabine principal.
Desde que entrou em serviço, em 2004, a família de E-Jets recebeu mais de 1.700 pedidos e
mais de 1.200 jatos 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 está voando com companhias
aéreas de baixo custo, bem como com empresas regionais e de linha principal.
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Sobre a Horizon Air
A Horizon Air é uma subsidiária da Alaska Air Group e voa para 39 cidades entre Estados
Unidos e Canadá. Leia comunicado de imprensa da Horizon Air em alaskaair.com/newsroom.
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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