
Com sede em Los Angeles, Califórnia, EUA, a Air Lease Corporation 
(ALC) é uma empresa líder em leasing de aeronaves, que se dedica 
principalmente à compra de aeronaves comerciais e ao leasing para 
companhias aéreas. Fundada em 2010, a empresa personalizou 
contratos de leasing e de financiamento de aeronaves com mais de 
100 companhias aéreas em 60 países em todo o mundo. Seu time de 
gestão inclui os pioneiros do negócio em leasing de aeronaves.
A ALC tem vínculos antigos com fabricantes e financiadores de 
aeronaves e é um dos maiores clientes da Boeing e da Airbus. A 
empresa se diferencia de outras locadoras por fornecer soluções 
completas de planejamento de frota para seus clientes.

À medida que a ALC aumenta sua frota e 
sua base de clientes em todo o mundo, 
fica evidente o valor da expertise externa 
para ajudá-la a avaliar rapidamente o 
mercado local e o cenário regulatório de 
um determinado país. Entre as muitas 
questões que devem ser consideradas está 
a determinação se é ou não é necessário 
estabelecer uma presença legal ou uma 
subsidiária local.

A TMF Group esteve envolvida nos estágios 
de formação da ALC e continua ajudando a 
empresa por meio de uma grande variedade 
de serviços, incluindo:

O desafio

Logo após sua fundação em 2010, a Air Lease 
Corporation identificou a necessidade de suporte 
terceirizado em muitas das jurisdições onde plane-
java fazer negócios. A capacidade da ALC de entrar 
rapidamente em novos mercados é fundamental para 
atender às demandas de seus clientes.

As regiões da Ásia-Pacífico e da Europa são as duas 
maiores que a ALC atende, no entanto, o leasing de 
aeronaves é um negócio verdadeiramente global, e 
a ALC continua crescendo no Oriente Médio, África e 
América Latina. Mais de 90% dos clientes da ALC são 
de fora dos EUA.

A solução

• Incorporação, capitalização e propriedade 
de veículos de propósito específico (special 
purpose vehicles – SPVs) (via fundação ou 
serviços de trustee de ações)

• Serviços de diretoria – fornecimento de 
diretores qualificados, independentes e 
internos

• Serviços de secretariado corporativo
• Fornecimento de sede e secretário 

corporativo nomeado
• Manutenção dos livros e registros 

estatutários do SPV
• Arquivamento de todos os relatórios e 

declarações exigidos pela legislação local
• Contabilidade de transações, incluindo 

preparação de demonstrativos financeiros
• Preparação e arquivamento de impostos
• Relatórios regulatórios.

Respaldando a expansão global da 
empresa líder em leasing de aeronaves.
A expertise de terceiros ajuda a Air Lease Corporation 
a entrar rapidamente em novos mercados.

Estudo de caso

Como ajudamosSobre a Air Lease Corporation

• Bermudas
• Irlanda
• Japão
• Labuão
• Reino Unido 
• Estados Unidos da América

Jurisdições 
atendidas:  

Financiamento de 
aeronaves comerciais 

• Gestão global de 
entidades

• Contabilidade e impostos
• Mercados de capitais

Serviços prestados:Indústria: Carol Forsyte 
Vice-Presidente Executivo e General Counsel 
Air Lease Corporation

“A TMF Group esteve envolvida nos estágios de formação de nossa empresa e dedicou tempo para 
aprender sobre nosso plano de crescimento global. A expertise da TMF Group continua sendo um 
ativo fundamental para a ALC como líder global em leasing de aeronaves.”
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