Wataniya Airways, do Kuwait, assina contrato para E195-E2
Farnborough, Reino Unido, 17 de julho de 2018 - Em um acordo que verá a primeira
operadora de E2 do Oriente Médio, a Embraer anunciou hoje, no Farnborough Airshow 2018,
que assinou um pedido firme com a companhia aérea Wataniya Airways, do Kwait, para 10
jatos E195-E2. O pedido firme será incluído na carteira de encomendas da Embraer do
terceiro trimestre de 2018. O contrato também inclui 10 direitos de compra para o mesmo
modelo, elevando o pedido potencial total para 20 aeronaves.
O pedido tem um valor estimado de USD 1,3 bilhão, pelo atual preço de lista, com todos os
direitos de compra sendo exercidos. As entregas começarão em 2020.
“É ótimo dar as boas-vindas à Wataniya Airways à família de operadores de E-Jets”, disse
John Slattery, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial. “A Wataniya não será
apenas a primeira operadora de E2 no Oriente Médio, mas também o cliente de lançamento
mundial de nossa classe executiva de assentos escalonados, que estabelecerá um novo nível
de conforto na classe executiva para jatos de corredor único.”
A companhia aérea receberá o E195-E2 em uma confortável configuração de 118 assentos,
com 12 na classe executiva e 106 na classe econômica.
“O E195-E2 nos permitirá abrir mercados não atendidos e aumentar as freqüências,
oferecendo melhor conectividade ao mercado do Kuwait”, disse Rakan Al-Tuwaijri, CEO da
Wataniya Airways. “Escolhemos os assentos escalonados para nos diferenciar da
concorrência, oferecendo um produto superior com espaço extra para as pernas e melhor
privacidade para nossos clientes.”
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.
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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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