Azul acelera a transformação da frota em 2019
Aeronaves de última geração Embraer E2 e A320neo irão substituir os E-195
São Paulo, 6 de fevereiro de 2019 – A Azul, a maior companhia aérea do Brasil em número de decolagens e
cidades atendidas, anuncia hoje uma aceleração significativa em seu programa de transformação da frota. Em
2019, a Companhia espera adicionar 21 aeronaves de última geração, o que representa um aumento de oito
aeronaves em relação ao seu plano original. Essas adições serão compensadas pela saída de 15 Embraer E195
E1, sete a mais do que o anunciado anteriormente. Em linha com a estratégia de substituição de aeronaves
menores por aeronaves maiores, espera-se que o total de assentos-quilômetros oferecidos (ASKs) aumente em
18% e as partidas em apenas 5%.
Para John Rodgerson, CEO da Azul, essa aceleração é mais um passo em direção ao plano de expansão de
margens da Azul. "A Azul encerrou 2018 com uma frota de 20 aeronaves A320neo, que contribuem para uma
receita significativamente maior em todas as nossas unidades de negócio. Os assentos adicionais oferecem aos
passageiros maior conectividade em nossa malha, maior opções de resgate de pontos para nossos clientes
TudoAzul, e mais espaço para acomodação de cargas da Azul Cargo Express. Além destes benefícios, o custo
por assento do A320neo é 29% menor do que o de nossa geração atual de aeronaves. Também estamos
igualmente entusiasmados com a chegada da próxima geração de aeronaves Embraer E2, que fornecem uma
redução de 26% no custo por assento comparado às aeronaves atuais”. Até o final de 2019, 40% da capacidade
da Azul deve ser oferecida em aeronaves de última geração.
A tabela abaixo apresenta mais detalhes sobre as projeções atualizadas do plano de frota da Azul para 2019:

Projeção de Frota
2018A

2019 Old

2019 New

A320neo family

20

27

32

E2s

0

2

6

E-Jets

63

55

48

ATRs

33

36

33

A330s

7

11

10

Total

123

131

129

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 821
voos diários e 110 destinos. Com uma frota operacional de 123 aeronaves e mais de 11.000 funcionários, a Companhia
possui 220 rotas em 31 de dezembro de 2018. Em 2018 a Azul conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América

Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice e pela Kayak Flight Hacker Guide, e também 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 o ranking mundial da FlightStats. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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