Congo Airways encomenda dois jatos E195-E2
São José dos Campos, Brasil, 13 de janeiro de 2021 – Apenas seis meses após a encomenda
de aeronaves E2, a Congo Airways firmou um novo pedido para mais dois jatos E195-E2, que
se soma à primeira encomenda de dois jatos E190-E2. O contrato das quatro aeronaves tem
um valor total de US$ 272 milhões, de acordo com o preço de lista atual. Essa nova
encomenda será incluída na carteira de pedidos firmes da Embraer do quarto trimestre de
2020.
Desire Bantu, CEO da Congo Airways, disse: "Enxergamos uma oportunidade em nosso
mercado para que a Congo Airways saia mais forte da crise que todos nós estamos
enfrentamos – razão pela qual decidimos confirmar esse novo pedido. Esses novos jatos
permitirão estender nossas operações de passageiros e carga regionalmente a destinos de alta
demanda como Cidade do Cabo, Joanesburgo e Abidjan. Enquanto nos preparamos para o
sucesso futuro, teremos a flexibilidade e as aeronaves mais eficientes, no tamanho adequado,
para servir nossos clientes à medida que o mercado retorna".
"O continente africano tem sido, já há muito tempo, considerado um mercado de frequências
geralmente baixas e rotas longas. À medida que as companhias aéreas retomam as operações,
a família de jatos E2 está perfeitamente posicionada, com o tamanho ideal, para atuar em rotas
anteriormente operadas por aeronaves de corredor único, mantendo, ao mesmo tempo, a
frequência e ajustando a capacidade aos novos níveis de ocupação", disse Cesar Pereira, VicePresidente da Embraer Aviação Comercial para Europa, Oriente Médio e África. "A Congo
Airways se beneficiará da flexibilidade proporcionada pelo cockpit da família dos jatos E2,
possibilitando que suas tripulações de voo possam fazer uma transição perfeita entre os dois
modelos".
O E195-E2 será configurado com um layout de duas classes e 120 assentos, sendo 12 na
executiva e 108 na econômica: capacidade adicional de 25% quando comparada à
configuração de 96 assentos escolhida pela Congo Airways para seus E190-E2s. As entregas
dos E2 deverão começar em 2022, no entanto, Embraer e Congo Airways poderão considerar
potenciais antecipações do início das entregas. Existem atualmente 206 aeronaves Embraer
operando na África, com 56 companhias aéreas em 29 países.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação
Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia
projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços &
Suporte a clientes no pós-venda.
Desde sua fundação, 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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