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INTRODUÇÃO

leasing tem sido definido como um "contrato através do qual

o arrendatário confere ao arrendador o direito de usar um ativo

por um determinado per1odo de tempo, em troca de um aluguel". É

um contrato execut~rio, mediante o qual duas ou mais partes se
-

comprometem a cumprir certas obrigações / condições pelo direito

,de usar um bem e a pagar por este di~eito. Um rápido exame dos

livros e peri~dicos de negocios atuais convencerá o leitor que

o leasing como um meio de obter ativos permanentes para as ati -

vidades industriais e de neg~cios tem obtido muita aceitação.

leasing como um meio de financiamento para compras de itens

de elevado preço tem se mostrado muito popular no mundo ociden -

tal, especialmente nos Estados



(2)

Unidos. Ele adquiriu grande importincia nos Estados Unidos du -

rante as d~cadas de 1960 e 1970 e de li o leasing espalhou - se

pelos paises europeus ocidentais, Japão, Am~rica Latina e ou-

tras livres economias do mundo. Desde uma pequena instalação de

um copista at~ uma grande fibrica de aluminio podem ser transa-

cionadas por leasing, envolvendo venda e realocação (lease-back)

e leasing alavancado, nos Estados Unidos. A ~ltima tendincia -e
Qbter at~ mesmo itens de uso pessoal (não de negócios) atrav~s

do leasing.'

Muita controv~rsia e at~ mesmo muitas den~ncias tim sido

lançadas nos debates sobre os m~ritos dos contratos de leasing

para financiamentos de longo prazo. Mas, em claro contraste com

algumas das mais polimicas ~iscussóEs que tim acompanhado o de-

senvolv~mento da moderna teoria de finanças, a livre troca de

pontos de vista engendrada pelo problema de avaliação do leasing

financeiro não tem sido um exercicio estéril ...

1 G.CHANDRA, "Leasing Business, Some ünresolveà Issues"

Economic Times ( March 1985 ): PP. 3-4
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em diferenciaçio de produtos. Um resultado impbrtante e direto

deste debate tem sido a clarificaçio da profunda importância

dos principios que servem de base para a avaliaçio de alterna-

tivas de financiamento em um mundo de incertezas.

Apesar da avaliaçio da necessidade de um plano de leasing

aparecer em menor destaque, ser objetiva e talvez até simples,

nada pode estar mais afastado da verdade. A frustaçio sentida

~or muitos especialistas em finanças, quando confrontados com

a existente doutrina do leasing, é refletida pelo fato de ain-

da hoje não existir um consenso geral e global a respeito da

avaliação dos leasing financeiros.2

2 H. LEVY & M. SARNAT, "Leasing, Borrowing and Financing Risk"
Financia1 Management (winter 1979): PP. 47-54
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Muitas das dificuldades no processo de avaliação das propo~

tas de leasing refletem uma ambiguidade subjacente relativamen

te à alternativa relevante que deve ser usada como referênciã pa-

ra comparação com o leasing. O leasing deve ser comparado com a

compra ou o empréstimo?

Como acertadamente foi estabelecido por Johnson & Lewe llen

o problema consiste basicamente em responde~ às duas quest~es se~

guintes:

1) A decisão de financiamento deve ser separada da deci

são de investime~to?

2) Que taxa de juros deve ser usada no desconto dos fluxos'

de caixa?

-No seu modelo, Johnson e Lewellen propuseram a sep2raçao ~a

decis~o de financiamento da ...
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decisio de investimentos. De acordo com a tenria de finan~as ,

a tomada de decisio em um leasing ou empristimo i inconsisten-

te com a conhecida doutrina de que financiamento nioi um ati-

vo especifico; os esforços em determinar o custo implicito de

atratividade do leasing nio produzem resulta~os relevantes; e

essa metodologia pode facilmente conduzir i rejeiçio do proje-

to que elevaria o valor da firma. Consequentemente,eles seguem

o. procedimento convencional da orçamentação do capital.3

Outra escola de pensamento oferece uma abordagem diferen-

te para a avaliação do leasing. De acordo com essa escola, ~
e

separado o leasing versus compra em leasing versus compra ou

empristimo. Os proponentes desta metodologia oferecem-nos duas

conclusões distintas.

1) Aceita-se explicitamente 100% do dibito de ...
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financiamento pelo ativo comprado e

2) Compara-se o custo de cada empréstimo com o custo "im-

plfcito de oportunidade" de se fazer o leasing.

Os proponentes da primeira escola de pensamento criticam

esta ~ltima posiçio, argumentando que indubitavelmente a deci-

sio de financiamento é importante, mas é diferente do problema

de se querer ou nio que a empresa adquira os serviços de um

bem. Desde que aqueles serviços possam ser obtidos mediante

duas formas diferentes de pagamento quando o leasing é possf -

vel, existem provavelmente dois preços diferentes. A suposiçao

de que os preços diferem apenas devido ao custo implfcito de ~

portunidade nio é uma garantia e é irrelevante para a deci~io.

A única questão relevante é se ambos os preços são baixos o su

ficiente para justificar uma aquisição.
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HISTÓRICO

A origem da pritica do leasing ~ encontrada na antiguida-

de. Ele tem sido praticado por centenas de anos, mesmo antes do

nascimento de Cristo.

Leasi"ng de terras e melhorias nelas iealizadas t~m se con

cretizado em pafses de todo o mundo. Os m~todos diferemgran -

demente em detalhes, mas são essencialmente os mesmos, com in~

talações descritas em um documento que são simplesmente aluga-

dos por um perfodo definido por um pagamento estabelecido. O

proprietirio ~ conhecido como o arrendador (locador) e o deten

tor da posse como o arrendatirio (locatirio).

Leasing em perpetuidade (acima de 99 anos)
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,"

eram concedidos pelo governo ateniense sobre as minas de pro -

priedade do Estado. Uma certa soma em dinheiro era paga no

inicio como garantia e uma renda anual estabelecida como uma

percentagem dos lucros. O arrendatário podia vender ou empres-

tar dinheiro sobre seuleasing. As minas de ouro e de prata em

Thasos e Laurium (antigas cidades gregas) eram exploradas des-

sa forma. Leasing perpétuos em terras aráveis da peninsula de

Ãtica eram mencionados em listas de propriedades por oradores

gregos aproximadamente 500 anos antes de Cristo.

A prática do leasing pode ser identificada até mesmo no

inicio do Imperio Romano. Nio obstante a hist~ria dessa práti-

ca ser um tanto vaga, há poucas dúvidas de que os soberanos do

inicio do império exerciam absoluto controle sobre toda a ter-

ra e a distribuiam entre uns poucos favorecidos, os quais se

tornáram ...
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-lordes do seu tempo e geraçao.·

Havendo vastas áreas de terras impróprias para o cultivo

ou para a realizaçio de lucros, .eles criaram o sistema de 1.0 -

cação ou de leasing, o qual tem sua contrapartida hoje em dia

nos modernos 1easing de longo prazo. Aqueles leasing primiti -

vos eram chamados de "emphyteusis".

o sistema feudal ou baronato,como o praticado na Inglate~

ra~era moldado no sistema de Roma. O rei in~l~s exigiu a pro -

priedade de todas as terras em seu dom{nio e as leis da Gri-

Bretanha reconhecem até hoje que não há proprieda4~ absoluta
-em terras, as quais sao ainda interesses da coroa.
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Os primeiros barões ingleses, estando exatamente nas mesmas

condições relativamente às suas terras, assim como os primeiros I

lordes romanos, eliminaram o sistema de aluguel ou leasing de

suas propriedades, e isso foi na Inglaterra, onde o sistema de

leasing de terras em longo pra~o era avançado e largamente prati-

cado. Hoje muitas fam11ias nobres possuem grandes propriedades

nos centros de negócios das grandes cidades. O Duque de Westminster,

por exemplo, é tremendamente rico, possuindo grandes áreas de pr~

priedades industriais na cidade de Londres alugadas por longos p~

riodos, algumas das quais passando por periodos sucessivos de 99

anos cada.

A Inglaterra, seguindo na prática de leasing de terras por

longos per10dos, tem legado muitas peculiaridades do presente sis

tema. Demandas e condições modernas, contudo, tem resultado ...
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na introdução de novas caracteristicas neste sistema; o resulta-

do i que hi decididamente uma falta de uniformidade no problema.1

O leasing por periodos de tempo, particularmente longos pe-

r1odos, foi introduzido primeiramente nos Estados Unidos exten -

sivamente por volta de 1700 nas cidades de Baltimore e Filadil -

fia, largamente consolidado por colonos ingleses. Em Nova Iorque~

instituido pelos holandeses, o leasing não era conhecido ati re-

centemente.2

Contudo, leasing na sua forma atual originou-se nos EUA na

década de 1950. A Booth Jr., dono de uma indústria de alimentos,

foi creditada a fundação do leasing dos dias atuais.

1 S.L.r·lcMICHAEL, "Leases: Percentages,Short and Long Terms".PP.3-5

2 A. LOPES DE SO "Leasing e Finanças de Empresas" PP. 8-12
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-Como ele nao tinha capital para adquirir equipamentos adicionais,

decidiu alugá-los. Foi sob essas circunstâncias que realizou o

negócio para aquisiçao desse tipo de equipamento.

Como consequência disso, ele fundou uma empresa especializada na

locação de equipamentos. Seu sucesso se refletiu no fato de, em

1954, ele ter movimentado uma soma de $ 3,5 milhões em seu negó
cio.

Outros acreditam que a verdadeira força motivadora que est~

ve por trás do desenvolvimento do leasing foi a "Lend and Lease

Act" promulgada por Roosevelt, que estipulou um sistema de ajuda

m~tua aos aliados durante a 11 Guerra Mundial, pelo leasing de
equipamentos industriais.

Desde então, esse sistema de aqvisiçao tem ganho espaço.

De um total ...
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de $ 10 mi1h~es entre 1950 - 1959, houve um crescimento para um

total de $ 700 mi1h~es no fim de 1969. Durante a década de 70 ha

via mais de 100 companhias de 1easing nos Estados Unidos.

De acordo com os últimos dados consultados, mais de $ 100 bi

lh~es t~m sido acumulados através dessa forma de aquisiçao, con-

trolando mais de 20% do mercado financeiro americano.3

Essa forma de aquisição surgiu com força na Europa duran

te os primeiros anos de 1960. Com relação à América do Sul, foi

inicialmente introduzido no México e Venezuela e finalmente no

Brasil, em 1967.

Inicialmente, não era controlado pelo setor bancário, mas sim p!

los vendedores de carros e alguns empresários que fundaram empr!

sas de leasing no Brasil.

3 HÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA, "Le as í nq.Hodal í dade s e Técnicas Financeiras".
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Somente nos ~ltimos 15 anos i que o leasing começou a apre-

sentar um volume substancial de aplicações, apesar de ainda ser

pequeno em termos do mercado de'capitais nacional. Contudo, ,se
#

por um lado a participaçio do leasing tem sido pequena, de outro

sua taxa de crescimento tem sido substancial em relação ao resto

do mercado financeiro brasileiro.4

4 FONTE: ABEL
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ASPECTOS GERAIS

o CONCEITO DE LEASING

A idéia de leasing é apoiada pelo conceito economico de que

ué o uso e nio a propriedade de um bem o gerador de retornos pa-

ra um empreendimento". Este conceito econômico tem sido utiliza

do através dos anos de formas divergentes.1

Leasing n~o i uma exceç~o a esse conceito, o leasing de e -

quipamentos tem sido utilizado em larga escala desde a 11 Guerra

Mundial. Ele deixou de ser uma força secundária e alternativa p~

ra financiamento e nos primeiros anos da década de 1980 ganhou u
ma imensa popularidade.

I T AÚ L E AS I NG "I t a ú L e a s i n 9 d e A r r e n d a me n t o l'i e r c a n til" P P . 3 - 4
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Hi basicamente dois tipos de leasing:

operacional e financeiro

LEASING OPERACIONAL

Inclui serviços financeiros e de manutenção.

A IBM é um dos pioneiros no serviço de contrato de leasing. Com-

putadores e máquinas copiadoras, junto com automóveis e cami

nh~es são os tipos de equipamentos inicialmente cobertos por

leasing operacional. O leasing ordinariamente obriga o arrenda -

tãrio a conservar o equipamento e os custos da manutenção -sao
incluldos no pagamento do leasing ou contratados separadamente.

Como resultado, o pagamento do leasing pór esse sistema é geral-

mente maior que o do leasing financeiro e o critério ...
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de crédito é mais f1ex1vel. Eles não -sao totalmente amortizados e
são cancel~veis, como u~ resultado do risco comercial de obsoles-

cência que pertence ao arrendat~rio.

Esta é uma consideração importante para o arrendador, que pode d~

volver o equipamento em vista d~ r~pido desenvolvimento tecnoló -

gico que apresentam esses equipamentos obsoletos.2

- #No caso do Brasil, este tipo de leasing nao e controlado pe-

lo Banco Central e é geralmente praticado por firmas especializa-

das em determinados tipos de bens.

Geralmente a firma de leasing tem que satisfazer uma das seguin -

tes condições:

1) Um alto valor residual que ~ode ser usado em um merca
do secundário.

2) A firma presta serviços adicionais ao arrendatário de ma-

nutençio e operaçio do bem em questio.

2 J.F. ~JESTON & E.F. BRIGHAM, "Managerial Finance" 7ª edição

PP. 852-853
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~3) A firma e a produtora ou um importante distribuidor do

equipamento.3

#

LEASING FINANCEIRO

É uma operação mais longa e não pode ser cancelada por ne -

nhuma das partes. O arrendador compra o equipamento de acordo

com as especificações do arrendatário. Contudo, o risco comer

cial de obsolescência pertence ao arrendatário. No fim do con

trito, o arrendatário pode ter tambêm que garantir o mtnimo pre-

ço de revenda que pode ser igual ao valor residual. Finalmente o

arrendatário ...

3 ITAÚ LEi'.SlilG, "Itaú Leasing de ;'.rr~nôaiTIento Mercantil".
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assume o custo de manutençao e do uso do equipamento. É um

leasing compensador; o arrendador recebe pagamentos de 10caçio i

gua1 ao preço de compra do equipamento em 1easing.

REQUISITOS DO IRS PARA O LEASING

A quantia de pagamentos anuais de 1easing é dedutivel para

o propósito do imposto de renda incidente, com a condição de que

o IRS concorda que o contrato particular -e genuinamente de

leasing e não simplesmente um pagamento de prestação chamado

1easing. Isto torna importante que o contrato de leasing seja es

crito numa forma aceit~vel para oIRS. A seguir estão os requis!

tos para uma autêntica transação de leasing a partir da tolerán

cia do IRS (Internal Revenue Service).



(20)

1) O perfodo de leasing deve ser inferior a 30 anos; caso contri

rio o leasing é tido como uma forma de venda.

2) A locação deve representar um retorno razoivel para o arrenda

dor.

-3) A opçao renovada deve ser honesta e este requisito pode ser m~

lhor dando ao arrendatirio a primeira opção para encontrar u-

ma oferta igualmente honesta.

4) Não deve haver opção de compra; se houver, ao arrendatirio de

ve simplesmente ser dada uma soma igual a uma oferta externa.4

4 J. F. WESTON & E.F. BRIGHAr~, "Managerial Finance"

7ª edição: PP. 853 - 854
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lEASING DE CAPITAL

Em 1976 o Financia1 Accounting Standards Board instituiu sua

norma padrão de contabilidade financeira nº 13 ressaltando o tra

tamento do 1easing financeiro do ponto de vista da contabilidade.

Eles dividiram o 1easing em 2 grupos:

~(l) 1easing de capital; que e considerado compra de.ativos e

(2 ) H1easing operacional, que sao todos os outros leasings.

LEASING DE CAPITAL

Se o leasing tivesse um ou mais dos quatro seguintes crit~

rios, ele seria classificado .como leasing de capital. Esses cri -

térios são:

1) O leasing transfere a propriedade de um bem ...
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ao arrendatário no fim do periodo de leasing.

21 O leasing cont~m o contrato de opçio de compra (uma provi

sio permitindo ao arrendatár~o sua opçio de compra da pro

priedade via leasing por um preço mais baixo queo valor es-

perado de mercado da propriedade na data de opçio).

3) O periodo de leasing ~ igual a 75% ou mais da vida econômi -

ca estimada do bem em leasing. Contudo, se no começo do pe -

riodo, o leasing cai a 25% do total da vida econômica estima

da para a propriedade em leasing, incluindo os anos mais re-

centes de uso, este crit~rio nio deve ser adotado para fins

de classificaçio do leasing .
,_.. '

. 4) O valor presente no começo do periodo de leasing de pagamen-

to minimo, ·..
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incluindo aquela parte do pagamento representando custos execu -

t~rios (custos pagos pelo arrendador), iguala ou excede 90% do

valor de mercado da propriedade em leasing ao arrendador sobre

qualquer taxa de investimento de cridito retida pelo arrendador.

Contudo, se o infcio do perfodo de leasing cai a 25% do total da

vida econ~mica estimada da propriedade emleasing, este critirio

não será usado para o propósito de classificação do leasing.

~O leasing de capital e tido como um ativo e uma responsabi-

lidade (obrigação) igual ao valor presente dos pagamentos de

leasing durante o seu perfodo. O cálculo do valor presente ex

clui custos como seguro, manutenção e taxas a serem pagas pelo

arrendador. Se esse valor presente exceder o valor de mercado .••

t
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da propriedade em leasing no inicio do periodo, o lucro do

leasing capitalizado ~ registrado no valor de mercado.

o leasing de capital ~ amortizado do seguinte modo: se· o

leasing de capital se enquadra nos crit~rios 1 ou 2, acima men -

cionados,pode ser amortizado de uma maneira consistente com a p~

litica de depr~ciação normal do arrendatário para ativos pró

prios.

Se o leasing não está nos crit~rios 1 ou 2, mas sim no 3 ou 4, o

ativo em leasing ~ amortizado de maneira normal exceto que o pe-

riodo de amortização ~ igual ao periodo de leasing.

Durante o periodo de leasing de capital, cada pagamento

distribuido entre a redução na obri~ação e despesas de juros

-e
de

maneira semelhante ao do pagamento de um



(25)

empr~stimo ou hipote~a.

Os ativos registrados sob o leasing de capital e as amorti-

zações de tais ativos devem ser' identificados separadamente no

balanço do arrendatário.

REVELAÇÕES DO LEASING DE CAPITAL

O leasing de capital requer as seguintes revelações:

1) A quantidade total do leasing de capital.

2) Pagamentos futuros do le as í nq como na data de ba lan ç o e

em agregado para cada um dos cinco anos sucessivos. De -

duções ...
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separadas representando custos executórios (pagos pelo

arrendador) e o volume' apurado de juros necessário para

reduzir os pagamentos ao valor presente devem ser inclui

dos.

3) A quantidade total de rentabilidade do sub-leasing a ser

recebida no futuro sob um sub-leasing nio cancelável.

4) Rentabilidade total contingente (rentabilidade dependen-

te de outro fator que nio apenas o passar do tempo) in -

corrido em cada periodo para qual há uma declaraçio de

rendimento.

REVELAÇÕES DO LEASING OPERACIONAL

1) Pagamentos de rentabilidades futuras requeridos como da

data de balanço e em aq re q ad o ...
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para cada um dos cinco anos fiscais sucessivos.

2) Rentabilidade total a ser recebida no futuro sob sub-

leasings nio canceliveis.

3) Restrições impostas por acordos de leasing tais como os

concernentes a dividendos, d~bitos e 1easing futuro.5

5 C.R. BAKER & R.S. HAYES, "Lease Financing, A Pratica1
Guide".
FASB Nº 13
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Como foi dito na introduçio, a ava1iaçio de leasing finan -

ceiro tem sido dividida entre duas escolas de pensamento, ou se-

ja, a "Leasing versus Compra" e a "Leasing versus Compra e Em

pristimo". Esta divisio tem sido devida ao problema de se respo~

der às seguintes questões:

1) Se o financiamento e a decisio de investimento devem ser

agrupados em ava1iaçio das possibilidades de leasing.

2) Qual a taxa de desconto apropriada para a obtençio do va

lor presente do fluxo de caixa relevante.

Os fatores acima sio os que têm criado um grande desconten-

tamento junto aos investigadores pioneiros e ate hoje essas con-

trovirsias nio foram esclarecidas.



.'-.'

(29 )

A primeira parte desta seção levará à discussão da primeira

escola de pensamento que advoga a separação entre financiamento

e a decisão de invesiimento, isto ~, a análise do 11 Leasing X

Compra ". Na segunda parte, a outra escola será discutida, ~nde

se falará sobre a não separação do financiamento da decisão de

investimento, isto ~, o "Leasing X Compra e Emp re st t mo ? ,
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ANÃLISE "LEASING VERSUS COMPRA"

-Um dos modelos que seguem esta cadeia de pensamento e o a

presentado por Johnson & Lewellen.l

Uma firma investe em um ativo para usufruir do beneficio OOS

seus serviços ao longo do tempo. Logicamente deve escolher o ti-

po de ativo e a forma de aquisição que proporcione o máximo de

ganhos para os acionistas preferenciais. Esse principio bem esta

belecido tem sido traduzido na literatura financeira das duas úl

timas décadas numa regra de decisão que recomenda a conveniência

de cursos alternativos de ação de investimento serem determina -

dos ...

R.vl. JOHNSON & I-I.G. LEVIELLEN, "Ane l ys í s Of The Lease o- Buy

Decision", Journal Qf Finance

(Sept. 1972) PP:
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com base nos seus valores liquidos presentes •

.A mesma literatura tamb~m estabelece o principio de que a
#

atratividade da oportunidade do investimento de capital deve ser

avaliada sem referência ao financiamento especifico empregado na

sua execução e sem incluir custos financeiros explicitos comopa~

te de fluxo de caixa cuja influência no valor presente projeta-

do ~ compensadora.

Foi tamb~m estabelecido não ser conceitualmente possivel as

sociarum plano de financiamento especifico, por exemplo, um em-

préstimo com um projeto especifico comprometido embora os dois a

conteçam associadamente no curso do.negócio, ou seja ocorram si-

multaneamente. A confiança de uma forma de finança para um pro -

jeto dado ir~ requerer aç~es recompensadoras em conexão com as

outras, ...
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assim como para adequai o balanço pr~prio is. estruturas de capi-

tal das.firmas. Neste sentido, os fundos de longo prazo de uma

corporaç~o t~m todos os itens do lado esquerdo do balanço, pro -

porcionalmente, e o uso da capacidade de débito de algumas ~ir -

mas para financiar despe~as particulares irá necessitar de volu-

mes compensadores de equil{brio financeiro para disp~ndios suces

sivos. Esse n~o é um meio apropriado para mesclar investimento e

financiamento de uma decis~o em uma análise de fluxo de caixa

como é inapropriado até considerar ou tentar atacar um ou outro.

Apenas como o preço de compra de um equipamento seria con -

siderado como um disp~ndio a ser financiado por algum volume de

longo prazo de débitos e fundos equitativos, também as obriga

ções sob o leasing assim deveriam ser. O fato de que pagamen

tos relevantes s~o estendidos por um per{odo melhor que sendo ...
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concentrado num perlodo imediat?, nio justifica a diferença no

princIpio de seu tratamento, nem na visio de composiçioimpllcita

em seu financiamento. Ambàsas alternativas se utilizam de fundos

para o empreendimento equivalentemente, na proporçio equitativa I

do débito de longo prazo escolhido pela firma. O contrato de

leasing é visto simplesmente como uma aquisiçio de serviços por

longo prazo que difere no perfil do tempo mas nio no impacto fi -

nancejro da alternativa~ mais ~omumente como arranjo de aquisiçio

de serviços chamada "Compra". Por isso, colocamos aqui o problema
- - 2como "Leasing ou Compra" e nao como "Leasing ou Emprestimo".

2 Ou Leasing X Ganhos Retidos. Uma perspectiva adicional na questao de que
-se leasing e uma forma de financiamento ou meramente um tipo diferente de

aquisição de ativos, pode ser solucionada perguntando se seria posslvel p~
ra a firma obter uma soma de dinheiro, igual à parte da soma do'preço de
venda do ativo, entrando num acordo chamado 11easing" com o vendedor e en-
tão usar o dinheiro para alguma proposta de empreendimento, mencionada
aquisição do ativo em si. Muito ~bvio que este não seria o caso. Não
pode obter fundos com o leasing como se empresta ou retém ganhos; s~
obtém um ativo particular. De acordo com o apropriado paralelo f1sico

a

se
se

-e
"Leas ~ng X Compra".
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A controvérsia aumenta devido ao fato de outros modelos se

avaliarem pela inclusão de um pagamento de juros como um custo

de propriedade; em alguns casos, um custo expresso em juros ex -

pllcito é designado para a decisão de compra e em outras instân-
.

cias 100% do empréstimo é assumido (será discutido depois). Como

foi dito, o erro básico é incluir no fluxo de caixa alguma forma

de cobertura da taxa de juros com a qual se começa.

Não se concorda com a designação de financiamento total do

débito como aquisição alternativa para o leasing que claramente

ataca uma forma de financiamento para um ativo. Isto tem sido re

futado por todos os autores em corporações financeiras nos últi-

mos 20 anos. f a total força de ganho da coleção de ativos da

firma que apóia sua capacidade de empréstimo. Uma tentativa
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de distinguir vários itens adquiridos de acordo com seu método in

dividual de financiamento é um exercicio de decepção. O preço de
~compra e o pacote de leasing oferecido pelo vendedor, obviamente.

Por isso, o leasing é visto como uma alternativa de esquema de

compra e seus beneficios.

TAXA DE DESCONTO

A segunda maior questão concerne à taxa apropriada a ser

usa~a no desconto do fluxo de caixa que é relevante à decisão. Um

caminho que tem sido seguido é a aplicação de um custo simples de

capital para todos .••
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os leasings ou fluxos de compra em alta no valor presente.Isto p~

deria ter sido poss{vel se as variiveis tivessem o mesmo risco as

sociado a elas e, se fossem de uma categoria de risco comparivel
•

is atividades das firmas produtoras existentes, este procedimento

seria legitimado.

Contudo, há uma diferença entre a probalidade dos rendimen -

tos e dos custos sobre produç~o e venda da~ firmas num m~rca

do competitivo e incerto e a probabilidade das obrigações incor -

ridas pela firma sob o contrato de leasing. A atitude de investi-

mento da comunidade sobre o primeiro ~ capturada no custo de ca -

pital da firma, mas o segundo ~ notadamente menos contingente. O

segundo envolve compromissos, que em termos de visão de segurança

do mercado e de sua integridade
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necessariamente cai ati a mesma categoria de risco como faz o

plano de empristimo da firma. Contudo, não persistem inconsistê~

cias. Vancil e outros descontam o pagamento de leasing nas taxas

de dibito das corporaç~es e desçontam as economias de imposto nos

pagamentos do custo de capital das organizaç~es. Johnson e

lewellen afirmam que as deduç~es de imposto ocasionadas por tais

despesas são tao certas quanto suas pr~prias despesas e rejeita-

riam a noção de aplicação de diferentes taxas de capitaliza
-çaos aos dois elementos.

De outro lado, isso é o llquido ap~s a incidência do flu

xode caixa do imposto que i relevante para toda a anilise de or

çamentoe que deveria ser descontada a uma taxa comensurada com

a atitude segura do mercado em relação à sua probabilidade. Des-

de que os pagamentos de leasing total e sua ..•
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-economia de impostos ocorram como resultado da mesma açao.seus e

feitos liquidos devem ser combinados e tratados uniformemente.

Alguns especialistas aplicam a ~esma taxa de desconto a certo flu. -
xo relativo (pagamento de leasing) ao inv~s dos incertos ( custo

operacional e valor de salvo). A probabilidade dos custos opera-

cionais e dos valores de salvos do arrendador põe esses flu

xos numa classe de risco diferente - que ~ refletida no custo de

capital normal.

MODELO DE AVALIAÇÃO DE JOHNSON & LEWELLEN

Os parimetros relevantes s~o os seguintes:

A = preço de compra em dinheiro do ativo;

n = vida econ~mica Gtil do ativo;

B = valor de livro atual do ativo no fim de sua vi~a ECO

nomica;
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S = valor de salvo em dinheiro esperado no fim de sua vida;

Di = custo de depreciação no ano i, se o ativo é próprio;

Li = pagamento do leasing (antes dos impostos) requerido no

ano i, se o ativo está em leasing;

t = taxa normal de imposto.de renda da ~mpresa;

tg = taxa de imposto aplicável aos ganhos e perdas na ven

da de ativos permanentes;

Ri = total de rendimentos em dinheiro esperado pelo uso do

ativo em i;

Ci = valor total do custo de pré-imposto em dinheiro pelo tr~

balho, materiais esperados para operar o ativo se este

é comprado;

Oi = ano i, custos operacionais. adicionais, se for proprie -

dade, e entao a diferença Ci - Oi representa o custo de

leasing operacional em dinheiro no ano i;
-K = apos o custo do imposto de capital para a empresa;
-r = apos taxa de juros nas firmas emprestadoras.
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De acordo com eles, o Valor Presente Liquida antecipado da

compra do ativo é igual ã soma dos valores presentes de seus lu-
,cros apos a taxa de imposto operacional (+) descontado apos a ta

xa de imposto do salvado (-) o custo do ativo, isto é,

n
NPV(P) = ~

i=l
(Ri-Ci)-t (Ri-Ci-Di) +

(1+k)i

$-tg(S-B) _ A
(1+K)i

De forma semelhante, o valor presente liquido do 1easing se

ria simplesmente o valor presente do liquido após os impostos so

bre lucros operacionais ap1ic~veis a esta situaç~o, (-) a taxa

de valor presente após o pagamento do 1easing, isto é,

- r-
1
I

I
i
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n

NPV(l) = ~
i=l

nRi-(Ci-Oi) (l-t)

(1 +K) i

lt(l-t) (2)

i=l (1+r) i

-NOTE: Pagamentos de 1easing e suas economias7de imposto sao ca
.pita1izados a taxa r, para refletir sua crescente probabi-

1idade.

Devido a muitos fluxos serem comuns a ambos os lados da com

paração, é eficiente lidar apenas com as diferenças e então em -

pregar como critério de decisão só o valor presente liquido in -

cremental no prospecto de compra do ativo:

* NPV = NPV(P) - NPV(L)

n
- A + ~

i = 1

Li(l-t) ( 3 )n
=~

tOi-Oi(l-t) + S-tg(S-B)

i = 1 i
(1 + r)

Concluindo o que foi visto, a an~lise usual do leasing ou

decis~o de compra ~ incorreta porque inclui encargos financeiros

no fluxo de caixa
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Alim disso, o reconhecimento inadequado i comumente dado a dife -

renças nos riscos de obtençio de virios elementos daqueles flu~os.

A decisio tem sido lançada no leasing ou compra e nio no

leasing ou empristimo excluindo custos financeiros explicitas da

decisão de orçamento de capital. O fluxo de impostos, que combi-

na com sua previsibilidade, associado a obrigações de serviço da

dIvida das firmas deve ser capitalizado nas firmas ap~s a taxa de

imposto sobre empristimo. O imposto sobre fluxo de caixa, cuja in
-certeza e como os riscos gerais encarados pela firma em sua linha

de neg~cios, deve ser descontado no custo de capital. Em confor -

midade com os cilculos, a decisão de rejeitar a aquisição de ser-

viços de um ativo deve ser dependente •••
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da determinação de se um arranjo declarado de leasing é suficien-

temente mais favorável que a propriedade para justificar um efei-

to positivo.

flOTA: A ilustração numerica é apresentada no apêndice A.
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o lEASING Vs COMPRA E EMPRÉSTIMO

Os seguidores deste caminho dão um significado diferente .a

avaliação do leasing financeiro. A causa desse desvio é outra vez

o efeito i mesma velha questão;" se a decisão de financiamento de-
I

ve ser separada da ~ecisão de inv~stimento. Neste caso ele~ a

poiam a visão da não separação da decisão de financiamento do in-

vestimento. Como resultado eles advogam um caminho diferente para

aquela escola. Geralmente um custo de oportunidade explicito é a-

tribuido i decisão de "compra"; em outras tnstincias, um em

préstimo implicito de 100% é assumido.

Este caminho pode ser melhor entendido apresentando-se al

guns modelos e os fundamentos da sua abordagem. Um dos que seguem

esta linha é o modelo apresentado por Gordon.



(45)

MODELO DE AVALIAÇÃO DE GORDON

1 ~ --Gordon da uma visao diferente a decisao de l~asing ou com -

pra. Ele oferece a seguinte fórmula para chegar ao valor presente

liquido do leasing:

j n
+ ::::
t=l

(l-z)Rt
{1+K)t

NPVL.= -(l-z)Lo - ::::
t=l

j
+::::
t=l

Pj
,n zDt+ ::::

t=j+l (1 +K) t

onde,

c = Custo do ativo;

Rt = Fluxo de caixa dos impostos e depreciação durante t como um a :

~ investimento;consequencia do

n = duração do fluxo de caixa;

L Pagamento do leasing quando t = o ;o
Lt = Pagamento do leasing no final do ano t.

M.J. GORDON, "A General Solution to the Buy Or Lease
Decision: A Pedagogical Note" Journal Of
Finance (March 1974) P.P 245 - 250
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Ft = Custos no perfodo t assumidos pelo arrendador (impostos so-

bre seguro e propriedade);

Pi = Valor esperado do preço de compra do equipamento no fi~ do

periodo de leasing;

o' = Depreciação de P. durante t;
t J

Dt = Taxa de depreciação permitida durante t;

i = Taxa de juros no f1 uxo livre de risco;

K = Taxa de desconto apropriada ao risco de Rt;

j = Vida do leasing;

z = Taxa de imposto de renda da empresa.

-Os pagamentos de leasing sao descontados na taxa livre de

risco porque são obrigaç~es a serem paga~. O uso do Rt no NPVL
,
e

permitido devido à inclusão de termos remanescentes na equação (1).

Despesas operacionais assumi dás pelo arrendador, Ft ,são adicio -

nadas ao fluxo de caixa, Ft ~ descontado a uma taxa livre de ris

co na suposiçao (geralmente correta) ~e que as despesas assumidas
-pelo arrendador sao encargos fixados sujeitos a alguma ou nenhuma

incerteza. Se essas suposiç;es n~o se suportam, uma taxa apropri!

da de desconto de risco de1e ser u~ada.
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- -Normalmente a opçao de leasing e usada para financiar um in-

vestimento porque o beneficio de imposto é excluido dos pagamen -

tos de leasing ao invés da depreciação. O beneficio de imposto do

financiamento do débito vinculado ao leasing não é uma vantagem I

verdadeira desde que a vantagem de débito pode ser tipicamente ob

tida sem o leasing. Para neutralizar o beneficio de imposto na

opção de leasing, devido ao débito financeiro implicito, reduzi -

mos C na equação (l) 'para (l-z) Lo e mudamos o balanço de C com

um empri~timo. A quantidade de empréstimos é C - {l-z)Lo e ser~ I

paga em j periodos com pagamentos iguais que cobrem juros e prin-

cipal na taxa de juros que a empresa empresta (esta assume o

leasing por pagamentos anuais iguais). Assim chegamos no' valor

presente liquido da opção de compra:

j (l-z) Mt-At+At
<l+i)t

n
+ :E:
t=l

{l-z)Rt
(l+K)t

NPV{P)
t=l

n
+ :E:

t= 1
zO t

(l+i )t ( 2 )

ond e, IH Pagamento do juros e principal no empréstimo durante t;

At A m o r t i z a ç ã o d o e m p r é s t im o e p r i n c i p a 1 p a r a p r o p ó's i t o d e

impostos.



(48)

Note-se que Rt i desc~ntado em k e desde que os benef{cios de

impostos do custo de depreciação são livres de risco, são desconta

das na taxa livre de risco i.
I'

.
Pode-se imaginar porque Dt i descontado "em i enquanto Dt na

equação (1) i descontado em K~ Se o contrato de 1easing não espe -

cifica a compra e o ativo pode ser comprado próximo ao seu valor I

em t = j , Pj e Dt são incertos. Combinando as equações (1) e (2)a

vantagem de compra sobre a opção de 1easing i:

t=l
(l-z) Lt-Mt - zAt - (l-z)Ft

(l+i)t
NPVP - NPVL =

n
+ ~ zDt +

n
~

(3 )t=j+1t=l

--Note-se que Rt nao aparece nesta expressa0. O valor da equ~

ç~o (3) depender~ ...
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dos termos de leasing tais como Pj e Ft, da velocidade com a qual

o custo é cancelado através do pagamento de leasing comparado -a
depreciaç~o Dt e os valores com~arativos das taxas de juros im•

pl{citos em Lt e Mt.

É interessante notar ou considerar o caso especial onde a vi

da do leasing é a vida do ativo, a depreciaç~o est~ numa base li-

near direta, os pagamentos de leasing s~o ~uantidades anuais i

guais e Ft = O. Como resultado, a equaçio (3) reduz-se a:

nNPVP - NPVL = E
t=l

(l-z) (lt-Mt)
(l+Ot (4 )

o valor da equaçio (3) dependerá unicamente da relação entre ta-

xa de juros que a firma pode emprestar e a taxa impllcita no con-

trato de leasing.
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Nessas condiç~es, o leasing i puramente um plano de financiamen -

to. As condiç~es acima são raras mesmo se satisfeitas no contra -

to de leasing, e a expressão ge~al da equação (3) deve ser usada

para avaliar a seleção de alternativa.

Várias outras aquisiçoes valorizando as opç~es de compra e

de leasing levarão a orientaç~es em uma ou 'outra direção da forma

correta de tratamento do exposto acima.
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE HENDERSON1

Embora Gordon tenha aperfeiçoado a ani1ise da decis~o de
• <

compra ou 1easing. seu modelo pode ser melhorado se. neutralizan-

do o d~bito financeiro imp1fcito na alternativa de leasing. o em-

pr~stimo implfcito for feito ccimparativamente ao 1easing em ter -

mos de pagamento inicial e tamanho dos empr~stimos subsequentes .

Ademais. um método para se chegar aos pagamentos de d~bito equi -

valente a qualquer fraç~o de pagamento de leasing ~ apresenta

do no apêndice.

O modelo de avaliaç~o de leasing proposto pode ser escrito'

como segue:

j (Lt-Mt) j z (Lt- (Mt-At) ] n (l-z)RtNPV(L) = -C - :E: + :E: + :E:

t=o (l+i)t t=o (l+i)t t=l (l+K)t

j (l-z)Ft Pj n D't+ :E: + :E: (l )t=l (l+i)t ( 1 +K ) j t=j+l (;_.')t
I ' •~ ,

G.V. HENDERSON Jr., liA General Solution To The Buy Or l. e es e

Decision:A Pedagogical ;\cte: COffiÍ~<ent;

Journal of Finance (March 1976)PP.147-151
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Os quatro ~ltimos elementos sio iguais aos de Gordon. A ~nica di-

ferença é a definiçio do custo do ativo. Este modelo define o cus•

to do ativo como a compra (+) o valor presente de cada aumento t

nos pagamentos devido ao uso de leasing ao invés de um comparável

empréstimo estruturado, mas (-) .reduzido pelo valor presente de

qualquer taxa adicionada aceitável por causa do leasing.

Em outras palavras, o custo seria C, exceto que o leasing

pode acarretar pagamentos periódicos diferentes. O valor presente

de cada valor de aumento é adicionado ao custo. Por outro lado

todos os pagamentos sio dedutiveis onde só a porçio interessante
~

do pagamento do empréstimo é dedutivel. A extens~o para a qual os

pagamentos de leasing excedem o interesse num empréstimo estrutu-

rado semelhante cria cobert~ras adicionais de imposto. O valor

presente dessas coberturas incrementais reduz o custo do ativo.
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A diferença entre os modelos deve tornar-se mais aparente

quando o valor presente da vantagem para propriedade é calculada:

NPV(P) - NPV(L) j
= :E:

t=o
(l-z)(Lt~Mt'-zAt

(1 + i )t t=l
(l-z)Ft
(1+;)t

n
+ :E:

t= 1

Pj n
:E:

t= j+ 1
zD't

{l+K,t

( 2 )

A única diferença entre este e o modelo de Gordon é o paga -

mento do primeiro empréstimo. Gordon em seu esforço para "neutra-

lizar" a vantagem do imposto na opção de leasing devido ao débito

financeiro impl~cito parece" ter ido longe demais.

Para uma extensão de como uma vantagem pode ser obtida com

débito financeiro compar~vel ela deve ser neutralizada. Contudo,

para uma extens~o de como a vantagem não pode ser compensada, ela
~deve resultar na opçao de leasing.Parece que Gordon tem ...
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assumido implicitamente que maior alavancagem -e razoável antes

com financiamento de d~bito qu~ com leasing. Isto ~ verdade por -
-que a qualquer taxa positiva, Gordon propoe que o primeiro paga -

mento abaixo da opçio de compra.será menor que o primeiro pagame!

to de leasing. Necessariamente a quantidade de d~bito remanescen-

te será maior que a opçio de compra. Isso mostra que o caminho de

Gordon difere do caminho geral onde o prop~sito era fazer os graus

de alavancagem equivalente entre as duas alternativas.

-O resultado do tratamento de Gordon e um prejuizo induzido'

atraves da compra. Isto ocorre porque em T = O -o pagamento e me-

nor.que o pagamento de leasing~ o suficiente para compensar -nao

apenas qualquer d~bito impltcito no leasing mas tamb~m o tratame!

to do benef{cio de imposto do leasing. Pagamentos de empr~sti

mos atrasados sio maiores devido a pequenos pagamentos, mas isto'

~ compensado pela maior deduç~o de juros (Mt - At) que cria uma

descriç~o insuficiente da cobertura incremental de impostos resul

tando na opç;o de leasing -(terceiro termo na equaçao 2).
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A vantagem imediata (t = O) deve resultar no leasing porque

nenhum pagamento de empréstimo é dedutivel de impostos como no

caso do pagamento de leasing. Simplesmente imputar a vantagem i-

mediata ao leasing é a cobertura do imposto provida pelo primei-

ro pagamento. O modelo de Gordon versa sobre isso.
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MODELO DE AVALIAÇÃO DO MOS 1

MOS apresenta a análise mais rigorosa para a avaliação dos

contratos de leasing financeiro e é derivada com o objetivo de

maximizar o equiltbrio do valor de mercado da firma, co~ consi

deração cuidadosa de interações entre a decisão de leasing e o

uso de outro instrumento financeiro pelo arrendador e pelo arren
- - 2 3datario~ O caminho do MOB e semelhante aos de Schall e Bower .

As fórmulas apresentadas nesta seção resolvem simultaneamen

te o valor do empréstimo equivalente, isto é, valor do débito

substitutdo pelo leasing.

1 S.C.MYERS, O.A.OILL, A.J. BAUTISTA,"Valuation of

F i n a nc i a 1 L e a se C o n t r a c t s ," J o u r n a 1 O f F i n a n c e (J une 1 9 7 6 )

2 L.D.SCHALL, "The Lease Dr Buy And Asset Acqu;s;t;on

Dec;-sion," Journa1 Df Finance (Sept 1974)

3 R. S. B O \.J E R, "I s sue 5 I n Le a 5 e F i n a n c i n 9 ," F i n a n c i a 1

Management (Winter 1973)
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o PROBLEMA DO LEASING Vs EMPRÉSTIMO

Hi perigos sem~nticos escondidos nas frases: "Leasing Vs

Empr~stimo'l e "Leasing Vs Compra". A primeira nio implica que a

alternativa de 1easing de um ativo seja emprestar uma quantidade

igual ao preço de venda ou custo. Só se reconhece que.a firma

que assina o contrato de 1easing reduz sua capacidade de empr~s-

timo atrav~s de outros canais. Nesse aspecto o 1easing substitui

o d~bito; usa-se um pouco da capacidade de individamento cria

da pelos outros ativos das firmas. Leasing Vs Compra ~ quase sem

sentido - a firma que assina um contrato de1easing realmente se

compromete com duas transaçoes simu1t~neas:

Transaçio lA - Compra do ativo a dinheiro.

Transaçio 1B - Compra do caixa necessário desistindo do ati

vo ITC, cobertura da taxa de depreciação, va

lor de salvo, e acordo de fazer pagamento em

dinheiro ao arrendador.
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~A segunda alternativa e:

Transação 2A - Comprado ativo a dinheiro.

Transação 2B - Compra do caixa necessário fixando a quanti~

dade de instrumentos financeiros ótima quan-

do o leasing é exclu1do.

o valor do contrato de 1easing ao arren~atãrio é a vantagem

da transação 1B sobre 2B. Nós estamos basicamente preocupados

com a mudança do valor de mercado da firma se o leasing é usado

como substituto do financiamento normal.

Contudo, o fato de o leasing ser melhor que o financiamen -

to normal não significa ou necessariam~nte implica que o contra-

to de leasing deve ser feito. As transaç~es lA e 1.B andam jun

tas. Se o leasing ~ melhor que o financiamento normal, então a

firma deve ...
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examinar as alternativas (lA e 1B) e assinar o contrato de

leasing só se as duas juntas aumentam o valor de mercado da fir-

ma. Se a vantagem nao ~ po~itiva, entio o 1easing ~ descartado e

a atençio se volta para (2A e 2B).

Antes de prosseguir, definem-se os seguintes parimetros:

l = Valor inicial em dólar do ativo em leasing. Se l = O o ati

vo ~ assumido para ser comprado;

Pt = Pagamento do leasing em t por dólar do ativo em leasing;

Bt = Depreciaçio por dólar do valor do ativo em leasing;Bl.B2 •...

BH * escala de depreciaçio;e a

r = Taxa de empréstimo da firma;

t Taxa de imposto de renda marginal da empresa;

VO = Valor do contrato de leasing;

z = Débito substitufdo por dólar do ativo em leasing.
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VALOR DO CONTRATO DE LEASING

Definimos o valor do contrato de leasing como uma vanta

gem de leasing Vs financiamento normal. Este valor é dado por:

VO = 1 - PV Pt{l-T) - PV(BtT) + PV(rTDt) (l)

A equaçio acima incorpora varias aquisiç~es que nio sio larga

mente reconhecidas. Ela assume:

1) politica de dividendo como irrelevante; contudo exclui I

custos de transaçio.

2) A visio MM que é a unica vantagem do financiamento de dé

hito é a vantagem de impostos ou economias geradas pela

dedutibilidade dos juros da renda taxável e ...
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3) assume a "independ~nci~ de risco" ou valor de "aditivi -

dade".

A ~ltima assertiva assume que Vo ~ simplesmente a soma dos

valores de mercado das correntes de fluxo ·de caixa separadas, por•

exemplo, estimamos PV Pt (l~T) perguntando para que o fluxo de

caixa Pt (l-T) venderia se fosse posto junto e oferecido ao mer-

cado de capital como um ativo ~eparado. Numa primeira aproxima -

çio, o valor presente (PV) pode ser estimado descontando-se em

r a taxa de empr~stimo marginal da firma;

HVo :::1- :E:

t=l
Pt(l-T)

( 1 + r)

H
:E:

t=l
BtT H+ :E: rTDt-l

(1 + r) ( 2 )('l+r-) t=l

Como Schall enfatizou, cada fluxo de caixa distinto geral

mente seria descontado a uma taxa diferente. A exceç~o ocorre

quando o conjunto ·..
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-cai na mesma classe de risco (como assumido na equaçaol). Na
-equaçao 1 assumimos que as correntes de pagamento de leasing e o

imposto de proteção têm as mesmas caracteristicas de risco que as

correntes de pagamento de juros e principal do dêbito da firma.

A equação 2 resolve o problema da avaliação do leasing exc~

to por um ponto crucial: não há formá de se calcular a quantida-

de do dêbito substituido pelo leasing. Infelizmente, isto depen-

de de como o valor do leasing Vt muda com o tempo. Na firma ê o~

ferecido um contrato de leasing em termos extremamente favorá

veis (Vo >0), que significa que a firma assume uma responsabili-

dade relativamente pequena quanto mais ela e~prestar atravês dos

canais convencionais e vice-versa. Então a quantidade de dêbito

substituido depende de VOe

A formula de avaliação do leasing é

H.
VO = 1 - :::

t=l

·Pt(l-T) + BtT

*(l+r )t ( 3 )
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*onde, r = r - rT = r{l-T)

Para usar a f~rmu1a acima, o administrador financeiro 'pre -

cisa apenas da escala de pagamento de 1easing, da depreciação do

imposto sobre o ativo, a taxa de empréstimo e a taxa de impos

to da corporação (na prática ele teria que saber e ajustar para

o valor de salvo, ITe e qualquer outro custo operacional). A co-

bertura dos juros do imposto perdida do débito substitu~do é re-
*conhecida implicitamente na taxa de desconto ajustada r . (na e-

quação 3 assumimos que o 1easing substitui débitos na base de

um d~lar para um d~lar).

-Finalmente chegamos na equaçao em que MOB queria chegar:

Vo = -1 +
H
~

BtT + Pt(l-T)
l+r {l-zT)t (4)

t=l
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A ~nica diferença entre as equaç~es 3 e 4 ~ a taxa dedes -
*conto usada. É evidente que r = r(l-t) usado para descontar pa -

gamentos de leasing na equaçio 3 nio ~ um custo de d~bito, .apos
#

o imposto, mas um custo médio de capital computado de acordo com

a formula MM. A fórmula MM é:

*p = P (l-T)

*onde, P = Custo médio de capital

P = Taxa apropriada do projeto assumindo mercado de capi -

tal perfeito e equidade do financiamento total.

- *No presente caso P = r entao'P -= -t i -r ) .que e exatamente a ta
-xa de desconto usada na equaçao 4. No caso especial onde z = 1 ,

* *P = r = r (1 -T )

GAN~O LÍQU:OO uo lEf.,SIiiG

A unica explicaç~oracional do leasin~ é que o arrend~dor e

o arrendat~rio ...
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obtim benef{cios. Isso ocorre se as duas partes "Vols" tem soma

positiva. Sendo os Vols calculados exatamente do mesmo jeito, ex

ceto por sinais reversos, o benef{cio l{quido existe apenas se

uma ou mais variáveis determinantes de Vo diferem do arrendador

Vs arrendatário. As séries Pt e Bt são definidamente as mesmas,

as únicas candidatas são T, r e z.

Concluindo, as economias de imposto parecem o unico moti

vo que i ~bvio e substancial. O leasing ou problema de emprésti-

mo acima considerado não será resolvido até haver um bom meio de

entendimento que determine a quantidade de divida substitu{da ou
#

suportada pelo contrato de leasing. Em outras palavras, o que e

z? MOB sugeriu que z = 1, isto é, um d~lar de responsabilidade

de leasing apoia ou substitui um d~lar de débito na base de um I

para um - mas isto não é ~bvio.
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Considera-se primeiro uma,companhia de 1easing independen

te cujos ~nicos neg~cios são contratos de 1easing. H~ duas ra

z~es pelas quais a firma não opera a um dibito de 100%. Em pri -

meiro lugar, a cobertura do imposto i compensadora se não houver

impostos a proteger. Mais que a proporção de :dibito, o mais difl
,cil sera para a firma usar toda a sua cobertura de imposto. Esta

é a razão pela qual a maioria dos contratos de 1easing são em

preendidos pelas subsidiárias de bancos ou outras firmas comsu-

primento vari~vel de responsabilidade de impostos. Mais funda

mentalmente, nem a cobertura de impostos nem os pagamentos de

leasing são absolutamente salvos. Na realidade mesmo grandes po~

tif~lios são arriscados, porque o l~asing tende a se concentrar I

emind~strias particulares e porque" oscila devido aos efeitos da

economia nacional e fortuna de todas as firmas ati certo ponto.

Presumivelmente ~ irracional ou posslve1 para qualquer neg~cio de

risco se esforçar para alcançar 100% de dibito. Então, embora ar

rendadores independentes z possam ser altos - talvez tanto qua~

to 0,9 ou 0,95 - são certamente menores que 1,0.
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE OFERl

Ofer dá um enfoque um pouco diferente a~ problema existen-

te. Ele apresenta um modelo que resolve o caso neutralizando e~

plicitamente o impacto do contrato de leasing na estrutura fi -

nanceira das firmas e na sua capacidade de endividamento.

~Assumindo que o objetivo das firmas e maximizar a ri que-

za de seus associados, a escolha entre compra e leasingpara a~

quirir os serviços de um ativo deve ser baseada nos seus res -

pectivos valores presente llquidos ..As variáveis usadas na aná-

lise são definidas abaixo numa base anterior de impost~.

A = Preço do ativo em dinheiro;

1 A.R.OFER, "The Evaluation Of The Lease Vx Purchase

A1t e r n a t i v e 5 ," F i n a n c i a 1 r~a n ag e 1:,e n t

(Vi i r, t e r 1 9 7 6) P P •
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Xt = Rendimentosem dinheiro menos custos operacionais gerados pelo a

tivo no tempo t;
-0t = Custos no tempo t no qual a firma tem que pagar se o ativo e

comprado. Pela definiçio estes custos sio inclufdos em Xt (ex.:

imposto sobre propriedade,seguro, etc.);

)Pt = Oeduçio de depreciaçio no perfodo t·,

Lt = Pagamentos de leasing no perfodo t;

It = Pagamentos de juros no tempo t na nova dfvida d i s t r ib u id o , ou

que tenha sido distribuida, para comprar o ativo;

Pt = P ag amento do principal no tempo t, o novo débito que foi dis

tribuido, ou que"tenha sido distribuido para compra do ativo;

Vida - ativo;n = economica do

imposto da -z = Taxa de corporaçao;

r = Taxa de empréstimo da firma;

k .= Taxa de desconto que reflete o risco da corrente de fluxo

caixa Xt;

definida pelo - rI r'r' = Taxa de desconto r que e menor que e que

menor que k •

de

-e
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Agora, assumindo que a duraçio do leasing i igual i vida

:i
I
I
I

1
i
j
í

I
í
t
t

econ~mica do ativo, entio (NPV) i mais comumente escrito do se-

guinte modo:

NPV(l) =
n
:E:

t=l
(l-z)Xt
(1 +K) t

+
n
:E:

t=l
(l-z)Ot-
(l+K)t

t=l
+

n
:E:

t=l
zln lt

~Isto e, NPVl = Valor presente (PV) dos ~endimentos operacionais

após o imposto liquido; mais PV do custo após o

pagamento de imposto (pago pelo arrendador); me-

nos PV do pagamento de leasing; mais PV da caber

tura do imposto gerada pelo pagamento de leasing.
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Atribuindo-se uma taxa de desconto para os pagamentos de

leasing. pode ser suposto que eles são tão arriscados quanto os

pagamentos de dIvidas em si e devem ser descontados no custo do

imposto anterior de desconto de empréstimo (Gordon). Conside~an -

do as correntes de cobertura de imposto. se é suposto que caiam'

na mesma classe de risco que os pagamentos de débitos. então o a~

gumento de Gordon funciona e são descontados na taxa de emprésti-

mos anteriores ao imposto da firma. Contudo pode-se dizer que de~

de que as taxas de imposto possam mudar e a renda nem sempre pos-

la ser suficiente para gerar cobertura de impostos. investidores'
-veem a corrente de cobertura de impostos como sendo mais arrisca-

da que o pagamento de débitos. Aqui a segunda visao é assumida e

o fluxo de cobertura de impostos é descontado em r'. uma taxa

maior que a taxa de empréstimo anterior ao imposto da firma.

Como sabemos, adquirindo um ativo através de um acordo de

leasing reduz-se a capacidade da fir~a de emprestar de outras fon

teso A essa extensão. pode ser reconhecido o aumento, pelo con

trato de leasing •...
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do nivel financeiro da firma e reduçio de sua capacidade de en-

dividamento. Um custo associado a essa queda de capacidade de

endividamento sio os juros da cobertura de impostos no débito •
•

substituido pelo leasing. De outro lado, o leasing proporcio

na à firma uma cobertura de impostos criada pelo pagamento de

leasing, que reduz o efetivo custo do leasing. sio esses dois

aspectos que devem ser incorporados na avaliação da opçio de
-compra tal que uma comparaçao significativa" pode ser feita en -

tre leasing e compra •

. Para neutralizar o financiamento do débito implicito no

leasing, as alternativas de leasing e compra devem ser avalia -

das como se seus efeitos no risco fi"nanc~iro da firma fossem i-

guais. Para isto, a opção de compra deve ser avaliada como se

seu financiamento usasse o mesmo montante de capacidade de endi

vidamento que foi substituida pelo leasing e os juros ~a cober-

t ur a de im p os t o 9e rados Por e sse "m i x" de f i n ê nc i ame rI t o f os ser;

incorporados na avaliaç~o de



(12)

-opçao de compra. Logo essas duas quantidades devem ser estima -

das antes de qualquer procedimento.

-O problema de capacidade de endividamento ainda nao foi

completamente resolvido na literatura, mas várias regras são u-

sadas para avaliar o risco financeiro das firmas. Duas das mais

comuns medidas usadas são o débito à proporção equitativa e -a
proporção de cobertura (Van Horne). Dois métodos de avaliação I

da opção de compra nessas duas medidas são apresentadas abaixo:

No primeiro caso, assume-se que o débito / proporção equi-

tativa da firma tomado no valor de mercado é a pr~pria medida

de risco financeiro. No segundo caso, assume-se que o risco fi-

nanceiro da firma e a capacidade de endividamento são refleti -

dos na proporção de cobertura.
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,Se a capacidade de endividamento e determinada pelo pri

meiro método~ então a opção de compra deve ser avaliada como se

a proporção conservasse a mesma consideração ou se o ativo
,
e

comprado ou em leasing (lisado). Por isso deve ser assumido que

o mix de financiamento da compra será tal que a divida das fir-

mas em cada ano será igual i sua divida ativa original, B , (+)o

mais o valor presente de todos os pagamentos de leasing futuro.

Isto pode ser expresso do seguinte modo:

..
Bt = valor de mercado da divida das firmas no periodo t.

*B = divida adicional no periodo t, se o ativo é comprado.t

Então,

t = 1, ...•.... , n ( 2 )

Onde, *.B
t

= Li
(l+r)i+l-t ( 3 )
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Deve-se notar que esta abordagem soluciona a emissao da di

vida financeira implicita no leasing, equacionando o anterior I

pagamento de imposto no empr~stimo assumido para o anterior ~a-

gamento de leasing.

n
:E:

t=l
1 n

:E:

i=t
Lirz

(l + r) i + 1 -"t (4 )

Assumindo-se que o risco associado com as coberturas de

impostos ~ igual ao risco do pagamento de empr~stimo, então co-

mo dito antes, essas correntes devem ser descontadas em r. Nes-

se caso a equação 4 deve se modificar do seguinte modo:

n
:E:

tLtrz
t =1 ( 5 )
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- -Isto e, se o ativo e comprado, a firma poderia gerar os juros da

cobertura do imposto vista na equaçio 4 ou 5, enquanto ainda ma~

t~m o mesmo d~bito / proporçio equitativa que tinha prevale~i

do para o ativo que estava em leasing. Nio assumindo o valor de

salvo, e nt ào :

n (l-z)Xt
(l+K)t

n zDP n
+ ~

tu-»: )
+ ~ 1

t=l t=l t=l t(l+r')

~
i=t

lirz
- A.(1+r) i+l-t (6 )

Alternativamente, se a capacidade de endividamento de uma

firma e risco financeiro sioo determinados pelo n~vel de pagamen-

tos contratuais fixados, entio a opção de compra deve ser avali~

da como se o nlvel de pagamentos fosse da mesma importância da '

alternativa escolhida. Mas, neste caso, assume-se que se o ativo

~ comprado a firma aumentará seu d~bito at~' o ponto onde



(]6 )

os pagamentos adicionais anuais apos os i~postos (jur~s + princ!

pal após o imposto) se igualarão aos pagamentos de leasing -apos

o imposto a cada ano. Isso pode' ser visto como segue: ..

lt (l-z) = It (l-z) + Pt t= 1 ••• , n (])

Onde, It = juros

P
t

= pagamento do principal no pertodo t na dtvida adi -

cionada.

No caso dessa d{vida adicional no per{odo t,*Bt' que a firma po-

de ter, se o ativo for comprado e ainda for mantida a mesma pro-

porção de cobertura que teria prevalecido quando do ativo em

leasing, ela é igual a

n
*8 = ::;::

t i=t
Li·(l-z)

l+r(l_z)i+l-t
i=t,t+l, ... ,n ( 8 )

A dlvida adicional é igual aos pagamentos do leasing posteriores

aos impostos descontados pelo custo da dtvida ~p~s os impos~os.
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o valor presente dos juros da ~obertura dos impostos gerado por

este tipo de empréstimo é igual a:

n
~

t=l
1 n

~
i=t

li{1-z)rz
i+l-tl+r{1-z)

(9)
(l+r,)t

- -isto e, se o ativo e comprado,· a firma pode aumentar seu empres-

timo ao ponto onde desejaria os juros de cobertura dos impostos

vista na equação 8, enquanto ainda estando confinado ao mesmo ni

vel financeiro de pagamento que teria sido gerado pelo leasing:

n
~
t=l

n~
;=t

(l-z)Xt
(1+K)t

L;(l-z)rz

; + 1 - t'l+r t l e z )

n+ ~
t=l

z OP ~ _-.-:..1__t+ t
(l+r') t=l (l+rl)

(10)

.A

;'1..
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As equaç~es'6 e 10 calculam o valor presente llquido da al-

ternativa de compra como sendo igual ao valor presente do flu

xo de caixa operacional mais o valor presente dos juros de cobe~

tura dos impostos. Eles diferem com respeito ao método de neutra

lização do impacto do leasing na estrutura financeira das firmas

e a quantidade de dlvida substitulda pelo leasing.

No apêndice y8}, a metodologia proposta nas páginas pre

cedentes é comparada a outros modelos existentes, cbm respei

to ao método assumido de financiamento da alternativa de com -

pra e os juros resultantes da cobertura de impostos.

• i
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MODELO DE AVALIAÇÃO DE SCHALL'

.' .

Shal1 pro pós uma orientação um pouco diferente quando com-

parada is ji apresentadas. Uma porção significante de teoria fi-

nanceira de negócios concorda com os critérios de investimen

to das firmas derivados da suposição de que o objetivo das fir -
-mas e maximizar a riqueza dos acionistas. De acordo com ele, a

regra de decisão é baseada em duas frases distintas:

-a) Um ativo deve ser adquirido so se aumentar a riqueza da

firma.

b} Uma vez que a aquisição é justificada, qual deve ser o

método de financiame~to.

- -Como resultado, sao obtidas as seguintes expressoes:

L.D.SCHALL, "The Lease Or Buy And Asset Acquisition
. /
" iDecis~ons," Journa1 Df Finance (Sept 1975)

PP.
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leasing:

n (1- z ) (Xt-Lt) #

aW(L) = ~ (1 a)

t=l (1 +K I ) t

n (l-z)Xt n (l-z)Lt (1 b )
= ~ -~

(l+Kl)tt
t=l (1+kn) t=l

Compra:

aW(P)
n Gt+zRt .

I (2 a)= ~

t=l (l+KII)t

n Gt n zRt I (2b)= ~ + ~ tt
t=l (1+Kg) t=l n +Kr)

Onde,

I = Custo da compra do ativo em dinheiro;

Xt = Receitas menos custos em dinheiro associados com o ativo no

tempo t, se ~stiver em leasing.
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Qt'= Custo em dinheiro no tempo t incorrido sob propriedade do a

tivo mas não se estiver em leasing;

n = Vida econ~mica do ativo;

F = Valor de salvo do ativo no.tempo n;

K = Valor de livro do ativo no tempo n;

Lt = Pagàmento de leasing no tempo n;

Z = Taxa de imposto sobre as rendas normais da firma;

Z = Taxa de imposto sobre ganhos pela disposição do ativo;g
Rt = Juros pagos no tempo t em qualquer nova divida assumida no

financiamento da compra;

Zt = Fluxo de caixa posterior ao imposto (antes da dedução dos

juros da divida);
-Gt = Aquela parte de Zt com compra do ativo que e independente I

do método de financiamento da compra;

k Taxa de desconto usada pelo investidor na valorização do

fluxo;

DF = aedução de depreciação permiti~a para oper~odo t.
t

-Cada termo na equaçao la através de 2b representa o va-

lor que ...
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o fluxo associado teria no mercado como um fluxo individual. En-

tão, como se nota na equação, cada fluxo é descontado a uma taxa

diferente. É razoável que cada fluxo incrementalnas equ aç ce.s p~

ra um projeto dado deva ser ,descontado a taxas apropriadas aos I

fluxos particulares; e tais taxas diferirão de projeto para pro-

jeto.

A análise acima mostra o fato, que é geralmente incorreto,

de se separar a decisão de adquirir o ativo da decisão que cons~

dera o método de financiamento. Se a aquisição é justificada po-

de depender de como o ativo é financiado. Dativo pode ser apro-

veitado sob um método de financiamento mas não sob outro, ex.:

leasing e não compra pode produzir um ganho liquido. A abordagem

é para determinar o tipo de financiamento que leva a maximizar o

valor da firma.
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É certo descontar cada fluxo a taxas de desconto diferentes?
Este i o problema que i encarado por to~as as firmas. A situaçio
usual que justifica o uso do custo de capital das firmas ( todos
os ativos com distribuiçio de retorno idêntica e mesmos mitodos
de financiamento) envolve estimaçio da taxa i qual os investido-
res descontam o retorno total das firmas na determinaçio de seu
valor.. Com ativosde riscos diferentes e com mais de uma opçio
de financiamento, a firma deve estimar o custo do ~apital pbser-

vando as taxas de mercado nos fluxos compariveis; o uso da midia
~ ~ 2das firmas e valido.

o exposto acima nio i para negar as dificuldades priticas '

2

no acerto de k termos. O ponto i que o esforço de estimaçi~ deve
I

ser feito se opç~es sio avaliadas corretamente. Se a firmj

i

- Iinsignificante em relaçab aos ati -
efeito no custo de capital dl em

~Pode ser arguido que um dado ativo e
vos totais d~s firmas e tem um curto
presa; ent~o k pode ser aplicado na avaliaç~o daquele ativo. Este argu -
menta ~ inv~lido desde que mude um m{nimo em k devido ~ diferença que o
novo ativo pode implicar no valor da firma que ~ muito grande em çelaç~o
ao gasto associado ao novo ativo.
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com um fluxo de ganhos altamente variivel e alto custo de capital

aplica aquela taxa aos ativos com retornos relativamente certos,

um investimento proveitoso pode ser rejeitado. Embora na teoria I

taxas especificas sejam associadas com cada distribuição, na prá-

tica só uma estimativa geral é possivel. A anilise aqui é para s~

gerir que algum esforço deve ser feito no ajuste para o risco in-

dividual do ativo, embora uma determinação precisa seja impossi -

velo
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Nas páginas seguintes será apresentada uma análise compara-

tiva das duas abordagens. Antes de prosseguir, as seguintes defi

nições devem ser feitas:

AO = Preço de compra do ativo que vai para leasing;

Rt = Pagamento de leasing no fim doperiodo;

D. = Custo de depreciação relevante para pagamento de imposto no
J

fim do periodo;

O. = Custo operacional esperado para ocorrer no periodo se o ati
J

vo for comprado e não estiver em leasing;

v = Valor de salvo esperado após imposto do ativo no fim do úl-
n

timo periodo coberto pelo acordo de leasing;

r = Taxa de juros do pré-imposto no periodo de empréstimo com -

parável ao leasing;

k = Custo de capital após imposto para a empresa;

t = Taxa de imposto de renda da empresa;

n = N~mero de pert~dos cobertos pelo contrato de leasing;

P. Principal pendente do empréstimo equivalente;
J

L. = Pagamento do empréstimo do fim do periodo;
J
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I. = Componentes dos juros no pagamento do empréstimo;
J

Q. = Componente principal;
J

X = Taxa de desconto a ser aplicada a cada fluxo de caixa.m

Johnson e Lewellenl discutem o problema da impropriedade de

se misturar as decis~es de investimento e de financiamento na a-

valiaçio de leasing. A associaçio de alternativas de investimen -

to com um financiamento particular que sio projetados para o mes-

mo per'odo é certamente a fonte de erros quando nio h~ relaciona-

mento ligando o investimento e o financiamento. Caindo no reco -

nhecimento de que uma ligaçio verdadeira pode simplesmente levar

ao erro e negligenciando as diferenças de risco entre projetos de

investimento que chamam por financiamento diferente, assegura- se

que as decis~es de financiamento - orçamentu de ca~ital ser~o me-

nos que ótimas. No leasing há escolha envolvendo fluxo operêcio -

nal e fluxo financeiro. Nesse caso, qualquer coisa a menos que u-

ma an~lise conjunta dos ativos é exigida e o ponto otimo dos dois

deve limitar a decisio para uma aproximaçio do ideal.

J O H N S O N & L nJ E L L E N, "A n a 1 y s is O f T he L e a s e O r .B uy O e c i s i o n " .

Journal Of Fina~c~ (Sept. 1972) PP.~15-323
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A análise vai depender da equação que pode ser usada para

expressar qualquer um dos caminhos que tem sido discutid~na se-

ção anterior~ A equação ê:

NAL = Ao - n
:::
j=o

Rj
+

n tRj:::
j=o (1+X3)j

n
:::
j=o

tDj

n
.:::

j=o
tlj n----=-- + :::

(l+XS)j j=o
Oj(1-t)
(1+X6)j

Vn
(1+X7)n

A interpretação da equação depende da abordagem, mas po

de nos intuir a vê-la em um dos modos seguintes e assumir taxas

de desconto "corretas".

1) Se os dois primeiros termos da direita se combinam para ter

um valor positivo. então o pagamento de leasing ...
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tem um valor presente menor que o ativo em leasing.

2) Se os proximos três termos tiverem um valor positivo, entao o

valor presente das economias'de impostos associadas com a al-

ternativa de compra ou empréstimo ê maior.

3) Se os dois ~ltimos termos têm um valor positivo, entio as eco

nomias operacionais posteriores aos impostos cnm o leasing

tem um valor presente que excede aquele do salvo posterior ao

imposto sacrificada pelo leasing no lugar da compra.

Somando-se todos os termos, oferecemos a vantagem do valor

presente lfquido do leasing aos acionistas da empresa (NPV). Sen

do NAL = O e resolvendo-se para i, resulta a taxa de juros do

pré-imposto no leasing.

A diferença entre os varias caminhos ja apresentados -nao de

ve obscurecer o ;..
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procedimento geral de tratamento dos primeiros e dos dois últi

mos termos ria equaçao bisica. Embora os academicis.tas possam dis

cordar do estilo de tratamento que eles recomendam, isso nio o -

corre no substancial.

As controvérsias ou discordâncias sio mais significantes no

tratamento dos termos 2, 3, 4 e 5 da equaçio bisica, termos que

incluem pagamentos de leasing, e na cobertura de imposto adqui -

rida ou deixada se o leasing é aceito. A discordância é mais

~bvia e mais facilmente reconciliada na decisio de incluir ou

excluir as deduções de impostos associados com os juros num em -

pré~timo equivalente. Ofer e Findlay incluem a deduçio de impos-
-tos nos juros e procedem descontando os pagamentos de leasing a

taxa de pré-imposto sobre empréstimo. Desconta-se ent~o a cober-

tura de imposto de leasing adquirida e a depreciaçio e os ju

ros da cobertura de impostos sacrificado i taxa de empréstimo a-

p~s impostos. Porqu€ eles assumem um empréstimo equivalente i-

gual ao valor presente do pagamento de leasing.
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Este procedimento tem um resultado id~ntico se excluirmos a co -

bertura de juros e descontarmos os outros 3 fluxos envolvidos na

taxa de empr~stimo ap~s impostos. Mais formalmente:

n
Se Po = :e:

j=o
Rj

Então n
- :e:
j=o

Rj n
+ :e: ,

j=o
tR . n__ .:::.J __ + :e:

l+r(1-t)j j=o
tDj

n tlj
- :e:

j=o l+r(l-t)j

Igual a Rj n'
+ :e::
j=o

tR . n,J _:e::

l+r(1-t)j j=o
tDjn

j=o l+r(l-t)j
( 2 )

-Estando no momento dos desacordos que ainda sao irreconci -

liiveis, temos a primeira das duas formas de decis~o que
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os executivos podem usar para aproximar a decisão correta da al-

ternativa de 1easing. A forma pode ser demonstrada com a ilustra

ção que aparece na apresentação de Johnson e Lewe11en. O qua

dro 2 apresenta essa i1ustração~ proporciona valores presentes •

em k (custo de capital ap~simpostos) para o preço de venda, a -

pós economia de impostos operacionais e valor de salvo ap~s im -

postos e também oferece taxas de valor presente de O a 0,14 pa-

ra o pagamento de leasing, cobertura de imposto do pagamento de

leasing e depreciação. O preço liquido de compra de salvo e cus-

tos operacionais que serão cobertos pelo arrendador são os bene-

ficios associados ao leasing. Os pagamentos de leasingmenos

qualquer cobertura adicional liquida de impostos proporcionados'

são os custos de leasing. Os beneficios, com os quais todos con-

cordam, que devem ser descontados no custo do capital, são S

$ 16.206 (deve ser esclarecido que, enquanto pode-se concor

dar que k é a taxa correta para se usar, há também que se esti-

mar k). Os benef~cios estao no quadro 3.



j

o

2

3

4

5

A o

15.000

QUADRO 2. UMA ILUSTRAÇÃO DE JOHNSON E LEWELLEN---------~---------------------------~-----------
Rj

4.200
4.200
4.200
4.200
4.200

tRj tDj Oj(l-t) Vn

2.100
2.100
2.100
2.100
2.100

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

500
500
500
500
500 1.500

PV a
k = 0,5
'0,O
0,02
0,04

0,08
0,10
0,12
O,14

+ 15.000

-21.000
-19.797
-18.698
-17.697.
-16.769
-15.921
-15.140
-14.119

+10.500
+ 9.898
+ 9.349
+ 8.846
+ 8.385
+ 7.961
+ 7.570
+ 7.209

-7.500
-7.164
-6.852
"6.564
-6.296
-6.046
-5.913
-5,596

Beneficio .Custo
+1.802 -596 16.206

18.00
17.063
16.201·
15.410
14.680
14.006
13.383
12.806

-\D
N

Onde, t = 0,5
k = 0,12
r = 0,08

A = Preço de comprao
Rj = Pagamento de leasing
tRj= Pagamento de 1easing

após imposto

tDj = Depreciação
-Oj(l-t) = Custo ./ Ganhos apos impostó

Vn = Valor de salvo
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Desvantagens
'.000. Liquida do

Leasing

.000

).000 _

.000

Taxa de
solvência,i = 0,0399

VantªgensLiquida do
Leasing

o Taxa ce0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

Desconto (/)
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Esse leasing tem uma desvantagem l{quida nas taxas ap~s im

posto abaixo de 0,0399 e uma vantagem l{quida a taxas acima des

te n~mero. O grifico 3 indica nio apenas a decisio de aceitar I

ou rejeitar o leasing, mas também quando a escolha é inconse

quente.

DISCORDÂNCIA ADICIONAL

De acordo com o caminho de Johnson e Lewellen hi uma van -

tagem 1{quida de $ 1.043 enio $ 5 como se vé no quadro 3. O

moiivo dessa diferença é a discord~ncia com um elemento simples

de outros modelos: a taxa de desconto aplicada i depreciaçio.

Os modelos anteriormente reconciliados sugerem a taxa de

juros posterior aos impostos, r{l-t), como a ...
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taxa de desconto para a cobertura de depreciaçio. Johnson e
-Lewellen usam o custo do capital, k. Os numeros do valor prese~

te na coluna de depreciaçio da figura 2 indicam que isso leva I

outros modelos a estimarem o cu~to presente da cobertura de de-

preciaçio como $ 1.039, conforme mencionado.

A seleção de Johnson e Lewellen de k como taxa de desconto

i compreens{vel mas irrecorr{vel. ~ compreens{vel porque k i a

taxa usada no desconto das coberturas de depreciação no orçame~

to de capital convencional, onde a cobertura i parte dos c~lcu-

los de fluxos de caixa. A seleção de k i irrecorr{vel porque en

volve descontar algumas das coberturas de impostos deixadas de

lado no leasing a uma taxa alta k, e descontando toda cobertura

de imposto que vem com o leasing a uma taxa baixa, r(l-t). ~ di

f{cil evitar a conclusão de que uma taxa de desconto mais al

ta para o elemento de cobertura do custo do leasing lida mais

com o preju~zo de an~lise em favor do leasing que ...



(96)

reconhece qualquer diferença real no risco.

o aspecto irrecorrivel da seleção de taxa de Johnson e

lewellen i ilustrado no quadro 4. O pagamento de leasing nessa

ilustração, descontada à taxa d~ juros de empristimo equivalen-

te tem um valor presente igual ao preço de venda do ativo envo!

vido; então um empristimo com pagamentos idênticos ao leasing I

proporcionaria dinheiro suficiente para comprar o ativo. Se tal

empristimo fosse negociado, o que i explicito no modelo de

Gordon e outros, envolveria exatamente o mesmo conjunto de obri
-gaçoes que o leasing. A cobertura total de impostos seria a me~

ma. A ~nica diferença ê que contrato de empristimo proveria mais

de sua cobertura em menos n~mero de anos. Isso i visto nas co -

lu~as cobertura e liquido do quadro 4.



j
Ano

rUBlO DE lEUl.SHtG

~j tRj Rj(l-t)
Pagamento Cobertura L'quido

Lj
Pagamento

FLUXO DE CO~PRA E EMPRÉSTIMO
Ij Dj N t(Ij+Dj) Lj-t(lj+Dj)

Juros Depreciaçao Cobertura Liquido

3.200 1 .600 1 .600 3.200 1.022 4.259 2.640 560

2 3.200 1 .600 1 .600 3.200 848 3.407 2.128 1 .072

3 3.200 1 .600 1 .600 3.200 660 2.555 1.607 1.593 -
4 3.200 1 .600 1 .600 3.200 456 1 .703 1.080 2.120

5 3.200 1 .600 1.• 600 3.200 238 852 545 2.655

HH H\l 16. (JH{)I[]) 8.000 8.000 16.000 3.224 12..776 8 .•000 8 .•000 .

Ao 12.776 r = 0,08 Depreciação = Soyd
Vn :: O k - 0,12

Oj :: O t = 0,50
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UMA DISCORDÃNCIA FINAL

A abordagem do valor presente oferecido por Vancil, Gordon

e Henderson, etc., difere dos outros caminhos refletidos no qu~

dro 3 em basicamente dois aspectos:

1) Eles usam empr~stimosequivalentes diferentes para cal-·

cular os juros da cobertura de impostos sacrificados no

leasing .e

2) Descontam todos os periodos de cobertura de impostos ,a
taxa k, melhor que r(l-t).

Anteriormente foi dito que o desconto de pagamento de

leasing à taxa de juros r(l-t), ~
e ...
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idêntico ao desconto dos mesmos pagamentos de leasing a uma ta-

xa de juros de pré-imposto r, e entio gerando os juros implica-

dos em cada ano, multiplicando esses juros pela taxa de impos-

tos e descontando os juros da cobertura de impostos resulta~tes

à taxa posterior aos impostos r{l-t). Como resultado, entende-

se que muitas abordagens assumem que o leasing tem um emprésti-

mo equivalente. O uso anal~tico que o equivalente faz determina

o empréstimo que poderia tomar lugar com o limite de débito se

houvesse compromisso de fazer pagamentos de leasing, e presume-

se que esse empréstimo teria lugar se o leasing nio fosse assi-

nado. O empréstimo sacrificado é claramente um custo do leasing,

e os juros da cobertura de impostos perdidos associados com o

empréstimo sio claramente um segundo custo.

Apesar de BHW, Gordon e outros calcularem o custo do em

préstimo sacrificado ou o valor da exigêntia do arrendador con-

tra a companhia ...
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do mesmo jeito que Findlay e outros o fazem, eles presumem que o

empr~stimo que teria lugar se o leasing fosse rejeitado seria i-

gual ao preço de venda do ativo. Como ~esultado, eles calculam I

seus juros de cobertura de impostos de um empréstimo equivalente

ao preço de venda do ativo antes igual ao valor presente do pa -

"gamento de leasing. Sua presunçio e cilculo parecem muito menos

satisfatórios que a alternativa mais comum. Em particular, a di-

ficuldade pode aparecer onde Ó preço de venda est~ sobre o valor

presente do pagamento de leasing, entio empréstimo adicional; se

isso ocorre pode ameaçar limites de débito e afetar taxas de des

conto. A controvérsia continua sem soluçio concreta para a dis -
- "2 - •cussao acima. Como sugerido por Bower , a discordancia no empre~

timo equivalente para ser usado na geração de juros da cobertura

de impostos é a escolha de adoção de um caminho em favor do ou -

tro.

2 R.S.BOI-IER, "Issues In Lease Financing," Financia1

Management (Winter 1973) PP.
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Com respeito ã discordância na taxa a ser usada no descon-

to, o uso no modelo de Johnson e Lewe1len do custo do capital I

com a cobertura de depreciaçio. foi rejeitado porque envolve de~
#

conto de um tipo de cobertura a uma taxa mais alta que outro ti

po. Contudo, essa rejeiçio não implica que k é a taxa errada se

aplicada consistentemente a todas as coberturas de imposto.

Descontando a cobertufa de impostos pelo equivalente pos -

terior aos impostos da taxa de juros, assume-se não só que o

fluxo de cobertura é suficiente para ser descontado ã taxa r

no c~lcu10 do valor de mercado da firma, mas que também o fluxo

ser~ emprestado ao invés de usado um empréstimo apoiado só pela

cobertura de impostos inicial e pela cobertura adicional dos j~

ros própria do empréstimo. A taxa de juros após os impostos

r{l-t), entio, é uma taxa muito baixa para se aplicar aos flu -

xos de cobertura de impostos. A taxa r e a própria taxa se o

fluxo é certo como obrigaç~o de emprésti~o, mas mesmo ...
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esta taxa é provável que seja "muito baixa. A taxa de imposto p~

de mudar, renda não é disponivel a ser compensada em todo ano e

há custos e dificuldades institucionais na transferéncia de co-

berturas a outros. Além disso, os anos nos quais a cobertura de

impostos será de pouco uso são os anos em que os neg~cios ~sao

ruins para todos, a renda é baixa e o imposto substitutn é po -

litica p~blica. Há um risco no fluxo de cobertura dos impostos

e a maior parte dele pode ser sistemática. Em vista de todos es

ses fatores, talvez k (custo de capital) seja uma estimativa me

lhor aproximada da taxa de aplicação que r.

Essa discord~ncia final não tem solução ~bvia. Para reco -

nhecer a discord~ncia e ainda permitir a executivos e outros

profissionais correlatos levarem vantagem do amplo acordo em

outros t~picos, é oferecida a forma de decisão z. Na forma

n~s indicamos a tabela e gráfico que tomam .•.
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QUADRO 6. FORMA DE DECISÃO 2

Custo de Leasing
~ __ - Custo de CompraDesvantagem

Liquido do
Leasin

Taxa de Solvência
de cobertura de
impostos
x= 0,04078.000

O 0,02 0,06 0,08 0,10 0,12 Taxa de Desconto
da cobertura de
impostos (x)

0,04
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k, como dado no c~lculo dos berieficios do 1easin~, supondo-se que

a cobertura de impostos deve ser descontada a r(l-t) e deixa-se o

executivo olhar para as implicaç~es da d~cisio associada is dife-

rentes taxas de juros. Na forma de decisio 2, que é aplicada i ;-

lustraçio nos quadros 5 e 6, o executivo olha para as implicaç~es

da decisão associadas is diferentes taxas de desconto de cobertu-

ra de impostos. O acordo entre os 'academicistas é explorado pelo

uso do .custo de capital k, calculando beneficios que envolvem pr!

ço de compra, ganhos operacioanis e salvo usando a taxa de ju

ros apropriada r no c~lculo do custo presente do pagamento do

leasing. O efeito da cobertura de impostos é entio calculado para

taxas de desconto de O a 0,14.

A coluna da direita no quadro 5 e a apresentaçao gráfica no

quadro 6 adquire uma forma diferente da que está na tabela e ...
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QUADRO 5. UMA ILUSTRAÇÃO DE JOHNSON E LEWELLEN

COBERTURA DE IMPOSTO

ANO Ao Rj tRj tDj tIj Oj(l-t) Vn
#

O 15.000
1 4.200 2.100 2.500 671 500 t= 0,5
2 4.200 2.100 2.500 556 500 k= 0,12

r= 0,08
3 4.200 2.100 2.500 433 500
4 4.200 2.100 2.500 300 500
5 4.200 2.100 2.500 156 500 1.050

PV a Custo de
k= 0,12 Compra Leasing
r= 0,08 16.769 1,802 596

O 10.500 7.500 2.116 8.706 8.385
0,02 9.898 7.164 2.019 9.042 8.890
0,04 9.349 6.852 1.929 9.354 9.349
0,06 8.846 6.564 1.846 9.642 9.769
0,08 8.385 6.296 1.768 9.910 10.152
0,10 7.96.1 6.046 1.697 10.160 iO.50S
0,12 7.570 5.813 1.630 10.393 1:).329

0,14 7.209 5.596 1.567 10.610 11 . 127
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gráfico da forma 1. Aqui, os sete termos da equação básica são re-

arranjados tal que o custo de compra (COP) depende da compra, da

depreciação, do custo operacional evitado pelo leasing e do valor

de salvo:

COP = Custo de Compra

Ao n
:E:
j=o +

n
:E:

j=o
Oj(l-t)
(1+K}j

Vn (3 )tOj
(l+x}j (1+K)j

o custo de leasing (COl) depende do pagamento de leasing, do

imposto de leasing e da cobertura de taxa de juros perdida pelo

leasing •

. COl = Custo de leasing

=
tlj ( 4 )

j=o
tRj nRj nn

j=o j=o
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A forma 2 mostra um enfo~ue diferente da forma 1 e um enfo -

que muito diferente de Johnson e lewellen e seu modelo de avalia-

çio. Quando a cobertura de impo~tos ~ descontada i taxa r(1-t),4%,."

a vantagem lIquida do leasing era $ 5, justamente como era na for

ma de decisão 1 do quadro 3. A toda taxa de desconto acima de

4,07% o leasing tem uma vantagem liquida. Se a estimativa de K e

r são confinadas e seo executivo que toma a decisão vê que a ta-

xa de desconto de cobertura"de impostos ~ bem acima de r(l-t), e~

tio ele concluirá, da forma de decisão 2 no quadro 6, que a deci-

são de assinar o contrato de leasing pode ser de beneficio finan-

ceiro muito pequeno para os proprietários da companhia e pode pr~

judicá-los.



----------------------------------------------~---------~---------------------------~----------------------i
1 ASORDAGEM MEDInA FLUXO EXCLUíDO CÁLCULO DO EMPR~STIMO !:
: SUMÁRIA E COMENTÁRIOS EQUIVALENTE X2 Rj X3tRj X4tDj xst1j X60j(1-t) X7Vn :
~----------------~------------------~-------------------------------------------------------------~--------~
I I

: J & L NAL Ij é excluldo nenhum rf l-t ) rt l-t ) k k k :
I I
I I·1 ----------------------------------------------- 1

I 1
I 1

:VANCIL NAL Po=Ao r k k k k k:
I 1
I 1~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
I

:GORDON NAL Po = Ao r r k r k k
I1 ~ J

I 1
I 1

: BHW NI\L Po = Ao r k k k k k:
I 1~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~I . 1
I 1

:FINDLAY NAL r r(1-~) r ü-t) r í l-t) .rf l-t l r(l-t): c
I • 1 o:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 1

1
1
1
1
1
1
1

impostos :
I ,t----~---------------------------~-------------------------------------------------_ -----------------------.------.--~----~

MOS NAL Volume de em -
préstimos igual
à cobertura de

r( l-t ) r( I-t ) r r

OFER NAL Débito/Proporção
Equitativa

Débito = PV dos
pagamentos fut~
ros de leasing

r r r r k r

Proporçao de Cober
tura constante

Débito = PV dos

1---------------------------~-------------------------------------.---------------------------------------------------------------
pagamentos futu
ros após imposto

r r r r r r
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CONCLUSÕES

Uma pesquisa na administração financeira revela discordân-

cia persistente considerando o ·método apropr~ado usado na avali~
-çao do· leasing financeiro. Um dos aspectos mais importantes a

~respeito de leasing financeiro e o re~onhecimento de que a deci-

são a ser tomada é uma decisão financeira (Leasing X Compra ou

Empréstimo?) ou uma decisão de investimento (Leasing X Compra?).
r "

Muitas das recentes controvérsias centram-se sobre o méto-

do apropriado de incorporação na avaliação dos efeitos do débito

financeiro implfcito englo~ado no oontrato de leasing.Um leasing

representa simultaneamente uma decisão de investimento e uma de-

cisao de financiamento e um ativo em leasing gera fluxo operaci~

nal e fluxo de caixa financeiro. Como tal, há um impacto na es -

t"rutura financeira das firmas ...
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e risco financeiro diferente do gerado pela aquisiçao regular do

ativo que deve ser quantificado e incorporado na avaliaçio.

Infelizmente, ainda nio há consenso sobre a avaliaçio do

leasing financeiro, isto é, que possa ser usado como parâmetro I

de comparaçio com o leasing; o Leasing X Compra e o Leasing X

Compra e Empréstimo. As duas alternativas proporcionam resulta -

dos.diferentes como foi visto anteriormente. Além disso, que ta-

xa deve ser usada para descontar o fluxo de caixa relevante; a

taxa custo de capital ou a taxa de empréstimo posterior? A dis -

cordância sobre a taxa usada e sua "rationale" já foramdiscut;-

dos durante o curso desta dissertaçio sem alcançar qualquer con-

clusão distinta.



APÊNDICE A

HIPÓTESES

Preço de Compra (A) = $ 15.000

Vida Econômica Útil (n) = 5 anos

Depreciado Completamente (SOVO) (tO i ) ,

Valor de Salvo (Vn) = $ 1 .500

Custo do Pré-Imposto Op e.r ac í o n a l (oi) = $ 1.000/ano

Imposto de Renda da Empresa (t ) = 50%

Ganhos de Capital = 30%

Após Custo de Imposto Sobre Capital ( k ) = 12%

Após Imposto Sobre Taxa de Empréstimo (r ) = 4%

Pagamento do Leasing.por Ano = $ 4.200

-NOTE: Neste modelo. os autores nao estao interessados em qualquer

divisão do pagamento do leasing nos componentes "juros" e

"principal" que o arrendador pode arbitrariamente decidir I

especificar. O pagamento é uma salda de caixa para o arren-

datário e é dedutlvel de impostos por ele. Por esta razao

somente o pagamento total é significativo para prop~sitos I

de decisão.



ANO
( 1 ) .

tO;
( 2 )

o+t r-r)
(3 )

S-tg(S-B)
(4 )

l1(l-t) PVde(l)
menos (2)
mais (3)a
12%

PV de (4)
. a 4%

5.000(.5) 1.000(.5) 4.200(.5) 1 .786 2.019

2 4.000(.5) 1.000(.5) 4.200(.5) 1 • 196 1 .942

3 3.000(.5) 1.000(.5) 4.200(.5) 712 1 .867

4 2.000(.5) 1.000(.5) 4.2000( .5) 318 1 .795

5 1.000(.5) 1.000(.5) 1.500(.7) 4.200(.5) 596 1 .726

$4.608 $9.349

* NPV = $ 4.608 - $ 15.000 + $ 9.349 - $1.043

CONCLUSÃO: LeJs;ng é melhor que compra.



APÊNDICE B

UMA COMPARAÇÃO COM DOIS OUTROS MODELOS

- -Aqui a metodologia proposta na seçao precedente e compar~

da com outros modelos existentes, com respeito ao método assumi-

do de financiamento da compra alternativa e a proteção do impos-

to resultante. Deve-se notar que os vários modelos diferem em r~

lação às taxas de desconto usadas para se avaliar os diferentes'

fluxos de caixa. Então, para facilitar a comparação entre os vá-

rios modelos, usa-se um conjunto comum de taxas de desconto para

avaliar fluxos de caixa diferentes. Seguindo a discussão ante
-rior, em todos os modelos os fluxos de caixa operacionais sao

descontados por k, os pagamentos de leasing são descontados pe -

las firmas antes da taxa de empréstimo e as correntes. de prote -

ção de imposto são descontadas por r', uma taxa maior que r e

menor que k.



SUPOSIÇÕES

1 ) Preço de Compra do Ativo = $ 20.000
#

2) Vida Econômica do Ativo = 4 anos

3} Taxa de Imposto de Renda da Empresa = 50%

4) Receitas - Custos = $ 7.000(Xt)

5) Depreciação Anual = $ 5.000(DPt)

6) Proteção do ImpostO de Depreciação = $ 2~500

7 ) Pagamentos de Leasing = $ 8.000(Lt)

8) Proteção do Imposto de Leasing = $ 4.000

9 ) Custo Anua 1 para o Arrecadador = $ 2.300(Ot)

10) K = 12% , r = 8%, ri = 9%

-A tabela e mostrada na proxima pagina.



----------------------------------------------------~-------------'---------------------------------
ABORDAGEM A NPV

--------------------------~-----------------------.-------------------------------------------------
J & L 10.629 8.099 20.000 1.272

GORDON 10.629 8.099 1 .748 20.000 476

DÉB ITO/PROPORÇÃO
EQUITATIVA 10.629 8.099 2.311 20.000 1.039

PROPORÇÃO DE CO
BERIURA CONSTANTE 10.629 8.099 1.248 20.000 24

----~-------------------------------------------------------------------------------------~--------
'LEASING 10.629 13.248 3.493 784

-------~-------------------------------------------,------------------------------------------------



EXPLICAÇÃO DA TABELA

-Na primeira linha o NPV da alternativa de compra e cal cu-

lado de acordo com o modelo de J & L no qual eles tentam arguir

que o projeto deve ser avaliado "sem referincia i forma especi-
-fica de financiamento empregada em sua execuçao e sem incluir

.encargos financeiros explicitos tais como pagamento de juros c~

mo parte do fluxo de caixa". Consequentemente, sua formulaçio

nio inclui quaisquer juros de cobertura de imposto.

-O NPV na segunda linha e calculado de acordo com o modelo

de Gordon, que, para "neutralizar vantagens de imposto implic!

tas na opçio de leasing", assume que os juros de cobertura de

imposto são gerados por um empréstimo igual ao preço de compra I

doa ativo.

Na linha 3 e 4, respectivamente, o NPV da .. ~



-alternativa de compra sao calculados de acordo com as duas a -

bordagens desenvolvidas anteriormente neste trabalho. O cálculo

na terceira linha segue a ~rimeira abordagem, que sup~e que a

proporção equitativa de débito das firmas será mantida indepen-
.. ;- ,--..,

dentemente de o ativo ser comprado .ou estar em leasing. Na ~ua~

ta linha, os juros de cobertura de imposto são calculados supo~

do-se que a proporção de cobertura das firmas é mantida sob as

duas alternativas. O NPV do leasing é avaliado do mesmo modo p~

los quatro modelos. Aqui ele é calculado de acordo com a equa -

ção 1 e é dado na quinta linha.

Usando a abordagem de Gordon, o empréstimo inicial é i

gual a $ 20.000 e o PNTS no empréstimo igual a $ 1.748.

A abordagem débito/eqUidade sup~e um empré~timo inicial

de$ 14.996 e o PV dos juros da cobertura de imposto é S 1.248.



-o problema e identificar qual dos modelos acima deve ser

usado. O argumento deJ & L contra a inclusio de qualquer en -

cargo financeiro especIfico como parte do fluxo de caixa -nao
envolve a avaliaçio de leasing Vs Compra desde que os fluxos I

de caixa gerados pela alternativa de leasing incluam fluxos fi

nanceiros. Claramente, desde que a alternativa de leasing en -

volva dibitos financeiros implfcitos, um empristimo comparivel

i incorporado explicitamente na avaliaçio da alternativa de

.comp r a ,

Gordon, na avaliaçio da alternativa de compra, calcula I

os juros da cobertura de impostos de um empristimo igual ao

preço de compra do ativo. Contudo, podem surgir situaç~es onde

·0 preço de compra será maior ou menor que a dIvida substitufda.

o volume de dibito substitufdo pelo leasing depende unicamente

do modelo de leasing e seu modelo de tempo~ Isso nio i garant!

do por ••.



ele, entio deve ser rejeitado.

-A primeira abordagem supoe que a capacidade de endivida-

mento i refletida no dibito/proporçio equitativa. Essa defini-

çio particular de capacidade de endividamento implica que o di

bfto substitufdo i igual ao valor presente dos pagamentos de

leasing; entio, os juros d~ cobertura de imposto em cada perf~

do sio calculados supondo-se um empristimo igual ao valor pre-

sente dos pagamentos de leasing futuros.

-A segunda abordagem supoe que a capacidade de endivida -

mento das firmas e risco fi~anceiro sio refletidos na propor -

çio de cobertura de dibito. De acordo com essa definiçio, o dé

bfto substitufdo em cada ano é igu~l a futuros pagamentos de

leasing após imposto descontado pelo custo de endividamento a-

pós imposto.

Escolhendo-se entre essas duas abordagens, o seguinte de

ve ser levado em consideraç~o. O .:.



risco associado a qualquer forma de financiamento de débito re

sulta do confinamento da firma a um fluxo de ~agamentos fixado~

e isso di 'i firma possibilida~e de efetuar esse pagamento. O

fluxo de pagamentos fixados gerado por um empréstimo particu

lar é uma função da escala de repagamento do débito, da taxa mé

dia de juros e da taxa de imposto da empresa. O débito I propo~

ção de equidade não reflete inteiramente esses fatores e,assim,

pode não dar uma avaliação acurada da habilidade da firma em

suprir seu débito. O mais importante é que pagamentos de débito

e de leasing são sujeitos a diferentes tratamentos de imposto.

Como resultado, fluxos iguais de pagamentos de leasing antes do

imposto e pagamentos de débito antes do imposto (juros + princ~

pal) produzem um fluxo de pagamentos de débito após imposto que

é mais alto que os pagamentos de débito após imposto. Conseque~

temente, um empréstimo com pagamento de débito antes do imposto

igual ao pagamento de leasing antes do imposto sujeita a fi~

ma a um n1vel mais alto de pagamentos fixados após imposto e en

tão ao leasing. Tal situação aumenta o risco financeiro da fir-

ma mais que o leasing. Isto leva ~. uma declaração do .. 0



dibito at~al substitufdo pelo leasing e juros da cobertura de im

postos que são perdidos. Usando a proporção de cobertura de di -

bito como medida da capacidade de endividamento e estimando o
dibito substitu{do, comparando-se os pagamentos de leasing -apos

imposto aos pagamentos de dibito ap~s imposto, assegura-se que o

leasing e o financiamento de co~pra suposto,: sujeita a firma ao

mesmo n{vel de pagamentos fixados e, assim, ao mesmo n{vel de

risco. Assim, a segunda abordagem, que usa a proporção de cober-

tura de dibito como medida de capacidade de endividamento, deve

ser preferida desde que ela neutraliza exatamente o financiamen-

to de dibito impl{cito no leasing.
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