Fuji Dream Airlines faz pedido para até seis E175 para sua frota
exclusiva de jatos Embraer
Paris, França, 20 de junho de 2017 – A Embraer anunciou hoje, no 52º International Paris Air
Show, a assinatura de um acordo com a companhia aérea japonesa Fuji Dream Airlines (FDA) para
um pedido firme de três jatos E175, com direitos de compra para mais três aeronaves do mesmo
modelo. O potencial do pedido chega a um valor estimado de USD 274 milhões, com base nos
preços de lista de 2017, caso todos os direitos de compra sejam exercidos. O pedido firme será
incluído na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre de 2017.
A FDA atualmente opera 11 aeronaves – três E170 e oito E175. Além disso, a FDA estendeu
para até oito anos o acordo para o programa Flight Hour (Pool) da Embraer.
“Em 2009, estreamos nossa companhia aérea com dois E170, e, desde então, temos expandido
nossa malha no Japão e ampliado a frequência de voos”, afirmou Yohei Suzuki, Chairman e
CEO da Fuji Dream Airlines. “Os E-Jets da Embraer têm sido parte desta jornada, e sua
confiabilidade e desempenho têm sido excepcionais. Nosso planejamento cuidadoso da malha
aérea, juntamente com os E-Jets, permitiram aumentar a rentabilidade e entregar um melhor
serviço para nossos passageiros”.
Os E175 estarão configurados em classe única com 84 assentos e serão equipados com o sistema
de Autoland para realizar aproximação CAT III e pouso em condições visuais limitadas. Os
jatos E175 apresentam melhorias aerodinâmicas, como uma nova ponta de asa (wingtip) e
outras melhorias técnicas que reduzem o consumo de combustível.
“Além da venda, o anúncio de hoje também reconhece a forte parceria que teve início há oito
anos entre a Embraer e a Fuji Dream Airlines”, disse John Slattery, Presidente e CEO da
Embraer Aviação Comercial. “Nós temos trabalhado em conjunto para realizar os objetivos da
FDA de expandir a malha aérea no Japão e extrair o melhor dos E-Jets em termos de
confiabilidade de cumprimento da programação e redução de consumo de combustível.
Continuaremos juntos com a Fuji Dream Airlines à medida em que eles entram na próxima fase
de crescimento”.
A FDA e a Embraer também assinaram a prorrogação do programa Pool de Peças de reposição
para a cobertura da frota de jatos E170 e E175, incluindo estes novos pedidos. O programa
cobre substituições programadas e gestão de manutenção de mais de 300 partes importantes da
aeronave. Em 2016, a FDA alcançou um índice de confiabilidade de 99,87% em um período de
12 meses – uma das taxas mais altas do mundo entre todas as companhias aéreas operadoras de
E170 e E175.
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Com aeronaves baseadas em Nagoya e Shizuoka, a FDA opera de seis a oito voos diarios com os
de E-Jets para quinze cidades no Japão, como Fukuoka, Sapporo (Okadama e New Chitose) e
cidades secundárias, como Hanamaki, Yamagata e Matsumoto. A frota da FDA é instantaneamente
reconhecida pelas cores brilhantes de seus aviões, sendo que alguns são pintados nas cores ouro,
chá verde, pink e roxo. A FDA é parte do Grupo Suzuyo, que possui um simulador de voo completo
de E-Jets para prover treinamento aos pilotos e engenheiros da frota.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Fuji Dream Airlines e o Grupo Suzuyo
O Grupo Suzuyo iniciou as atividades em 1801, no porto de Shimizu, localizado na região
central do Japão. A empresa expandiu os negócios adaptando-se às mudanças de cenário e agora
tem mais de 140 empresas afiliadas. As atividades do grupo incluem uma rede de logística que
abrange Japão, América do Norte, Europa e Sudeste Asiático, comercialização de energia,
produtos alimentares e manutenção predial de construções, bem como tecnologia da informação
(TI), desenvolvimento regional e de pessoas, entre outros serviços.
Como empresa-cidadã, o Grupo Suzuyo também está envolvido em atividades sociais e apoia
iniciativas nas áreas de educação, cultura e bem-estar, incluindo a gestão de uma universidade de
ciência e tecnologia e patrocinando o time de futebol profissional Shimizu S-Pulse, do Japão. A Fuji
Dream Airlines foi criada em junho de 2008 para ser o braço de transporte aéreo do Grupo Suzuyo.
Atuando no segmento de aviação e desenvolvendo a conveniência do Aeroporto Mt. Fuji
Shizuoka, a Suzuyo contribui para o desenvolvimento econômico de Shizuoka.
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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