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APRESENTAÇÃO 
 

 

A presente dissertação de mestrado foi elaborada com o propósito de 

estudar o leasing operacional no Brasil, importante e moderno instrumento 

empregado no processo de financiamento empresarial.  

O trabalho volta-se, deste modo, para o lado da primeira das duas 

decisões fundamentais de Finanças Corporativas, quais sejam as decisões de 

financiamento e de investimento, e ocupa-se especialmente do leasing 

operacional por ser esta modalidade muito freqüente nas economias maduras 

como instrumento de financiamento corporativo, porém ainda com pequena 

presença, embora crescente, na economia brasileira.  

O leasing operacional tem significado especial para as empresas porque 

se constitui num importante canal de recursos, possibilitando a capitalização 

de organizações de negócios tanto em projetos específicos de investimento 

quanto no financiamento de bens e equipamentos para suas atividades 

operacionais. Através do leasing operacional uma empresa arrendadora, 

muitas vezes ligada aos próprios fabricantes dos bens, estabelece um 

contrato pelo qual o adquirente do produto paga uma parcela periódica ao 

arrendador (normalmente mensal), com a opção, ao final do contrato, de 

incorporar ou não o bem ao seu ativo patrimonial pelo valor corrente de 

mercado.  

A despeito de sua notável presença nas economias desenvolvidas, no 

Brasil, como se verá ao longo do trabalho, o leasing operacional ainda 

encontra algumas dificuldades que impediram, no passado recente, sua plena 

consolidação.  

A história econômica brasileira contemporânea é conhecida por ser 

composta por períodos de alta inflação que levaram seus participantes, 

sobretudo as empresas, a buscar vários tipos de hedge (proteção) para seus 

patrimônios. Uma das alternativas muito freqüentemente empregada, no 

passado, como defesa contra a inflação foi a aquisição de ativos fixos que, 

descontado o custo de uso e de manutenção, permitia resguardar, pelo 
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menos em parte, o valor monetário ao longo do tempo.  

Com a estabilização econômica advinda após o Plano Real, em 1994, 

ativos fixos passaram a revelar uma reduzida capacidade de hedge contra a 

inflação (agora substancialmente menor que antes do plano), representando 

até mesmo um entrave ao aumento da produtividade por conta do rápido 

obsoletismo num ambiente dinâmico de evolução tecnológica, resultando em 

ineficiência para as empresas e para o sistema econômico como um todo. 

A ineficiência oriunda deste novo cenário fez com que algumas 

empresas começassem a criar alternativas para uma gestão mais lucrativa de 

ativos, incluindo a produção de novos índices e medidas de mensuração, tais 

como o GVA (Geração de Valor ao Acionista), da Fundação Getúlio Vargas.  

O aumento no volume de financiamentos dirigidos a investimentos em 

ativos fixos é fruto não só de uma análise da taxa de juros, que em queda 

favorece seu incremento, mas também de questões ligadas à especificidade 

dos ativos não mais desejados pelas empresas. Esta especificidade dos 

ativos está relacionada com a noção de custos irrecuperáveis (os chamados 

sunk costs) e a sua completa ramificação se torna evidente apenas no 

contexto de contratos incompletos. Elas ocorrem em um contexto de 

intertemporalidade e se referem ao grau no qual os ativos podem ser 

reempregados em usos e por usuários alternativos sem sacrifício do valor 

produtivo. 

 Isto é, quando se opta por um tipo de transação é necessário se 

avaliar, além da questão estritamente econômica da relação dos 

investimentos com o comportamento dos juros, também em que grau os 

ativos podem ser reaplicados, sem perda de valor, em outros projetos no caso 

dos contratos serem quebrados. Esta condição foi vista, originalmente, já há 

muito tempo atrás, por Alfred Marshall na sua discussão sobre os quasi-rents 

(VASCONCELLOS, 2006). 

A otimização do uso de ativos e seu reaproveitamento podem ser muito 

bem aplicados no Brasil, pois os investimentos em tecnologia, mais 

especificamente em tecnologia da informação, ainda são escassos frente ao 

volume dos investimentos realizados em nível mundial (TORRES, 1994).  
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Parte da solução deste problema pode estar no tratamento da 

ineficiência com que os ativos são geridos, porém há uma dimensão especial 

que é a da disponibilidade do financiamento para a aquisição desses ativos e 

de como esse financiamento permite ou não a renovação da estrutura 

produtiva, tanto do ponto de vista tecnológico quanto da substituição pelo uso.    

Na economia brasileira, como é bem sabido, as linhas de financiamento 

direto são razoavelmente escassas e caras, além de proporcionadas, por uma 

questão mesmo de custo de oportunidade, majoritariamente pelos poucos 

bancos oficiais de fomento.  

E como agravante, a dimensão temporal desses financiamentos se 

extingue na conclusão dos contratos de amortização, pouco existindo de 

preocupação, do ponto de vista das instituições de fomento, quanto a um 

mercado secundário de ativos reutilizáveis ou quanto à importante questão da 

substituição de bens e equipamentos para renovação do empreendimento 

produtivo.   

E o financiamento de bens, como também é sabido, facilita o 

crescimento e a expansão da economia, como, por exemplo, acontece nos 

Estados Unidos da América, onde se fornecem múltiplos financiamentos para 

a aquisição de instalações, equipamentos e software, aumentando assim o 

investimento empresarial e os níveis de formação bruta de capital 

prevalecentes (ANDERSON et all, 1991).  

O surgimento do leasing como uma modalidade de financiamento veio, 

em certa medida, possibilitar uma expansão das linhas de financiamento 

disponível para o mundo corporativo, incorporando, quando se trata do 

leasing operacional, uma preocupação adicional com a renovação e com o 

uso continuado de ativos em serviço.  

No Brasil, as primeiras operações de leasing datam dos anos 1960 e 

início da década seguinte, quando o país experimentava seu período de 

“milagre econômico”. Desde então, as atividades em torno dessas operações 

têm crescido, embora, diante da velocidade de crescimento observada nos 

países desenvolvidos, a evolução brasileira nesse particular tem sido bastante 

modesta (LIMA e DI AGUSTINI, 2001).  
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O leasing é, de fato, uma invenção norte-americana, datando de mais 

de meio século sua utilização nas economias da América do Norte e da 

Europa. No Brasil, o contrato de leasing recebeu consagração legislativa com 

a Lei 6.099/74, com redação dada pela Lei 7.132/83. 

Não há um fundamento conceitual e teórico conhecido para o leasing 

que não passe pelo reconhecimento da necessidade de financiamento com a 

preocupação dual de “facilitar a aquisição” e de dar um “destino aos bens 

utilizados”, como exposto acima. Em outras palavras, o leasing somente 

encontra abrigo teórico na moderna teoria financeira em sua preocupação 

com as decisões de financiamento, mas há, em cada economia onde é 

empregado fundamentos jurídicos que contemplam sua aplicação.  

Nos diplomas legais mencionados, específicos para a economia 

brasileira, em seu artigo primeiro, essa lei estabelece que “o tratamento 

tributário das operações de arrendamento mercantil reger-se-á pelas 

disposições desta Lei”, considerando, em seu parágrafo único, que 

arrendamento mercantil, para os efeitos legais, é o negócio jurídico realizado 

entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou 

jurídica, na qualidade de arrendatário, e que tenha por objeto o arrendamento 

de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações do arrendatário 

e para uso próprio deste. 

O leasing financeiro (também conhecido por financial lease, full payout 

lease ou leasing bancário) é a mais trivial das modalidades de leasing 

disponíveis e ele se constitui, por assim dizer, no verdadeiro modelo básico do 

leasing. Neste tipo de arrendamento mercantil, aparecem as figuras do 

arrendante, do arrendatário e do fornecedor, sendo que o arrendante que, 

necessariamente, será sociedade anônima (pessoa jurídica mercantil, 

portanto), devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil para a 

exploração do leasing, adquire o bem a ser locado de terceiro (fornecedor), de 

acordo com as especificações do arrendatário que, ao final do contrato, terá a 

tríplice opção: comprar o bem arrendado, pagando o valor residual (chamado 

no Brasil de VRG Valor Residual Garantido); devolvê-lo; ou renovar o 

contrato, o qual passaria a vigorar por prazo indeterminado. Durante o prazo 
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determinado do contrato não se admite a resilição por parte do arrendatário, 

que, por sua vez, durante o mesmo prazo, pagará, periodicamente, 

determinadas prestações à empresa arrendante. 

O leasing operacional ou industrial, por sua vez, que será 

especialmente abordado nesta dissertação de mestrado, é, por vezes, 

equiparado ao renting (aluguel) e tem como peculiaridade o fato de dispensar 

a figura do intermediário, pois o arrendador normalmente é o próprio 

fabricante do bem arrendado.  

Nesta modalidade não intervém a instituição financeira, a menos que 

seja ela uma provedora de capital em sociedade especifica para leasing, e 

não há obrigatoriedade da cláusula de opção de compra. Ao final do contrato, 

caso queira ficar com o bem, o arrendatário terá que pagar o valor corrente de 

mercado daquele bem, naquele instante da transação. A opção de compra 

não foi devidamente disciplinada pela Lei 6.099/74, que dispôs sobre o 

tratamento tributário do arrendamento mercantil, e é utilizada, sobretudo, com 

relação a bens com boa aceitação no mercado, mas que estão sujeitos a 

tornarem-se, pela sua natureza, obsoletos, com o decorrer do tempo. 

Em outras palavras, o leasing operacional traz a preocupação dupla do 

financiamento propriamente combinado com a questão da renovação dos 

ativos ao fim do contrato, pela simples substituição pelo uso (ativo mais novo 

substituindo um ativo desgastado) ou por razões tecnológicas (em especial no 

contexto de uma economia dinâmica como a atual, com elevada velocidade 

de mudanças tecnológica).   

Há outras modalidades de leasing contempladas na legislação 

brasileira, como o “lease back”, que é o arrendamento mercantil que resulta 

da alteração do título jurídico de uma das partes, que se afigura, inicialmente, 

proprietária, para a condição de arrendatário. Para os propósitos desta 

Dissertação, contudo, a simples distinção entre leasing financeiro e leasing 

operacional já é suficiente.  

No arrendamento  mercantil operacional, conforme se observa pelos 

diplomas legais nacionais citados:  

i) as contraprestações a serem pagas pelo arrendatário 
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contemplam o custo de arrendamento do bem e os serviços 

inerentes  a sua colocação à disposição do arrendatário, não 

podendo o total dos pagamentos  da espécie ultrapassar 75% 

do custo do bem arrendado; 

ii) as despesas de manutenção, assistência técnica e  serviços 

correlatos à operacionalidade do bem arrendado devem ser de 

responsabilidade da arrendadora ou do arrendatário;  

iii) o preço para o exercício da opção de compra deve ser o valor 

de mercado do bem arrendado.                                                 

Normalmente, os  contratos devem estabelecer os seguintes prazos 

mínimos de arrendamento, conforme as normas em vigor: 

i) para o arrendamento mercantil financeiro: 

a) dois anos, compreendidos  entre  a data de entrega  dos 

bens a arrendatário, consubstanciada em termo de 

aceitação e  recebimento dos bens, e a data de 

vencimento da ultima contraprestação,  quando se tratar 

de arrendamento de bens com vida útil  igual ou inferior a 

cinco anos; 

b) três  anos,  observada  a  definição  do prazo constante 

da alínea  anterior, para o arrendamento de outros bens;  

                   

ii) para o arrendamento mercantil  operacional,  noventa dias. 

                                                             

Conceituando o leasing, portanto, conforme se depreende dos diplomas 

legais nacionais analisados e dos princípios financeiros de financiamento e de 

substituição de bens, mencionados acima, é o negócio jurídico em que uma 

das partes (arrendante) adquire de terceiro (fornecedor) um determinado bem, 

móvel ou imóvel, segundo as especificações e necessidades da outra parte 

(arrendatário), comprometendo-se a ceder a esta o uso e gozo de tal bem, 

cuja propriedade lhe é conservada.  

LIMA e DI AGUSTINI (2001) ressaltam, em suas várias observações 

sobre o conceito de leasing, que o arrendante, em contrapartida, recebe o 
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pagamento de prestações periódicas, cujo valor total é integrado não só pelo 

preço de aquisição do bem, incluindo-se impostos, mas também as despesas 

gerais havidas pelo arrendante, juros do capital investido e taxa de  lucro da 

operação, deixando-se ao arrendatário, ao final do prazo contratual, as 

clássicas  opções de i) devolução do bem arrendado; ii) a continuação do 

arrendamento (renovação) por prazo indeterminado, facultada aqui, ao 

contrário de antes, a possibilidade de resilição posterior e  unilateral por parte 

do arrendatário; e, por fim, iii) a possibilidade de adquirir o bem arrendado, 

pagando este último, conforme previsão contratual, um preço final 

conveniente (residual ou de mercado).  

Com o leasing operacional, o cliente pode arrendar o bem já incluindo 

seguro, manutenção e licenciamento. No fim do contrato, ele devolve o 

produto ou pode adquirir um novo, realizando um novo contrato de leasing.  

De fato, conforme LIMA e DI AGUSTINI (2001) e também MIRANDA 

(2008), esta modalidade é mais simples para o cliente, funcionando mesmo 

como um aluguel. As prestações mensais dão direito de uso do produto. Ao 

final do contrato, no entanto, o cliente que queira ficar com o bem tem de 

comprá-lo pelo valor de mercado, ou devolvê-lo para a companhia que realiza 

o arrendamento. 

 A vantagem do leasing operacional é que o valor pago mensalmente é, 

normalmente, inferior ao arrendamento financeiro, já que não se paga pela 

compra e todas as despesas (manutenção, seguro e licenciamento) são 

arcadas pela empresas arrendadora.  

A principal desvantagem, entretanto, é que o benefício fiscal direto do 

uso do equipamento (dado pelas despesas de depreciação) não pode ser 

lançado à conta de custos, mas tão somente as despesas de leasing, 

conforme a legislação em vigor.  

Atualmente, segundo a ABEL Associação Brasileira de Empresas de 

Leasing (www.leasingabel.com.br), um terço dos financiamentos de bens para 

pessoas físicas no Brasil já é feito por leasing. O tipo de arrendamento 

utilizado com mais freqüência, no entanto, é o leasing financeiro. Esta 

modalidade feita por instituições financeiras se assemelha muito ao 
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financiamento tradicional, com parcelas pagas mensalmente, e com o direito 

total de propriedade transferido quando o saldo é quitado. 

O que impede que o leasing operacional seja oferecido aos clientes 

bancários e pessoas físicas de um modo geral é que como o negócio é feito 

por uma instituição sem conhecimento para lidar com o bem depois que o 

cliente o devolve no fim do contrato (e a devolução no leasing operacional é 

bastante freqüente), não há atrativos para a instituição financeira em operar 

com essa modalidade de financiamento. É necessária, muitas vezes, a 

existência de empresas para cuidar da manutenção dos equipamentos, do 

seguro e da revenda no fim do contrato.  

Assim, o leasing operacional acaba por ser ofertado geralmente por 

empresas especializadas, muitas delas criadas pelos fabricantes de produtos, 

as quais se ocupam tanto de gerenciar o renting (durante o período de 

vigência do contrato) quanto o aproveitamento dos bens não adquiridos pelos 

clientes que, diante da necessidade de pagar o valor de mercado geralmente 

preferem devolvê-lo, estabelecendo um novo contrato de leasing operacional, 

envolvendo um bem totalmente novo. 

Para a arrendadora o maior problema é, sem dúvida, o destino a ser 

dado aos bens devolvidos e este tem sido, não apenas no Brasil, uma das 

questões operacionais de maior dificuldade. Em muitos países os bens 

simplesmente são destinados à reciclagem, sendo destruídos para 

aproveitamento de seu material metálico básico. Em economias mais 

atrasadas, como o Brasil, permanece a questão do reaproveitamento, que se 

efetuado com profissionalismo pode resultar num mercado propulsor para 

empresas menos aparelhadas e que precisam desses bens para “renovar” 

seu próprio parque produtivo.    
O leasing de máquinas e equipamentos, direcionado às empresas é 

basicamente o da modalidade operacional. Ele é uma ferramenta dinâmica de 

financiamento que vem crescendo no mundo todo e contribuindo para o crescimento 

das economias individuais na medida em que fomenta os investimentos em bens 

não duráveis contribuindo para a formação bruta de capital de cada país.  

O gerenciamento responsável de uma organização de leasing operacional, 
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combinada eventualmente com a participação de corporações financeiras 

fomentando um funding sólido, envolvendo uma preocupação profissional com o 

aproveitamento dos bens secundada por uma legislação flexível, pode ser o 

princípio de uma etapa de desenvolvimento de negócios favoráveis às decisões de 

financiamento corporativo no Brasil. E isto será tanto melhor caso as operadoras de 

leasing atuem de forma organizada e centrada, atuando através de uma clearing 

house que coordene as principais decisões do segmento.  

É este o caminho que orienta a presente dissertação de mestrado que, 

definida sua metodologia de elaboração no primeiro capítulo, procura apresentar 

formalmente o leasing operacional no Brasil e no mundo (no capítulo 2), destacando 

suas deficiências e possíveis superações de dificuldades (nos capítulos 3 e 4) que 

impediram que o produto se consolidasse e contribuísse para decisões seguras de 

financiamento no Brasil nas últimas décadas. 

A superação dos entraves ainda presentes, seguramente contribuirá para um 

melhor desempenho corporativo no que tange ao uso de ativos fixos, com impactos 

positivos sobre a economia do país. 
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1. METODOLOGIA 
 

 

 O presente capítulo ocupa-se de esclarecer os procedimentos empregados na 

confecção da presente dissertação de mestrado.  

          Foram adotados dois procedimentos metodológicos básicos, seguidos da 

formulação dos objetivos e da hipótese de trabalho, baseados na ampla bibliografia 

sobre o tema, parte da qual se encontra mencionada no final do trabalho. Os dois 

procedimentos são:  

 

i. a realização de pesquisa secundária; e 

ii. a realização de inferência a partir de dados objetivos e 

informações  sobre o objeto estudado.  

 

A pesquisa secundária constitui-se do levantamento de publicações relativas 

ao tema do leasing e do leasing operacional em particular, obras que se encontram 

citadas nas referências, sobre as quais se adotou um procedimento de três fases: 

1. Identificação dos pontos relevantes analisados nas publicações que diziam 

respeito ao tema da dissertação;  

2. Coleta de dados e informações dessas publicações que pudessem ser 

aproveitados para o trabalho (sempre com observação às normas de referência); e 

3. Inserção desses dados e informações, através de um sistema de 

fichamento, em um banco de dados eletrônico (utilizando os programas MS-Word e 

MS Excel), permitindo sua interpretação e inferência, para posterior utilização na 

redação do trabalho.  

  Com o banco de dados constituído (contendo as informações coletadas, 

conforme mencionado nos três itens acima), foi possível passar para as fases de 

análise e de inferência, extraindo-se conclusões que possibilitaram a redação final 

da dissertação.  

   



 

 

11

1.1. Objetivos  
 

O objetivo principal do trabalho é compreender a evolução da adoção do uso 

do leasing operacional no Brasil, comparar com referências similares internacionais 

e identificar suas potencialidades e suas eventuais deficiências, propondo soluções 

que levem à disseminação do produto como importante instrumento de 

financiamento para as empresas.  

 

1.2. Relevância 
 

 A dissertação de mestrado proposta pode ser considerada relevante por se 

tratar de um tema de Finanças Corporativas importante para a compreensão das 

decisões de financiamento, possibilitando que se analise o leasing operacional no 

contexto de uma economia globalizada contemporânea na qual vem se constituindo 

o Brasil.  

 

1.3. Hipótese 

 
O problema de pesquisa pode ser configurado na seguinte hipótese: “o 

leasing operacional, a despeito de sua disseminação nas economias desenvolvidas, 

provando sua funcionalidade e adequação às necessidades empresariais, enfrentou 

e enfrenta dificuldades específicas  na realidade brasileira que ainda não permitiram 

sua plena e principal utilização como fonte regular de financiamento corporativo, em 

projetos de investimentos e em atividades operacionais. A identificação consistente 

desses problemas pode se constituir numa etapa inicial de um caminho que leve a 

um uso mais intensivo do produto em nossa realidade”.   

A investigação ou, em linguagem inferencial, o teste desta hipótese é 

realizada ao longo de todo o trabalho, concluindo-se por sua certeza na medida em 

que, efetivamente, são identificados os pontos frágeis do leasing operacional no 

Brasil e sugerida sua superação mediante medidas objetivas.   
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2. LEASING OPERACIONAL 

 

 

O leasing, a despeito de ser caracteristicamente uma forma de financiamento, 

trata-se de uma operação com especificidades muito próprias. A começar pelo 

próprio termo “leasing” que, no Brasil, foi originalmente contestado, adotando-se a 

tradução “arrendamento mercantil” como seu equivalente na língua nacional.  

Atualmente, dada o processo corrente de globalização e a disseminação 

universal de termos em língua inglesa, o leasing não só mantém sua denominação 

original americana como tem seu vocábulo inscrito nos modernos dicionários locais.  

O leasing é uma operação em que o proprietário de um bem móvel ou imóvel, 

também chamado “arrendador”, “empresa de arrendamento mercantil”, dentre 

outros, cede a terceiro, denominado “arrendatário”, “cliente” ou "comprador", o uso 

desse bem por prazo determinado, recebendo em troca uma contraprestação. 

O proprietário do bem nem sempre é a empresa de arrendamento mercantil, 

podendo ser um fabricante intermediado pelo arrendador no processo de “venda” do 

produto, existindo muitos fabricantes que possuem suas próprias empresas de 

leasing ou que operam com instituições especializadas existentes no mercado 

financeiro.   

SANTIAGO, 2005, ressalta que o leasing somente foi regulamentado no 

Brasil na década de 1970, através da Lei 6.099/74, porém somente recebeu 

uma adequada redação nos anos 80, com as modificações dadas pela Lei 

7.132/83, que veio ampliar o instituto e determinar suas normas processuais. 

WALD (2004) ressalta que o leasing é o caso de um contrato pelo qual 

uma empresa (arrendatária), desejando utilizar certo equipamento ou imóvel, 

negocia com uma instituição (arrendante) para que adquira o bem e o alugue 

a ela, arrendatária, por determinado prazo.  

Admite-se, segundo o ator, que, ao final do pacto, a arrendatária tenha 

a opção de devolver o bem, renovar o contrato ou comprar o bem mediante 

pagamento do valor residual previamente acordado. 
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Trata-se, pois, de uma operação de financiamento que proporciona ao 

empresário a utilização de bens necessários ao funcionamento da empresa, 

sem ter que comprá-los, o que demandaria investimento de capital que, em 

determinadas circunstâncias, o arrendatário não dispõe (GOMES, 1997, 

p.461). 

GOMES (1997) também ressalta que três empresas são necessárias 

para que se configure uma operação de leasing: a fornecedora dos bens, o 

financiador e a empresa interessada em utilizá-los, ressaltando que, apesar 

da já mencionada proximidade dos dois institutos, o leasing não se confunde 

juridicamente com a locação – e muito menos é regulado pelas normas 

relativas ao aluguel. No leasing, particularmente no operacional, como se verá 

adiante,  pode haver, por exemplo, a compra do bem e a prestação adicional 

de assistência técnica, que não se observam, de modo algum, na locação. 

Segundo SANTIAGO (2005, p.2), muito se tem discutido no campo 

doutrinário sobre a descaracterização do leasing para compra e venda à 

prestação em face da antecipação do pagamento do valor residual garantido, 

com base em interpretações dos arts. 5º, c, e 11, § 1º, da Lei 6.099/74. Sobre 

a matéria, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou na Súmula 263, onde 

se considera cabível a referida descaracterização em virtude da antecipação 

do VRG, sendo, posteriormente, revogada pela Súmula 293, pela qual essa 

antecipação não desconfigura o contrato de leasing, indicando uma mudança 

de posicionamento por parte desse tribunal. 

O leasing, conforme SANTIAGO (2005, p.3), é, portanto, um instituto 

focado em um típico contrato, bilateral, oneroso, comutativo, de execução 

sucessiva e por adesão. Considera-se também que é um contrato misto, 

porque possui características típicas diversas, derivadas dos contratos de 

locação, do de compra e venda e do de financiamento, tornando-se uma 

espécie autônoma de contrato que, entretanto, não se confunde com os 

outros (RIZZARDO, 2000, p. 157). 
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BULGARELLI (1997, p.375) entende ainda que o contrato de leasing é 

firmado em termos personalísticos, embora tal posição, conforme SANTIAGO 

(2005) seja bastante discutida nos meios doutrinários, diante da possibilidade 

da cessão do contrato de leasing. 

As modalidades mais comuns de leasing, tanto no Brasil quanto em 

outros países, são o leasing financeiro, o leasing operacional e o lease-back. 

As modalidades “financeiro” e “ operacional” serão comparadas no próximo 

item deste capítulo, com o foco no leasing operacional sendo o propósito 

central desta dissertação de mestrado. No lease-back, o arrendante compra 

os bens do próprio arrendatário, deixando-os na posse deste último contra o 

pagamento de remuneração, havendo a possibilidade de recompra dos bens 

pelo primeiro proprietário ao término do contrato (GOMES, 1997, p.464). 

Do ponto de vista histórico, MIRANDA (2008, p.2) informa que 

operações com características de leasing podem ser encontradas já na 

Antiguidade, praticadas por centenas de anos, ressaltando que uma forma de 

leasing já era utilizada pelo governo ateniense em suas minas estatais. Nessa 

época, uma determinada quantia de dinheiro era paga pelo Estado como 

garantia de exploração, gerando uma renda anual estabelecida como 

percentagem dos lucros. O arrendatário podia vender o minério ou mesmo 

subarrendar o direito de exploração. 

No Ocidente, o arrendamento mercantil teria sido introduzido pelos 

colonos ingleses, conforme MIRANDA (2008, p.3), por volta de 1700, nos 

Estados Unidos da América. Entretanto, sua verdadeira expansão ocorreu 

somente a partir de março de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, 

quando o Congresso dos EUA promulgou a Lend & Lease Act. Através deste 

instrumento, o governo americano estava autorizado a efetuar empréstimos 

de equipamentos bélicos aos países aliados, sob a condição de que, finda a 

guerra, fossem eles adquiridos ou devolvidos.  

MIRANDA (2008, p. 4) destaca ainda que, na década de 1950, a 

experiência consolidou-se junto ao setor empresarial americano a partir da 
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experiência de um pioneiro empreendedor, D. P. “Pod” Boothe Jr., então 

proprietário de uma fábrica de alimentos na Califórnia, que, necessitando 

atender a um importante contrato de fornecimento firmado com o exército 

americano, com vistas à Guerra da Coréia, e não possuindo equipamentos e 

disponibilidades suficientes para adquiri-los, resolveu alugá-los. Em 1952, 

este mesmo industrial, consolidando-se como um profissional de 

arrendamento, constituiu a US Leasing Corporation – que operava “lisando” 

pallets de madeira para empresas de agribusiness -, deixando essa empresa 

em 1954 para fundar a Boothe Leasing Corporation, destinada especialmente 

ao leasing de equipamentos para os diversos segmentos produtivos da 

economia.  

No Brasil, operações semelhantes aportariam, de forma um tanto 

rudimentar, apenas na década de 1960, quando algumas empresas locadoras 

realizaram as primeiras operações assemelhadas ao leasing. Historicamente, 

a Rent-a-Maq, uma pequena empresa independente, localizada em São 

Paulo, foi a pioneira em estabelecer os primeiros contratos de arrendamento 

no país (MIRANDA, 2008, p. 3). Como, contudo, não havia regulamentação 

para o produto, em especial no âmbito fiscal, observou-se pouca expansão do 

segmento, premido ainda por custos financeiros elevados e pela aplicação de 

técnicas rudimentares de gerenciamento do negócio.  

Somente em 12 de setembro de 1974, com a promulgação da Lei 

6.099, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de 

arrendamento mercantil e dá outras providências, é que este tipo de operação 

foi regulamentada, obedecendo a normas estabelecidas pelo Conselho 

Monetário Nacional, com controle e fiscalização exercidos pelo Banco Central 

do Brasil.  

Pode-se dizer, então, que a partir desse momento, conforme observa 

MIRANDA (2008, p.5), o leasing passou efetivamente a ser praticado no 

Brasil e a fazer parte de nossa história econômica, tornando-se uma 

alternativa para financiamentos de longo prazo, com elevada flexibilidade e 
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grande adequação ao fluxo de caixa e de investimentos da maioria das 

empresas.  

 
2.1. Leasing Financeiro e Operacional 

 

A operação de leasing se assemelha, no sentido financeiro, a um 

financiamento que utiliza o bem como garantia e que pode ser amortizado num 

determinado número de prestações (aluguéis) periódicas, acrescidas, em alguns 

casos, do valor residual garantido (VRG) ou do valor devido pela opção de compra. 

O VRG é estabelecido apenas nos contratos de arrendamento mercantil 

financeiro, muitas vezes proporcionado por instituições estritamente financeiras, e se 

trata de um valor contratualmente garantido pelo arrendatário como mínimo que será 

recebido pela arrendadora na venda a terceiros do bem arrendado, na hipótese da 

devolução do bem.  

O VRG será sempre utilizado para liquidar o valor da opção de compra do 

bem arrendado, conforme pactuado no contrato de arrendamento mercantil 

financeiro. Ao final do contrato de leasing financeiro, o arrendatário tem as opções 

de comprar o bem pelo VRG previamente contratado, renovar o contrato por um 

novo prazo, tendo como principal o valor residual, e devolver o bem ao arrendador. 

No sentido operacional, o leasing não apresenta VRG, com o usuário 

(“comprador”, “arrendatário”) podendo, como também acontece com o aluguel, 

devolver o bem após utilizá-lo na vigência do contrato, encerrando a relação de 

“locação” ou partindo para um novo leasing, “alugando” ou “lisando” (como se diz no 

jargão de mercado) outro bem.  

A opção concorrente é adquirir o bem, porém terá que sê-lo pelo valor 

corrente de mercado, nesta hipótese.   

O leasing operacional, como ressalta SANTIAGO (2005, p.3), ao fim e ao 

cabo, se distingue do aluguel porque, em parte, o valor do bem arrendado vai sendo 

gradativamente amortizado durante o pagamento das contraprestações e, no final do 

contrato, o arrendatário tem a opção de adquirir o bem arrendado pelo valor corrente 

de mercado.  

No aluguel o valor pago pelo locatário ao locador pelo direito de uso é 

considerado uma despesa, jamais se convertendo na formação do valor do bem, 



 

 

17

nem o bem pode ser, em princípio, adquirido, a menos que haja negociações 

inteiramente diversas do princípio que motivou o aluguel.  

O leasing, sobretudo o financeiro, difere-se do financiamento bancário simples 

porque o cliente não pleiteia ou contrata a obtenção de recursos líquidos financeiros 

(mesmo que entregues ao vendedor diretamente, como geralmente acontece). Ele 

contrata e recebe o bem pretendido, pagando a contraprestação pelo seu uso.  

Muito importante é que durante toda a vigência do contrato de leasing, seja 

ele financeiro ou operacional, o bem continua sendo propriedade da empresa 

arrendadora. 

A diferenciação entre leasing financeiro e leasing operacional não é 

meramente didática. Há diferenças essenciais entre ambos os modelos.  

O primeiro, o leasing financeiro, é uma operação de arrendamento mercantil  

de remarcado significado financeiro.  

Na prática é uma operação muito parecida com o financiamento bancário para 

aquisição de bens (embora diferente deste em sua essência, como destacado), 

transferindo ao arrendatário substancialmente todos os riscos inerentes ao uso do 

bem arrendado. Obsolescência tecnológica, desgastes, perda de funcionalidade, 

dentre outras, são questões que cabem ao arrendatário enfrentá-las, uma vez que o 

bem lhe foi entregue. 

 No arrendamento mercantil financeiro as contraprestações e demais 

pagamentos previstos no contrato, devidos pelo arrendatário, devem ser suficientes 

para que a arrendadora recupere totalmente o custo ou valor do bem arrendado 

durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre 

os recursos investidos.  

As despesas de manutenção, de assistência técnica e os serviços correlatos 

à operacionalidade do bem arrendado devem ser de responsabilidade do 

arrendatário, com o preço para o exercício da opção de compra sendo livremente 

pactuado, podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado – embora, 

muitas vezes, seja mesmo um valor simbólico, bastante inferior ao que o bem vale 

naquele momento no mercado. 

No leasing financeiro, esse valor da opção de compra é regido pela cláusula 

de VRG (Valor Residual Garantido), onde se determina o preço pelo qual o 

arrendatário adquirirá o bem ao fim do contrato.  
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Segundo a ABEL, Associação Brasileira de Empresas de Leasing 

(www.leasingabel.com.br), embora não haja registros estatísticos seguros, mais de 

90% dos contratos de leasing financeiro levam o arrendatário a adquirir o bem em 

questão, o que, em grande medida, explica o fato de que instituições financeiras 

strictu sensu se candidatem a ser empresas arrendadoras, pois não enfrentam a 

necessidade de gerenciar o “patrimônio devolvido” pelos clientes.  

 Os poucos casos de bem devolvidos ou retomados por inadimplência são 

leiloados ou vendidos, sem necessidade de qualquer programa especial de 

aproveitamento ou revenda, descartando-se, no Brasil, a venda como sucata para 

aproveitamento do material metálico pela inexistência de um mercado consolidado 

nessa área.  

A instituição financeira, atuando ou não junto com o fabricante, pode prover 

recursos que são carreados ao leasing, tendo nesse negócio uma relação parecida 

com a que tem nos demais negócios financeiros de seu portfólio.  

Do ponto de vista do cliente, seu grande propósito é a aquisição e a 

permanência com o bem, e como ele já “resgata o valor do bem” durante a vigência 

do contrato e ainda paga o VRG, que lhe dá direito a adquirir o bem por um valor, às 

vezes, bem pequeno e até simbólico, fazer o exercício da compra é a regra, ao invés 

de devolver o bem e fazer novo contrato de leasing.  

Se uma empresa de locação de veículos, por exemplo, faz o leasing de uma 

grande frota de automóveis, ela irá preferir exercer a compra no final e fazer a venda 

dos bens no mercado, através de leilões, vendas diretas, liquidações, dentre outras, 

pois já terá resgatado o valor do bem durante o contrato e o VRG é relativamente 

menor que o valor corrente de mercado do bem no fim do contrato (satisfeitas as 

hipótese de boa manutenção do bem durante a vigência do contrato).  

 Já no arrendamento mercantil operacional ou leasing operacional há algo 

diferente na finalização do contrato: o bem, para ser adquirido da arrendadora, tem 

de ser pelo “valor de mercado” e não por um VRG previamente estabelecido e 

amortizado.  

É por essa razão que o leasing operacional guarda, mais que o financeiro, 

uma maior aproximação com o renting (aluguel), sendo que as contraprestações a 

serem pagas pelo arrendatário contemplam o custo de arrendamento do bem e os 

serviços inerentes à sua colocação à disposição do arrendatário. 
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Seu custo, relativamente ao leasing financeiro, é menor proporcionalmente, 

na medida em que o custo do bem não precisa ser amortizado e o ativo, ao final do 

contrato, pode ser comprado ou não pelo cliente pelo seu valor corrente de mercado.  

No leasing operacional o valor presente dos pagamentos realizados pelo 

arrendatário não pode ultrapassar 90% do custo do bem, devendo o prazo contratual 

ser inferior a 75% do prazo de vida útil econômica do bem. 

A distinção fundamental do leasing operacional de que o preço para o 

exercício da opção de compra deve ser o valor de mercado do bem arrendado, não 

havendo previsão contratual de pagamento de VRG (valor residual garantido), tem 

implicações práticas muito relevantes. 

A primeira é que o “negócio leasing operacional” passa a não ser uma 

alternativa atraente para instituições financeiras strictu sensu porque operá-lo exige 

a existência de um aparato operacional para tratar dos bens devolutos, que, 

segundo a ABEL, ocorrem com muito maior freqüência no caso do arrendamento 

mercantil operacional.  

Como o bem deve ser adquirido pelo valor de mercado, apenas em 

circunstâncias muito particulares o cliente prefere manter o bem em seu patrimônio 

após o término do contrato de leasing. Quanto mais acelerada for a evolução 

tecnológica no segmento a que pertence o bem, mais o arrendatário terá interesse 

em devolvê-lo, realizando um novo contrato de leasing que envolva um bem mais 

atual.  

Normalmente, bens mais novos proporcionam rentabilidade maior dada sua 

produtividade intrínseca e, em certos casos, seus custos, tanto de aquisição quanto 

operacionais, são similares ou inferiores aos dos bens mais antigos, motivando a 

troca ao final do contrato de leasing.  

Bens mais novos, por fim, costumam ser tecnologicamente mais avançados 

que os antigos, sobretudo em uma época como a presente, onde a curva 

tecnológica evolutiva ou de aprendizagem da maioria dos produtos é razoavelmente 

ascendente.  

A implicação significativa derivada dessa situação é o fato de que instituições 

financeiras, a menos que associadas a fabricantes ou empresas especialistas, não 

têm interesse em colocar parte de seu funding em negócios de leasing operacional. 

O volume potencial de recursos destinados à área, portanto, é relativamente menor 

que se não houvesse essa limitação.  
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Isso acontece porque, caso enfrentem muitas devoluções de bens 

estabelece-se a questão do que fazer com esses bens. Como não há um mercado 

estabelecido de sucatas para reaproveitamento metálico (e sim apenas de 

aproveitamento de “partes”, com custos de posse e transação mais elevados), 

diferentemente do que ocorre, segundo MIRANDA (2008), nos Estados Unidos, por 

exemplo, as empresas têm como opção apenas vender esses equipamentos para 

terceiros, depois de rearranjados e ajustados.  

Para um fabricante ou uma empresa especializada em determinado tipo de 

produto isto não se constitui num grande problema.  

Muitos fabricantes conseguem aproveitar as carcaças de bens mais antigos 

em seus equipamentos novos e empresas especializadas dominam o conhecimento 

sobre para quem e onde eventualmente vender o equipamento usado, no todo ou 

em parte.  

Mas, uma instituição financeira strictu sensu tem dificuldades operacionais 

para destinar os bens que lhe fossem devolvidos.  

No leasing financeiro como o volume de devolução é menor, uma vez que o 

arrendatário praticamente resgata todo o valor do bem ao longo do contrato, 

restando apenas o VRG, o problema é minorado.  

No leasing operacional, não. É necessário realmente que se estabeleça um 

“novo negócio” agregado ao negócio original do leasing operacional somente para 

gerenciar os ativos devolvidos. 

A conseqüência mais grave de todo esse contexto é mesmo a de 

potencialmente tirar as instituições financeiras diretamente do negócio do leasing 

operacional, pelo fato de elas preferirem o leasing financeiro diante das dificuldades 

impostas pelo funcionamento do sistema do leasing operacional.  

Não há dúvida de que, mesmo desconhecendo-se as cifras envolvidas, o 

negócio do leasing operacional perde recursos que poderiam ser empregados na 

área.  
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2.2. Leasing Operacional no Brasil 

 

Segundo LIMA & DI AGUSTINI (opus cit.) qualquer empresa que esteja 

registrada como uma sociedade de arrendamento mercantil, ou um banco múltiplo 

com carteira de arredamento mercantil, pode atuar no mercado de leasing, tanto 

financeiro quanto operacional. É necessário apenas o interesse da empresa em 

ofertar esses produtos.  

Interesse este que, do ponto de vista do leasing operacional, pode ser 

traduzido também na capacidade da empresa arrendatária de encontrar uma 

solução para o destino do bem ao final do contrato. Caso não haja a compra do bem 

pelo cliente, a empresa de arrendamento tem que ter a capacidade de gerenciar 

este bem, normalmente alienando-o de algum modo (para reuso, para desmanche) 

com um retorno mínimo esperado para a transação. 

Este, na verdade, é o maior entrave ou uma das grandes barreiras à entrada 

no segmento, especialmente por empresas não especializadas, como as instituições 

financeiras, por exemplo. Para o fabricante dos bens não há grandes problemas, 

mas para terceiros essa dificuldade se impõe sobremaneira.  

Mesmo os fabricantes de determinados bens têm que se especializar em 

“lisar” apenas os bens de sua fabricação, pois, se ampliarem o leque de oferta de 

bens, sobretudo incluindo bens não relacionados aos de seu portfólio, terão que ser 

também capazes de “gerenciar a devolução desses bens”.  

Mas, essa dificuldade que aparece no Brasil também está presente em outros 

países, particularmente nos EUA, tido como o país onde melhor se disseminou o 

leasing, tanto financeiro quanto operacional, até o momento.  É fato, contudo, que 

países mais adiantados já experimentam um grau elevado de maturidade no 

segmento e, hoje em dia, já possuem um mercado especializado apenas em tratar 

de bens devolutos.  

MIRANDA (2008) e outros autores consultados ressaltam que existem vários 

fatores que podem ser elencados explicando por que o modelo do leasing 

operacional funciona nos mercados mais maduros, como o americano, e ainda não 

conseguiu se desenvolver no mercado brasileiro.  
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Do ponto de vista do que fazer com o produto ao final do contrato, por 

exemplo, o que explica a solução americana é a “idade do produto”, i.e. a idade do 

leasing operacional no mercado da América do Norte.  

No Brasil, a modalidade do leasing operacional especificamente foi 

regulamentada e estabelecida pela primeira vez, em forma de resolução do Banco 

Central, há pouco mais de cinco anos, enquanto no mercado americano ela existe 

há mais de 50 anos. Isto possibilitou o nascimento e o crescimento de empresas 

especializadas na gestão de ativos que atualmente agem com desenvoltura em sua 

recolocação no mercado americano ou fora dele, seja destinando-os à sucata ou à 

reutilização. 

Também, existem empresas que, usufruindo, sobretudo, dos eficazes canais 

de comunicação contemporâneos, como canais de rádio, microondas e a internet, 

criam verdadeiras centrais capazes de encaminhar “bens devolvidos” de diferentes 

origens a destinos específicos, fazendo o link entre diferentes empresas de leasing 

de todo o território americano. 

Segundo WORLD (2006, p.237), 87% dos bens objeto do leasing operacional 

no mercado americano são atualmente substituídos ao fim do contrato e destes que 

são devolvidos cerca de 70% são destinados ao desmanche e à sucata. O restante 

é comercializado com empresas locais e de outros países que repõem 

equipamentos numa velocidade tecnológica menor que os setores de ponta ou que 

atuam em segmentos onde o avanço tecnológico tem sido mais lento.  

Isto demonstra maturidade e conhecimento por parte do arrendador sobre o 

que são os produtos que “lisam” e sabem como agir com ele numa eventual 

devolução e só a experiência de muitos anos pôde proporcionar tal situação em 

mercados mais maduros (MIRANDA, 2008).  

Outro detalhe importante está na característica contábil do leasing 

operacional. Na prática contábil americana, o leasing operacional é considerado uma 

operação de resultados, enquanto o leasing financeiro é considerado uma operação 

de endividamento e assim aparece nas demonstrações financeiras da companhia.  

No caso brasileiro, ambos - leasing operacional e financeiro - são 

considerados operações de resultado, fora do balanço, o que, em grande medida, 

contabilmente, os torna muito similar.  
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O funcionamento do leasing operacional, entretanto, é bastante simples na 

sua essência. A complexidade do produto não esta na sua forma ou essência, mas 

sim no ambiente econômico em que o leasing operacional está inserido.  

Por exemplo, se existem instabilidades com relação a preços, inflação, 

demanda, taxas de câmbio e juros, é muito difícil para um arrendador prognosticar e 

correr o risco do valor de mercado deste bem por um, dois ou três anos.  

A instabilidade, ou um eventual receio com relação ao que poderá acontecer 

no futuro, tanto no aspecto econômico quanto no político e social, gera o que se 

pode chamar “complexidade do produto leasing operacional”, assim como as 

incertezas sobre a possibilidade ou não de aproveitamento ou alienação do bem 

devolvido no futuro. 

O processo decisório corporativo no Brasil, como destaca MENEZES (2004, 

p.21), é de curto prazo, dado justamente esse quadro de instabilidade persistente ao 

longo da história econômica recente do país. Deste modo, decisões por parte de 

interessados em investir no “negócio do leasing” dependem de cálculos finamente 

ajustados, somados à disponibilidade de capital mais a capacidade de 

gerenciamento sobre o que fazer com o produto no final, como já comentado.  

Um ponto que parece claro para a maioria das fontes e autores consultados, 

como ocorre, por exemplo, com SANTOS (2004, P. 56), é que o produto necessita, 

no Brasil, de maturidade para ser utilizado com maior freqüência no mercado 

brasileiro, inclusive criando possibilidade de maior aproximação entre os agentes 

ofertantes do produto (como já ocorre nas economias maduras), mais do que ocorre 

hoje através de entidades associativas e sindicais patronais. Por maturidade 

entenda-se seu uso continuado ao longo do tempo, proporcionando experiência 

tanto para os demandantes ou usuários do produto quanto para os ofertantes.  

 Do ponto de vista do usuário, o leasing operacional no Brasil é muito similar 

com o mesmo produto ofertado em qualquer outra parte do mundo, principalmente 

se não se considerar os efeitos contábeis da operação. O usuário é aquele que 

necessita do bem por um período definido de tempo e que possui uma dúvida sobre 

se o adquire ou não, à vista ou financiado. Ou ainda aquele que não possui 

disponibilidade ou interesse em despender certa soma de recursos financeiros para 

a compra presente do bem.  
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Também, há os casos daqueles que definitivamente não precisam do bem ao 

final do período de arrendamento e optam pelo leasing pela possibilidade de 

devolução do equipamento ao final.  

A vantagem do leasing para o usuário em relação à locação está na 

possibilidade de “experimentar o produto” e ter a garantia de poder comprar este 

bem ao final do prazo, adquirindo-o, se for o caso, por um valor de mercado 

considerado justo. Ou a possibilidade de devolvê-lo, encerrando a relação ou 

estabelecendo uma nova, com um novo produto.  

Ponto importante do arrendamento operacional, conforme SANTIAGO 

(2005), é a possibilidade do usuário poder escolher um bem específico para a sua 

aplicação e para a sua atividade, propondo ao arrendador que invista no negócio, 

realizando o contrato de leasing operacional. É importante, contudo, que o 

arrendatário entenda que quanto mais específico para a sua atividade for o bem, 

mais custoso será o leasing operacional, pela redução do seu suposto valor de 

mercado ao final do período de arrendamento. E isto ocorre porque, como já 

discutido acima, o mercado secundário para o produto será restrito para um bem 

com características muito especificas, tanto para a venda como para um novo 

arrendamento.  

Para LIMA & DI AGUSTINI (opus cit.), entretanto, a grande vantagem do 

leasing operacional em relação ao leasing financeiro reside em dois pontos básicos: 

o prazo de arrendamento (mínimo de noventa dias para o leasing operacional), 

bastante inferior à operação de leasing financeiro (mínimo de dois ou três anos 

dependendo do equipamento) e a não obrigação de pagar um valor residual no final 

do contrato, podendo ou não adquirir o bem ao final do prazo de arrendamento pelo 

seu valor de mercado, já que, do ponto de vista contábil, no Brasil, as duas 

operações são similares para o arrendatário.  

SANTOS (2004), assim como os demais autores consultados, procura deixar  

claro que, de maneira geral, o arrendatário necessita enquadrar-se mais 

adequadamente às normas associadas ao leasing operacional, entendendo suas 

obrigações no contrato. Por exemplo, o cumprimento total de prazo. Para muitos 

clientes no Brasil, o leasing operacional é tido como uma operação que a qualquer 

tempo pode ser cancelada, mesmo antes do término do prazo contratual, sem 

nenhuma penalidade, o que, contudo, não é correto, apesar da regulamentação ser 

pouco precisa nesse aspecto.  
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Os marcos regulatórios no Brasil, isto é, a legislação e as normas geradas 

pelo Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central do Brasil, neste caso, 

precisam ser mais abrangentes e consistentes com uma boa e duradoura relação 

contratual, evitando que se prolonguem no sistema judiciário a busca de soluções 

para rompimentos de contratos. 

Gráfico 1: Brasil Evolução do Volume de Arrendamento 

 
 

Como o leasing financeiro, como bem destaca LIMA & DI AGUSTINI (opus 

cit.) e também SANTOS (2004), além de MIRANDA (2008), é muito aproximado a 

uma operação exclusivamente bancária, em que o arrendatário, na maior parte 

instituições financeiras, conhece bem o mercado financeiro e sabe como investir ou 

emprestar, obtendo um retorno positivo sobre o valor investido, ele é mais freqüente 

em nossa realidade. O leasing operacional, por trazer os riscos relacionados ao 

tratamento do bem ao final, adquire especificidades que também precisam ser mais 

bem regulamentadas.  

O leasing, tanto financeiro como operacional ainda são produtos cujo 

mercado é, por assim dizer, obscuro para a maior parte dos potenciais clientes, 

principalmente do mundo corporativo. Entretanto, é uma operação que pode ser 

extremamente interessante para companhias do ponto de vista fiscal e contábil, 

assim como para o usuário pessoa física no caso de financiamento de bens 

domésticos e automóveis.  

Para WORD (2006) é relevante, para seu desenvolvimento, que o leasing 

operacional seja divulgado nas economias onde já existe e que seja explicado de 

forma simples e direta para os potenciais usuários, para que este conheça os seus 
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benefícios, e também as suas obrigações. Só assim será possível observar um 

provável crescimento de mercado nos próximos anos.  

No que tange aos investidores em leasing, WORD (2006), ao longo de suas 

mais de quinhentas páginas, é enfático em recomendar ser necessário entender do 

mercado no qual o bem está inserido, especializando-se em gestão de ativos, além 

de oferecer manutenção e serviços, como seguros e outros, junto com o contrato do 

leasing operacional.  

AMEMBAL (2000) traz recomendação semelhante tanto para arrendadores 

quanto para arrendatários, reclamando a divulgação de ambas as espécies de 

leasing, particularmente nas economias emergentes onde esses produtos ainda não 

alcançaram a amplitude que possuem nas economias desenvolvidas.  

 

Tabela 1: Evolução das Operações de Leasing no Brasil (quantidade) 

TIPO DE BENS 2001 2002 2003 2004 
Veiculos e afins 3885 1661 1678 3827 
Máquinas e equipamentos 919 682 652 1114 
Equipamentos de Informática 410 342 533 506 
Imóveis 56 29 21 19 
Aeronaves 22 19 30 38 
Móveis e utensilios  15 10 10 18 
Navios 4 1 1 2 
Outros 186 50 62 32 
Fonte: World Leasing Yearbook & ABEL, 2006 

 

A evolução do leasing no Brasil, entretanto, tem se dado com baixa 

consistência. É provável que também no território dos EUA, nos anos iniciais do 

produto, tenha ocorrido quadro semelhante ao que se observa hoje em dia em nossa 

realidade e, provavelmente, também nas dos demais países emergentes. 

No fim dos anos 90, conforme se pode ver pelo gráfico 1, o volume de 

negócios de leasing parecia ser ascendente, levando a um prognóstico otimista em 

relação à primeira década do novo século. O que se observou, na seqüência, 

entretanto, foi uma redução das operações de leasing, por conta, sobretudo da 

instabilidade que, segundo LIMA & DI AGUSTINI (opus cit.), caracteriza nossa 

realidade, em variados sentidos.  

A tabela 1 mostra que em praticamente todos os segmentos de bens houve 

redução das operações de leasing, especialmente nos anos de 2002 e 2003, 

período de reconhecida instabilidade que coincidiu com trocas de governo e efeitos 

perversos de crises financeiras e choques de oferta mundiais. É notável, segundo os 
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dados da tabela, que o setor de informática, justamente o que é considerado mais 

flexível e de importância estratégica para os negócios, reagiu mais cedo que os 

demais na fase de recuperação após 2003.  

A recuperação, porém, somente se revelou de modo consistente a partir de 

2004, com o volume de negócios recuperando a posição do início da década.  

   

Tabela 2: Valor das Operações de Leasing por Setor Brasil 2001-2004 

Brasil Leasing Por Setor de Atividade (US$ M) 
SETOR 2001 2002 2003 2004 

Pessoas Físicas $1.011 $300 $402 $1.170 
Serviços $2.086 $1.219 $1.471 $1.984 
Comércio $753 $444 $430 $561 
Indústria $777 $520 $501 $674 
Estatais  $52 $32 $39 $47 
Outros $668 $445 $275 $369 
Total (US$M) $5.347 $2.960 $3.118 $4.805 
Fonte: World Leasing Yearbook & ABEL, 2006 

 

Infelizmente não há dados compilados para o período posterior a 2005, 

porém, no caso da economia brasileira, a recuperação recente, com crescimentos 

expressivos em 2006 e 2007, levam a crer que as operações de leasing, tanto 

financeiro quanto operacional (com prevalência do primeiro), cresceram no mínimo 

no mesmo ritmo da economia. Do ponto de vista dos valores das transações de 

leasing no mesmo período, pode-se notar que o comportamento foi similar ao 

observado na análise das quantidades das transações, ocorrendo queda substantiva 

nos anos estudados, seguido de recuperação no ano de 2004, quando ficou 

demonstrado que as instabilidades do início da década estavam sendo superadas.  

A tabela 2 mostra que os negócios com leasing saiu de US$5,3 bilhões para 

US$2,9 bilhões entre 2001 e 2002, alcançando o volume de US$4,8 bilhões em 

2004, vindo de um crescimento de 50% em relação a 2003, quando a magnitude das 

operações foi de quase US$3,2 bilhões. 

 No que tange ao desempenho percentual comparativo, a queda média foi de 

45% entre 2001 e 2002, conforme WORD (2006), ocorrendo leve recuperação, de 

5%, até o ano de 2003, observando-se um amplo crescimento entre 2003 e 2004.  

Na média geral, contudo, no período estudado, as operações de leasing  

experimentaram um decrescimento de cerca de 1,5%, esperando-se, agora, uma 

recuperação nos anos seguintes, acompanhando o crescimento da economia 

brasileira que, por sua vez, vem acompanhando o crescimento da economia 
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mundial, posto não haver no país planos de desenvolvimento ou de incentivos aos 

negócios propostos nacionalmente, seja por entidades privadas quanto públicas.   

 

Tabela 3: Percentual das Operações de Leasing por Tipo de Bens - Brasil 

LEASING POR TIPO DE BENS (2004) 
Veiculos e afins 70% 
Máquinas e equipamentos 14% 
Equipamentos de Informática 9% 
Imóveis 5% 
Aeronaves 0,60% 
Móveis e utensilios  0,60% 
Outros 0,40% 
Total 100% 
Fonte: ABEL, 2008 

 

A partir de 2004, há sinais de que os negócios com leasing vêm subindo na 

mesma proporção do crescimento da economia brasileira que, segundo o IBGE, 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cresceu 5,2%em 2004, 3,2% em 2005, 

2,9% em 2006 e 5,4% em 2007. Agora, durante o ano de 2008, ares de recessão 

econômica parece que se aproximam dos países desenvolvidos, a partir da 

consolidação da crise do mercado imobiliário nos EUA, podendo levar também os 

países emergentes e uma situação econômica menos pujante, com reflexos nos 

investimentos e, por conseqüência, nos negócios do segmento de leasing. 

Atualmente, conforme divulga a ABEL (opus cit.) em seu site, os negócios 

com leasing são destinados, em 70% dos casos, a financiar a aquisição de 

automóveis e materiais de transporte afins, aqui incluindo operações desde apenas 

uma unidade individual até o financiamento de frotas de veículos.  

Em seguida, vem o segmento de máquinas e equipamentos que ocupa quase 

15% do total de negócios, seguidos por equipamentos de informática com quase 

10% e imóveis com 5%. No que tange aos setores de atividade, Serviços demandam 

46% das ofertas de leasing, o comércio 21%, a indústria 17% e os demais 

segmentos da economia, incluindo as empresas e organismos estatais, ficam com 

os restantes 16%.  
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Tabela 4: Percentual das Operações de Leasing por Setor de Atividade - Brasil 

LEASING POR SETOR DE ATIVIDADE 
Serviços 46%
Comércio 21%
Indústria 17%
Estatais e outros 16%
Total 100%
Fonte: ABEL, 2008 

 

 Para assegurar que os negócios com leasing vêm crescendo de forma 

ascendente, a ABEL divulga com freqüência o valor presente das carteiras de 

negócios das várias instituições a ela associadas.  

  

Gráfico 2: Evolução do Valor Presente da Carteira de Leasing  
Brasil 1999-2007 (R$M) 

 
 

O que se observa, quando tais dados são plotados em um gráfico, é que 

efetivamente, no período de 1999 a 2007, o  valor presente  das carteiras saltou de 

R$17,15 bilhões para quase R$64 bilhões. 

 O mesmo desempenho se observa no número de contratos, que salta de 1,69 

milhões para quase 2,5 milhões de contrato no mesmo período, sempre registrando-

se um período de redução de negócios entre os anos de 2002 e 2003, como já 

observado anteriormente.  

O Brasil, numa análise comparativa com alguns países da América Latina, é, 
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entretanto um dos emergentes com melhor desempenho relativo, pois, além de 

contar com as maiores empresas de leasing da região, tem a maior participação na 

lista dos ativos em leasing.  

Segundo a ABEL (opus cit.) que menciona dados da The Alta Group, empresa 

que empreendeu um projeto que visa consolidar as informações acerca das 

companhias de leasing na América Latina e estabelecer benchmarks regionais, do 

total de ativos em leasing em 2005, que alcançou a cifra de US$23,2 bilhões, 44% 

são de companhias brasileiras (ou US$10,2 bilhões).  

O Brasil é acompanhado pelo Chile (com US$4,2 bilhões, ou 18%), pelo 

México (com US$2,6 bilhões, ou 12%), pela Colômbia (com US$2,6 bilhões, ou 12%) 

e pelo Peru (com US$1,4 bilhão, ou 6%). 

The Alta Group (apud. ABEL), mostra que o Brasil era classificado, em 2005, 

como a   9ª economia mundial, medido pela PPC Paridade do Poder de Compra, 

onde o leasing representava 8,9% do investimento anual em equipamentos 

realizados na economia, o que é confirmado por dados do IBGE.  

 Do montante “lisado”, cerca de 70% eram de equipamentos nacionais e 30% 

de importados, observando-se que o leasing operacional vinha ganhando força, 

posto que, no mercado brasileiro é favorecida a prática do leasing com a 

possibilidade de a ferramenta poder ser oferecida tanto por arrendadoras mercantis 

quanto por bancos múltiplos. Nada, contudo, é dito sobre a questão de se 

operacionalizar os bens devolvidos dos arrendatários, conforme já discutido 

anteriormente.  

 Para VASCONCELLOS (2006) são considerados fatores positivos na 

economia brasileira a presença de um mercado de capitais desenvolvido e 

sofisticado, ao que se soma a atuação ostensiva e pró-ativa de instituições setoriais, 

como a ABEL, que, no caso do segmento de leasing é a principal associação das 

empresas do ramo.  

 No Chile, segundo a ABEL, mencionando dados da ACHEL (Asociación 

Chilena de Leasing), em 2004 o arrendamento mercantil representava 15,1% do 

investimento em capital fixo da economia, proporcionalmente maior do que o 

observado no Brasil, acrescentando-se que os investimentos chilenos estavam em 

grande dinamismo devido ao aumento da demanda chinesa por cobre e outros 

produtos básicos, onde também havia uma lei tributária favorável pela qual as 

arrendadoras podem aplicar depreciação acelerada, com os impostos indiretos não 
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afetando a viabilidade dos negócios e o mercado de capitais alcançando um grau de 

desenvolvimento que permite o acesso a fundos de longo prazo. 

  A ABEL destaca que, no Chile, há bastantes importações de bens de capital, 

envolvendo: 

• automóveis: US$ 684 milhões; 

• equipamentos de telecomunicação: US$ 468 milhões; 

• veículos comerciais: US$ 461 milhões; 

• computadores: US$ 361 milhões. 

 

Do ponto de vista do arrendamento por tipo de bem, o Chile apresenta: 

• imóveis: 47,4%; 

• equipamentos de transporte: 15,9%; 

• veículos: 9,2%; 

• equipamentos industriais: 7,2%.  

 

Observa-se, claramente, uma diferença de perfil entre os negócios de leasing no 

Brasil e os negócios realizados no Chile.  

 No México, por sua vez, que era a 14ª economia mundial, em 2005, medida 

pelo PPC, o leasing representou, naquele ano, 1,87% do investimento anual em 

capital fixo da economia mexicana, contra 1,35% do ano anterior. E embora o 

mercado de capitais seja cada vez mais desenvolvido, especialmente em 

securitização, ainda há grandes desafios em funding.  

Nas operações mexicanas de leasing, as principais importações de bens de 

capitais em 2005 foram: 

• equipamentos de telecomunicações: US$ 8,7 bilhões; 

• equipamentos elétricos: US$ 8,2 bilhões; 

• automóveis: US$ 6,4 bilhões; 

• computadores: US$ 6,2 bilhões. 

 

A Colômbia era a 27ª economia mundial em 2005, onde segundo o Dane 

(Departamento Administrativo Nacional de Estatística), apud. ABEL, o leasing 

representou, em 2005, 10,5% do investimento em equipamentos na economia 

colombiana, tendo havido a expansão do arrendamento mercantil impulsionando um 

crescimento de 27% em investimentos em 2004 e 2005. 
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As principais importações colombianas de bens de capitais por conta de 

leasing foram: 

• equipamentos de telecomunicações: US$ 891 milhões; 

• automóveis: US$ 690 milhões; 

• aeronaves: US$ 618 milhões; 

• máquinas industriais: US$ 560 milhões. 

 

Na Colômbia observam-se grandes incentivos ao leasing, com operações 

isentas de IVA (Imposto sobre Valor Agregado), com o mercado de capitais 

adquirindo cada vez maior desenvolvimento, havendo forte atuação da Fedeleasing 

(Federación Colombiana de Compañias de Leasing), com conquistas em questões 

tributárias, dentre outros fatores.  

Por tipo de bem, o arrendamento na Colômbia tem se voltado para: 

• equipamentos: 40,8%; 

• veículos: 28,5%; e 

• equipamentos de TI: 6,3%. 

 

O Peru foi classificado como a  48ª economia em 2005, onde o leasing, de 

acordo com o INEI (Instituto Nacional de Estatísticas e Informática), apud. ABEL, 

representa 10,04% do investimento anual em equipamentos da economia.  

O setor vem crescendo de maneira sustentável, porém lenta, e o mercado de 

capitais ainda se encontra em desenvolvimento. 

As principais importações peruanas de bens de capitais por conta de leasing 

são: 

• equipamentos de telecomunicações: US$ 316,8 milhões; 

• computadores: US$ 239,8 milhões; 

• automóveis: US$ 196,3 milhões. 

 

A ABEL oferece também informações consolidadas sobre o leasing na 

América Central onde, juntas, as nações integram a CAFTA (Central America Free 

Trade Agreement) representando, em 2005, algo como a 37ª economia mundial.  A 

contribuição do leasing para a formação de capital fixo na região situa-se entre 

15,5% (em El Salvador) e 28,9% (Honduras) do PIB, algo um tanto superior ao que 

ocorre no Brasil, guardadas as devida proporções.  
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Na América Central, as principais importações de bens de capitais por conta 

do leasing são: 

• automóveis: US$ 1,1 bilhão; 

•  equipamentos de telecomunicações: US$ 767,2 milhões; 

• computadores: US$ 319,8 milhões. 

 

 O arrendamento por tipo de bem: 

• veículos: 49%; 

• computadores: 32%; 

• maquinário industrial: 17%. 

 

O leasing no Brasil, contudo, segundo a ABEL, parece ter voltado 

definitivamente ao centro das atenções, especialmente o leasing financeiro, posto 

que os consumidores de veículos, no princípio de 2008, demandaram operações de 

leasing na magnitude de 40% do total de operações. E as vendas de automóveis 

bateram seguidos recordes nos primeiros meses do ano, segundo o site 

www.valoreconomico.com.br. 

No primeiro trimestre de 2008, enquanto o saldo das operações de crédito 

direto ao consumidor apresentou crescimento de 3%, subindo para R$ 83,7 bilhões, 

o arrendamento mercantil para pessoas físicas avançou 20%, para R$ 36,3 bilhões, 

segundo dados do Banco Central. 

Para a ABEL, a explicação para a perda de força do leasing, entre 1999 e 

2003, se deveu ao fato de que a maior parte dos contratos ainda era indexada ao 

dólar e houve uma forte desvalorização cambial no período, por conta das crises já 

comentadas, o que provocou aumento dos empréstimos diretos contra operações de 

arrendamento mercantil.  

Depois de 2004, conforme observado nos dados apresentados, o 

arrendamento vem se recuperando, usando agora taxas prefixadas diante de um 

cenário de estabilidade não experimentado pelo país nas últimas décadas. 

Em 2008, observou-se mesmo uma verdadeira explosão das operações de 

leasing (dados ainda não consolidados), derivada, sobretudo, do aumento do IOF 

Imposto sobre Operações Financeiras sobre o crédito, já que o leasing é isento 

deste tributo e foi buscado como uma alternativa de ganho tributário.  

Segundo a ANEF, Associação Nacional das Empresas Financeiras, ligada às 
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montadoras de veículos, no fim de 2007, o leasing já era responsável por 30% de 

todos os novos empréstimos para automóveis e a expectativa era de que o produto 

encerrasse o ano na frente do crédito direto ao consumidor.  

Os dados, infelizmente, ainda não estão consolidados, mas já se sabe, 

segundo o Banco Central, que não foi apenas o arrendamento que cresceu.  

O crédito total teve aumento de 31,1% nos doze meses encerrados em março 

de 2008, acima dos 27,8% observados durante o ano todo de 2007, apesar de 

medidas governamentais recentes que deveriam desestimulá-lo e dos cenários de 

crise e de recessão que se avizinham do país.  

O saldo total do crédito no período atingiu R$992,7 bilhões, equivalentes a 

35,9% do Produto Interno Bruto, o nível mais alto desde os 36,8% contabilizados em 

janeiro de 1995.  

Através das estatísticas divulgadas pelo Banco Central, observa-se que os 

juros médios cobrados nos empréstimos bancários subiram de 37,4% para 37,6% 

entre fevereiro e março de 2008, puxados especialmente pelo aumento dos custos 

de captação dos bancos, que passou de 11,4% para 12,2% entre fevereiro e março.  

O destaque foi, então, o leasing, cujo saldo nos doze meses encerrados em 

março dobrou, sendo que, nas pessoas físicas o aumento foi de 121,5% e entre as 

empresas, o saldo atingiu R$ 40,3 bilhões, com avanço de expressivos 84,8%.  

Note-se que esses dados referem-se, em maioria, às operações de leasing 

financeiro. O leasing operacional, estima-se, não ultrapassa 20% deste total.  

A operação de leasing financeiro já era mais barata por trazer benefícios 

fiscais aos bancos, posto que o arrendamento permite um melhor planejamento 

fiscal, já que a depreciação do bem é dedutível do imposto.  

Com o aumento da alíquota do IOF para operações de crédito, que ficou, no 

mínimo, 1,5% mais cara do que o arrendamento, a diferença se tornou ainda mais 

relevante em favor das operações de leasing.  

Segundo a ABEL, os bancos têm, ademais, um novo incentivo para realizar 

operações de leasing, devido à criação de um compulsório de 25% (que será 

aplicada de forma escalonada ao longo de 2008) sobre os depósitos interfinanceiros 

captados de sociedades de leasing ou arrendamento mercantil.  

Como apenas a parcela que não for usada pela leasing é transferida para os 

bancos, é interessante fazer a operação de arrendamento para reduzir o valor 

depositado no Banco Central.  
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Segundo o Valor online (opus cit.), nos últimos anos, os bancos vinham 

usando suas subsidiárias de leasing para captar recursos com emissão de 

debêntures e usavam o dinheiro em operações de crédito tradicional, evitando o 

recolhimento do compulsório. Em novembro de 2007, o sistema bancário 

apresentava R$160 bilhões em depósito interfinanceiros de empresas de leasing.  

Os dados trimestrais do balanço do Bradesco divulgados em 2008 ilustram 

bem os efeitos dessa mudança, com o saldo do crédito ao consumidor para veículos 

de pessoas físicas apresentando leve alta de 0,4% no primeiro trimestre, 

permanecendo em R$ 21,2 bilhões. Nesse mesmo período, o leasing operado por 

essa instituição financeira avançou 59%, passando de R$ 3,3 bilhões, no fim de 

2007 para mais de R$ 5,3 bilhões, em março de 2008. 

Nas concessões para empresas, o quadro se confirma, com o saldo do 

crédito direto subindo 0,7% enquanto o leasing cresceu 20% no mesmo período.  

Analisando o balanço do Bradesco, observa-se que a instituição, a partir de 

2007, passou a fazer um volume maior de operações de financiamento de veículos 

novos na modalidade leasing, o que justifica os altos índices de crescimento 

assinalados. 

É de se supor que outros bancos experimentam expansão semelhante e que 

haja efeitos positivos também para o leasing operacional.  

A decisão das empresas financeiras em relação ao leasing está ligada tanto a 

possibilidade de emitir debêntures para captação quanto pela nova configuração do 

mercado, com forte demanda por equipamentos e indicadores econômicos 

equilibrados, exceção dos preços (que mostram sinais de ascendência desde o 

principio de 2008, somente se reduzindo com o possível cenário recessivo que se 

avizinha do mundo neste final de 2008).  

Não há como, portanto, desconsiderar que o leasing está ganhando um 

grande espaço na economia brasileira.  

 

2.3. Leasing Operacional no Mundo 
 

 O World Leasing Yearbook é uma publicação anual que faz um resumo das 

atividades relacionadas às operações de leasing em vários países do mundo.  Seu 

exame facilmente conduz a uma conclusão importante: não há país no mundo onde 

o leasing tenha penetrado com maior significância que os Estados Unidos.  
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 A simples observação das magnitudes de financiamento utilizando o leasing, 

representando algo em torno de 30% do investimento total do país, dá conta de uma 

substancial diferença do sucesso do produto no território americano em relação a 

outros países, sejam da região, sejam de outros continentes.  

  

Tabela 5: Relação entre Volume de Investimento e Leasing nos EUA 

EUA Leasing de Equipamentos (US$ B) 
SETOR 2001 2002 2003 2004 

Investimento Total $697 $645 $670 $735 
Leasing $216 $206 $194 $220 
Proporção 31% 32% 29% 30% 
Fonte: World Leasing Yearbook & ABEL, 2006 

  

 Somente a Austrália apresenta uma performance percentual parecida (20% 

em média do investimento total), porém com magnitudes mais modestas, seguida 

pela Alemanha (15,7%), pela Suécia (12,7%) e pela França (11,4%), conforme 

WORLD (2006, p. 6).  

  WORLD (2006) assegura que, mesmo já sendo razoavelmente maduro nos 

EUA, com mais de 50 anos como produto aplicado, o leasing demonstra possuir um 

grande espaço a disputar entre as diversas modalidades de financiamento e 

apresenta grande dinamismo, com taxa de crescimento médio em torno de 10% ao 

ano nas últimas duas décadas. 

 Ainda assim, um fenômeno curioso foi observado no meio da corrente 

década, com a Europa, pela primeira vez, conforme mostra a tabela, ultrapassando 

os EUA em termos de variação de market share, permanecendo, todavia, os EUA 

como detentor da maior fatia das operações de leasing em valor no mundo.  
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Tabela 6: Volume e Crescimento Por Região 

    Volume Anual Crescimento Market Share Market Share   
Posição Região (US$ Bi) 2004 2003-2004  Mundial 2003 Mundial 2004 Variação

1 EUA 240,7 7,4% 43,8% 41,6% -2,2% 
2 Europa 229,8 20,8% 37,2% 39,6% 2,4% 
3 Asia 85,2 7,1% 15,5% 14,7% -0,8% 
4 Oceania 8,1 6,1% 1,5% 1,4% -0,1% 
5 Africa 7,9 26,2% 1,2% 1,4% 0,2% 
6 América do Sul 7,5 92,8% 0,8% 1,3% 0,5% 

TOTAL 579,2   100,0% 100,0%   
Fonte: World Leasing Yearbook, 2006 

 
 A tabela mostra também não apenas a proeminência dos EUA tanto em 

volume financeiro quanto em domínio relativo do mercado de leasing, mas revela 

também que a América do Sul, onde se encontra o Brasil, é a região com menor 

participação dentre todas no que tange às operações de leasing, superada inclusive 

pela África, tida como um continente menos avançado globalmente. 

A América do Sul, capitaneada pelo Brasil, conforme demonstrado 

anteriormente, apresentou crescimento expressivo das operações de leasing entre 

os anos de 2003 e 2004, representando um crescimento em valor de quase 93% 

(somente o Brasil cresceu quase 118%). Todavia, permanece ainda na rabeira das 

demais regiões mundiais, com seu market share em termos mundiais alcançando 

apenas 1,3%.  
Naturalmente, segundo WORLD (2006), depois dos EUA, a região com maior 

volume de operações é a Europa, com destaque para Alemanha, Suécia e França, 

seguidas da Inglaterra como países onde o produto encontra maior penetração.  

Esses indicadores servem, sobretudo, para corroborar uma conclusão 

corrente no Brasil: a de que há muito ainda a ser desenvolvido para o leasing em 

nosso país, e em particular para o leasing operacional.  

O volume de operações, em valor e em quantidade é bastante diminuto no 

Brasil em relação aos demais países e regiões do mundo desenvolvido, porém o 

país lidera e está bem distante da maioria dos países da América Latina.   

Por exemplo, o Brasil ocupa, em termos de valor, segundo WORLD (2006), o 

18º lugar dentre todos os países examinados pelo World Leasing Yearbook com 

respeito às operações de leasing. O México, primeiro país da América Latina depois 

do Brasil a aparecer na lista, ocupa apenas a 27ª posição, apresentando,  em 2005, 

segundo a ABEL (2008) apenas 1,87%do investimento anual em capital fixo da 
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economia mexicana, contra 1,35% do ano anterior.  
 

Tabela 7: Países do Mundo: Volume, Crescimento e Penetração 

    Volume Anual CRESCIMENTO PENETRAÇÃO 
PAÍS (US$ Bi) 2004 (%) 2004 DE MERCADO 

EUA $240,7 7,4% 29,9% 
Japão $74,4 3,4% 8,7% 
Alemanha $55,2 10,7% 15,7% 
Itália $29,3 17,1% 11,4% 
UK $27,9 -0,3% 9,4% 
França $27,3 5,7% 9,0% 
Canadá  $18,2 19,0% 23,3% 
Espanha $14,8 16,5% 22,9% 
Austrália $7,5 2,1% 20,0% 
Austria $6,9 31,4% 12,3% 
Russia $6,8 85,4% 7,5% 
Africa do Sul $6,6 15,0% Não disponível 
Holanda $6,3 3,4% 6,9% 
Suiça $6,3 -4,6% 10,5% 
Suécia $5,9 -2,6% 12,7% 
Dinamarca $5,1 20,0% 8,0% 
Belgica $4,9 1,4% 8,7% 
Brasil  $4,8 117,5% 7,7% 

Fonte: World Leasing Yearbook, 2006 

 
O expressivo crescimento observado no volume de negócios brasileiros de 

leasing a partir de 2003, contudo, não foi suficiente para alavancar a penetração de 

mercado do leasing em relação às demais fontes de financiamento existentes na 

economia brasileira.  

Os principais países, com quem acreditamos que o Brasil deva ser 

comparado, em especial os que são economias iguais ou maiores que a do nosso 

país, têm penetração superior a 10% com magnitudes muito expressivas no que 

tange ao volume de operações em leasing.  

Há, portanto, muito a ser feito ainda para que no Brasil se passe dos atuais 

7,7% de penetração para um desempenho como o da Austrália (com 20% de 

penetração), do Canadá (com 22,3%) ou da Alemanha (com 15%), apenas para citar 

alguns.  

O Global Leasing Report, do London Financial Group (apud WORLD, 2006, 

p.4), assegura que os negócios de leasing no mundo vem crescendo de forma 

exponencial desde meados dos anos 1970, observando-se pequenas inflexões 

apenas nos períodos recessivos do início dos anos 90 e depois do 11 de setembro 

de 2001.  
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Embora seja difícil fazer comparações regionais de forma estrita, a América 

Latina se destacou nesse princípio do século, primeiro por acompanhar o recesso 

observado após o 11 de setembro, depois por demonstrar imenso dinamismo, num 

processo vigoroso de recuperação, conforme já comentado, especialmente com o 

caso do Brasil, demonstrando que há muito espaço a ser ocupado e muito que se 

fazer para que o leasing se torne uma importante arma em favor do desenvolvimento 

econômico.  

Do ponto de vista da diferenciação entre o leasing financeiro e o leasing 

operacional, os dados disponíveis não fazem muita distinção, tratando tudo sob a 

rubrica única “leasing”. Entretanto, sabe-se que nos países centrais, sobretudo nos 

mais desenvolvidos, o leasing operacional compartilha o mercado em igualdade com 

o leasing financeiro, dado a maturidade do produto nessas realidades.  

No caso brasileiro, como já discutido amplamente, o leasing operacional ainda 

depende muito do amadurecimento das condições sócio-econômica e ambientais, 

em especial a existência de maior estabilidade nos indicadores econômicos, para 

que o produto possa efetivamente conquistar seu espaço e, junto com o leasing 

financeiro, posicionar melhor o país no ranking mundial.  

  

 

 

 



 

 

40

3. DEFICIÊNCIAS E POTENCIALIDADES DO LEASING 
    OPERACIONAL NO BRASIL 
 

 

A apresentação do leasing operacional nos capítulos precedentes permitiu 

evidenciar algumas potencialidades do produto e, naturalmente, algumas 

deficiências que, se corrigidas, permitirão, provavelmente, sua expansão, dando 

contribuição ao desenvolvimento de negócios e, em última instância, até mesmo 

impulsos ao desenvolvimento econômico do país de forma mais ampla.  

 

3.1. Marco Regulatório 
 

Para SANTIAGO (2005), O leasing operacional no Brasil tem como marco 

regulatório um conjunto de Leis, Resoluções do Banco Central e Instruções 

Normativas e Portarias da Receita Federal.  

Conforme lembram LIMA & DI AGUSTINI (opus cit., p.31) a regulamentação 

do leasing e particularmente do leasing operacional no Brasil é relativamente 

recente, especialmente se comparada a outros tipos de financiamento. 

O primeiro regulamento se deu em setembro de 1974, através da Lei no. 

6.099, um diploma legal de caráter essencialmente tributário e pouco financeiro ou 

comercial, alterado e complementado apenas uma década depois, pela Lei 7.132, de 

outubro de 1983.  

MIRANDA (2008) destaca que especificações sobre questões financeiras e 

operacionais do leasing, contudo, somente ficaram claras com a Resolução 980 do 

Banco Central do Brasil, de dezembro de 1984, que estabeleceu diretriz especifica 

para as sociedades de arrendamento mercantil e para os bancos que operassem 

com carteira de arrendamento mercantil. 

Mais doze anos foram necessários para que o Banco Central emitisse a 

Resolução 2.309, de agosto de 1996, que revogou a Resolução 980, criando e 

dando o escopo definitivo para o leasing operacional, ainda assim com limitações 

que só seriam corrigidas com a Resolução 2.465, de fevereiro de 1998, que ajustou 

as operações de leasing operacional para torná-las mais próximas do modelo 

praticado na realidade dos EUA.  

Um conjunto complementar de orientações e diretrizes vem sendo 
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continuamente emitido pelas autoridades da Receita Federal e do Banco Central  

com o sentido, por assim dizer, mais de disciplinar as operações cotidianas que de 

dar formato geral ao leasing operacional, com avanços tributários e contábeis.  

A legislação corrente, porém, é, com todo sentido, muito mais completa e 

próxima dos padrões internacionais, prescindindo, porém, de uma parte que 

regulamente especificamente, por exemplo, a importante questão da depreciação 

acelerada, ainda não admitida em nosso país.  

Foi editada no Diário Oficial de 28/12/2007 a Lei nº. 11.638/07, que trás 

mudanças profundas nos critérios de contabilização do ativo, do passivo e do 

resultado, fazendo com que todas as empresas já a partir de 1º/01/2008, 

apresentem as demonstrações financeiras em novo perfil, dentro do contexto do que 

se chamou a Nova Lei das S/A. (agora, sim, com normas muito mais próximas do 

US GAAP os “princípios contábeis geralmente aceitos” dos Estados Unidos e 

seguindo as Normas Internacionais de Contabilidade - International Accounting 

Standard IAS, atualmente conhecidas como normas IFRS International Financial 

Reporting Standard).   

Segundo MIRANDA (2008), nada dessa nova lei, que atualiza a tradicional Lei 

das S/A., no.6406/76, vem trazer mudanças para as atividades do leasing 

operacional, não se tratando, especificamente, por exemplo, da importante questão 

da depreciação acelerada.  

Eventualmente, o fato das normas contábeis gerais se encaminharem para os 

padrões internacionais venha a fazer, no futuro, com que a legislação atinente ao 

leasing operacional seja atualizada. No Brasil, conforme lembram LIMA & DI 

AGUSTINI (opus cit., p.40), a legislação brasileira sobre o leasing operacional 

também ainda não o distingue claramente do leasing financeiro.  

O marco regulatório, neste sentido, portanto, talvez necessite passar mesmo 

por uma reformulação geral em busca de maior simplicidade, modernização e 

agrupado em um único compêndio legal, ao invés de se basear num conjunto 

gigantesco de pequenas normas que hoje servem de base para operações de 

leasing operacional.  
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3.2. Deficiências de Back Office 
 

 MIRANDA (2008) e, especialmente LIMA & DI AGUSTINI (opus cit.), dão 

amplo destaque para o fato de que, seguramente, uma das especificidades do 

leasing operacional no Brasil é sua estrutura de back office, que se notabiliza por 

duas importantes características:  

• as empresas de leasing operacional, de qualquer porte ou tamanho, não 

apresentam, entre si, qualquer integração, seja de sistemas, seja de 

operações, seja de compartilhamento de informações que tornem suas 

atividades menos custosas, ao mesmo tempo desonerando o cliente, tomador 

de seus serviços. As empresas não possuem, de forma organizada no 

mercado, o que, no ambiente dos países mais desenvolvidos, se denomina 

“back office desk” que reduzem substancialmente os custos do sistema e das 

empresas individualmente ao se criarem verdadeiras centrais regionais de 

apoio (financiadas pelas empresas afiliadas e usuárias) que atuam, segundo 

WORLD (2006), primeiro com informações qualificadas do sistema e dos 

usuários, segundo com serviços correlatos e complementares, como seguros, 

assistência técnica, treinamento, dentre outros, possibilitando que o leasing 

operacional seja uma linha das mais bem sucedidas em países europeus e 

nos Estados Unidos, compartilhando o mercado com o leasing financeiro;  

• internamente, no caso brasileiro, as empresas que operam o leasing 

operacional, são aquelas especializadas num ou em poucos tipos de 

produtos, geralmente de fabricação própria ou de empresas associadas para 

a oferta do leasing, o que significa que não existem grandes operadoras de 

leasing que tenha um menu de produtos extenso e que possa satisfazer 

diversos segmentos industriais ou de serviços. Estas empresas, por outro 

lado, operam isoladamente, no máximo convergindo através de associações 

de classe, mas inexistindo links com objetivo de redução dos custos de 

transação, de “amarração” das informações dos clientes ou de busca de 

solução de problemas comuns, incluindo o apoio de back office como dito 

anteriormente.   
 

WORLD (2006) destaca que, nos EUA, as empresas de leasing, sejam 

pequenas, médias ou grandes se organizam para dispor de centrais de assistência 
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técnica, de seguros, de contabilidade e administração de carteiras de leasing.   

E, segundo AMEMBAL (2000), tais empresas são conscientes de que, ao 

contrário do que ocorre na maior parte dos produtos industriais, no leasing a 

transação não termina com a venda. Depois que uma operação é iniciada, agentes 

contábeis, fiscais e atuariais passam a gerir o leasing junto com a empresa 

promotora do arrendamento. Há desafios importantes na fase de manutenção, 

alguns críticos, que exigem intervenção em qualquer fase do contrato de 

arrendamento e do ciclo de vida do produto., porém como a estrutura já está 

amadurecida, as soluções são encontradas com relativa facilidade (AMEMBAL, 

2000, p. 132)  

Há, por assim dizer, algo perceptível a partir de uma breve consulta ao conjunto 

de sites e portais voltados à locação ou ao apoio de back office: o que uma empresa 

de leasing deve ter como prioridade é conquistar o arrendatário e incrementar seu 

faturamento. Esta função já é complexa e delicada o suficiente, exigindo rigorosa 

dedicação. Outras funções podem e são realizadas por empresas especializadas 

que, ao longo da maturidade adquirida pelo produto nos mercados de países 

desenvolvidos, foram se cristalizando, trabalhando para as arrendadoras sob 

contratos de apoio contábil, de locação, de administração dos equipamentos, de 

localização e monitoramento de equipamentos e, especialmente, da venda ou 

direcionamento desses quando do encerramento dos contratos de leasing 

operacional. 

 

3.3. Ambiente Institucional e Risco País. 
 

O Brasil é, seguramente, um país de risco elevado, não obstante, segundo se 

constata empiricamente, vir baixando seu perfil de risco continua e sistematicamente 

nos últimos anos, graças a um comportamento fiscal e político-institucional 

razoavelmente estável.  

Empresas de leasing, na avaliação deste autor da dissertação, assim como as 

empresas em geral, entretanto, continuam a ser alvo de um Estado ganancioso, que 

sempre tem intenções de aumentar a sua receita com base na tributação. O 

gravame sobre as operações de serviços e através de impostos indiretos é 

fortemente desequilibrado em relação aos “bens públicos” que o Estado oferece em 

retorno ao volume contribuído.  



 

 

44

Ademais, orientações e requisitos governamentais, sobretudo de natureza fiscal, 

forçam as empresas a gastarem enormes quantidades de tempo e de recursos em 

tarefas administrativas para ficar em conformidade com a regulamentação fiscal 

oficial.  

As lideranças empresariais do setor, especialmente através da ABEL 

(www.leasingabel.com.br) têm envidado esforços para racionalizar aspectos 

tributários e fiscais que envolvem atividades de leasing operacional, bem como 

trabalhando para otimizar os back offices existentes, permitindo que as arrendadoras 

focalizem seu dispêndio energético no seu core business. 

 

3.4. Reaproveitamento dos Bens 
 

 Uma questão singular que caracteriza o leasing operacional no Brasil – e que 

está, em certa medida, relacionada às deficiências de back office mencionadas 

anteriormente – é a forma como a empresa arrendadora lida com os equipamentos e 

bens arrendados.  

 A primeira grande questão é de natureza contábil e se refere à 

impossibilidade de adotarem-se métodos acelerados de depreciação, diferentemente 

do que ocorre nos países onde o leasing operacional é mais desenvolvido. A 

empresa arrendadora não se vê incentivada como suas congêneres estrangeiras na 

apropriação de despesas de depreciação que impactam na geração de “tax shield” 

(benefício fiscal) e na composição do fluxo líquido de caixa, possibilitando a 

realização de investimentos incrementais.  

Esta questão contábil e financeira, além de sua relação com o gerenciamento 

dos bens arrendados está também fortemente relacionada aos problemas de marco 

regulatório do leasing operacional já mencionado anteriormente. Mudanças legais 

são esperadas para que essa reparação seja feita e se possa equiparar o leasing 

operacional no Brasil com o praticado em economias onde o produto já é 

desenvolvido.  

 A segunda grande questão associada ao gerenciamento dos bens diz respeito 

à forma como a empresa arrendadora se relaciona com os bens devolvidos – seja 

por cancelamento de contrato, seja pelo encerramento da operação de leasing 

operacional.  A maior parte das empresas arrendadoras brasileiras que não sejam os 

próprios fabricantes ou arrendadoras associadas a estes tem dificuldade de saber o 
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que fazer com os bens que lhes são devolvidos pelos arrendatários que não os 

adquirem ao final do contrato.  

 No Brasil, diferentemente do que já ocorre em economias onde o leasing 

operacional é um produto maduro, como nos EUA ou em determinados países 

europeus, não há um mercado consolidado para o sucateamento direto ou a 

reutilização dos bens devolvidos. Também, não há o back office desk onde 

empresas especializadas se incumbem de adquirir e comercializar os bens 

devolvidos, empresas essas que atuam em conjunto com várias empresas de 

leasing operacional, de diferentes regiões.  

Essas empresas, ou a própria arrendadora quando possui seu próprio apoio 

de back office, avaliam os bens devolvidos e, quando o julgam de baixo potencial de 

aproveitamento o encaminham para desmanche ou simples sucata. Em países 

desenvolvidos, existe também uma estrutura de tratamento de sucatas, com os 

desmanches preparando os bens para derretimento e reutilização de seu material 

metálico. Quando os bens têm algum potencial de reaproveitamento após a 

devolução pelo arrendatário, ele pode seguir alguns destinos, como a venda para 

empresas tecnologicamente menos aparelhadas, algumas das quais situadas no 

exterior, ou a sua readequação tecnológica ou operacional. Na readequação 

tecnológica, agrega-se algum dispositivo que o atualize tecnologicamente, ao passo 

que na readequação operacional o bem é reformado, preparando-o para um novo 

período de uso. 

Não há dúvida de que essa possibilidade de reaproveitamento e até mesmo o 

destino para sucata têm impacto nos custos da operação de leasing operacional. 

Quanto mais opções de destino existir em determinado mercado, mais eficiente será 

a operação de leasing, beneficiando o cliente e proporcionando margens mais 

robustas para a empresa arrendadora.  

Como no Brasil não há um mercado maduro do leasing operacional, não há, 

por assim dizer, o que fazer com os bens, existindo dificuldade até mesmo no 

aproveitamento do bem como sucata – já que não há mercado consolidado onde se 

derretam os bens para reaproveitamento metálico.  

Somente fabricantes ou empresas a ele associadas podem reaproveitar os 

bens. As demais empresas arrendadoras acabam sendo desestimuladas a existir 

pois têm imensa dificuldade em gerenciar os bens devolvidos.  

Como também não existem as empresas que oferecem apoio de back office, 
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os custos das operações do leasing operacional no Brasil acabam sendo 

relativamente mais altos que nas economias desenvolvidas, o que ocasiona um 

impacto duplo: para os clientes a operação é, em geral cara, a despeito das 

vantagens de poder devolver o bem ao fim do contrato, e para o arrendador as 

margens são comprimidas, desestimulando o crescimento desse mercado.  
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 4. AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO LEASING  
     OPERACIONAL NO BRASIL 
 

 

Os pontos desenvolvidos até aqui na presente dissertação de mestrado levam 

à conclusão de que as potencialidades do leasing operacional são, por assim dizer, 

muito significativas, justificando que medidas sejam tomadas para superar as 

deficiências que ainda caracterizam o produto na realidade do país, permitindo-se a 

expansão e o alcance de sua maturidade.  

No presente capítulo são elencadas algumas providências consideradas 

essenciais para que o leasing operacional se consolide como importante canal de 

financiamento corporativo e dentre elas se destacam a instituição de uma “clearing 

house” centralizada, a realização de melhorias regulatórias e uma solução para o 

destino dos bens devolutos.  

Todas essas medidas têm sua justificativa calcada nos elementos 

apresentados na parte precedente do presente trabalho, onde se procurou mostrar 

que o leasing operacional, a despeito de sua disseminação nas economias 

desenvolvidas, provando sua funcionalidade e adequação às necessidades 

empresariais, enfrentou e enfrenta dificuldades específicas na realidade brasileira 

que ainda não permitiram sua plena e principal utilização como fonte regular de 

financiamento a projetos de investimentos e atividades operacionais.  

O trabalho procurou realizar uma identificação consistente desses problemas, 

constituindo uma base conceitual para a proposta de solução que adiante apresenta.  

 

4.1. Instituição de Clearing House Centralizada 
 

Muitas empresas operadoras de leasing operacional experimentam 

deficiência em sua capacidade de acrescentar valor às suas competências 

essenciais porque despendem muito tempo na realização de atividades 

administrativas para o cumprimento de obrigações fiscais, tributárias, atuariais e de 

controle.  

Cumprir essas obrigações não é a competência principal das empresas de 

leasing que, com demasiada freqüência podem gastar uma parte desproporcional do 

seu tempo focadas em processos administrativos. 

Terceirizar as funções do cumprimento das obrigações complementares pode 
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ser uma poderosa solução para muitos dos problemas enfrentados pelas atividades 

de leasing operacional no Brasil e que entravam o seu desenvolvimento.  

Em outras palavras, a criação de um mecanismo já amplamente utilizado nas 

economias desenvolvidas em relação ao leasing operacional, que é a existência de 

uma estrutura de back office oferecida por organismos centralizadores 

independentes, pode ser a solução que leve à redução de custos operacionais e ao 

aumento de margens, tornando atraente a entrada de novos players no segmento.  

Esse apoio de back office pode incluir não apenas as atividades meio de 

controle e administração, mas as atividades fins relacionadas ao gerenciamento dos 

bens devolutos, uma das principais dificuldades enfrentadas pelas empresas de 

leasing operacional no Brasil e que vem, em grande medida, sendo enfrentada com 

sucesso na realidade das economias desenvolvidas.   

Nas economias centrais e em particular nos EUA, existe hoje todo um 

conjunto de “empresas meio” ou back office desk que realizam o outsourcing de 

inúmeras atividades associadas ao leasing operacional, especialmente a assistência 

técnica e a destinação dos bens devolvidos.  

Tais empresas, muitas das quais possuem site na internet, centralizam 

atividades de diversas operadoras de leasing e oferecem desde apoio na análise de 

crédito e de cadastro de novos clientes e clientes atuais até a tomada de decisão 

sobre se os bens devolvidos serão sucateados ou reaproveitados, passando pela 

oferta de seguros para a arrendadora e para o arrendatário e pelos serviços de 

assistência técnica e de manutenção dos equipamentos utilizados.  

Um dos papéis mais importantes desempenhados por essas empresas se 

refere ao destino dos bens, pois se trata de empresas especializadas e flexíveis, 

com muitos contatos em diversos mercados, além de possuírem expertise na 

avaliação do potencial dos bens.  

Caso concluam que um bem não será sucateado e decidam vendê-lo, 

buscam, no mercado interno ou no exterior, clientes interessados naquele produto, 

muitas vezes já defasado tecnologicamente ou operacionalmente – mas que pode 

ser útil para determinadas empresas. 
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Figura 1: Jurisdiction Management 

 

Fonte: World Leasing Yearbook, 2006 

 

Outro serviço também ofertado é o chamado “jurisdiction management”, onde 

essas empresas avaliam os benefícios tributários das operações de leasing 

operacional e ajudam os clientes arrendadores e arrendatários a usufruírem deles.  

As empresas que ofertam apoio de back office nas economias centrais, 

sobretudo nos EUA, são de natureza privada e prestam serviços correndo o risco de 

mercado. São organizações que foram amadurecendo com o mercado de leasing 

operacional e hoje estão estabelecidas de tal modo que o mercado não pode 

prescindir de sua existência.  

Na economia brasileira, no atual estágio de desenvolvimento do leasing 

operacional, devidamente calcados nos elementos apresentados até aqui, não se 

pode dizer que o mercado é maduro suficientemente para que empresas privadas 

resolvam aventurar-se na atividade de back office tal como ocorre nas economias 

onde o leasing operacional já é um produto consolidado.  

A conclusão decorrente e imediata é que seria necessário criar uma entidade 

privada, porém de caráter publico, algo como uma “clearing house” ou uma “câmera 

de compensação” que se prestasse a servir às empresas de leasing operacional nas 

atividades de assistência técnica, manutenção, análise tributária (com uma 

legislação mais favorável) e, sobretudo, na análise da destinação dos bens 

devolvidos ao final dos contratos.  
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Essa entidade poderia ser proposta por um órgão público, uma resseguradora 

governamental ou mesmo pelo Banco Central do Brasil, porém sustentada e 

operada pelos próprios players de mercado, que se incumbiriam de definir diretrizes 

para o seu funcionamento.  

As competências e os instrumentos tecnológicos necessários para administrar 

o cumprimento das obrigações fiscais das carteiras de leasing, bem como a análise 

de destinação dos bens seriam de responsabilidade dessa empresa de outsourcing, 

dessa “clearing house”.  

Ademais, haveria uma equipe de peritos em financiamento, agentes de 

crédito e arrendamento, realizando análises bancárias e comerciais de referência, 

além da oferta de controles, para servir às empresas afiliadas ao sistema. 

 

4.2. Melhorias Regulatórias 
 

 Outro ponto de relevo para melhoria do ambiente nacional onde poderá se 

desenvolver o leasing operacional é a realização de mudanças no marco regulatório, 

sobretudo incorporando a importante questão da depreciação acelerada, 

proporcionando benefícios fiscais (“tax shield”) para as operadoras de leasing no 

Brasil.  

 As recentes mudanças na Lei das S/A. proporcionaram uma aproximação do 

mercado brasileiro do mercado internacional, em termos contábeis. Eventualmente, 

seria necessário agora avaliar a possibilidade de se criarem benefícios fiscais 

incentivadores das operações de leasing operacional – quiçá estendendo esses 

benefícios muito além da questão da depreciação.   

 

4.3. A Importante Questão do Destino dos Bens Devolvidos 
 

A ABEL Associação Brasileira de Empresas de Leasing (o 

http://www.leasingabel.com.br/site/paginas/cases, 01.07.2008, 19hs) ilustra com um 

interessante caso o estado em que se encontra a questão da devolução dos bens 

“lisados” operacionalmente no Brasil. 

Há pouco tempo, segundo a ABEL, a empresa de auditoria e consultoria 

KPMG, num processo de avaliação interna, diagnosticou a necessidade de 

substituição de mais de 150 impressoras usadas e de equipamentos da sua central 



 

 

51

de cópias. Os recursos para a renovação tecnológica foram levantados por meio de 

um contrato de leasing operacional utilizando uma regra conhecida nos EUA como 

trade-in.  

A regra trade-in no leasing operacional consiste em substituir de bens tão logo 

eles se mostrem obsoletos perante equipamentos mais modernos. Pouco utilizado 

no Brasil, o leasing operacional com trade-in já é lugar comum nos EUA e é 

demandado por empresas instaladas no Brasil com experiência internacional. Aqui, 

entretanto, essa modalidade de leasing operacional apenas agrava a questão central 

da devolução dos bens ao final do contrato de leasing.  

Numa operação como essa, a arrendadora fica com o legado obsoleto e 

entrega ao arrendatário equipamentos novos, de modo que, sem imobilizar capital, o 

arrendatário consegue manter-se up-to-date em relação à tecnologia vigente e, 

muitas vezes, ainda garantir redução no custo mensal das contraprestações do 

arrendamento posto que muitos equipamentos modernos, sobretudo na área de 

informática, são mais baratos que os antigos. 

É bastante obvio que os arrendatários que contratam essa operação 

terceirizam para a arrendadora os problemas relacionados ao destino dos bens e 

aos impactos ambientais a que estão sujeitos, por conta da necessidade de se 

desfazer dos equipamentos. E mesmo no leasing operacional tradicional essa 

questão prevalece, sendo importante encontrar-se uma solução – que, 

eventualmente, passa também pela formação da “clearing house” sugerida acima.  

O leasing operacional e o leasing com a cláusula trade-in são produtos, 

segundo a ABEL, consolidados nos EUA e na Europa e algumas operadoras 

internacionais de leasing que operam no país já o trouxeram para cá, mas sempre 

envolvendo intermediários para a execução dos serviços – ou, em outras palavras, 

envolvendo as empresas especialistas em back office que são comuns na economia 

americana, por exemplo.  

Essas operadoras de back office, contudo, não são comuns no Brasil e o 

produto leasing operacional ainda precisa de muita maturidade para que tais 

empresas sejam espontaneamente criadas – ou desenvolvidas no formato de 

“clearing house” formulado anteriormente. 

O leasing operacional realmente reduz os custos de propriedade e assim gera 

impactos positivos na medição do desempenho corporativo, pelo critério, por 

exemplo, do indicador econômico EVA Valor Econômico Agregado. Nos EUA, o 
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grande volume de negócios em leasing operacional, com ou sem a cláusula de 

trade-in, proporciona a existência das empresas especializadas em back office.   

Um caso interessante, citado pela ABEL, é o da empresa arrendadora 

americana CSI, que também atua no Brasil, que constituiu, ainda em 1984, uma 

empresa de back office, com 100% de capital próprio, chamada EPC (Executive 

Personal Computers) para cuidar exclusivamente do envio dos equipamentos com 

algum grau de obsolescência para o mercado secundário.  

Na sede da EPC são executadas as reformas das máquinas e as certificações 

quanto à limpeza da memória dos hard disks, com a empresa possuindo ainda uma 

loja para venda no varejo dos maquinários usados e, em caso de descarte, 

adotando-se severas regras contra impactos ambientais e com vistas ao máximo 

reaproveitamento e reciclagem dos materiais.  

A EPC, além de servir à CSI, atende hoje em dia a um conjunto de empresas 

operadoras de leasing, de diferentes regiões dos EUA e do exterior.  

Segundo a ABEL, empresas que atuam no Brasil se ressentem da 

inexistência dessas centralizadoras de serviços, de tal modo que a CSI Latina 

pretende instalar uma EPC versão brasileira em breve no país, quando começam a 

vencer os primeiros contratos de leasing operacional da CSI Latina. Para sua 

viabilização, entretanto, seria interessante que essa empresa tivesse como clientes 

outras operadoras de leasing que não apenas sua controladora. 

Atualmente, conforme a ABEL, o mercado secundário brasileiro se restringe à 

revenda dos equipamentos ou ao aluguel dessas máquinas para feiras e eventos, 

sendo necessário que seja feito, num futuro próximo, o refurbish do equipamento 

(envolvendo reparo, limpeza e, eventualmente, upgrade) possibilitando novas 

operações de leasing operacional com o mesmo equipamento.  

Somente assim o arrendamento mercantil no Brasil acompanhará e alcançará  

a evolução do mercado de leasing mundial, especialmente o americano, com 

possibilidade de um horizonte com crescimento de negócios e impacto sobre o 

desempenho das empresas e de toda a economia.  
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4.4. Ambientes Econômico, Político e Institucional 
 

A realidade econômica, política e institucional do Brasil é um dos fatores que 

devem ser levados em conta no momento de se decidir por instalar negócios no 

país. Isto vale tanto para as empresas operadoras de leasing operacional, as 

arrendadoras, como também para as eventuais ofertantes de back office.  

Um ambiente econômico e político continuamente estável reflete instituições 

sólidas e cumprimento às regras vigentes. Isto proporciona redução de risco 

ambiental e interesse por operações de longo prazo, como, em certa medida, os são 

as de leasing operacional, especialmente se levarmos em conta que o ciclo 

operacional do produto vai desde a aquisição até a alienação final ou extermínio por 

sucateamento do produto “lisado”.   

 

Tabela 8: Fatores que Influenciam o Risco País  

ITEM POSITIVAMENTE NEGATIVAMENTE 

Capacidade de pagamento das dívidas públicas 
externa e interna  Perspectiva de pagamento da dívida  Perspectiva de não pagamento da dívida  

Crescimento do déficit/superávit público  Receitas superando despesas  Despesas superando receitas  

Situação da Previdência Social  Previdência sustentável a longo prazo  Não sustentável  

Câmbio e inflação  Manutenção do dólar e inflação baixos  Inflação e dólar em alta  

Preço da Mão-de-Obra  Barata  Cara  

Recursos naturais e insumos  Facilidade de obtenção  Dificuldade de obtenção  

Taxas de juros  Baixas  Altas  

Mercado consumidor e distribuição de renda  
Mercado amplo e boa capacidade de 

consumo  
Mercado restrito e baixa capacidade de 

consumo  

Capacidade de entrada no mercado e privatização  Demanda grande e concessões públicas  Demanda pequena ou sem concessões  

Reforma Tributária  
Velocidade das votações e concretização 

da reforma  Morosidade  

Política de subsídios  Vantajosa  Ausente ou fraca  

Infra-estrutura: portos, estradas, fretes, energia  Situação ótima, boa, regular  Situação ruim, precária  

Fonte: Adaptado de DOMINIK, 2005. 
 

DOMINIK (2005) ressalta que, em nosso país, mede-se a qualidade dos 

ambientes econômico, político e institucional através dos chamados “risco Brasil” e  
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“custo Brasil”, que são medidas hipotéticas de análise do país relacionadas, 

respectivamente, com o investimento financeiro e com o investimento produtivo, em 

comparação com o resto do mundo.  

Ambas as medidas podem ser enquadradas na qualidade de risco-país, um 

conceito econômico-financeiro e político que diz respeito à possibilidade de que 

mudanças no ambiente de negócios de um determinado país possam impactar 

negativamente o valor dos ativos de indivíduos ou empresas nacionais e 

estrangeiros no país e os lucros ou dividendos que esperam obter dos investimentos 

que fizeram. 

Segundo DOMINIK (2005), há muitas agências e instituições financeiras que 

analisam os aspectos econômicos e políticos de um país para classificar o seu risco, 

como a Standard & Poors, a Fitch Ratings e o Banco J.P. Morgan.  

Recentemente, essas agências reconheceram que o país, a despeito de sua 

condição de emergente e de ainda apresentar sinais preocupantes de que transita 

mais lentamente que os outros países subdesenvolvidos em direção ao “primeiro 

mundo”, pode ser considerado “investment grade”, isto é, um país confiável do ponto 

de vista dos investimentos estrangeiros – situação que traz, por assim dizer, sinais 

de confiança para que os negócios sejam realizados e o país possa iniciar um novo 

ciclo de desenvolvimento.  

Todavia, não há dúvida de que muito ainda há a ser feito, pois persiste no 

horizonte muita insegurança sobre o médio e o longo prazo da economia, não 

obstante politicamente e institucionalmente o país vir dando mostras de que está se 

tornando cada vez mais maduro.  

Melhorias de infra-estrutura, um sistema legal confiável e estável, certeza de 

que regras não mudam repentinamente são fatores decisivos para qualquer 

empresa. O quadro mostra vários dos fatores que afetam positivamente ou 

negativamente o risco país. Quanto mais de longo prazo for a maturação dos 
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negócios, mais necessárias são as condições de estabilidade requeridas para o 

processo de tomada de decisões.  

Para as empresas de leasing operacional – que tem negócios de médio e 

longo prazos – e para as empresas que ofertam back office – que, indubitavelmente, 

tem o longo prazo como perspectiva - as condições atuais da realidade brasileira 

ainda deixam a desejar: o país funciona no curto prazo e as incertezas relativas ao 

destino dos bens aumentam em muito o risco do negócio. Isto requer ações não 

apenas do mercado, mas ações governamentais que possam colocar o leasing 

operacional como um importante instrumento de financiamento, proporcionando 

recursos para as empresas, com amplo impacto provável sobre o desenvolvimento 

econômico.  
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CONCLUSÕES 

 

A elaboração da presente dissertação de mestrado possibilitou um 

entendimento do que seja o leasing operacional e, mais especificamente, do que 

seja o leasing operacional do Brasil, destacando-se seu status corrente e suas 

potencialidades.  

O trabalho, além disto, realizou uma comparação, ainda que breve, com o 

desempenho do leasing operacional no mundo, especialmente destacando as 

diferenças que separam o desempenho do produto no Brasil com aquele encontrado 

em economias desenvolvidas, como a dos Estados Unidos e da Europa.  

O leasing operacional no Brasil é o mais representativo na região da América 

Latina, o que, todavia, não faz do nosso país um integrante do rol das nações em 

que o produto encontra amplo mercado. O Brasil, a despeito de ser uma das dez 

maiores economias do mundo, ocupa apenas o décimo - oitavo lugar em volume de 

operações de leasing, atrás mesmo de economias menores da Europa, Ásia e 

Oceania.  

A dissertação propôs-se a examinar as potencialidades do produto e o Brasil, 

como economia emergente, é, sem dúvida, uma região onde o leasing operacional 

pode representar um importante canal para fomentar decisões de financiamento, 

proporcionando economias de recursos em investimentos corporativos, que podem 

ser carreados para capital de giro. Os impactos de um maciço emprego do leasing 

operacional como canal de financiamento podem ser muito extensos, beneficiando 

não apenas os segmentos empresariais, mas toda a economia.  

O leasing operacional, contudo, diferentemente do que ocorre com seu 

congênere, o leasing financeiro, não encontrou no Brasil um ambiente estável o 

suficiente para que sua maturidade fosse já alcançada, requerendo-se medidas que 

possam fazer dele um produto de grande utilização corporativa.  
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Dentre as principais dificuldades encontradas pelo leasing operacional, o 

trabalho identificou as deficiências de marco regulatório, os problemas de operações 

e back office, o gerenciamento dos bens devolvidos após o fim do contrato de 

leasing e a instabilidade característica dos ambientes econômico, político e 

institucional do Brasil como as mais relevantes a serem enfrentadas no futuro 

próximo.  

Para o marco regulatório, recomenda-se uma consolidação e atualização da 

legislação vigente, diferenciado concretamente o leasing operacional do leasing 

financeiro e possibilitando um melhor aproveitamento do tax shield (benefícios 

fiscais) gerados pela depreciação, hoje admitida apenas da forma convencional e 

não acelerada. A permissão da depreciação acelerada, adicionada de outros 

incentivos legais e tributários que poderão ser gestados, certamente serão 

poderosos incentivos para a formação de empresas especializadas em leasing 

operacional e não apenas de fabricantes que ofertam leasing ou que se associam 

com arrendadores para ofertar seus produtos através de leasing.  

Para as deficiências de back office, nas quais se incluem a questão da 

assistência técnica e manutenção dos bens, o gerenciamento de informações e de 

seguros e a importante tarefa de decidir o destino dos bens devolvidos pelos clientes 

ao fim dos contratos, foi recomendado um caminho hoje utilizado nos Estados 

Unidos e outros países desenvolvidos que é a criação de entidade capaz de ofertar 

centralizadamente, a muitas empresas arrendadoras, os serviços auxiliares que elas 

necessitam, liberando-as para atividades focadas em seu core business.  

Nos EUA, dada a maturidade do produto, conforme se procurou demonstrar 

ao longo deste trabalho, implantado há mais de 50 anos naquela realidade, 

empresas privadas independentes se ocupam de ofertar back office, 

responsabilizando-se por vários serviços, incluindo o planejamento tributário e a 

alienação ou sucateamento dos produtos devolutos.  
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No Brasil, dada a pouca maturidade do produto, serão necessárias ações 

institucionais ou governamentais em prol da criação de uma clearing house 

centralizada, de caráter público, porém de direito privado, gerida pelas empresas 

usuárias e arrendadoras, possibilitando ações que reduziriam os custos operacionais 

do leasing, favorecendo sua expansão.  

O gerenciamento dos bens devolvidos será, na concepção deste trabalho, a 

principal e mais importante atividade – embora necessariamente não a de maior 

volume – a ser desenvolvida pela clearing house centralizada, até que o mercado se 

torne maduro e possa, por si mesmo, gerar empresas privadas e independentes que 

se ocupem desta tarefa.  

Um último e importante elemento necessário para que o leasing operacional 

se consolide no Brasil é uma, por assim dizer, ameaça ou risco sistêmico e que afeta 

igualmente todas as empresas e negócios privados no país: o ambiente econômico, 

político e institucional do Brasil.  

Embora o país venha colecionando avanços, com sua economia 

apresentando-se razoavelmente estável, suas instituições democráticas e políticas 

dando sinal de vigor, persistem ainda no Brasil uma “cultura de curto prazo”, onde 

regras podem ser mudadas e determinadas instituições, como o Judiciário, dão 

seguidas mostras de que ainda requerem tempo ara mudanças.  

Isto impõe um peso negativo importante nas decisões de novos negócios ou 

novos projetos e representa um freio ao desenvolvimento dos negócios de leasing 

operacional.  

Medidas em prol da superação das dificuldades elencadas e o 

amadurecimento natural do produto, desde que ofertado consistentemente no futuro 

próximo, podem contribuir com a natural ascensão do leasing operacional a uma das 

principais linhas de financiamento corporativo, como ocorre nas nações mais 

desenvolvidas em que o produto é utilizado.  
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A elaboração da dissertação, além de permitir um contato muito próximo com 

um produto de singular importância no mundo das Finanças Corporativas, permitiu o 

amadurecimento do autor em atividades de pesquisas e de levantamentos, bem 

como de interpretação, possibilitando também sua evolução pessoal e profissional.  

Quiçá o produto final compreendido nessas páginas possa servir também 

para que eventuais leitores possam entender o leasing operacional no Brasil e, a 

partir daqui, desenvolverem trabalhos mais profundos e de maior penetração e 

significado.  
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ABSTRACT 
 

 

SIMÕES, Leonardo Pereira Leasing Operacional no Brasil: conceito, situação e 
perspectivas. São Paulo, FGV/EAESP, 2008. 73 páginas. Dissertação de 
Mestrado. Orientador: Professor Doutor João Carlos Douat. 

 
 
 
 
 
This master's dissertation analyzes the leasing market in Brazil, from its two principal products: the 
"financial leasing" and the "operational leasing." Its emphasis, however, is the "operational leasing" 
once it is a very appropriate tool for financing the corporate. Leasing is a present product in Brazil. 
However, due to the environment of high instability prevailing in the last century final quarter and 
because the country still is in a process of maturity, this important "tool for financing" only now has its 
market in consolidating process. In developed countries the leasing, in its both versions, is a product 
recognized for its importance in the process of corporate financing. The "operational leasing" is found 
with great frequency in mature economies, enabling customers to buy products (machinery, 
equipment), paying a regular importance to the official owner (which often is the manufacturer) and 
may, at the end of the contract, incorporate or not the object of the contract to the corporate assets. 
Very often, the client prefers to replace old equipment with a new, starting a new operating leasing 
contract. This dissertation examines leasing evolution both in the Brazilian economy and in the other 
countries, providing information to understand the importance of this instrument for development 
business. Three important dimensions could explain the Brazilian little use of the product: the 
regulatory framework, inefficiencies in back office and the level of country risk. As a safe step to 
overcome these difficulties, the work recommended the creation of a unified clearing house - a kind of 
centralized back-office, involving the main players of operational leasing, which could dilute 
transaction costs, and replace the object leased. 
  
Keywords: financing, leasing, operational leasing, rental. 

 
 
 
 


