SkyWest confirma pedido de oito jatos E175 adicionais para operar
pela Alaska Airlines
São José dos Campos – SP, 15 de junho de 2015 – A Embraer e a SkyWest, Inc. (SkyWest)
anunciaram hoje, na 51ª edição do Paris Air Show Internacional, um pedido firme de oito jatos
E175. Os aviões serão operados pela SkyWest Airlines por meio de um acordo de compra de
capacidade (CPA - Capacity Purchase Agreement, em inglês) com a Alaska Airlines. O valor do
contrato, que será incluído na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre de 2015, é
estimado em USD 355 milhões, com base nos atuais preços de lista.
Este é o segundo acordo entre a SkyWest e a Alaska Airlines envolvendo o E175. Em
novembro do ano passado, as duas companhias assinaram um CPA para sete aviões do
mesmo modelo. A primeira aeronave nas cores da Alaska Airlines entrará em serviço no
próximo mês.
“Recebemos com satisfação a confirmação deste pedido do nosso cliente de longa data”, disse
Paulo Cesar Silva, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial. “Por quase trinta anos,
a SkyWest tem operado aeronaves da Embraer, e seu desempenho e confiabilidade têm
ajudado a construir a sólida reputação da companhia aérea. Sabemos que a SkyWest e a
Alaska Airlines vão apreciar o E175 por seu excelente custo-benefício, assim como seus
clientes vão desfrutar do maior espaço da cabine.”
Essas oito novas aeronaves fazem parte do pedido original da SkyWestl, anunciado em maio
de 2013, para 100 jatos E175 da atual geração de E-Jets (sendo 40 firmes e 60 reconfirmáveis)
– além de 100 opções adicionais., Com a reconfirmação dessas oito aeronaves, o número de
pedidos firmes nessa encomenda chega a 55.
Os jatos E175 para a Alaska Airlines serão configurados com 76 assentos, incluindo 12 na
primeira classe. As entregas estão programadas para começar no segundo semestre de 2016.
“Temos o prazer de confirmar aeronaves adicionais da Embraer para voar em parceria com a
Alaska Airlines”, disse Chip Childs, Presidente da SkyWest. “Apreciamos nosso duradouro
relacionamento com a Empresa e continuamos impressionados com o E175”.
A SkyWest é o maior grupo aéreo regional do mundo e controladora da SkyWest Airlines e
da ExpressJet Airlines. Ambas as empresas têm uma longa história com a Embraer e foram
algumas das primeiras clientes da aeronave turboélice EMB 120 Brasilia. Em um acordo
separado com a Embraer, anunciado em junho de 2013, a SkyWest tornou-se o cliente-
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lançador do E175-E2, com um pedido firme para 100 aeronaves com 100 opções adicionais,
com entregas a partir de 2020.
Sobre a SkyWest, Inc.
A SkyWest, Inc. foi mencionada na lista dos ‘Melhores Empregadores da América 2015’,
pela Forbes, e nomeada ‘A Companhia Aérea Regional do Ano de 2014’ pela Air Transport
World. A SkyWest, Inc., com sede em St. George, Utah, é a holding que reúne empresas
aéreas com operações regulares de passageiros e uma empresa de leasing de aeronaves. A
SkyWest atende os mercados dos Estados Unidos, Canadá, México e do Caribe, com mais de
3.500 partidas diárias e uma frota de 661 aeronaves regionais. A SkyWest Airlines opera por
meio de parceiras com a United Express, Delta Air Lines, US Airways, American Airlines e
Alaska Airlines. A ExpressJet Airlines opera sob acordo de parcerias com United Airlines,
Delta Air Lines e American Airlines. A SkyWest tem sede em St. George, Utah, e continua
definindo o padrão de excelência na indústria regional com valor inigualável para seus
clientes, acionistas e quase 20 mil funcionários.
Siga-nos no Twitter: @EmbraerSA
Nota aos editores
A Embraer S.A. (NYSE: ERJ; BM&FBOVESPA: EMBR3) é uma empresa líder na
fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos e uma das maiores exportadoras brasileiras.
Com sede em São José dos Campos, no Estado de São Paulo, mantém escritórios, instalações
industriais e oficinas de serviços ao cliente no Brasil, China, Estados Unidos, França, Portugal
e Singapura. Fundada em 1969, a Embraer projeta, desenvolve, fabrica e vende aeronaves e
sistemas para os segmentos de aviação comercial, aviação executiva e defesa e segurança. A
Empresa também fornece suporte e serviços de pós-vendas a clientes em todo o mundo. Para
mais informações, visite o site www.embraer.com.br.
Este documento pode conter projeções, declarações e estimativas a respeito de circunstâncias ou eventos ainda não ocorridos. Estas
projeções e estimativas têm embasamento, em grande parte, nas atuais expectativas, projeções sobre eventos futuros e tendências
financeiras que afetam os negócios da Embraer. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que se referem a, entre
outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde a Embraer atua; expectativas de tendências
para o setor; os planos de investimento da Empresa; sua capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente
acordadas, e regulamentações governamentais existentes e futuras. Palavras como “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”,
“continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e termos similares têm por objetivo identificar expectativas. A Embraer não se obriga a
publicar atualizações nem a revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros
acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer.
Portanto os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer.
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