Embraer assina carta de intenção com cliente não divulgado da
Espanha para os E-Jets E2s
Farnborough, Reino Unido, 17 de julho de 2018 - A Embraer assinou hoje, no Farnborough
Air Show 2018, carta de intenção com um cliente não divulgado da Espanha, para até cinco
jatos E195-E2 - três pedidos firmes e duas opções.
Se todas as opções forem exercidas, o acordo tem um valor de USD 342 milhões, a preço de
lista. A encomenda será incluída na carteira de pedidos da Embraer assim que se tornar firme.
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.
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 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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