Embraer assina contrato de Pool com a Widerøe para apoiar a
frota de E-Jets E2
São José dos Campos – SP, 4 de janeiro de 2018 - A Embraer e a Widerøe, maior
companhia aérea regional da Escandinávia e operador de lançamento do E190-E2, chegaram a
um acordo para o Programa Pool de Peças de reposição para a frota de E2 que em breve será
incorporada pela companhia aérea. Este é o primeiro contrato de Pool assinado para os E-Jets
E2, a segunda geração da família E-Jets de aeronaves comerciais da Embraer.
O contrato abrangerá mais de 300 componentes para a frota de jatos E190-E2 da companhia
aérea. A Widerøe receberá o primeiro E190-E2 em abril de 2018, iniciando as operações
regulares com a aeronave pouco tempo após a entrega.
“Este contrato lembra-me do primeiro Pool que assinamos para a atual geração de E-Jets, há
14 anos. Foi para apenas uma aeronave e acabou sendo o primeiro de muitos”, disse Johann
Bordais, Presidente & CEO da Embraer Serviços & Suporte. “A Widerøe demonstra
novamente a confiança na Embraer, seus produtos e no nível de suporte; algo que aprofunda
ainda mais nossa responsabilidade e compromisso com a companhia aérea.”
O contrato da Widerøe com a Embraer é para até 15 jatos E2, consistindo em três pedidos firmes
para o E190-E2, além de direitos de compra para 12 E2s. O pedido tem um preço de lista potencial
de até USD 873 milhões, com todos os direitos de compra sendo exercidos. A companhia aérea vai
configurar o E190-E2 em um confortável layout de classe-única com 114 assentos.
“A Embraer começou a nos apoiar no mesmo dia em que assinamos o contrato, e esse apoio
continuou se desenvolvendo, em parceria com a nossa equipe, para garantir a entrada em
serviço mais suave possível desta excelente aeronave, que revolucionará a nossa oferta aos
nossos clientes”, disse Stein Nilsen, CEO da Widerøe. “Nossos pares, bem como outras
companhias aéreas e operadores, aprovam com entusiasmo o Programa Pool da Embraer e
isso foi fundamental na nossa decisão de aderir ao programa; é a escolha inteligente.”
O programa pool de peças de reposição da Embraer apoia atualmente mais de 40 companhias
aéreas em todo o mundo. Concebido para permitir às companhias aéreas minimizar
investimentos em recursos e estoques de alto custo, o programa conta com a expertise técnica
da Embraer e sua ampla rede de provedores de serviços para reparo de componentes. Os
resultados são uma significativa economia nos custos de reparo e estoque, redução no espaço
necessário para armazenamento e eliminação de recursos necessários para gerenciamento de
reparos, além de garantia dos níveis de desempenho.
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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 EJets. 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 por meio da
operação em uma vasta gama de aplicações de negócios.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre Widerøe
A Widerøe é a maior companhia aérea regional da Escandinávia, com três mil funcionários e
um faturamento de NOK 4.4 bilhões de coroas norueguesas (NOK). A companhia transporta
cerca de três milhões de passageiros por ano e voa para 46 destinos nacionais e internacionais.
A Widerøe opera mais de 450 voos diários e atende mais que o dobro de aeroportos na
Noruega do que qualquer outra companhia aérea. Atualmente, nossa rede consiste em 60% de
rotas comerciais e 40% rotas de Obrigações de Serviços Públicos (PSO, 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 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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