Azul anuncia carta de intenção de compra de 21 Embraer 195-E2
Pedidos totalizam 51 aeronaves
São Paulo, 17 de julho de 2018 – A Azul anuncia hoje carta de intenção de compra de 21
aeronaves Embraer 195-E2, aumentando a quantidade de pedidos firmes para 51. O anúncio foi
feito hoje no “Farnborough International Airshow”, que acontece na Inglaterra. Com entregas a
partir de 2019, a nova aeronave terá 136 assentos, 15% a mais que a geração atual. Com um
consumo mais eficiente de combustível, a Azul espera operar esses E2s com uma redução de
pelo menos 26% no custo por assento comparado com a geração atual de E1s que opera.
Adicionalmente, os E2s terão as mesmas especificações de cabine do E1, reduzindo
significativamente o custo de treinamento de pilotos.
“Estamos muito felizes com o aumento de nossos pedidos de E2s. Nossa frota de aeronaves da
Embraer sempre foi e sempre será fundamental para nossa malha e estratégia de frota. Estamos
muito satisfeitos com o nosso atual processo de transformação de frota, principal vetor de
expansão de margem nos próximos anos. Dado que 50% de nossos E1s serão devolvidos nos
próximos 5 anos, esse novo pedido garante a substituição destas aeronaves por aeronaves de
nova geração, mais eficientes na queima de combustível, contribuindo para a contínua redução
de nossos custos unitários”, afirma John Rodgerson, CEO da Azul.
Como maior operador E195 do mundo, a Azul se beneficiará de condições de compra favoráveis,
incluindo flexibilidade de acordo com as oportunidades de crescimento do mercado.
Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades
atendidas, com 780 voos diários e 107 destinos. Com uma frota operacional de 118 aeronaves e mais de
10.000 funcionários, a Companhia possui 217 rotas em 30 de junho de 2018. A Azul conquistou o prêmio
de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice em 2017. Neste ano, foi
eleita a melhor companhia aérea regional da América do Sul pelo oitavo ano consecutivo pela Skytrax. A
Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas
américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite
www.voeazul.com.br/ri.
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