Azul Seleciona Parceiro para Realocação de E-Jets
São Paulo, 24 de setembro de 2018 – Azul S.A., "Azul" (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anuncia a
contratação da Azorra Aviation LLC (“Azorra”) para auxiliar no processo de revenda e subarrendamento
de sua frota de Embraer E190/E195. O time da Azorra trabalhou com a Azul durante vários anos e
possui vasta experiência em marketing, vendas e arrendamento de E-Jets. Com a parceria, a Azul
espera adiantar o processo de transição de sua frota atual de E1s para aeronaves da Embraer de última
geração E195-E2s, contribuindo para uma redução significativa de seus custos operacionais.
“Esta parceria contribuirá para acelerar o processo de redução de nossos custos unitários, expansão
de margem, e transformação de nossa frota em uma das frotas mais jovens e econômicas da indústria”,
disse John Rodgerson, CEO da Azul. “Trabalhamos com o John Evans e outros membros de seu time
em vários projetos envolvendo E-Jets, desde o arrendamento de nossas primeiras aeronaves até à
venda de E-Jets usados. A Azorra é extremamente qualificada e está bem posicionada para nos auxiliar
neste processo”.
“Agradecemos a confiança da Azul no nosso time”, disse John Evans, CEO da Azorra. “Planejamos
trabalhar em conjunto com o time de planejamento de frota da Azul e com seus parceiros para adicionar
valor neste processo de transição de frota. Com as parcerias que construímos ao longo dos anos e
nossa experiência específica em E-Jets, especialmente no processo de marketing, vendas,
arrendamento, entregas, e devoluções, temos certeza de que alcançaremos o melhor resultado
possível para a Azul e seus parceiros.”

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 121 aeronaves e mais
de 10.000 funcionários, a Companhia possui 217 rotas em 30 de junho de 2018. Neste ano, a Azul
conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice
e em 2017, foi eleita a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo 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/ir.
Sobre a Azorra Aviation LLC
Localizada em Fort Lauderdale, EUA, a Azorra Aviation LLC foi fundada por John Evans que possui
mais de 30 anos de experiência no negócio de arrendamento de aeronaves comerciais. Evans também
participou no processo de criação, desenvolvimento e venda de duas empresas renomadas de leasing
de aeronaves, Indigo Aviation e Jetscape. O modelo de negócios da Azorra se baseia em apoiar
companhias aéreas, fabricantes, e arrendadores de aeronaves no processo de transição de aeronaves
regionais de geração antiga para aeronaves mais modernas. O time de executivos empreendedor da
Azorra possui vasta experiência no arrendamento e financiamento de aeronaves, operações, private
equity, fusões e aquisições, manutenção de aeronaves e legislação aeronáutica.
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