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INTRODUÇÃG-

o "leasing", que poderíamos denominar de arrendamento, trata
se de instrumento de financi~=ento utilizado amplamente em
Par se s de s en v o 1v id o 3, 11 Cresce 1).d o li o s Esta dos Uni dos, em -me-
dia, de 10,0% a 12,J% a.a. e envolvendo s~ em equipamentos
i TIV es t ime ntos d e 4 O b i1hõ e s (:·3 dóI ares" (1 ) .

Apesar do seu desenvolvimento existe na comunidade financei-
ra internacional, elementos céticos no que concerne a
zaçao desse instrumento financeiro.

utili

o intuito deste trabalho foi procurar dar idéia do que se-
ja o "leasing", sua evolução histórica; vantagens e desvanta
gens; suas implicações do ponto de vista da escrituração con

t.abil e do custo do capital; a decisão entre comprar e
gar e métodos de se medir o seu custo do financiamento.

alu-

Na ;ltima parte do trabalho se analisara a sltuaçao do Ulea
sing" no Brasil e os principais problemas existentes.

(]) FONTE: I Simpá sio Nac i on a Z sobre "Le ae ing f! .s Iian i. e Z. SUJú:;
h e r ,



1 - HISTÓRICO

o IIleasingtl tem se tornado em importante fonte de financia
menta para muitas empresas nas ~ltimas d~cadas, tendo surgi-
do nos Estados Unidos, nos anos de 1950 e introduzido na Eu-
rop~ na década de 1960.

Nos Esta.dos Unidos, o "leasing" se tornou num dos principais
instrumentos de crédito a médio prazo (entre 3 e 7 à"no~), r~
pres en tan do hoje cerca de US$ 40 bilhões em equipamentos (qua
se 2/3 do PNB do Brasil), crescendo ao ntve1 de 10,0% a 12,0%
a o 2. n o , (I) •

o seu sucesso e potenciaL de crescimento pode ser
pelos tipos de equipamentos arrendados:

atestado

- Propriedade Real

• Hangares
• Espaços e prédios de escrit~rios
• Postos de gasolina

Espaço para manufaturas e fibricas prontas para operar
Box de vendas (loj~s)
Casas pré-fabricadas.

Equipamentos dê Es cri-t~Tios

· Miquinas de perfuraç~o e de classificaç~o de cartoes

(1)" Fd~te: I Simpaaio Nacional sobre "~easing".



Computadores
· Dup~_~~~dor3:?
· Móveis
Miquinas de escrever

- !quipamentos Industriais Para:

· Ar condicionado
Construções
Produção e controle eletrônico
Manufatura de miquina~ e ferramentas
~aterial de execuçio e

· Construçio de estradas

- ~quipamentos de Transportes

· Aviões
.' P,eropor tos

Automóveis e caminhões
· Equipamentos contra incêndios

Locomo tiv as e v ago es _
Depósitos de líquidos

• Carretas de reboque
Iates

· Navios

.- ;.,....~

- Maquinaria Para:

· Engarrafar vasilhames
Enlatamento

· Metalúrgica
Empacotamento
lmpres sio

· Geração de energia
Industria de calçados
Indústria têxtil

- Outros Itens Para:

Indústrias de laticInios
Indústrias pesqueiras
Hostruirios

- 5 -



Equipamentos de Raio-X

1.1. - PRIMEIROS USOS DO I'LEASING"

O "leasing" de propriedade real (tangív!~1) e uma prática de
longo uso. Por seculos, foi usado como instrumento de utili-
zação temporaria de terras agrícolas.

o desejo dos proprietarios dos bens em aumentarem o valor da
sua propriedade sem efetuarem investimentos adicionais, re-
sultou no emprego em grande escala do 'leasing", durante a
segunda metade do seculo XIX e primeira d0 seculo XX, nos Es

tados Unidos, contribuindo decisivamente para o desenvolvi-
mento das cidades americanas.

A,forma adotada pelos arrendadores foi a ~~ inserçao nos con
t r atos de" I eas iTI, g" d e c 1 áusul as es peci f i :.a s P e 1 as qua i s o
arrendatario se comprometia a construir obras de infra-estru
tura.

1.2. - FATORES DO RÁPIDO CRESCIMENTO DO "LEASINGIt

o "leasingllde algo que nao uma propriedade real (tangível),
se tornou pritica geral, somente depois da segunda guerra
mundial. O elemento dominante no seu crescimento foi sua adap-
tabilidade ~s necessidades das companhias cujo credito limi-
tado estava contrariando seus planos de expansão no rápido
desenv o Lví.me n t o da economia de pôs-guerra. Quando o finan-
ciamento de longo ou media prazo era impossível de se obter
d as fontes convencionais, o "Te asLn g" frequentemente provi a
o único meio de obter o uso de equipamento de capital ou de
serviços.

Durante os primeiros períodos do p6~~guerra~ muitos nnvos ti
pos de maquinario e equipamentos de esc~~t6rio foram desen-
volvidos e distribuídos através de H12asing" de curto prazo
para companhias que estavam evitando aceitar os riscos de a- -

- 6 -



quis iça0 e os perigos de rápida obsolescência enquanto o e
quipamento nao
se envolver com os encargos de manutençio de edificios ou de
equipamentos que acei tav am pagar atravê..; de um arranjo de"1ea
sing", isentando-se de problemas pessoaí s e administrativos
incidentes sobre a compra. Alguns fabricantes de complexa
e especia-lizada maquinaria, usavam o "leasing" como meio de
proteger a detenção de patentes ou r e t s.nç ao do controle so-
bre o uso e serviços de seus equipamentos.

Estimulos adicionais ao crescimento do "l;;asing" como meca-
nismo de financiamento de longo prazo, tem vindo de institui
çoes educacionais na procura de lucrativo~ e seguros investi
mentos. S~a posição as tem capacitado ~ comprar proprieda
des e entao empregá-las no "leasing" para terceiros a ren
das relativamente razoáveis. C~mpanhias de seguro e f~ndos
de p en sao , 1 -tamoen tem encontrado lucros 0m participar em
grandes transaçoes de "sale-"".nci.--leasebackl!(venda e poste -
rior "lea-sing!l), nas quais o investidor compra a t í.vo-s-véa um
proprietário e então os realuga para o me~mo individuo 6u em
presa, permitindo, portanto, aos ~ltimos,a satisfação
continuado uso dos ativos.

pelo

Finalmente, o uso do "leasing" pelos clientes tem provado ser
valioso instrumento ce venda para bom número de fabricantes,
particularmente, quando uma ou mais das seguintes situaç~es
ocorre:

- O equipamento possui vida ~til que excede as exigencias do
usuário.

O preço do equipamento e alto em relação aos r~cursos de fi
nanciamento do cliente.

o equipamento ~ passIvel de se tornar obsoleto num
relativamente curto.

tempo

O eq ui pamen to nec ess i ta de con stant e as sLa tênc ia tecnica p~
10 fabricante.

- O usu;rio quer testar o equipamento por um perrodo de tem-
po antes de fazer o compronetimentoda compra.

7 -



Todas essas forças, acopladas com a filosofia prevalecente
do "pay-as-you-goll (p agar a medi da que usa ) ,__têm- s e comb ina~--_. _
do para estimular o crescimento do "lea8ing", Uma lista de-
talhada. dos . ..servlços nos qU81S se usa o 1I1easingll inclutria
quase todos os ativos empregados num neg~cio. Praticamente
todos os principais tipos de equipamentos de capital
agora ser ob t í do s a ti rav es do "1easing" diretamente do
cante ou .de un.a companhia de "leasing",

podem
fabri

;.~ ..•.", ..

- 8 -



2 - CONCEITO

o I!leasing" norte-americano, "credit-bail" dos franceses,
"hire-purchase" dos ingleses, "locazíone financiaria" dos
italianos, reflete nas várias denominações a presença de ~
locaçio vincula~~ a uma operaçio financeira.

A conceituaçio de lIleasingll como locaçio a media prazo.
"'-' :, ... "

de
bens foi julgadá inadequada,restritiva e insuficiente.

Existe certa dificuldade para se conceituar o !rleasing" na
medida em que esta operaçio mercantil nio era conhecida na
epoca da promulgação do Código Civil Brasileiro.

Interpretando-se a legislação inglêsa de onde se origina o re
ferido instrumento podt:-se por analogia, definir o "1easinglT
como:

- "operação de arrendamento com opçao de compra a final, e-
xercível ou nio pelo arrendatário, obrigando-se este a pa-
gar. periodicamente uma quantia pre-fixadaem con t r a t o" (1).

Portanto, nao se trata de simples locação. Em verdade, os alu
gueis sao mais altos que os existentes na locação comum, pois
visam a garantir, em prazo contratual determinado, a amorti-
zaçao do preço do equipamento, acrescido-dos custos adminis-
trativos e financeiros e do lucro da companhia de rlleasingH.

(1) Fonte: "leasing" - -~Tr Oswaldo Mattos Filho.



Outrossim~ os rlSCos do bem alugado correm exclusivamente
por c on ta- do Loc.at a r d o, 0- que se--~~li-e-a-pel o f ato de-ser -0--- _.

locador simples financiador que adquiriu o equipamento dese-
jado pelo lo~atario de acordo cOm as suas indicaç~es.

Portanto, ~ normal que os r1SCOS do funcionamen~o e cc manu-
tençio do equipamento nio tecaiam sobre o financiador, mas
sejam onus, ou do fornecedor ou do pr5prio locatiriú~ ~onfor
me a convençao das partes.

Terminado o contrato prevê-se varias possibilidades:

compra pelo locata=io,
renovaçao da locação, ou
a simples restituiçio do bem ao proprietariolocador embo-
ra outras f5rmulas possam ser estabelecidas.

Utn "lease" representa obrigação contratual de parte d r- o ene+

ficiario em efetuar pagamentos peri5dicos de alugu~is pelo
arrendamento de um ativo; enquanto o a»rendador det~m a pro-
priedade do bem, o arrendatario obtém o seu uso.

Em virtude das obrigaç~es de natureza contratual através de
alugu~is, o "leasing" deve ser olhado como forma de financia
mento para adquirir o uso do ativo como alternativa a utili-
zaçao de empréstimo.

Ambos, pagamentos de aluguéis ou do principal e juros sobre
empr~stimos são obrigaç;es fixas que devem ser satisfeitas
pois o nao cumprimento das mesmas resu~t~iã e~emb~raços ~i
nanceiros.-

Usualmente, o período de "lease" corresponde à vida econor;lÍ-
ca do ativo e os pagamentos totais excedem o preço de aquisi
ç ao do ativo.

o contrato ce "<l e a s e " e s p e c i fi c a ca, na t ur e z a das
e contêm.:

obrigac;es
.>

a) O período básico G2 ar r en c am e nt o du r a n te o qual o "Te ase"

:LO -



ê incancelâvel.

b ) o mont-ante e--adistribuiçãod6s-p-aga.mentós p er i od i cos" -d-e--- .

a l ugu e í s dur r.n t e o período básico de "1ease".

c) opção para renovar ou comprar o ativo ao fim do período ba
sico de "1ea~e".

d) Condiç~es referentes ao pagamento de custos de manutençao

e reparos, impostos, seguros e outras despesas.

11 -



3. TIPOS DE "LEASING"

Analisando-se os'diversos tipos de "leasing" temos, como .-
foi. mencionado, o "leasingH normal, pelo qual a empresa ar-
rendatiria efetua pagamentos peri5dicos de alugu~is e obtem
o uso do ativo, com opçio de compra ao final do perIodo' con-
tratual.

Eccre as causas motivadoras deste. tipo de operaçao observa-
se o interesse em TIéW se fazer grandes imobilizaçõe's"em ati-
vo fixo; poder dispor de'um ativo cuja utilizaçio ~ projeta-
da para ser te~porária (exemplo: construção de obras 'públi-
cas por empreiteiros) e evitar-se o risco de rápida obsoles-
c~ncia do bem (equipamentos de processamento de dados).

Alem do "leasing" normal (uso do ativo sem possuir a SUa pr~
priedade) encontram-se dois outros tipos:

a) !lLease-Back": operação pela qual a empresa
vende suas máquinas a um companhia de "lease", e esta as
arrenda ao antigo dono.

proprietária

Usualmente o ativo ~ vendido pelo valer de mercado rece-
bendo a vendedora recursos que podem ser empregados nas
suas atividades, e mediante a efetivação de pagamentos pe
ri5dicos de alugu~is usara o ativo durante o prazo de "lea

• li
S l, ng .

Desde a segunda guerra mundial nos U.S.A., esse método
tem se tornado popular como fonte de financiamento, ~n-
cluindo-se como agentes dessas operações: Companhias <fecse
guro, investidores institucionais, companhias financei



res e de "1easing".

b) "-Self-Lease\t operaç&o utilizada por conglomerados finan
ce:u~os . A Corrpanhia de flLeasing!! compraria e a.rrendari.e.
equipamentos e im~veis i empresa do grupo.

A operaçao ~ realizada por pessoa.s jurfdicas distintas
mas quesio controladas por ~nico grupo de pessoas.

~ o caso trpico do conglomerado~ que se compoe de várias
empresas atuando em vários tiposdeatividades e cuja exis-
tência ê defendida do ponto de vista econômico no sentido
de numa economia em rápido crescimento onde os preços sao
Itadministrados"! e importante atuar em vários setores ao
mesmo tempo pois se ampliariam as oportunidades de lucro,
bem como haveria maiores possibilidades de sobrevivência
caso algum setor fosse obrigado a enfrentar alguma crise.

No caso brasileiro, alguns conglomerados financeiros que
possuiam o banco comercial, banco de investimen~cs, com-
,p4nhia de seguros, companhia de turismo, a corretora e a
distribuidora de títulos e valores, cr1aram recentemente
a companhia de "1easing", visando cobrir esta nov,.

em termos de prestação de serv1ços.
-area

Com a Companhia doe "Leasing" ligada ao conglomerado fina!!,
ceiro tem sido possIvel a rea1izaçio de operaç~es do tipo
IISelf-Leasefl, ou seja, a companhia de "leasing" adquire
imoveis e equipamentos e,posteriormente, os arrea.i a às in~
tituiç~es bancárias pertencent~ao grupo financeiro~ co~

isto se escapa ao Indice máximo de imobilizaçio
do'pelas autoridades governamentais.

11, ti tuí
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4- VANTAGENS DO "LEASING"

Ao longo do tempo tem ocorrido consideriveis mudanças nas
opinioes da comunidade financeira sobre as vantagens e
vantagens do "leasing".

des-

Vantagens que outrora foram amplamente aceitas sao atual -
mente encaradas com pessimismo e muitas desvantagens~s~gnifi
cantes tornaram-se aparentes.

Por outro lado, os in~meros beneficios apresentados por esse
tipo de operaçio tem resultado num reconhecimento geral da
sua utilidade.

As principais vantagens comumente reclamadas para o IIleasing"
sao que a transação de arrendamento:

- Permite ao arrendatirio obter o uso da propriedade que ele
nia poderia obter de outra forma.

- Proporciona o uso de bens que são necessirios somente tem-
porariamente.

- Evita o risco de obsolescência.

Isenta o usuirio dos gastos com manutençao,serviços e pro-
blemas administrativos.

Fornece fonte adi~ional de recursos.



4.1.- PROPORCIONAR O USO DE SERVIÇOS QUE NÃO PODERIAM SER OB-
TIDOS PELA COMPRA

Entre as suas vantagens, o "leasing" permite a companhia ad-
quirir 9 uso de serviços ou equipamentos que nao podem ser
comprados ou que seriam muito caros em relação a capacidade
financeira da companhia tornando impossível a sua obtenção.

Assim, muitos governos poderiam dispor de seus terrenos para
utilização por parte da iniciativa privada .usand o do expedien
te do "leasing" já que estavam impossibilitados de vendê-los,
por outro lado, muitos fabricantes de equipamentos de proce~
samento eletrônico de dados só estavam interessados em cedê
los mediante a forma de tlleasingf!.

4.2. - POSSIBILITAR SERVIÇOS TEMPORÃRIOS

Quando há s~rias d~vidas acerca da permanencia da atividad~
a f~~panhia utilizari arrendamento ao inv;s de preferir com
pr ar , Similécrmente, o pequeno arrendatário pode obter a cu r
to frazo o uso do equipamento que ~ ~ssencial a complementa-
ção dos trabnlhos, mas bastante custoso para se manter OC10-
so por longo período.

Neste ou em casos similares, a administração simplesmente de
termina se há necessidade suficiente do serviço ou do equip~
m er-t c para justificar o "leasing". Complicadas análises de
arrendamento ou compra não são assim elaboradas desde que a
questão básica ~ simpl~smente se o serviço providenciado
mer~~~dor do seu custo.

-e

4 ..~. '..EVITAR O RISCO DE OBSOLESCÊNCIA

Compa~hias que necessitam de equipamentos especializados co-
---mo os caro si-e-quLp-amen ros eletrônicos de processamento de da-

dos, observam o "lease" como proteção ou segurança contra p!::
sadas perdas que surgiriam como resultado da rápida obsoles-

- 15 -



cencia do equipamento.

o risco da obsolesc~ncia, embora de difIcil mensuraçio, pode
ser tao grande a ponto de a empresa de "leasing" ser compeli.
da ~ imputar nos custos dE arrendamento uma taxa
visando a sua cobertura.

adicional

o aparecimento de modelos Lqlhorados poderia tornar o prese~
te equipamento ineficiente e relativamente caro em termos de
custos de operaçio, bem como redundaria em ser difIcil a sua
colocaçio no mercado, em virtude de tirmino ou
do contrato de "leasing".

cancelamento

4.4. - EVITAR MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E PROBLEMAS ADMINISTRATI-
VOS

Muitos adm i n í st rado rsg alegam que o "leasing" proporciona van-
tagens pois se evitariam gastos com manutençao bem ~o~6 nao
ocorreriam problemas adminis~Tativos, o que se explicaria p~
10 fato de o próprio fabricante ou um especialista se encar-
regar de todos os aspectos relativos ao bom desempenho e du-
raçao do bem.

Ofertantes do "leasing" citam da mesma forma economl.as na ma
nutenção dos registros e no tempo necessário para administrar
os serviços ou equipamentos.

Outro aspecto se relaciona ao fato de que para se evitar pr~
blemas com os serviços de manutenção se recorre ao "leasing",
caso de pessoal para operação de predios de escritório, ar-
mazens etc.

4.5. - FORNECER RECURSOS ADICIONAIS DE FINANCIAMENTO

O· "Leasing" e comumente vis to como fonte externa
adicional utilizavel.

financeira

Muitos executivos, particularmente das pequenas companhias,
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dizem que podem obter o equipamento necessário pelo "leasing'~
_quand_o _o_finaI!c:Í:a,:m~ntodir:eto_niQ _é_po s s Lv eL, _ Outro_s_~ale.&am_
que conseguem mais recursos pela combinação do '1Ileasingll e
empr~stimo direto que pelo empr~stimo direto unicamente.

Outra razao p21~ facilidade de obtenç~o de financiamento do
Ifleasing" e que muitas cOrilpanhias de "leasing" aceitam ris-
cos de cr~dito superiores a que um banco, normalmente, con-
c o r d a r i a , SE~S dirigentes estao aptos a serem menos conser-
vadores que os dos bancos; efetuam contatos com seus c:i.ien-
tes e travam co oh eci.men t o s ma i s íntimos tendo ciência em maior
grau das suas perspectivas e por causa dos seus amplos conh~
cimentos dos mercados de revenda dos bens podem obter melho-
res preços do que o arrendatário.

A mancs que pagamentos antecipados de aluguel sejam exigi
dos, "Te a si.ng " -v f erece 100,0% de financiamento sem pagamento
antec~pado. Isso pode não ser importante para uma companhiã
que tenha amplos recursos de caixa ou grande capaci~ade de
empréstimo. MaS pode ser vital para uma companhia em expan-
são cujo crescimento está controlado por sua limitáda capaci
dade na obtenç~~ de financiamentos.

o "leasing" pode sanar dificuldades na obtenção de creditas
adicionais; quando recursos de longo prazo não podem ser en-
contrados e quando os bancos colocarem limites nos creditas
a cur to prazo, o 11 Iea sin g 11 Pod e, como se sab e, ser a di fe ren
ça entre em se iniciar um pequeno ou grande empreendimento.

Mesmo empresas bem estabelecidas voltam-se para o 1I1easing"
qua3do não existem outros meios práticos de financiar os e-
quipamentos necessários; acham que se suas linhas de credito
já foram suficientemente utilizadas, ou se ocorrem dificulda
des na obtençio de financiamentos diretos em paIses estran-
geiros onde operam, ou quando a existênci~de acordos de em-
préstimos restringem futuros empréstimos diretos, a v~a do
IIleasing" permanece ainda ab~rta.

Em situaçoes em que os f i nanc i atae n t os convencionais estao dis+
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poníveis, 1I1easingll é empregado vantajosamente para:
-- a) enquanto

se conserva as linhas de créditos estabelecidas para gran-
des empréstimos;

b) aquisiçao de serviços a 10ngo prazo enquanto se mantem as
linhas de crédito abertas para necessidades sazonais;

c) evitar empréstimos de S01l19.S relativamente pequenas sob ga-
rantias.

Alugando ativos fixos uma eI;resa pode utilizar seu limitado
poder de empréstimo para financiar outras necessidades e atra
vês de c omb inação a d equada entre empr és timo e "Leas í ng", pre-
sumivelmente, obteri maiores recursos do que se estivesse rea
lizando empréstimo direto.

4.6. - FLEXIBILIDADE

Quando o f er t an t es do "leasiu);!! citam flexibilidade como van-
tagem, geralmente, se referem as seguintes considerações:

a) a própria flexibilidade do "leasing" como instrumento po-
dendo ser rapidamente adaptado para fornecer as condiç~es,
opçõésde renovaçao ofi serviços éspecíficos requeridos p~

lo arrendatário;

b) flexibilidade na escolha dos equipamentos. Um único ar-
rendador pode oferecer opções de "lease" cobrindo
alternativas de equipamentos;

- .var~as

c) flexibilidade nas operaçoes - especificamente, permitin-
do rápido alcance da capacidade produtiva a fim de cobrir
demanda em crescimento, ou rápida variação de um tipo de

equipamento, de local, de um modelo antiquado ou
permitindo o aceite de contratos governamentais;

mesmo

d)- f Le x i b i Lí d ad-e-no planejamento, d-esde+-qu e- o "Te a sLn g" per-
mita ° teste e a avaliação do equipamento antes da deci
são de que a compra seja feita.

e) flexibilidade em financiamento permanente. Alguns tomado
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res estao dispostos a pagar uma taxa de "leasingll por mui
tos anos a fim de postergarem um financiamen to p erm ane rr-

te que possa ser obtido depois a ra eno res custos.

Respeitante a flexibilidade dois pontos devem ser ressalta
dos, o primeiro ~ que se nio forem incorporadas cláusulas
protetivas nos contratos muitos arrend"~entoscriariam alto
grau de inflexibilida~e para a empresa" )ois diante de declr
nio na demanda do produto nio poderia se desfazer do ativo;o
segunda, ~ que a flexibilidadeirâ depender da duraçio do
prazo básico e da extensio da amortizaçio. Se a empresa a-
mortizou 100,0% do contrato existirá a f~.exibilidade; em ca-
so contrãrio, haverá a inflexibilidade sendo a firma obriga-
da a pagar os alugu~is e despesas relacionadas com o
que nio mais necessitarã.

ativo

4.7. - OUTRAS VANTAGENS

Empresas que se utilizam regularmente do sistema de "leasing"
descrevem outras vantagens quando comparada a compra.

Assim, tem-se a simplificaçio do controle orçamentãrio e eon
tabilidade de custos pois ao inves de vãrios itens de
sa haveria um único custo conhecido, por outro lado em

desp.!:.
alg.::!

mas empresas existe dificuldades na fixaçio dos custos dos
equipamentos pois ~ difrcil a previsio da manutençio da sua
efiei~ncia e competitividade ao longo do tempo.

Outra vantagem intangivel, mencionada por muitas companhias
internacionais. ~ evitar a posse do bem e consequentemente se

livrar do perigo de expropriaçio
ram instabilidades politicas.

em muitos ...pal.sas onde vigo-'

Outro argumento utilizado ~ o de que o 1I1easingll oferece van
tagens no que tange ao tratamento fiscal, em decorr~ncia de
que consoante a legislaçio vigente, os pagamentos de alugueis
saa considerados despesas operacionais podendo ser
dos do lucro tributivel.

deduzi -
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Outro aspecto que geralmente se considera ê o de que o arre~
o.b.r.í.g.a.ze

çoes se expandem concomitantenente aos lucros dos ativos."

Ninguem afirmaria que seria pritico emi:ir deb~ntures
vez que a empresa adquire um veiculo.

cada

j
(
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5.- VANTAGENS DESCONSIDERADAS

Alguns benefícios que eram atribuídos ao lIleasing" sao atual
mente desconsiderados pela comunidade financeira tais como:

5. 1. - ARRENDAME ~'TO ])ERMI TE À EMPRE SA EMPREGAR FUNDOS EM fo..REAS

l'lAIS LUCRATIVAS
;.,.." .•.~.,

Outra vantagem assinalada ~ a de que a empresa converteria
fundos que estio aplicados em ativos fixos para uso corrent~
podendo aumentar o seu retorno sobre investimento.

Duas razoes levariam a essa ocorr~ncia:

ê) os fttndos investidos em ativos que giram mais depressa pr~
duziriam retorno mais elevado do que
em ativos de baixa' rotaçio;

se fossem aplicados

b) existe uma estrutura ótima relacionada ã composiçao de re
cursos próprios ou de terceiros.

Diante de .•. .nJ.veJ.s moderados de risco financeiro a utiliza~
çio de drvidas reduz o custo do capital. Aumentando a uti
lizaçao de capital de terceiros o risco financeiro pode ser exce~
s í v o e, con sequen t ernen t e , o cus ..todo ..capital poderá ultra.
p as sar o ponto ótimo (teoria tradicional) ou a r eg i ao ótima
(Ezra Salomon) fazendo con queo custo marginal dos ju-.
ros seja superior ã taxa de capitalização, como consequ~~
cia o valor global de nercado das aç~es diminuiri e o po-



der de lucro de cada açao será diluído.

Analisando, a vantagem citada, comprova-se que um ewpreendi
mento envolve uso de ativos fixos e não a sua proprieda~e.Em
setores concorrenciais, onde o giro ~ importante, a
a~ alugar seus ativos fixos e empregar o seu capital

empresa
em es-

laques ou contas a receber, geraria taxa mais elevada de re-
torno.

Entretanto, algumas observaç;es devem ser feitas no que con-
cerne a esse respeito:

&) a tecnologia empregada muitas vezes obriga a investir em
ativos fixos;

b) a empresa utiliza todos os seus ativos, comprados ou alu-
gados, para produzir lucros, e sao extremamente enganosos
Os cilculos da relativa Jucratividade das virias classes
~e ativos com o prop6sito de mostrar que os ativos cor -
rentes possuem taxa mais elevada de retorno
ativos fixos.

em relação aos
,.""" " .•..~', -'

Assim, a United Steel Corporation, em 1957, lucrou 62,0% so-
bre o seu capital circulante. Pela transferência de US$ 2 bi
lh;es de investimentos para capital circulant~ atrav~s da o-
peração "venda e posterior - arrendamento" a administração
poderia, teoricamente, aumentar os lucros para 310,0%.

c) ~ falsa a premissa de que o aumento no capital circulante
redundari em maiores lucros.

Quando as companhias dispõem de credito permanente,as opo~
tunidades de lucro não se acham limitadas pela disponibi-
lidade de capital circulante. Na verdade, a possibilida-
de de cresc í.m en t o das vendas e lucros e que determina maior
necessidade de ativo circulante e quando existir, deverá
ser considerada em relação às necessidades totais da com-
panhia e o custo comparativo dos meios de
existentes.

financiamento

o financiamento a t rav es do "Te as i ng " ê somente uma das várias
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alternativas, e desde que ~. uma forma de empr~stimo deveria
ser· comp-ara-docom "o -empr~stimo-di retO--~ ·-mas bas eandõ·:"'s-e·---;m
custos relativos e não em lucros, pois a lucratividade do ca
pital adicional sera a mesma, independentemente da forma de
oôt-2ns:ão.

Mu.~.tas vezes, o financiamento por m eao do "leasing" envolve
taxa mais elevada de juros e 100,0% de amortização do inves-
t Lraen t o durante o prazo básico inicial, resultando em custo
superior ao empréstimo direto, e quanto mais longa a utiliza
ç~~ da propriedade al~m do prazo básico, mais alto será o cus
tu diferencial.

5.2. - MELHORA O QUADRO FINANCEIRO DA FIRMA

En qcc n t.o qu e as obrigações com emp r es t í mo s aparecem como exi
gibilidades no Balanço Geral, as advindas da utilização de

'-, ..- ..." ,Tfle2.::,inglfencontram-se obscurecidas pelos pagamentos de alu
gu~is representados na demonstração de lucros e perdas.

A orr.:issaodas obrigaçõe.s de "leasell no Balanço Geral pode r~
sultar num favorável.e enganoso efeito sobre a condição fi-
nanceira de uma empresa ..

Considere-se uma empresa com Balanço Geral mostrado, a se-
guir;

Na primeira coluna a hip;tese ~ de qUe a firma adquiriu o a-
tivo custando $ 2 milhões e financiou a sua aquisiçao com $ 2
milhões, em em~réstimo de longo prazo.

Na segunda coluna a hip;tese é de arrendamento do ativo ao
invés de compra, portanto, a obrigação de "leasingn não apa-
rece no Balanço .Geral. ·0 ativo adqu-irido- pos su i vida econô-
mica de 20 anos que é sua base depreciâvel.

As despesas anuais de Depreciação sao $ 100 000. Supôs-se p~
g am en t os anuais de 1I1easing'·lde $ 190 000, e juros sobre em-
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préstimos da ordem de 6,0%.

BALANÇO GERAL
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO

$ 1 000
DISCR UlINAÇÃO EHPRÊsrH10 LEASING
Ativo Corrente
Ativo Fixo Liquido 4 'JGQ,

6 000,
4 000,
4 000,

TOTAL DO ATIVO 8 000,

Passivo Corrente
Emprestimo de Longo Prazo
PatrLm~nio LIquido

2 000,
3 000,
S 000,

2 000,
1 000,
5 000,

T07AL DO PASSIVO 10 000, 8 000,

BALANÇO GERAL
DEMO~STRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS

$ 1 000
DISCRIMINAÇÃO EMPRÉSTIMO LEASING
Vendas 12 000,

9 800,
500,

12 000,
9 800.)

400,

Despesas Operacionais
Depreciação
Juros Sobre Emprestimos de Longo
Prazo
Pagamento de Alugueis

180, 60,
190,

Lucro LIquido antes do I~R.
Imposto de Renda (50,0%)
Lucro Liquid? ~pós I.R.

1 520,
760,
760,

1 550,
775,

775,
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Os efeitos da utilização das duas formas de financiamento 50

bre a situação financeira são os seguintes:

íNDICE DA ALTERNATIVA DE FINANCIAMENTO

DISCRIMINAÇÃO "'------~------------------------------------------------EMPRÉSTIMO LEASING

1,2 1,5
7,6% 9,7%

1,0 0,6

8,4 25,8

Giro dos A'ti.vos
Retorno sobre os Ativos
Dividas em Relação ao Patrim~
nio Liquido
N~mero de Vezes nm que os Juros
são Cobertos

Como se pode veri~ica~ a decisã~ de arrendar ao inv~s de com
prar o ativo resultou em melhoria nos indices financeiros.

Sob a alternativa "leasing" o giro dos ativos e maior e o p~
der de lucro melhor.

Outrossim, o risco financeiro aparentado ê rn e no r j â que o

dice de dividas em relação ao patrim~nio liquido é
e o de cobertura de juros superior.

inferior

Em verdade a situaçao apresentada -e uma ilusão, os pagamen-
tos de aluguéis representam uma obrigação contratual por pa.!.
te da Companhia da mesma forma que o pagamento do
e juros sobre a divida.

principal

O risco financeiro ê essencialmente o mesmo em qualquer uma
das alternativas e a diferença global reside na forma de re
gistro contibil não aparecendo como exigibilidades no
ço Geral as obrigações com "leasing".

Balan

Respeitante as implicações para O levantamento de fundos,cr~
dores e investidores sofisticados estão se tornando
das implicações das obrigações de 1I1easing1t•

cientes
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Assim, muitos consideram essa obrigaç~o contratual nas suas
enilises, a capitalizam e preparam um balanço geral ajustado.

Ocorre que muites credores nao reconhecem as amplas implic~
çoes de "leasins!l, resultando em melhoria na capacidade da
empresa em levactar fundos.

Esta ocorrencie conduziria a minimizaçao do r1SCO resultando
em custo menor ~eraempr~stimos adicionais.

o nao reconhecimento adequado das obrigações de "leasing" por
parte de terceiros poderia originar custos mais baixos para
a empresa.

A pergunta que se faz e a de que "poderia a empresa tirar pr~
v eito desta imp erf ei ção de mer c ado e cons equen tement e obter
recursos superiores ao que seria o nrvel 6timo de empresti
mos?".

Pode-se responder; "não".

Se a empresa projetar despesas finais superiores a sua capa-
cidade' de cobertura se envolverá em dificuldades ,financei
raso

o fato de a administraçio tirar vantagem da imperfeição de
mercado, provavelmente, dependeri de suas preferênciás de u-
tilidade com respeito a situações de risco.

5.3.- SUBTERFÚGIOS NO TRATAMENTO DO ORÇAHENTO DE CAPITAL

Huitas vezes alega-se que o emprego do "leasing" pode derru-
bar obstáculos vinculados ou relacionados a revisoes efetua-
das pela altaadministraç~o das previsoes das despesas de ca
p i t a L,

Administradores de alto nivel que ser1am reticentes a aquisi
çao de ativos financeiros com "caixa", poderiam ser sensibi-
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Entretanto, muitosdfrigentes é x àmí.n am propostas de "1easinglt

de f or ma cuidadosa como se tratassem de despesas de capital.
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ti - DESVANTAGENS DO "LEASING"

6.1 - VALOR RESIDUAL

Per:"ane~;endo a propriedade do ativo para o arrendador, c.ual-
quer valor residual que houver ao fim do período
lhe beneficiara.

con tr é:tuaI

Em algumas situaçoes o valor econom1CO do ativo nao se extin
gui;:-ia durante o período básico de "lease".

Exemplificando, empresas de transportes poderiam alugar terr~
nos e transforma-los em terminais de cargas, ocorre que com
o correr do tempo os terrenos podem sofrer grandes valoriza-
çoes e terminado o contrato de "leasing", as empresas
deriam dispor dos mesmos desde que dispendam quantias
mais elevadas do que teria acarretado a compra inicial.

-so po-
bem

Quando existe a possibilidade de que o ativo tenha valor re-
sidual considerável, o mesmo deveria ser considerado no jul-
gamento da desejabilidade do "leasing".

D epen dendo do arr endado-r poderia se-r P oss ív-e1 a ex i stê n ci a
de clausula de opçio para renovar ou adquirir o ativo.

Se os termos de opçao forem estabelecidos no contrato 1.n1-

cial, o arrendatário se garantira contra os aumentos do va-
lor do ativo, o mesmo nao se dara se a base for o valor de
mercado ao término do "leasing".



Ocorre que o arrendador, geralmente, estã--cien-t~e-da possibí--------~
lidade do valor residual do ativo e nio ~e disp;e a cedi-lo
ao arrendatário.

6.2. - CUSTOS DOS JUROS

Os custos embutidos na operaçao de "leasing" sio,usualmente,
mais elevados que os juros pagos pelo levanta~ento de empre~
timos.

Supondo-se que o custo do ativo ~ completamente amortizado,
durante o período básico de IIleasingll

, o custo dos juros do
financiamento ~ a taxa de desconto que iguala o valor prese~
:te dos pagament?~_ de aLu gue í s com o custo do ativo.

6.3 - NÃO ACRESCE O PATRIMÔNIO
'-.~.",- .. ~.;. •.~-".

Outra desvantagem, mencionada por muitos estudiosos e a de
que o IIleasing", em contraste com a aquisiçio de ativos por
meio da utilizaçio de empr~stimos, nio possibilita a forma -
çio de um patrim~nio que possa ser usado como garantia no le
vantamento futuro de recursos.

- 29 -



o julgamento entre as alternativas comprar ou alugar depend~
r~ de comparaçio entre os padr;es e montantes de pagamentos
de cada ~~todo de financi~me~to e o custo de oportunidade
dos fundos.

Como ilustraçio se usari na anilise comparativa entre finan-
ciamento de "lease" e de dívida, exemplo, no qual niose con
siderari diferenças nos efeitos que as duas alternativas po~
suem sobre a capacidade da firma para levantar fundos adi-
cionais.

7.1 - "LEASING"

Supõe-se que uma empresa decida utilizar um ativo que possua
os seguintes elementos:
a) custo: $ 200 000,00.
b ) vida útil esperada: 10 anos.
e) valor residual: zero

o fluxo líquido anual de caixa esperado (após despesas opera-
c i.o na i s mas antes da d ep reci a ç ao e impostos) ê $ 40 000,00.

Se o ativo for alugado, o proprietirio deseja que o seu Custo
seja completamente amortizado nos 10 anos e gere retorno de 7,0%
a. a.



.-- - ~
Os pagamentos

~---_ .. - --- ---- -
devem ser feitos adiantados.

O montante dos pagamentos anuais pode se= encontrado resol
vendo-se a seguinte equação: (x)

n = 10 9
~

t O
x

Fator Desconto
~ 7,0% = 6,5152 (1,07)t

$ 200 OOO,GO = x + 6,5152 x

Considerando-se a a1rquota de imposto de renda de 50,0%,0 e~
quema de fluxo de caixa para a alternativa de "1easingll é:

FIM DO ANO

FLUXO DE CAIXA AN
TES DOS PAG~1EN-
TOS DE "LEASING"
E ll1PCSIODE REN-

DA

PAGAMENTO~
DE

"LEASE"

LUCRO E FLUXO
DE CAIXA

ANTES DO L R.

o
1-9

10
$ 40 000,00
$ 40 000,00

$ 26 612,74
$ 26 612,74

($ 26 612,74)
$ 13 387,26
$ 40 000,00

Considerando-se o imposto de renda na base de 50,0% tem-se:

Lucro e Fluxo de Caixa ap6s Imposto de Renda: ($ 13 306,37)
6 693,63

20 000,00

Os pagamentos de "alugueis" sao considerados despesas e ded~
tiveis para o prop6sito de imposto de renda e como são efe -
tuados ao final do ano correspondente ao pr6ximo, nio ocorre
pagamento no decimo ano.

Portanto, o lucro antes do imposto de renda e tambem o fluxo
de caixa de $ 40 000,00.
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. _] • 2 - _E t-lP R É S T IMD __ _ __

Se a decisão envolve a compra do ativo} -supoe-se que a empr~
sa seri capaz de financiar a aquisição com empr~stimo sobre
o qual recai juros de 6,0% a.a., em relação ao saldo devedor,
e amortizar o principal pagando $ 20 00(1,00 a.a.,ao
de cada ano.

final

Destarte, têm-se:

- Valor do empr~stimo ...•...................... $ 200 000,00
- Juros do 19
- Depreciação

ano , $ 12 000,00
. . ,. . Linear

Despesa de depreciação anual $ 20 000,00

Em virtude de que ambos, a depreciação e ~s juros são dedutI
veis para a finalidade de pagamento do i~posto de renda, de-
ve-se deduzir estas despesas no cilculo do imposto de renda

.')~.. .;<'.~' ,

e do fluxo de caixa ap~s o imposto de reuda.

ESQUEMA DE PAGAMENTOS DE EMPReSTIMO I

$ 1 000
QUANTIA DO JUROS JUROS MAIS

FUI DO ANO PRINCIPAL ANUAIS PAGAMENTOS DOAO FIM DO ANO PRINCIPAL
1 180 000, 12 000, 32 000,2 160 000, 10 800, 30 800,':l 140 000, 9 600, 29 600,.J

4 120 000, 8 400, 28 400,5 100 000, 7 200, 27 200,6 80 000, 6 000, 26 000,
7 60 000, 4 800, 24 800,8 40 000, 3 600, ')~ 600,<-J
9 20 000, 2 400, 22 [f 00 ,10 ° , 1 200, 21 200,
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ESQUEMA DE FLUXO DE CAIXA DA ALTERNATIVA EMPRÉSTIMO

$ 1 000
FLUXO DE DEPRECIAÇÃO LUCRO ANTES IMPOSTO PAGAivlENTOSANO CAIXA ANTES E DO IHPOSTO DE DE FLUXO DEDA DEPRECIAÇÃO JUROS DE RENDA RENDA EMPRÉSTIHO CAIXAE JUROS APÓS I.R.+ I.1L

1 40 000, 32 000, 8 000, 4 000, 36 000, 4 000,2 40 000, 30 800, 9 200, ' /f 600, 35 400, 4 600,3 40 000, 29 600, 10 400, .5 200, 34 800, 5 200,/f 40 000, 28 400, 11 600, ·5 800, 34 200, 5 80-0,5 40 000, 27 200, 12 800, 6 400, 33 600, 6 400,6 40 000, 26 000, 14 000, 7 000, 33 000, 7 000,7 40 000, 24 800, 15 200, 7 600, 32 400, 7 600,8 {f O 000, 23 600, 16 400, 8 200, 11 800; 8 200.9 40 000, 22 400, 17 600, 8 800, :\1 208; H 80ü,10 40 000, 21 200, 18 1300, '} .400, ~O 600, 9 400,

-,
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Sú p ondo+ s·e·qu e Õ --cITst: o -de -op ortun í dad e -cons ide rad o p ar-â------um--
projeto dessa nature~a seja de 8,0%, e usando esta taxa para
descontar o fluxo de caixa, ~p6s O imposto de renda, encon -
traremos para cada uma das alternativas o valor pres~~te de:

- IILeasing"
Emprestimo

$ 3·5 772,00
$ 42_126,00

Conclui-se que a empresa deveria cooprar o ativo utilizando-
se de émprestimo, pois o valor presente do fluxo de caixades
5a alternativa e superior ao "leasing".

Convem esclarecer que uma das desvantagens do 1I1easingIJ en-
volve o custo dos juros que usualmente, como citado no item
6.2, e mais elevado do que o custo de jur6s de emprestimos.

11 ••• 0 diferencial entre o custo dos Juros que uma firma pag~
-"-.

ria no "leasing" e aquele referente a compra do ativo:::..o seu
financiamento por emprestimo pode ser da ordem de 1,0% ou
mais."(l)

No exemplo construrdo usou-se diferença de 1,0%, 7,0% de cus
to de juros para "leasingU e 6,0% paraemprestimo.

7.3 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

A decisio de emprestar reside na relativa duraçio e magnitu-
de do fluxo de caixa das duas alternativas de financiamento,
bem como sobre a taxa de desconto empregada.

Contudo, se e projetado algum valor residual os resultados
dos calculas poden mudar.

Supondo que o esperado valor de mercado fosse $ 40 000,00,
ao final de 10 anos; e ainda, que a taxa de imposto de renda

(1) FONTE: JAMES C. VAN BORRE - Financial Management cnd Po-
l i cu .
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em relação aos ganhos de capital de 25,0%; o fluxo de eaixa
líquido após o imposto de renda é aumentado em $ 30 000,00,

. .
ac final do decimo ano, que descontado a 8,0% representa~i
$ 13 896,00.

E3ta quantia somada ao valor presente do fluxo de ca1xa a-
pos os impostos resultará em $ 56 322,00.

Portanto, possuindo o ativo valor residual significante, a
~

aLternativa emprestimo torna-se relativamente mais atra~ivL

Outro aspecto que merece exame e que no exemplo se utilizou
de. depreciação linear, se ao contrário a empresa empregas-
se o metodo da depreciação acelerada economizaria o imposto
de ?2nda nos primeiro~ anos, resultando em aumento nos flu
X08 de ca í.x a iniciais em detrimento dos finais elevando o
valor presente da alternativa empréstimo.

A decisão entre comprar o ativo V1a financiamento por me10
de em prestim o ou a1ugá-lo atr av e s do" 1easing", envo1v e mai s
coisas do que cálculos exaustivos.

Assim, cada situação requerera análise separada levando-se
em conta:

a taxa de desconto do fluxo de caixa;
financiamento parcial do custo do ativo, e

- os custos implícitos e explícitos envolvidos.

As ocorrenC1as mencionadas no decorrer deste trabalho deno
tam ser a avaliação do financiamento com "leasing"materia
bastante complexa.
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8.- AVALIAÇÃO DO I!LEASING"

,

Analistas financeiros sofisticados, geralmente concordam que
a avaliação da propos ta de "leasing" requer a determinação sE-

bre se a Companhia conhece os benefIcios que o serviço ofer~
ce, ou o impacto financeiro do 111easing", ou o lucro poten-
cial dos bens.

Pode ser verificada a necessidade de se coletar conb~ciffien-
tos não contidos na proposta de "Te as í ng !", poroexemp-fü:

l) Custos estimados do bem a ser arrendado, sua vida eeODom~
ea esperada e seu valor residual.

2) O efeito dos impostos e da depreciaç~o permitida sobre a
propriedade.

3) A taxa de juros corr~nte para empr~stimos diretos para a
Companhia, o custo estimado do capital e o retorno e3per~

do sobre oportunidades alternativas de investiment~.

4) O ~usto de e~ecuç~o ou garantia dos serviços
pelo arrendador.

8.1.- ANÃLISE DE SERVIÇOS NÃO-FINANCEIROS FORNECIDOS NC' AR-
RENDAHENTO

Sob qualquer ponto de vista, a avaliaç~o começa com a an~li-
essen -

eial se a companhia esti interessada em comparar o custo dos
serviços dferecidos pe.lo arren~amento com o custo da execu-



çao pela empresa ou outro tipo de contrato. Portanto, na a-
~ali~~i5-irii~i~1~0~ impa~tos financeiros do arrendamento.de
ve ser feita e.st í.ma t í v a do custo dos serviços incluídos nos
pagamentos dos aluguéis.

Os benefícios dos serviços incluem:

1) serviços o)E'racionais e administrativos, por exemplo: ma
nutençao; p~gamento de impostos sobre a propriedade; re-
gistros e arquivos, assistincia técnica e outros intangí-
veis (poups.tiça de tempo da administraçio);

2) quando aplic;vel~ a proteçao contra obsolescincia.

A primeira espêcie de benefícios assume particular importân-
cia no arrendamento de automóveis, computadores eletrônicos,
e equipamentos Je escritório. A proteçio contra a obsoles _
cência é p rob Le ».; ch av e na d ec í sao entre comprar ou alugar,
r ef er en t e aos equ í p am en t os de processamento de dados e ma-
quinaria indust::~.al. Para analisar os benefícios 'do>~~ervi-
ços de uma proposta de arrendamento recomenda-se os seguin-
tes passos:

1) os vários serviços oferecidos deveria ser listados e o ar
rendatário selecionará aqueles que deseja;

2) as despesas cOw todos os serviços oferecidos deveria Ser
determinadas e,
cada se rv i ç o ;

.•.se possl.vel, estimativas individuais para

3) deverá ser feita comparaçao entre o que custara para a e~
presa, a própria execuçio dos servl.ços e o custo contido
na proposta.

Muitos usuãrios de equipamentos de processamento de dados e

maquin~ria industrial tentam evitar o perigo de
obsolescincias do equipa~ento, resultante de:

prematuras

1) <s ua inabilidade em sa t Ls f azar a Tu t ura demanda que
muito waior ou mais complexa que a presente.

sera

2) A dispunibilidade do novo equipamento que satisfarã
necessidades mais rapidamente ou menos custosamente .

suas
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Existe, portanto, desejo em arrendi-Io e pagar quantia~ adi-
cionais para assegurar o privilegio do cancelamento do con-
trato antes do seu termino. No sentido de se avaliar os .rí s
cos da obsolescincia e subsidiar decisio entre comprar e ~lu
gar, respostas devem ser en~ontradas -as questoes:

1) Qual o prazo em que o equipamento se tornari obsoleto em
termos de sua capacidade JU habilidade7

2) Que acordos podem ser feitos para cancelar' o arrendamento
antes do seu termino?

3)
-Quais ser1am os custos (de reprogramaçao no caso de comp~

ta dores) de conv ersao do equ i.pam en t o de alta capacidade pa
ra menor? e

.- :4) Quais seriam os ganhos potenciais perdidos em termos de
eficiincia operacional ou implantaçiode sistemas no re-
tardamento da aqu í.si ç ao d», equipamentos?

Muitas pequenas companhias que possuem seus pr;prios~cómput~
dores ou maquinaria industrial analisam o preço que pagariam
para obter proteçio contra o risco de obsolescincia em arren
damento canceliveis de curto ~razo; obtendo virias cotaçoes
de arrendamento, deduzem dos alugu ei s o custo da compra e dos
serviços do equipamento. o saldo de cada pagamento de "lea-

"'.s in g" presume-se cobrir em grande parte a proteçao para o r1S

_~lc~ de obsolescincia.~i'Opremio que o usuirio pagari é algumas vezes olhado como
compensaç;es par~ o 'prbprietiri6 para cobrir o risco de obs2
lescincia. A estimaçio do premio para proteçio é simplific~
do se a firma possui um contrato de manutenção e de serviços
para o seu equipamento. Meramente, somaria aos custos anuais
do contrato 'os custos estimados de empréstimo e depreciaçio,
que são apliciveis ao preço de compra, e deduziria o total
dos pagamentos anuais mencionados para a prop o st a de "Leas i.ng",

A fim de decidirem sobre a alternativa comprar ou alugar al-
gumas empresas efetuam a an aLi.se c do "break~evenll, para esta. -
belecerem quando os custos de ~iugueis superarao os de aqui~

r
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Slçao (investimento inicial e custos aperacionais).

A racionalidade deste metodo, e que o uso c~ritinuado do pro-
prio equipamen~o o torna inadequado em capacidade e
cia e proibitivamente dispendioso.

efic.iên-
\

A tabela a seS~lr, ilustra anilise hipotetica do ponto de e-
quilíbrio.

~.~. .n".·.~.
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ANÁLISE DE "BREAK'-EVEN"
FLUXO DE CAIXA AP6s - IMPOSTO DE RENDA

-
I

CUSTO DA COMPRA CUSTO DO EXCESSO DO CUSTO TOTAL DÀo "LEASING " COMPRA SOBRE O "LEASING":c;
<tl

w Desp.Operacio- Beneficio de Após !I Aluguel o iÇj
I nais de Caixa 1.R. Ano Valor

~ Após I.R. Sobre a Deprecia Total Imposto de Ren Corrente Acumu lado i-H - -- da
!IJ:., ç a o

,
O I 1 260 (Investimento) 1 260 - 1 260 1 260 ,

1 40 (180) (140 ) 260 (400) 860 ,

2 40 (150) (110) 260 (370) 490
3 50 (120) (70) 260 (330) 160 !

if 50 (9O) (40) 260 (300) (140) i
i I.

5 60 (60)' 260 (260) (400) ,-
I

(290) I6 60 (30) 30 260 (690)
I !
i

1 560 (630) 930 1 560 (690)TOTAL --- -- -- _._- --

(Mi lhares de Dôlare..§.l



A anilise revela que o ponto de equilrbrio se situaria entre
o 39 e 49 ano; a partir dar a alternativa de~tilizaç~o doc,,
"leasing" se tornaria desinteressante.

Obs~~vE-se que no exemplo construído, ao final do 69 ano o

cus;:.~ lIleasingll ultrapassaria em $ 690, o custo 4e se adqui-
r i r o bem.

8.2. ANÃLISE DO IMPACTO FINANCEIRO

o imo ac t o financeiro do "leasing" e usualmente medido em ter-
mos de uma taxa efetiva de juros pagos para financiamento de
"leasing" ou do total de saídas de caixa dos alugueis compa-
rado com as saídas de caixa para compra. Esta abordage!.l pa-
ra avaliação e útil quando ambas, a necessidade e justifi~a-
t í v., econ om i.ca para os·-benefícicis que serão obtidos pelo ar-
rendamento ou compra, tiverem sido claramente estabelecidos
resi:iindo o problema na seleção do metodo mais vantaj.os-o de
se outer o seu uso.

A dec erm í.n a ç ao da taxa efetiva do financiamento pelo "Leasí.ng"
e considerada particularmente útil para uma companhia que:

1) Ve no emprego do "leasing" alternativa vantajosa para usu
fruir da posse do bem.

2) Possui ideia da taxa de juros que teria que pagar
empréstimo.

sobre

visando à determinação da taxa algumas empresas adotam o "me
todo simples", baseado no uso de medias anuais, enquanto que
outras empregam análise mais precisa a de "fluxo de caixa des
contado", que ao refletir o valor da moeda no tempo
exame mais acurado da proposta de "leasing".

permite

Esta úiiima análise ê desejável quando o ":riletodosi.mpLes" nao
fornece clara vantagem na posse ou arrendamento ou
qualquer uma das seguintes condições se aplicam:

quando

a) o valor do bem e elevado;
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b) -o prazo do arrendamento e longo ou o valor da transaçao-e alto para a empresa;

c) pagamentos irregulares de
emprestimo t')rnam', o uso

"leasingll ou de amortizaçoes de
I. ,

da media fora da realidade; ",
d ) a ve Lo ci da d ,;.:lo':payb ack " de uma proposta de "Leas i.ng" di

fere bem da alternativa do empr~stimo direto;

e) o 'efeito da Jepreciaçao acelerada, economias de imposto
de renda ou }srdas de valor residual s~o significantes.

8.3. - A TAXA ,~FETIVA DE FINANCIAHENTO DE "LEASING"

Desde que o esquema de pagamentos de Illeasing" seja similar
nas quantias e no perfodo de tempo, em relaçio ao de drvidas
fixas, muitas firmas argumentam que a mais significativa ma-
neira de avaliaç~~ do ~leasing" ~ determinar a efetiva
de juros (que inclui um lucro para o arrendador) paga

taxa
pelo

"1easinglt e comparar esta taxa com a do emp res t i.mo dj.re.to , O
primeiro passo na determinaç~o da taxa de financiamento e eli
minar dos pagamentos de "leasing" o valor para o arrendatâ-
rio de quaisquer serviços fornecidos, incluindo seguros e 1m
posto sobre a propriedade, que um propriet~rio teria de ou-
tra maneira de pagar.

Os custos remanescentes do "leasing" sao equivalentes a de-
preciaçao da propriedade mais os custos financeiros. Desde
que os custos de depreciaç~o s~o relativamente f~ceis de com
putar, podem ser completamente eliminados, sobrando
os custos financeiros.

somente

Am bo s os m ê to dos, 11 sim p l.es e f luxo d e ca 1x a de scon tado ti , Se
aplicam sobre uma base de valor antes ou depois do imposto
de xenda, incluindo ou excluindo o efeito da perda do
residual do ativo alugado ao termino do contrato.

valor
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8.4. - METODO SIMPLES

O-TI~todo--&imple.-env91ve:-

Ta xa ~e Financiamento
do "'!.easing"

M~dia Anual de Pagamento~ de Alu-
= gu~is menos a Depreciaçio M~dia

M~dia do Valor Inicial e Residual
do Bem

Esta f~rmula tem sua contra-partida no m~todo comum, simples
e p~itico, para determinaçio da taxa de juros sobre o empr~~
timo direto; divide-se a m~dia anual das quantias de juros
pela projeção m~dia do empr~stimo.

A I::.~diaanual do custo de financiamento de "leasing" deter-
m í.n ada desta maneira, inclui não somente juros puros mas des-
pesas administrativas e o lucro do arrendador.

Custo do Financiamento do "Lease" ($ I 000)
Caso A Caso B Caso C

- Pagamentos Anuais de "lease!l ... I 295
- De~reciação em Caso de Compra .(1 000)
- Custo M~dio Anual Líquido 295

I 295
(800)
495

I 295
(600 )
695

Valor do Bem Arrendado ($ I 000)

- Valor Residual
- Valor M~dio

10 000
O

5 000

10 000
2 000
6 000

10 000
4 000
7 000

- Custo Inicial

Custo M~dio do Finan
ciamento =Taxa de Financiamento do =

"Lease" antes-do r.R. Valor médio do Bem
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Caso A Caso B Caso C

295
= 5,9% 4956 000 = 8,3% 695

7 000 10,0%
5 000

M~todo Simples rlc Determinacao da Taxa de Financiamento do
lILease"

Suposicões:

V i d a Ú. til - .

= $ 10 000
= s 1 295
= 10 anos
= 10 anos
= 48,0%

- Custo das vaLtzgens arrendadas ou do ativo
Pagamento Anual do "Lease" ...•.........••

- Prazo do "L,easett
••••••••••••.••••••••••• ".

- Taxa Je Impost0 de Renda ....•......••••••

o nível dos pagaz en t os de "lease", exclui o valor dos' "'servi
ços fornecidos pelo arrendador.

Dep~eciaçio: m~todo de linha reta ~ usado para registrar os
custos anuais e computar o valor residual.

Valor Residual:

Caso (A) = O
- Caso (B) $ 2 000

- Caso CC) = $ 4 000

8.5. - O MtTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO (FDe)

o m~todo do fluxo de ca1xa descontado (FDC) envolve encon-
trar-se a taxa de juros que descontando os desembolsos atri-
buídos ao "1easingl!, os iguala em valor presente ao custo do
investimento.
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Os desembolsos consistem de:

2) perdas do imposto de renda sobre a depreciação permd tí dct;

3) perdas de qualquer valor residual do ~tivo; e

4) quando aplicáveis, perdas do credito do investimento que
algum proprietirio poderia reinvindic2r sobre o ativo.

Os itens envolvidos na aplicaç~o do meto~u do FDC para a de-
t erm í.n a çao da taxa do financiamento do 'leasing" sao ;

Para cada ano do IIlease":

1) calcular o pagamento do aluguel após I.R .• Isto e conse-
guido pela multiplicaçio do pagamento, lIquido dos custos
dos serviços identificáveis p0r (1,00 - taxa de IR);

2) cilculo do benefício que seria desfrut~do p~lo arrendatá-
rio se desejasse comprar ao inves de alugar o ativo. (Is-
to e conseguido pela multiplicação da depreciação' aplicá
veI pela taxa de imposto de renda).

convem esc1ar eé er que a Pos~ç ao do (f 1eas J.ug" e de sv an ta j osa
quando comparada a compra se for possível a adoção da depre-
ciaçao acelerada, dada a possibilidade do lançamento de des-
pesas de depreciação mais elevadas nos primeiros anos com con
sequentes economias de imposto de renda~

A questao dos metodos "linha reta versus depreciação acelera
da" e importante na análise do Fluxo de Caixa Descontado.

3) Somar o produto obtido no item 1 e no item 2 para obter o
montante dos fluxos de caixa líquidos entre possuir ou
a 1ugar • Se LP e o pagam en to do" 1easin g" e D a de pr e -
ciaçao, e 48,0% a taxa I.R.; a diferença de caixa líqui-
da e expressada pela fórmula: 0,52 LP + 0,48 D.

4) Considerar o valor residual do ativo como quantia que o
arrendatário teria que pagar para reter o ativo.

5) Por processo de tentativas e erros, encontrar nas tabelas
a taxa .de juros que d~scontarã o custo lrquido de caixa
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do "leasing", de tal forma que os valores presentes anuais
somados se igualem ao valor presente do custo da alterna-
tiva compra.

6) .Esta ~ a taxa efetiva de financiamento atraves do
singll.

Exemplo da Determinaçio da Taxa de Financiamento do
Usando o M~todo do Fluxo de Caixa Descontado (FDC)

Hi~~teses: iguais para o caso (b) visto no exemplo
de aplicaçio do metodo simples.

Custo do ativo - $ la 000

Pagamentos anuais de "leasell excluindo benefícios de
ços identificiveis ~ (LP) = $ 1 295

Depreciação (D)

"iéa
\

"Lease"

anterior

serv1.

= soma dos dígitos dos anos
Vi da útil = la anos

= 10 anosPrazo do "leasing"
Valor Residual $ 2 000

48,0%
5,0% antes do I.R.

Taxa de imposto de renda
Taxa de juros nominal IIlease"

Efetuando-se a interpolaçio chega-se pelo metodo do· fluxo
de caixa descontado a uma taxa de financiamento do "leasing"
da ordem de 4,2% após o imposto de renda e de 8,1% antes do
imposto de renda, valor diferente ao encontrado no metodo
simples que assinalou: 8,3%.
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(Milhares eleDólares)t-------'------------ -____,_'_____.._'_ -_._------,._-------,
PAGAMENTOS DE I' LEASD" DEPRUCIAÇOES (D) PAGAMENTOS DE 'I LEASE" AJUSTADOS AO IR(L-P) OU CUSTO LrQUIDO DO "LEASING" AP6s IR
Oras eados sobre taxa (Soma dos Digitos dos EM EXCESSO COMPARADO A COMPRA:

FIM DO i . ele 5,0% ' anos) 0,5211=)+ 0,48D ou
LP - 0,48 (LP-D)ANO IApós 48,O% Benefício Valor Presente QuandoIBruto L R. Total de ATUAL fle s C :)~li:ado

I I.L
,

(1) (3)

~

I
-_._-._' _.

(2) (4) Coluna 2+4= (a) 4,0% (a) 4,5%
(5) , (6) (7)

T
,

1 1 295 673 I 1 454 698 1 371 1 318 312I 1
I I2 1 295 673 I 1 309 628 1 301 1 203 1 191

3 ti I " 164- I 559 I 1 095
I ~

232 1 1 080
4 " I " 019 I 489 I 1 162 993 974
5 " I " I 873 I 419 I 1 092 898 879
6 r r

I " I 726 349 1 022 808 785I I7 If " I 582 279 952 723 700I I I8 ti " 436 209 882 645 620
" I "

I 291 I 140 I 813 571 5479

I10 1 295 I 673 146 I 70 I 743 502 478
I I I ISubtotal 12 950 6 730 I 8 000 3 840 10 570 8 756 8 566
I I '--i~ IValor I :1·

Rcsic1ua 2 000 I 2 000 2 000 I I ') 000 1 351 t ~88•..

:~OO
: .TOTAL 14 950 I 8 730 ·1

: 3 '840 I "12 '5}O 10 107 9 854 ! I

!-_ •..•._- -.:.....~
---,---'_._-_.-



9 - O CUSTO MÉDIO DO CAPITAL

"

O objetivo operacional da administração financeira e a maxi-
mização da riqueza ou do valor liquido atual da empresa.Para
que se consiga este fato ê necessário que o preço de mercado
da ação seja maximizado ao l~ngo do tempo.

Em relação a esse objetivo e de fundamental importincia a
.".'...,;.

correta decisão sobre alocação de recursos para investimen
tos.

Assim, a aceitação de um projeto somente se daria quando o
valor presente líquido do fluxo de caixa descontado ao cus-
to do capital fosse positivo ou de outra forma, quando a ta-
xa interna de retorno superasse o custo do capital.

O custo do capital representaria, portanto, a "taxa de corte"
para a decisão de aceitação de projetos de investimentos.

Ao se utilizar o "leasing" como metodo de financiamento, de
verá ser incluído no cálculo do custo medio do capital.

Se existe amortização de 100,0% do principal durante o perí~
do básico de "leasingtl, conrrontar-se-ia o custo do ativo
que e -a-lugado com os pagamentos de aLu gue i.s -que envolvem priE.
c í.p aL e juros.

Capitalizando-se os pagamentos de alugueis se obteria a taxa



de juros do "leasing" como sendo aquela que torna o valor pr~
sente do ativo igual ao valor presente das parcelas de a.Lu+

g u e i s •

Embora muitas vezes ignorado, o financiamento a t r aves de "lea
sing" deve ser considerado diretamente na determinação do
custo medio do c~pital, ou seja, na composição da sua estru-
tura ótima de c:apital; o lIleasing" pode ser importante fonte
de financiamento.

A tabela a seguir, demonstra exemp1ificadamente como calcu-
lar o custo medio do capital, incluindo-se o financiamento
com "Te asi ng!".

QUANTIA CUSTO CUSTODISCRHENAÇÃO PESO (Depoi.s.do($ milhôés) - . J1Ê}?IOImposto)
(%) (%)

Empréstimo de Longo Pra
zo 15 0,30 3,0 0,9
"Leasing" 10 0,20 4,0 0,8
PATRINÔNIO LÍQUIDO 25 0,50 10,0 5,0

= =

CUSTO MÉD 10 DO CAPITAL 6,7
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LO

Respeitante ao aspecto contibil o problema consiste em se ve
rificár qual o tratamento adotaéo pelos analistas para ava-
1· br í - d 11, • 11'- - 1"larem as orlgaçoes e Leaslng Ja que nao ~stao exp lClt~

das claramente nas demonstraç~e~ financeiras.

Richard F. VANCIL e Robert N. ANTHONY, efetuaram pesquis~em
1959), envolvendo 1 300 das maiores empresas norte-america -
nas, que resultou nas seguintes revelaç~es!

o numero de companhiasenganjadas em "leasing" de longo
prazo parece aumentar com o crescimento da participaçiodas
dívidas na estrutura de capital;

47,0% dos respondentes que tinham restriçoes para a incor-
rência de dívidas possuiam limitaç~es no que concerne a o-
brigações adicionais de "leasing";

Restriç~es contra "leasing" de longo prazo, quase sempre a-
plicavam-se a imóveis, mas acima de 50,0% dos casos, se re
lacionavam a equipamentos e outros bens móveis;

Finalmente 90,0% dos analistas e 65,0% das corporaçoes res
pondentes a pesquisa, declararam que o uso de não-cancelivel
"leasing" permite ã empresa obter maior quantia de credito
do que seria possfvel se fosse empregado, exclusivamente ,
empréstimo direto.



VANCIL e ANTHONY, concluem que muitos analistas acham que o
"leasing" seria comparável a dívida, mas somente uma minoria
age dessa forma.

No que respeita as afirmações de GANT (Donald R. Gétl~t. "Illu
s í on in Lease Financing"), sobre a imperiosa necessLdad a de
que as obrigações decorrentes do "leasing" fossem jní..:orpora-
das como exigibilidade no Balanço Geral, Donald C. CGOK("The
Case Against Capitalizing Leases", HBR, 1963) e de opiniao
que:

" o Balanço Geral e as demonstrações de lucros e peidas e
lucros retidos refletiriam a condiçio financeira de um perr~
do particular. Tais demonstrações nio significam e nao podem
demonstrar. cada fato.relevante. sobre o futuro da emp re sa ,

Se constitui em erro fundamental acreditarmos que c~da aspe~
to das futuras operações da empresa podem ser traduzidos por
um numero específico e ser relatado nas demonstrações finan-
ceiras. O esforço feito nio somente produzirá enganosa fig~
ra do futuro mas confundirá a demonstraçio da condiç~o pre _
sente ou de operações passadas.

Qual serla a melhor maneira de relatar as operaçoes de arren
damenta dentro da tradicional sistemática da contabilidadefi
nanceira?

Se corno eu acredito, nao existe no present~ nenhum ativo ou
exigibilidade para compensaçio de futuros direitos e obriga-
ções, não há nada a registrar no balanço geral, refletindo a
c6ndição financeira de um período particular.

Portanto, a capitalizaçio de quantias arbitrárias no balanç~
implic~ria· em saída perigosa dos princr~ioi ~a conta~ilidade
e avaliações subjetivas nio significativas ou ~teis, tenden-
do, em muitos casos, a enganar com mais razão do que informar.

Por outro lado, e um fato que as transaçoes de "leasing" afe

- SI -



tam as necessidades financeir~s __~a_ eI!lpr_~~_a,e q uan do __ Jg]:,_~.Jll__

significantes deveriam ser mostradas ao leitor.

Uma alternativa l6gica e Gtil que preservaria a forma prese~
te das declar~ç;es financeiras e manteria os seus objetivos,
seria a de ineluir "leasing" relevantes (ou qualquer aspecto
correlacionado) em:

notas suplementares que apresentem completa revelação;
detalhes pertinentes em registros suplementares.

Essa medida seria .••.. . ,-efetuada em conson anc i a a extensao apropria
da das circunstincias, reconhecimento da situação particular
da empresa, bem como das necessidades dos grupos interessa _
dos".

Significativamente, -esta e a abordagem geral endossada pela
F e d eraçã o dos An a I istas F ina n ceiros. O seu Comitê d É!" .. 'R e 1 a _
ç;es Administrativas tom~u a seguinte posição:

" .Com respeit~ ao desvendamento de informaç;es sobre obri-
gações de "leasing" a longo prazo, é sentido que as presen _
tes regulamentações do SEC não são adequadas e que, alguma
forma de registro padrão ou demonstrativo deveria ser propor. -
cionado, capacitando os analistas a avaliar inteiramente o
potencial das obrigaç;es envolvidas. O Comitê faz sentir que
não deveria haver qualquer ajustamento e, de~de que os fatos
adequados são revelados, o analista poderia aplicar suas -pr~
prias técnicas para seguir o caso particular".

Esta ·colocação pOSSU1 o feliz resultado de preservar o valor
e caracteristica do balanço geral e demonstr~ão de resultado,
e ao mesmo tempo, fornecer completa explicação, que melhor
servirá aos interesses de proprietários, credores, analistas
e ~rováveis inv~~tidores.
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11.- O "LEASING" NO BRASIL

\

Introduzido em 1965 o "leaeitlg" vem apresentando bom nível
de desenvolvimento no Brasil, existindo atualmente cerca de
30 (trinta) empresas no ramo.

-No Brasil, contudo, as-se t i.pc de operaçao apresenta certas
caracterIsticas diferenciadoras do caso norte-americano ana-
lisado neste trabalho e problemas contibeis e legais, ,em de-
corrincia de falta de legislaçio pertinente.

11.1.- CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

No decorrer deste trabalho mencionou-se a existincia de -v a+

rias vantagens do 111easing" quando comparado a outros tipos
de financiamento, entretanto, o tipo de operação como ocorre
atualmente no país nio as oferece pois verificou-se que:

1) Evita o Risco·de Obsolescência

Citada como o das grandes vantagens do tlleasing" comprova
se que as locadoras nacionais, por nao estarem em condi-
çoes de arcarem com os riscos de obsolescência, não efe-
tuam contratos com cliusula que permita o cancelamento
poryarte do locatirio e os contrato~ com prazos curtos a
presentam cliusula que garante para a locadora o valor re-
sidual no caso de não ser exercida a opção de compra.



2) Evita Gastos com Manutencio, Problemas e Serviços Adminis
trativos

Outra vantagem mencionada que nao ocorre atualmente
as locadoras nacionais nio prestam esses serviços.

pois

Proporciona ~onte Adicional de Financiamento

Assinalou-s8 o fato de que por manter contatos mais estrei
tos com os cLi en t es as empresas de "leasing" nos USA, ge-
ralmente, ace i t am maiores riscos do que o Banco; o mesmo
não se dá no caso nacional pois as nossas locadoras nao
aceitam mai~res ris~os e nem possuem ~onhecimento da ex-
tensão do m~r:ado para equipamentos usados.

11.2. - PROBLEMAS CONTÁBEIS

Outro aspecto problerr:ãtico da operação de "T easLng" dis res-
peito aos registros contábeis.

A propriedade do bem é da empresa de Itleasinglt enquanto que
o arrendatário o utiliza.

pàra o locador deverá integrar o "ativo fixo", tendo a
trapartida no passivo.

con-

No caso do locatário não integrari o seu patrim~nio.

Comentou-se na parte anterior deste trabalho que as obriga-
ções decorrentes-do contrato de "leasing" não aparecem nos
demonstrativos contábeis da locatária; observou-se haver nos
Estados Unidos orientação do American Institute of Certi~cal
Public Accountants (AICPA), no sentido de se registrarem as
características da operaçao por meio de nota situada
das publicações dos demonstrativos financeiros.

abaixo

No caso brasileiro, muitos encaram que por se tratar de con-
trato de locação através do qual a empresa assume dever es
e em troca recebe direitos, o contrato representaria fato ti
pico dos que, normalmente, se registram nas contas de compe~
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saçao ou seja, sao contas que acolhem ocorrencias que nao se
vinculam ao sistema estrutural nem ao reditual, ou seja nao
provocaram fatos que mudam o patrimônio, -desti~ando-se a -r-~':"---------'
gistrarem os qUI;;ensejam acontecimentos futuros.

o contrato de lJcaçao indica o comprometimento no pagamento
pela utilização 'do bem durante determinado período de tempo.

Exemplificando,:0 registro contibil poderi ser:

"Leasing" de a t í vo fixo (compensação ativa).

Contratos de lo~ação de ativos (compensação passiva).

11.3.- PROBLEMAS INSTITUCIONAIS

Outros tipos de ~roblemas que existem sao os institucionais
pois os bancos ~8 inv~stimentos estão solicitando das autori
dades monetirias o monop~lio das operaç~es sob o fundamento
de que a Resoluç;o n9 18, de 18/12/66, assinalá que cabe aos
31 entre outras coisas: "ao financiamento de projetos de in-
vestimento para aquisiçao, construçao ou montagem de instala
ç~es fixas, equipamentos ou veículos que integrem o ativoll

•

Existem grupos que discutem o fato de as operaçoes de "lea-
singll serem ou nao operaçoes financeiras e consequentemente,
se deveriam ou nao estar sob controle das autoridades moneti
r i as.

Ary Oswaldo Mattos Filho, assinala em seus trabalhos que:"em
face do artigo 17, da Lei n9 4 595, de 31/12/64, que normali
zou o sistema financeiro :"consideram-se instituiç~es finan-
ceiras para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas J~

rídicas ou privadas que tenham como, atividade principal ou
acessória a coleta, intermediaçao ou aplicação de recursos fi-
nanceir..os pr~prios ou de terceiros em moeda-nacional ou es-
trangeira, e a cus t od i a de valor de propriedade de terceiro".

Portanto, tres sao as atividades que caracterizam uma insti-
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tuição financeira:

a) coleta;
b) intermediação, e

c) aplicação de recursos financeiros próprios ou de tereei-
-~~~=----~=-",-==~--,--=-~~._-;:~-,.._-:--=- c::-_~.. - - -:-c, ~~::~~""-:-"-:'.-= __ ~,~.,..,._, _~-<-""-~~-"-~_::-:-:----:-"~._~-_-.'~_-C:::-_""--'"

Na arrendamento nao ocorrem essas fases pois nao existe cole
ta ? nem intermediação junto ao público; o que se dã e a apre
s2ntaçao de um plano-proposta para o arrendamento de determi
n;>..óobem, o qual e adquirido pela empresa "leasing" que o
p~~H~ ao industrial a tItulo de locação, sendo o recurso le-
vantado em instituições financeiras".

A instituição financeira e que sofreria o controle do Banco
Central. A empresa locadora efetua simples-~paração comer-
cial. a semelhança do que ocorre com qualquer locador de bens,
m~vpis ou imóveis.

,.... . -"".Conclui, Ary Oswaldo: "Desta forma, em nao sendo a operaçao
financeira, não poderá ela sofrer qualquer influência das Re
soluções do Banco Central, -porem será normativa atraves de
Le i s e decretos regulamentares".

Outro problema se relaciona ao critério de d~preciação.

A esse respeito artigo recente publicado na revista "Conjun-
tura Econômica" assinala:

110 critério linear de depreciação ê muito conservador e nao
atende às necessidades do !lleasing". O prazo de 10 anos pa-
ra depreciação - o mais comum no Brasil 'e mui to longo, se
considerarmos os riscos de obsolescência a que estao su j ei-
tos os equipamentos envolvidos neste tipo de negócio. A peE.

missao para que alguns ramos da indústria depreciem seus
equipamentos no prazo de cinco e quatro anos, respectivamen
~e, na~atende às ne~essidades dos empresarios) dadi~a buro
crac~a que, envolve tais tipos de operaçoes. Assim e ne-
cessário que os prazos de depreciação sejam reduzidos e qU2

se adote algum criterio de depreciação acelerada. Alem dis-
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so, ê preciso que as autoridades fiscais aceitem o fato, .-Ja

largamente pesquisado, discutido e acei to .em out ros p a Ls esjde _
que a depreciaçio acelerada nio evita o imposto de renda,mas
apenas o posterga. A adoçio dess~ novo criterio reduziri o

"'montante de imposto de renda pago pelas empresas nos três ou
quatro anos posteriores ã sua implantaç~~~ mas tudo retorna-
ri ao normal nos perrodos subsequentes. Poder-se-ia evitar
o impacto inicial permitindo a ad o ç ao 40' crLt er í o para ape-
nas alguns setores, aumentando-se o leque com o correr dos
anos. Qualquer que seja o resultado final dessas querelas,
parece .claro que os ~ancos come~ciais tiro todas as condiç~es
para mais cedo ou mais tarde vir a participar, direta ou in-
diretamente, das operações de "leasing".

Outra especie de problema se relaciona a legislaçio do impos-
to doe renda, o artigo 71, letra "b " da Lei n9 4506/64, assi-
nala que: "a d edu ç ao d:e-despesa como a Lu gu eL para o efeito
de apur a ç ao do rendimento líqui.lo ou do lucro real sujeito ao
imposto de renda, não sera admitida se o aluguel C(H1S~t:it ui r

aplicação de capital na aquisição do bem 0U direito,ou dis-
tribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica".

Segundo interpretação de eminentes advogados e economistas o
aluguel pago pela locataria se constituiria em despesa oper~
cional, isto porque embora a opção de compra seja inerente
ao instituto, não podera ser exercida no curso do prazo con
tratual mas sim ao final.

Portanto, a aplicação de capital somente surgiria quando a
opçio fosse exeicida, e o aluguel representaria uma despesa
operacional, sendo uma compensação pelo uso do bem. Esse ar
gumento enfrenta dificuldades se a empresa optar pela aquisi
ção do bem pois os alugueis poderiam serem considerados como
preço ou parte dele.

Destarte, o fisco com razoaveis fundamentos poderia glosar
as quantias debitadas a despesas gerais sob o argumento de
que a lei fiscal transmudou a natureza do aluguel,
hip~teses, em aplicaçio de ~apital.

em tais
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Em trabalho, do eminente advogado, Luis M~lega, insere-se:
"C.J. de Assis Ribeiro, na obra "Le as í ng "--·--Fator de Produ-------_·-
tividade, preleciona que na base de um contrato extremamente
complexo, a fI~ª-de leas:Lng" limita-se a comp-rar
que o futuro locatirio solicita, para a seguir ser
-;;~-~m períododet-ermi!la.do (:~SotlIO anos.

.
acui. lo. .

aluga_c10_

Acrescentando-se a essa obsarva ç ao a advertência de Fabio Kon-
~er Com;p..a.;;:a~,segundo a qua L a soma total d.ovalor do alu-
guel, durante o prazo locacional, corresponde ao preço da a-

das despesas gerais da sociedade financeira, dos juros do c~
pital investido e da taxa de lucro, chegar-se-ia i conclusão

V de que o aluguel pago se tr&nsmuda em preço, ou na aplicação
de capital de que fala a lei fiscal, ji que a opçao de com-

quisição do material locado; inclusive impostos, acrescidos

pra a final, como e~sinam os doutos na mat~ria, -e condição
indissociivel do "lp.asing".

Se assim -.~, o aluguel nao poderia ser escriturado como..-' ....•,... des.,..
pesa operacional, nos estritos termos das disposições legais
citadas.

Porem , se nao fôr contabilizado como despesa operacional,qual
seria a sua configuração con t ab í I e fiscal? Poderia ser elas
sificadc no ativo fixo, sujeito is normais correç;es
rias compuls6rias e consequentes depreciações?

moneta

A resposta parece ser pela negativa, pois enquanto a opçao
de compra não fôr exercitada, o bem locado continuaria a per
tencer i "firma de leasing", figurando no ativo fixo desta,
sujeito i correção monetiria obrigat6ria e is eventuais de-
preciaçoes. Uma terceira hipótese seria a contabilização do
aluguel em conta do ativo pendente at~ expirar-se ~ termo
contratual quando a opçao seria exercitada ou não. Caso não
houvess_e interesse na op ç ao , entao as quan t.í.as

no ativo pendente seriam consideradas despesas
escrituradas
operacionais

do exercício; caso exercitada a opçao, ~eriam tais quantias
transferidas para o ativo fixo. E bem de ver, no entanto,os
riscos desse procedimento. que afronta o princípio da inde-
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pendência dos .•. .exerc~c~os financeiros, carregando-se num úni-
co exercIcio as despesas de vários.
a empresa correria o mesmo risco de se ver proibida de prom~
ver depretiaç~e8 nao feitas em exercIcios anteriores, ~~~m
de comprometer ~ pr6pria correçao monetária das quantias at~
então mantidas 110 ativo pendente.

A questão~estã em aberto, desconhecendo-se qualquer pronun-
ciamento das ar.t.o r i dades fazendárias a respeito, não ob s t arr-
te as ãolicitaç~es constantes dirigidas ao Senhor Ministro
da Fazenda por entidades especializadas, inclusive a Associa
ç ao Brasileira de Empresa de Leasing - ABEL".

A fal ta de r egu Lame n t aç ao .adequada sobre o "Leasí.ng" por pa.E.
te das autoridades governamentais cria conflitos e dificu1d~
des de ~nterpretação, havendo estudiosos da mat~ria que de-
fendem a tese de que séndo a-o~~ração, arrendamento, ou loca
çao de ~em~ o único imposto a que se sujeita i o de competê~
ci a muni cip al, o impostos obre serv iç os d e qua1que r ll'a!:'ur e -
z a.

A esse respeito, 0 Proi. Luis Hêlega assinala: "Entre os que
defendem esse ponto de vista destaca-se o Professor Geraldo
Ataliba, consoante se pode ver do parecer publicado na reV1S
ta Fisco e Contribuinte, ano XXVII, n9 6, junho de 1971, em-
bora versando hipótese não configurada como "leasingll

•

o argumento central dessa tese reside no fato deter o arti-
go 89 do Decreto-Lei n9 406, de 13/12/1968, no seu parágrafo
19, declarado que os serviços incluIdos na lista que lhe es-
tá anexa ficam sujeitos apenas ao imposto sobre serviços o
que excluiria qualquer outro, de compet~ncia estadual ou ~e-
deral.

o Decreto-Lei n9 406/68 foi ma~s tarde alterado pelo de n9
834, de 08/09/1969, editado pelos Ministros da Marinha de Guer
ra, do Exercito e da Aeronáutica Militar, no uso das atri -
buíções que lhes conferiu o artigo 19 do Ato Institucional
n9 12, de 31/08/1969, combinado com o parágrafo 19 do arti-
go 29 do Ato Constitucional ~9 5, de 13/12/1968, este último
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dispositivo prescrevendo que, decretado o re~esso parlamen-
tar, fica o Poder Executivo autorizado a legislar em todasas
ma terias--e -exercer-oas- atribu í, Çb es-p-rev1st:as"i:J.as-- Cons-tl-tlir=--
çoes e na Lei Orgânica dos Municípios.

Nessa ordem de ideias, constando no item 52 da Listk de Ser-
V1ÇOS que acompanhou o Decreto-Lei n9 834/69 a loca~~o de
bens m6veis, este fato excluiria qualquer outro impJNto so-
bre a mesma operação. Isso porque os Decretos-leis ~umeros
406/68 e 834/69, editados com base na disposição contida no
parágrafo 19 do artigo 29 do Ato Institucional n9 S!(;8, cor-
responderiam i Lei Complementar de que fala o item .CI do ar-
tigo 24 da Constituição Federal, portanto h i.e r a r qu í c ame n t e

superiores i Lei n9 4 502/64 e ao Decreto n9 61 514/67, que
consolidou as disposiçbes legais versaido sobre produtos i~
dustrializados, não podendo, assim, prevalecer tál lei e seu
regulamento naquilo que contrariarem os dispositivos ':0S alu
didos Decretos-leis n~meros 406/68 e 834/69.

o fisco, contudo, em iterativos e veementes p r onu nc í.aman tos
recusa aceitar como válida essa tese, defendendo intransige~
temente a incid~ncia do imposto sobre produtos industriali-
zados nas locaçbes ou arrendamentos discutidos.

Objeta, para tanto, que o Decreto-lei n9 406/68, assim como
o de n9 834/69, foram promulgados, como enunciam as suas e-
mentas, exclusivamente para dirimir conflitos entre os muni-
cípios, e os estados, que se digladiavam na disputa, aqueles,
do imposto sobre serviços, e estes do imposto sebre a circu-
lação de mercadorias, naquelas hip6teses de operaçbes mistas,
onde havia a .prestação de serviços e concomitantemente o for
necimento de mercadorias.

Assim, aqueles dois diplomas legais, com força de lei compl~
mentar, apenas, excluiram o imposto sobre a circulação de me,!.
caciorias, o q u aLc.n a o po.deincidir n-as-'o p e-r a-ç-oes ou transaçoes -
que constam no rol anexo ao Decreto-lei n9 834/69.

o a r g u me n.to - -.e s e r ao e a interpretação teleolôgica que se fa-
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ça dos textos em questao pode conduzir exatamente ao raciocí
ni o-das -á,U tor iâád ês ' faz endiri à.s-~·-----

Nesse sentido pode citar-se, entre outros, o Parecer Normati
vo CST n\> 421, de 16/10/1970, inserto ~;.:,páginas 277 do "Fis-
co e Contribuinte", ano XXVII, n9 4, ahri1 de 1971.

Em consequencia do que foi exposto pare~~ limpo de d~vidas
o fato de que não incide nas operações ([,2 111easing" o im pos-
to sobre a circulação de mercadorias, ji que esse instituto,

- -
modalidade que ê de arrendamento ou 10~dçáo de bens está in-
c 1uído, no que tange aos bens mó v ei s , r.o item 52 da Lista que
acompanha o Decreto-lei n? 834, de 08/09/1969, para sofrer a
incid~ncia do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o

que, nos termos do parágrafo 19 do arti~o 89 do Decreto~lei
n'? 406, de 31/12/1968, exclui o aludido :~posto sobre a cir~
cu1aç~o de mercadorias.

As transações com bens imóveis, como ê s z b i do nao s;'--~"sujei-
tam ao imposto sobre a circu1aç~0 de mercadorias e nem ao im
posto sobre produtos 'industrializados (Co n st Lt u i ç ao Federal,
artigo 23, itens I e 11 e artigo 24, itens I e II;artigo 10,
item XXXII do Decreto n9 61 514/67; Parecer Normativo CST n9
214, de 08/03/1971).

Há quem pretenda, todavia, a fim de se -eliminar qualquer d~-
vida sobre a materia, que se deva incluir no item 52 que acom
panha a Lista anexa ao Decreto-lei n9 834/69, a expressao 1I0p~
rações de leasing de bens móveisll

• argumentando, para isso,
que o 1I1easingll

, contrato complexo que ê, difere da simples
locaçao de bens.

A prov i den c í a seria de utilidade, embora o próprio ParecerNor
mativo CST n9 529/71, atrás comentado, classifique o "lea-
sing" como c on.tr.at.o de--emprêstimo -o-ne ro-s-oç-c-arrend-amen t o ou-
locaç~o.

Concl~indo, devemos afirmar que as autoridades constituídas
não podem ficar insensíveis ã utilidade do "1easing" como i.ns
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trumento de política economica e financeira, que muito tem
-con t.r.í.b uLd.o . par-a---o--d-es-envol-vime-n-t-o--dos-ne-gôcios -e da n~-cnbl~--

gia. Devem, por isso, dar-lhe adequada regul~mentaçio, so-
bretudo no que respeita is implicaç~es tributirias face ao
imposto de rendé.:.,~obre produtos industrializados, sobre a
ci rcu La ç ao de tr.e r cado r i as e sobre serviços municipais de qual
quer natureza.

Reputamos imper~oso que se reconheça o aluguel pago na tran-
saçio de IIleasillgll como legítima despesa operacional do usuá
rlO, arrendatiri0 ou locat;rio, ao mesmo passo que se asseg~
re i lIempresa de leasingll o direito de manter o bem arrenda-
do no seu ativo imobilizado, sujeito as correçoes
compulsórias e depreciações normais.

monetárias

Deve-se ainda es~larecer a nao incid~ncia do imposto sobre a
circulação de m av cadc ri as e definir a situação do 1I1easing!l
face ao imposto sobre produtos industrializados, tendo em vis
ta as d~vidas le~antadas a respeito, a que atrás nos~ ~~feri
mos.

Finalmente, seri~ necess;rio, ainda para elimiriar
zas, incluir expressamente o IIleasingll na lista de
que acompanha o Decreto-lei n9 834/6911.

incerte
serviços
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As informações inseridas no trabalho mostram que o
"leasing" embora se trate de modalidade de finan -
ciamento bastante nova, pois apareceu no Brasil a
partir de 1965, apresenta condições a exemplo do
que ocorreu nos Estados ;j nidos de desenv o 1ver - se am
pIamente pelos benefícios que acarreta ao setor em. -
presarial pert~ncente a uma economia jovem e em

.>1.>.••_, ·-, .•••".·0

franco desenvolvimento, onde as modificações tecno
l~gicas e as disponibilidades de recursos sio fato
res cruc~a~s.

As operaçoes de "leasingl! carecem,entretanto, de
definiçio e regulame~taçio adeq~ada por parte das
Autoridades Governamentais o que origina insegura~
ças e ao mesmo impede o seu maior emprego.

sio Paulo, 15

DAGOBERTO

1974.
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