Embraer amplia venda dos jatos 190 e 175 para Europa e Japão
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A KLM Cityhopper, subsidiária integral da KLM Royal Dutch Airlines, fechou a compra de mais
sete jatos do modelo 190 da Embraer. O valor do contrato não foi divulgado, mas o preço de
lista da aeronave, segundo a fabricante, gira em torno de US$ 38 milhões. O contrato da
Embraer com a companhia holandesa, que opera a maior parte das rotas europeias da malha
AÉREA da KLM, prevê ainda 11 opções de compra de jatos da empresa brasileira.As entregas
do novo pedido, anunciado ontem, estão programadas para começar no primeiro semestre de
2010. A KLM Cityhopper já opera quatro jatos 190 da Embraer nas rotas regionais da Europa e,
até o fim do ano, terá incorporado mais dez jatos do modelo em substituição aos atuais 15
Fokker 100 da sua frota. Todos os jatos 190 estão configurados para transportar 100
passageiros.

A Embraer também anunciou ontem a venda de um terceiro jato à Fuji Dream Airlines, do
modelo 175. O contrato original com a empresa, assinado em novembro de 2007, incluía
pedidos firmes para dois jatos 170 e direitos de compra para outra aeronave do mesmo
modelo. O custo médio de um Embraer 175 é de US$ 35 milhões.

A Fuji Dream, companhia japonesa do grupo Suzuyo, iniciará as operações comerciais do jato
170 em julho deste ano. A empresa já recebeu duas aeronaves. Já o modelo Embraer 175 tem
previsão de ser entregue em 2010 e está configurado para 84 assentos.
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Até o fim do primeiro trimestre a família de E-Jets da Embraer contava com 875 pedidos firmes
e 792 opções de compra . A Embraer já entregou quase 600 aeronaves dos modelos 170, 175,
190 e 195, que ultrapassaram a marca de 2,4 milhões de horas voadas e transportaram mais
de 110 milhões de passageiros. A família de E-Jets Embraer possui de 70 a 122 assentos.
Fonte:VALOR ECONÔMICO - Vírginia Silveira, para o Valor, de São José dos Campos

2/2

