Widerøe, da Noruega, será a operadora de lançamento do E190-E2
São José dos Campos – São Paulo, 14 de fevereiro de 2017 – A Widerøe, maior companhia
aérea regional da Escandinávia, será a primeira companhia aérea do mundo a receber o novo
avião E190-E2, o primeiro integrante do E-Jets E2, segunda geração da família de E-Jets de
aviões comerciais. Como operadora de lançamento do modelo, a Widerøe receberá o primeiro
avião no primeiro semestre de 2018.
A Widerøe tem um contrato com a Embraer para até 15 jatos da família E2, que consiste em
três pedidos firmes para o E190-E2 e direitos de compra para outras 12 aeronaves da família
E2. O pedido tem um valor potencial de até USD 873 milhões, a preço de lista, com todos os
direitos de compra sendo exercidos.
“O mercado estava ansioso para conhecer a identidade do operador de lançamento do E190-E2,
e ficamos satisfeitos em terminar com o suspense nesta data– a Widerøe é ‘a combinação
perfeita’. A companhia aérea tem um lugar especial em nossos corações; a Widerøe é uma
pioneira comprovada em seu campo de atuação, tendo alcançado grande sucesso e se mantido
ambiciosa, semelhante em muitos aspectos ao caminho trilhado pela Embraer”, disse John
Slattery, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial. “O programa E2 segue cumprindo
todas as especificações técnicas, dentro do prazo e do orçamento. Nossa equipe continua focada
em realizar uma entrega bem-sucedida à Widerøe no primeiro semestre do próximo ano.”
A Widerøe vai configurar o E190-E2 em uma confortável classe única, com 114 assentos.
Considerando a encomenda da companhia aérea norueguesa, a carteira de pedidos dos E-Jets
E2 já chega a 275 pedidos firmes mais 415 cartas de intenção, opções e direitos de compra,
totalizando 690 compromissos de companhias aéreas e empresas de leasing.
Stein Nilsen, CEO da Widerøe, afirmou: “Estamos muito orgulhosos por ser a primeira
companhia aérea do mundo a operar o E190-E2. Conhecendo o trabalho árduo que a Embraer
vem realizando na campanha de certificação, especialmente em termos de maturidade, temos total
confiança em uma entrada em serviço tranquila. O E190-E2 será um grande salto na história de
Widerøe, e nosso planejamento para as primeiras entregas já está bem encaminhado.”
A Embraer é líder mundial na fabricação de jatos comerciais de até 130 assentos. A
companhia conta com 100 clientes em todo o mundo operandos os jatos das famílias ERJ e de
E-Jets. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer registra mais de 1.700 pedidos firmes e
1.300 entregas, redefinindo o conceito tradicional de aeronaves regionais por meio da
operação em uma gama de aplicações de negócios.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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Sobre a Widerøe
A Widerøe é a maior companhia aérea regional da Escandinávia, com uma equipe de 3.000
funcionários e um faturamento de 4,4 bilhões de coroas norueguesas (NOK). A empresa 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 opera para um número de aeroportos na Noruega
mais de duas vezes maior do que qualquer outra companhia aérea. Hoje, nossa rede é
composta por 60% de rotas comerciais e 40% de rotas PSO (Obrigações dos Serviços
Públicos, na sigla 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 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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