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APRESENTAÇAO 

A motivação para a elaboração da dissertação sobre o 1ea 

sing no Brasil, fundamentQu-se em pontos de destaque como: 

(1) os trabalhos até agora disponíveis, em sua maioria se res 

tringiam a apenas alguns aspectos do 1easing, principal 

mente sobre a sua avaliação comparativa com relação a c~ 

pra financiada, como pode-se verificar pelas publicações 

feitas periodicamente em várias revistas especializadas 

e voltadas mais aos aspectos priticos do mercado; assim, 

afigurava-se oportuna uma tentativa de prover uma visão 

mais ampla do tema, acoplando às avaliações apenas de or 

dem financeira e administrativa-operacional os outros as 

pectos, com maior grau de conotação econômica, como desen 

volvidos pelas revistas de teoria das finanças, cujo ri 

gor teórico é certamente maior que às de publicações an 

teriormente citadas; isto não significa que a metodologia 

adotada mais frequentemente aos casos práticos seja in 

correta, mas sim que falta ã mesma uma melhor exp1iéit~ 

ção da teoria que a respalde e das hipóteses subjacentes; 

(2) frequentemente ouvem-se correntes de opiniões sobre o 1ea 

sing, que vai de um extremo que não vê no 1easing qual 

quer diferença substancial com a opçao de compra finan 

ciada que justificasse um estudo analítico mais profundo 
~ 

desse assunto e, no outro extremo, em que o 1easing e en 

carado como uma panacéia para a provisão de virias for 

mas de serviços de capital para o empresário; nenhuma das 
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duas correntes obviamente parece ser correta; um estudo 

realçando as peculiaridades desse instrumento e os aspe~ 

tos relevantes num processo comparativo com outras for 

mas de aquisição de ativo fixo se mostrava interessante; 

a própria distinção mais rigorosa entre os 2 tipos fun 

damentais de leasing - operacional e financeiro - se afi 

gurava importante; 

(3) dada a sua recente implantação efetiva no País, o desem 

penho do arrendamento mercantil não tinha sido ainda ob 

jeto de uma pesquisa mais ampla; assim, apesar do curto 

período de funcionamento, a avaliação desse desempenho 

requeria maiores atenções. 

Face a abrangência dos objetivos principais deste traba 

lho, a falta de maior respaldo teórico e de satisfatória disponibilid~ 

de de dados e informações, o mesmo carece de uma profundidade ade 

quada. Também muitos pontos que desejava abordar não os foram su 

ficientemente, de modo que se exigiria uma atenção-maior por parte das 

pesquisas futuras. Contudo, se esta dissertação ao menos motivar 

o aparecimento de novos trabalhos na área, j á considerarei como bas 

tante relevante a minha contribuição. Dessa forma, os resultados 

e conclusões obtidos são apresentados cautelosamente, embora, na 

minha opinião, expressem muito proximamente a realidade. Nesse po~ 

to, destaque-se que quaisquer erros e omissões encontrados nesta 

pesquisa são de minha inteira e exclusiva responsabilidade. 

Aproveito a oportunidade para externar a minha gratidão 

à FGV!EPGE e ao Banco Central do Brasil por ter propiciado a reali 

zação e conclusão do Curso de Mestrado além de todos os requisitos 
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necessários a elaboração desta dissertação. 

Agradeço aos membros da Banca Examinádora, professores Urie1 
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seu desenvolvimento, leram o trabalho e formularam as críticas e 

sugestões pertinentes, como o prof. José Antônio Rodrigues que 

apresentou uma abalizada avaliação crítica, por escrito, sobre o 

projeto. Também aos colegas que me estimularam e auxiliaram duran 

te todo o seu transcurso expresso os meus agradecimentos. 

A colaboração prestada por várias empresas arrendadoras e 
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INTRODUÇAO 

o leasing, que constitui uma alternativa para o suprime~ 

to de serviços de c~pital, não tem despertado ainda, no Brasil, mai 

ores interesses por parte dos economistas. Os estudos realizados 

com mais frequência nessa área, comumente por aquelas pessoas lig~ 

das de alguma forma à sua prática no mercado, tem se limitado mais 

aos aspectos puramente financeiros, dentro de uma confrontação com 

outras formas de aquisição de serviços de capital, como a compra 

financiada. Nessa concepção, normalmente lista-se uma série de van 

tagens e desvantagens relativas do leasing nos aspectos administra 

tivos e operacionais, complementada por uma comparação quantitati 

va, através do cálculo do valor atual das despesas líquidas do lea 

sing frente às outras alternativas. 

Embora os aspectos financeiros sejam relevantes, 

palmente do ponto de vista do usuário, aqueles de conotação 

princi 
~ 

econo 

mica também o sao e, portanto, devem ser objeto de maiores conside 

raçoes. 

Para a compreensao desses aspectos será de grande utili 

dade a percepçao da existência de 2 enfoques básicos para a análi 

se do leasing - o econômico e o contábil - cujo desenvolvimento s~ 

rá efetuado no capítulo I. Contudo, essa tarefa será dificultada 

pela falta de uma literatura mais ampla utilizando o enfoque econo 

mico. A indicação de algumas implicações de ordem econômica nota 

damente para o tipo operacional é possível de ser feita, porém, a 

avaliação quantitativa das mesmas não será tentada dada a inexis 

tência de modelos específicos para tal fim. 

Desde que o objetivo principal deste trabalho é a compr~ 
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ensao das razoes que têm levado ao desenvolvimento do leasing no 

Brasil, será atribuído também grande ênfase ao enfo~ue contábil fa 

ce a sua maior facilidade para aplicação a casos práticos. Na rea 

lidade, a análise mais realista de casos práticos, não se coaduna 

com a linha de conduta excessivamente preocupada em seguir exclusi 

vamente um ou outro enfoque, uma vez que, muitas vezes, a distinção 

entre os aspectos financeiros e não-financeiros torna-se por demais 

sutil. 

Uma das premissas básicas a serem avaliadas nesta pesqui 

~ -sa sera a de que o leasing nao consti tui um "substituto" perfeito da 

compra financiada, de modo que se assim fosse, não haveria razao, 

econômica ou não, para a existência do leasing. Ao contrário, es 

te constituir-se-ia um instrumento peculiar, de característic~ ine 

rentes, para a aquisição de serviços de capital, o qual é utiliza 

do pelas firmas produtoras, conforme as circunstâncias de cada ca 

so, e levando em conta principalmente o lado financeiro, inclusive 

os aspectos fiscais. 

No capítulo 11 será desenvolvida uma descrição geral do lea 

sing no Brasil, com respeito ao seu início e dados numéricos sobre 

o crescimento das operações, a si tuação e a caracterização do conj~ 

to das arrendadoras e o direcionamento dessas aplicações quanto aos 

setores de atividades e tipos de ativos, além de uma análise da le 

gislação do arrendamento mercantil, que constitui a regulamentação 

básica do leasing no País, uma vez que o impacto do ambiente tribu 

tário sobre o leasing é de crucial importânica. Nessas condições, 

os concei tos normalmente adotados ao longo do trabalho se referem ao 

caso brasileiro, a menos que haja uma citação eJq)lícitaemcontrário. 

No capítulo 111 será tentando um esforço de análise pr~ 
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curando caracterizar o arrendamento mercantil como praticado no Bra 

sil, entre os tipos operacional e financeiro, identificar as ra 

zoes que expliquem o seu crescimento, analisar o desempenho do con 

junto das arrendadoras, além de, num plano mais amplo, descrever o 

papel exercido pelo sistema leasing dentro do mercado de capitais. 

Para tanto, serão realizados alguns testes empíricos, utilizando aI 

guns dos modelos do enfoque contábil que sugerem teoricamente .re 

sultados interessantes, acompanhados de uma análise tabular de da 

dos. Finalmente, no capítulo IV, é feito um sumário e sugeridas 

algumas modificações, que possivelmente poderiam contribuir para o 

aperfeiçoamento do leasing como praticado no Brasil. 

xiv 



CAPíTULO I 

ARCABOUÇO TEORICO 

1. CONCEITO DE LEASING l 

A idéia do leasing é baseada na concepçao econômica de que o f~ 

to gerador de rendimentos para uma firma é o uso e não a propried~ 

de de um bem. Assim, em termos gerais, o leasing pode ser defini 

do como um acordo cujo fim é a concessão do uso de bens de capital 

ou de qualquer outro, componente do ativo fixo de uma firma, atra 

vés de contrato de arrendamento, por prazo determinado, findo o 

qual poderá a arrendatária optar entre a devolução do bem objeto 

do contrato, a renovação do arrendamento ou a sua aquisição pelo 

valor residual estabelecido no contrato. A empresa de leasing, a 

arrendadora, coloca o uso do ativo solicitado pela arrendatária ao 

seu inteiro dispor, ficando, contudo, com a propriedade do referi 

do ativo. 

2. TIPOS DE LEASING 

Usualmente, distinguem-se 2 tipos de leasing: o leasing oper~ 

cional e o leasing financeiro. O leasing financeiro, além da for 

ma normal, apresenta-se com características especiais em operaçoes 

lUtilizaremos o termo leasing normalmente por não encontrarmos um outro mais 
adequado. 
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como lease-back, leasing imobiliário, leasing underwriting, leasing 

turn-key, leasing-exportação, leasing-importação, le'veraged leasing 

(22, Souza). 

2.1. Leasing operacional 

Corresponde ã operaçao em que o arrendador, o próprio fa 

bricante, distribuidor ou importador do bem, concede-o em loca 

çao e assume o compromisso de prestar assistência técnica para 

a manutenção do equipamento. O contrato pode incluir a opçao 

de compra e poderá ser rescindido a qualquer instante ou median 

te simples aviso com a antecedência previamente estabelecida, g~ 

ralmente de 30 dias. 

Apresenta o leasing operacional as seguintes característi 

cas principais: 

a) não existe interferência direta de instituição financei 

ra; 

b) durante o prazo contratual, o aluguel pago 

ponde ã quase totalidade da amortização e 

-nao 

juros 

corres 

decor 

rentes da aquisição do equipamento pela arrendadora, co 

mo ocorre no leasing financeiro. O valor do aluguel -e 

estipulado em consonância com a intensidade de uso do 

material, incluída a respectiva manutenção, de maneira 

semelhante ao caso de locação pura e simples de equip~ 

mentos. Uma das características principais que distin 

gue o leasing operacional da locação simples é a exis 

tência de opção de compra, cujo valor, normalmente, -e 

aquele vigente no mercado ao final do contrato; 
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c) a arrendadora arca com os riscos decorrentes do direito 
. 

de propriedade, sobretudo no que diz respeito à obsoles 

cência tecnológica e às condições de comercialização no 

mercado secundário de equipamentos usados; 

d) a arrendadora presta assistência técnica -a arrendatá-

ria, objetivando principalmente a perfeita manutenção do 

estado funcional do equipamento que poderá ser locado a 

outra, caso não haja interesse pela renovaçao da loca 

ção ou pela aquisição. A arrendadora obtém ganhos na 

medida em que consiga manter o bem sujeito a vários con 

tratos durante a vida útil do mesmo. 

2.2. Leasing financeiro ou leasing propriamente dito 

Consiste em operaçao em que a arrendadora, nao sendo fabri 

cante, distribuidora ou importadora do material, adquire-o e 

confere o seu uso à empresa arrendatária, que se obriga a pagar 

os encargos'~eferentes à operação. A arrendatária, não pode,~ 

princípio, rescindir o contrato de arrendamento antes do térmi 

no do prazo estipulado. o valor do aluguel -e determinado em 

função do investimento realizado pela arrendadora, independenteme~ 

-te da intensidade de uso do equipamento, e esta nao se obriga 

pela manutenção do mesmo. 

As principais características operacionais do leasing fi 

nanceiro são: 

a) a arrendadora, na vigência do contrato, poderá recup~ 

rar o valor do investimento, inclusive amortização e j~ 
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ros; assim, O valor residual do objeto para a opçao de 

compra pode ter pequena relevância e estar-se-ia confi 

gurando urna operação muito semelhante a empréstimo para 

compra de ativo fixo; 

b) existe urna' relação mais estreita entre o prazo do con 

trato e a vida econômica do ativo arrendado, que -e, de 

alguma forma, mais curta que a vida útil, o que terá im 

plicações importantes de ordem econômica e fiscal; en 

tende-se por vida econômica o período de tempo ótimo p~ 

ra a substituição de um equipamento usado por outro, no 

vo; 

c) sendo a locação vinculada a urna operaçao financeira o 

risco de obsolescência não é assumido somente pela ar 

rendadora corno no leasing operacional, recaindo parte ou 

senao, a quase totalidade desse ônus sobre a arrenda-

tária; 

d) a interveniência de urna instituição financeira é funda 

mental, conferindo à operação um caráter eminentemente 

financeiro. Apesar disso, existe ainda, no caso brasi 

leiro, urna controvérsia sobre a caracterização inequív~ 

ca da operação corno sendo financeira ou mercantil. 

2.3. Classificação norte-americana 

Segundo Meirelles (10, p.5), nos EUA, para urna definição 

mais precisa e para efeitos fiscais e contábeis, sao estabeleci 

dos 2 tipos básicos de leasing: 
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19 ) "capital lease", que preenche qualquer uma das 4 condi 

çoes seguintes: 

a) a propriedade é transferida para a arrendatária ao 

final' do contrato; 

b) há uma'opção de compra por um valor inferior ao de 

mercado; 

c) o prazo do contrato é igualou superior a 75% da vi 

da útil do material; 

d) o valor atual do pagamento de leasing -e 90% ou 

mais do valor de mercado do equipamento arrendado, 

menos eventuais benefícios fiscais recebidos pela 

arrendadora, em decorrência direta do contrato;2 

29 ) contratos que não preenchem nenhuma dessas 4 condições 

são classificados como leasing operacional. 

o arrendamento mercantil usualmente praticado no Brasil se 

ria classificado nos EUA como "capital lease" por preencher ao 

menos uma das condições acima. 

3. ENFOQUES ECON6MICO E CONTÁBIL 

A motivação para o estudo do problema de leasing pelos economis 

tas tem-se centrado basicamente sobre a decisão, a nível de firma 

individual, entre as opções de comprar ou fazer leasing. Esta de 

2Como a redação deste último item "d" não é clara, adotamos a interpreta~ão de 
que o valor atual dos pagamentos de leasing, p~ra efeito de sua comparaçao com 
o valor de mercado do equipamento arrendado, nao inclui os eventuais benefí 
cios fiscais recebidos pela arrendadora. 
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cisão, normalmente. pode ser analisada sob 2 enfoques: econômico e 

contábil. 

o enfoque econômico, que corresponde ao ponto de vista neoclás

sico. supõe que as iaxas de aluguel de bens de capital se ajustam, 

de tal modo que. no e~uilfbrio. as vantagens puramente financeiras 

das 2 modalidades se equivalem. A escolha entre elas dependeria de 

saber qual método apresenta o menor custo não-financeiro em termos 

de aquisição, manutenção e uso (11, Miller e Upton). 

Sendo possível a separação entre propriedade e uso de um ativo 

em qualquer atividade econômica, a especialização em qualquer uma 

dessas funções presumivelmente levaria a um maior grau de eficiên 

cia, ou seja, uma comparação dos custos não-financeiros entre as 2 

alternativas tenderia, em princípio, a favorecer o leasing na esco 

lha por parte dos usuários. Esta premissa, contudo, nao poderia 

ser um fato absoluto, uma vez que a compra pode propiciar ao usuá

rio menores custos não-financeiros, principalmente, em termos de 

manutenção e reparo (11, Miller e Upton). Esta vantagem não-fina~ 

ceira pode estar associada à idéia de que, a um dado nfvel de des 

pesas de manutenção, um ativo próprio tem o seu estado físico e fun 

cional melhor conservado do que um ativo arrendado, por receber, 

presumivelmente, melhores cuidados. 

Uma vaga ilustração sobre a especialização em funções pode ser 

proporcionada pela imaginação de uma situação em que todo o trans 

porte a nível de automóveis de passeio fosse feito em um sistema 

de leasing, através de táxis ou carros de aluguel. Se nao fossem 

considerados os custos de transação e flutuações aleatórias da de 

manda ?elos serviços de transporte individual, provavelmente, este sistema pr~ 

piciaria um uso mais eficiente dos automóveis, no sentido de que com 
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um mesmo número de carros haveria a geraçao de um fluxo maior de 

tais serviços, em confronto com uma situação em que esse mesmo nme 

ro de carros fossem todos comprados pelos usuários. Em conseqUê~ 

cia, caso seja verdadeiro tal raciocínio, haveria uma economia em 

recursos reais, os quais poderiam ser transferidos à produção de 

outros bens, resultando em acréscimo de benefícios sociais. 

o enfoque contábil, ao contrário, supoe como equivalentes as van 

tagens não-financeiras, procurando, assim, a identificação das va~ 

tagens financeiras de um método sobre o outro. Precisamente quais 

seriam essas vantagens e como incorporá-las nas fórmulas de cálcu 

10 têm sido objeto de muitas controvérsias nos anos recentes (11, 

Miller e Upton). As discussões têm girado em torno de pontos co-

mo: 

a) a natureza dos riscos de leasing face aos de compra; 

b) o risco apropriado e os impostos de ajustamento a serem apli 

cados àquelas taxas utilizadas para descontar os vários rele 

vantes fluxos de caixa; 

c) as hipóteses sobre financiamento que devem ser feitas para 

evitar tendenciosidade na decisão em uma direção ou outra. 

Quaisquer que sejam as proposições para resolver esses 

pelo menos há a concordância geral de que a decisão entre 

e compra não é questão de indiferença para qualquer firma 

pontos, 

leasing 
~ . tlplca, 

nem é possível, a priori, estabelecer conclusão genérica e defini-

tiva. Cada caso deve ser examinado isoladamente. 

Apesar desta observação de que cada caso deve ser estudado iso 

ladamente, é possivel estabelecer algumas generalizações sobre a 

decisão leasing x compra. Em um mundo sem impostos ou onde todos 
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os usuários de bens de capital sao sujeitos aos mesmos impostos, 

estes aluguéis se ajustariam de modo que os custos financeiros de 

leasing e compra seriam equivalentes. Esta conclusão se mantém 

mesmo com a introdução do fator de incerteza no modelo neoclássico 

padrão e pela permissão, por parte dos proprietários de capital, de 

deduzir a despesa de depreciação e o pagamento de juros, e por pa~ 

te das arrendatárias, dos pagamentos de leasing (aluguel), 

efeito de cálculo do lucro tributável. 

para 

A hipótese neoclássica de equivalência financeira entre leasing 

e compra não se mantém, todavia, quando se admite que hajam dife

renças em aliquotas de tributação entre a arrendatária ea arrenda 

dora, bem como da existência ou não de subsidios, de acordo com a 

legislação tributária vigente. 

Antes de entrar propriamente na generalização da decisão leasing 

x compra, serão apresentados alguns dos últimos trabalhos realiza

dos dentro dessa área, utilizando o enfoque contábil. 

4. ALGUNS MODELOS DO ENFOQUE CONTÁBIL 

4.1. Modelo simples 

Apresenta-se comumente a seguinte expressa0 para a alterna 

tiva de compra: 

onde: 

u 
VAC = -P + L 

t=l 

(l-a).Rt + a.Dt 

(l+r)t 
(I) 

VAC = valor atual líquido do fluxo de caixa em caso de com 
pra; 
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P = preço do equipamento = custo do investimento, em t=O; 

a = alíquota de imposto de renda (IR) sobre o lucro tribu 

tável; 

Rt = receita 'líquida em t, antes do IR e sem a dedução da 

depreciação do equipamento; 

Dt = despesa de depreciação dedutível do lucro tributável, 

em t; 

, ~. 

r = taxa de desconto relevante para o cálculo do valor atual 

líquido; 

do fluxo de caixa, suposto igual 
.. 

vida útil do u = prazo a 

ativo. 

Esta expressa0 implicitamente assume que todo o investimen 

to é financiado com recursos próprios e ã vista, e utiliza-se 

de apenas uma taxa de desconto para todos os componentes do fl~ 

xo de caixa. Esta hipótese incorreria somente em um pequeno er 

ro na decisão de escolha entre diferentes alternativas de inves 

timento, mas pode distorcer significativamente a comparação das 

alternativas compra e leasing, para o financiamento de um inves 

timento, previamente determinado. 

4.2. Modelo de Gordon 

M. Gordon (8) realiza uma adaptação ao modelo sugerido p~ 

la fórmula (I), mediante as seguintes principais alterações,com 

o fim de apresentar a expressão para a opção de leasing: 

a) os fluxos de caixa com risco e sem risco são descontados 

a taxas diferentes; 
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b) prazo de leasing e tempo de vida útil do ativo nao sao 

iguais; 

c) admite diferença de risco entre componentes de fluxos 

de caixa da opção de compra e de leasing; 

d) neutralização do financiamento de dívida implícito na 

alternativa de leasing. 

Obtém-se a seguinte expres sao para a aI ternati va de leasing: 

VAL 
L (l-a) .qt u (l-a) .Rt 

= -(l-a) .qo - ~ + ~ + 
t=l (l+i f ) t t=l (l+k) t 

L (l-a) .F
t + ~ 

t=l (l+if)t 
+ 

u 
~ 

t=l 

a.D't 
+ 

(l+k)t 

onde, além dos símbolos anteriormente definidos, tem-se: 

(I I) 

VAL = valor atual líquido do fluxo de caixa, em caso de 

leasing; 

qo = contraprestação de leasing, em t=O; 

qt = contraprestação de leasing ao término do período t; 

i f = taxa de desconto para o fluxo de caixa sem risco; 

k = taxa de desconto apropriada para o risco de Rt ; 

L = prazo do leasing; 

Ft = despesas assumidas pela arrendadora em t, decorren

tes da manutenção da propriedade do bem (tais como 
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despesa de seguro e imposto sobre a propriedade) ; 

PL = valor esperado do preço de compra do equipamento no 

fim do prazo de leasing; 

D't = depreciação de PL em t, após a opçao de compra ter 

sido efetivada. 

Não sendo razoável a hipótese de total financiamento por r~ 

cursos próprios, admite-se o empréstimo no montante de P-(l-a) .qo' 

que pode ser pago em L períodos, por meio de prestações iguais 

-que cubram o principal e os juros calculados a uma certa taxa 

de juros. Esta pode diferir do custo efetivo de leas ing, de modo 

que os fluxos de pagamentos de ambas as modalidades podem diferir. 

Reescrevendo a equaçao (I), tem-se a seguinte expressão p~ 

ra o valor atual da opçao de compra: 

L 
VAC = -(l-a) .qo - L 

t=l 

(l-a) . (xt-At ) + At + 

(l+i f ) t 

u 
+ L 

t=l 

(l-a) . Rt u 
+ L 

(l+k)t t=l 

onde, os novos símbolos representam: 

xt = prestação de empréstimo = P.[FPR(i,L)] 

At = amortização em t, sobre o empréstimo P-(l-a) .qo; 

(I I!) 

FPR(i,L) = fator de recuperação de capital e, por hipótese, 

prazo de financiamento é igual ao prazo de leasing L. 
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Como o benefício de depreciação Dt é livre de risco, este 

é descontado ã taxa sem risco i f . Rt é agora descontada ã taxa 

com risco k. A D't na equaçao (11) é descontada ã taxa k pelo 

seguinte motivo: ,não havendo a especificação do preço da -opçao 

de compra, o atiNo será comprado ao valor de mercado em t=L, o que 

confere t.ml caráter incerto a PL e conseqUentemente a D' t. Se o 

contrato de leas ing especificar um preço de opção de compra tão bai 

xo que a opção de compra torna-se praticamente certa, PL e D' 
t 

poderão ser descontados ã taxa i f . Este último caso seria apli 

cado ao leasing financeiro, como praticado no mercado brasilei-

ro. 

Combinando as equaçoes (11) e (111), a vantagem da compra 

sobre o leasing toma a seguinte forma: 

L 
VAC - VAL = L 

t=l 

+ 

(l-a). (qt-Xt) - a.At - (l-a) .Ft 

(l+if)t 

u a.Dt 
L --'-~ 

t=l (l+i f ) t 

u 
L 

t=L+I 

a.D't 

(l+k)t 

+ 

(IV) 

Rt nao aparece nesta expressa0. O valor da equaçao (JV) 

depende de cláusulas de leasing sobre PL e Ft' da velocidade de 

depreciação Dt e das taxas de juros implícitas em qt e Xt· 

~ interessante considerar o caso especial onde qo = O; o 

prazo de leasing é igual ã vida útil do ativo (L=u); a depreci~ 

ção é linear; o pagamento de leasing é constante; a amortização 

do empréstimo é feita linearmente (sistema SAC) e Ft=O. Sob es 

tas condições: 
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e a equaçao (IV) se reduz a: 

(l-a) .(qt-Xt) 

(l+if)t 

~. 

(V) 

o valor de (V) depende somente da relação entre a taxa de 

juros a qual a firma pode tomar emprestado e a taxa implícità 

no contrato de leasing. Nestas circunstâncias, o leasing é p~ 

ramente um acordo financeiro. Mas é pequena a probabilidade de 

que estas condições se verifiquem em contratos de leasing (para 

um exemplo ilustrativo, vide o apêndice 1). 

4.3. Modelo de Henderson 

G. Henderson (9) conclui que M. Gordon superestimou a cap~ 

cidade de leverage da opção de financiamento em relação a de 

leasing, ou seja, subestimou o benefício fiscal incidente sobre 

o 1 9 pagamento de leasing qO. Assim, G. Henderson encontra uma 

expressão ligeiramente diferente da de Gordon, para a compar~ 

çao das opções (para maior detalhamento dessa variação e um exem 

pIo ilustrativo, vide o apêndice 2): 

L 
VAC - VAL = L 

t=O 

+ 

(l-a). (qt-Xt) -a.At 

(1 +i f) t 

L 
L 

t=l 

(l-a) .F
t 

(1 + i
f

) t 

u a.D't 
L 

t=L+I (l+k)t 

+ 

(VI) 
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A única diferença é que, para Henderson, a primeira somató 

ria passa a ser calculada a .partir de t=Q e não de t=l, como 

ocorre na formulação de Gordon. 

4.4. Modelo "Prático-brasileiro" 

A compreensao dos métodos Gordon e Henderson permite um me 

lhor entendimento da metodologia normalmente adotada em traba 

lhos até agora realizados no Brasil, tanto no plano acadêmico 

(por exemplo: 24, Travassos) como naquele voltado aos propósi 

tos do mercado. 

Analogamente às hipóteses de Gordon e Henderson, supoe-se 

que os fluxos de recei tas proporcionadas em ambas as modalida 

des sejam idênticas e associadas ao mesmo grau de risco. Deste 

modo, a análise concentra-se somente do lado das despesas, pro 

curando determinar aquela alternativa que proporcione o menor 

valor atual das despesas. Na formulação mais completa, tem-se: 

i) Compra Financiada 

FLUXO DE CAIXA DAS DESPESAS LíQUIDAS 

------

I --------------------1:- ------~- a.Dt 

Or-~r-----------------------~------~ 

P. Gr+c. (l-v)] 
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L 
VADC = P. [V+c. (l-V)] + l: 

t==1 

'L 
1: 

t=1 

u 
r 

X
t

. (l+f) 

(l+r) t 

t=1 (l+r)t 

~. 

= 

L 
= P. [v+c.(I-v)] + r 

t=1 

Xt ·(I+f)-(Xt -At )·a 

(1 +r) t 

u a.Dt 
r (VII) 

t=1 (l+r)t 

Hipótese: prazo de leasing(L) = prazo de financiamento. 

ii) Leasing 

a.q 
------------------------- t 

1 L-------- a.D't 
0--4-------------t---------'u 

------------------------ qt. (l+s) 

PL 

VADL = 
L-I 

1: 
t=1 

u 

qt·(I+s) 

(l+r) t 

E 
t=L+l 

a.D't 

(l+r) t 

L 
= r 

t=1 

qt·(I+S) 

(l+r) t 
+ 

u 
r 

t=L+l 

a.D't 

(l+r)t 

= 

= 

L 
E 

t=1 

L 
1: 

t=1 

a·qt 

(l+r) t 

a·qt 

(l+r)t 



onde: 

L 
= L 

t=l 

VADC 

VADL 

v 

c 

f 

s 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

qt. (l+s-a) 

(l+r)t 

valor atual 

valor atual 

parcela de 
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+ 

das despesas 

das despesas 

u 
L 

t=L+I 

a.D't 

(l+r) t 

líquidas em 

líquidas em 

pagamento ã vista; 

(VI I I) 

caso de compra; 

caso de leasing; 

taxa de comissão, abertura de crédito, etc. ; 

alíquota de imposto sobre operaçoes financeiras 

IOF; 

alíquota de imposto sobre serviços - ISS; 

Os demais símbolos têm os mesmos significados das formula 

çoes anteriores. 

Em relação aos modelos de Gordon e Henderson, este apresen 

ta as seguintes divergências: 

a) é utilizada somente uma taxa de desconto r para todos 

os fluxos de caixa; 

b) nao existe a preocupaçao de compensar a vantagem de fi 

nanciamento implícito proporcionado pelo leasing. A 

preocupaçao de Gordon e Henderson nesse sentido teria 

fundamento na medida em que o financiamento também p~ 

desse cobrir a totalidade do investimento ou na medida 

em que o esquema de pagamento em ambas as opçoes fossem 

bastante semelhantes. Para o caso dos EUA, a equivalê~ 

cia das 2 alternativas nesse aspecto parece ser mais cla 
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ra, por se admitir normalmente o pagamento de leasing 

também no período 0, o que não ocorre no caso brasilei 

ro. Esta particularidade relativa à determinação do iní 

cio de pagamento de leasing associada à observação de 

Henderson·sobre a vantagem de dedução fiscal em pagame~ 

to de leasing, que não é aplicável para o pagamento -a 

vista de financiamento, conduz-nos à conclusão de que, 

na realidade, não se deve levar até às últimas conse-

qUências a tarefa de compensar qualquer vantagem de lea 

sing no período 0, decorrente do financiamento implíci-

to. Nesse sentido, o enfoque brasileiro não parece ser 

incorreto ao admitir a vantagem inicial do leasing~ 

c) não se considera a parcela Ft' na equação de VAL, refe 

rente às despesas assumidas pela arrendadora. Esta di 

ferença não se afigura relevante, uma vez ser facilmen-

te aceitável a hipótese de que Ft=O; 

d) por ser adaptado à realidade brasileira, este modelo le 

va em conta os impostos como o IOF e o ISS. 

4.5. Modelo de Schall 

Lawrence D. Schall (21) propoe um outro modelo, seguindo 

uma linha um pouco diferente, com base na argumentação princi-

paI de que, embora uma parte significativa da teoria das finan 

ças esteja relacionada com critérios de investimento de firma 

derivados sob a hipótese de que o objetivo da firma é maximizar 

a riqueza do acionista, nenhum dos critérios disponíveis de de-

cisão entre compra e leasing seria consistente com esse objeti 
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Segundo ele, a regra de decisão deveria se basear em 2 eta 

l~) um ativo deve ser adquirido se resultar em aumento da 

riqueza do acionista; 

2~) uma vez justificada a aquisição, qual a opção a ser 

utilizada. 

Obtém-se, assim, as seguintes expressoes para o cálculo do 

aumento de riqueza decorrente de cada uma das opçoes ~ara maior 

detalhamento da sua derivação, vide apêndice 3): 

onde: 

L (l-a). (Rt -qt) 
leasing: dw(L) = L 

t=l (l+k,)t 

L (l-a).Rt 
= L 

t=l (l+kR)t 

L 
compra: dw (c) = L 

t=l 

= + 
L 
L 

t=l 

(IX) 

(X) 

dw = acréscimo da riqueza corrente do acionista resultante 

da incorporação do ativo à firma; 

Gt = parte de Zt resultante do ativo comprado que é inde 

pendente do método de financiar a compra; 

... 
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Zt = retorno líquido, após IR, gerado pelo novo ativo; 

G t = ( 1 - a) • (Rt - Q t ) + a. D t' P ar a t = I, .. . . . . ", L-I 

Qt = despesas. incorridas pelo proprietário do ativo, em ca 

so de compra financiada; 

Pp = valor residual do ativo em t=L; 

K = valor contábil do ativo em t=L; 

a L = alíquota de IR incidente sobre o ganho na venda do ati 

vo em t=L; 

kR, kQ, k G, kJ sao as taxas de desconto apropriadas 

descontar os respectivos fluxos. 

para 

Cada fluxo de incremento nas equaçoes (IX) e (X) para um 

dado projeto deve ser descontado à taxa apropriada para cada flu 

xo particular e, tais taxas, provavelmente, diferirão de proje-

to para projeto. 

A análise das equaçoes (IX) e (X) enfatiza o fato de que é 

geralmente incorreto separar a decisão de aquisição de ativo da 

decisão concernente ao método de financiamento (leasing ou com-

pra financiada). O enfoque apropriado determina qual tipo de 

financiamento produz dw maior e a aquisição do ativo só se ju~ 

tifica se o dw mais alto for positivo. 

O cálculo de dw defronta-se com o problema de determinar a 

taxa adequada para descontar os fluxos. O "custo de capital p~ 

ra a firma", que envolve a estimação da taxa a qual o investi 

dor desconta o retorno total da firma para determinar o valor 

da firma, pode nao ser a mais apropriada. Com ativos de dife 
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rentes riscos e com mais de uma opção de aquisição (leasing ou 

compra), a firma deve estimar a taxa de desconto pela observa

ção de taxas de mercado em fluxos comparáveis; assim, o uso da 

média da firma não seria mais válido. 

Neste ponto, ~ritica-se a hipótese feita por Gordon e acei 

ta por Henderson de que a distribuição de retornos de leasing e 

de compra sejam idênticas, conforme se verifica pelo uso da mes 

ma taxa de desconto k para descontar ambos os fluxos de recei 

tas. 

o enfoque novo dado por este método, no sentido de que a 

decisão compra x leasing deve ser vista subjacente ao objetivo 

de maximizar a riqueza da firma, é bastante significativo. Con 

tudo, algumas possíveis deficiências podem ser apontadas: 

a) as despesas de juros só são computadas do lado do bene 

fício fiscal; embora não estejam explícitas, tais desp~ 

sas devem ser incluídas em Qt; 

b) nao fica explícita qual a parcela paga à vista e qual 

a parte financiada, bem como o prazo de financiamento. 

Neste particular, é suposto que o prazo de financiamen-

to seja igual ao de leasing; 

c) o uso de uma taxa de desconto para cada fluxo de recei 

tas ou de despesas é questionável; além disso, na práti 

ca, é bastante difícil obter uma estimativa confiável 

de cada uma dessas taxas; 

d) subjacente ao item c, neste modelo, há necessidade de se 

saber o valor da receita Rt proveniente do ativo, o que 

não acontece nos modelos de Gordon e Henderson. -Na pr~ 

~. 
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tica, há grande dificuldade em se determinar esse valor, 

uma vez que tais ativos, em geral, não produzem por si 
.. 

so um determinado produto ou serviço final, mas 

parte de 'um processo complexo de produção em que 

ativo trab'alha interdependentemente com outros. l! 

fazem 

cada 
.. 

poss .!. 

vel determinar a contribuição marginal de cada ativo no 

produto final, sujeito, porém, a um grau elevado de er 

ro. 

4.6. Modelo de Myers 

Em um enfoque semelhante ao de Schall, S. Myers, D. Dill e 

A. Bautista (12) apresentam um outro modelo, cuja fórmula é de-

rivada do objetivo de maximizar o valor de mercado da firma, com 

o cuidado de considerar as interações entre a decisão de fazer 

leasing e de usar outros instrumentos de financiamento, tanto 

por parte da arrendatária como pela arrendadora. Partindo da 

pressuposição de que a aquisição do ativo seja interessante, es 

te modelo fornece um método para a escolha da melhor alternati-

va entre a compra financiada e o leasing financeiro. 

A principal característica da fórmula proposta é que esta 

resolve simultaneamente tanto para o valor do contrato 00 le~ibg 

como para o valor do "empréstimo equivalente", isto é, o valor 

do endividamento substituído pelo leasing. A solução simultâ

nea seria necessária porque o valor do leasing depende do total 

do débito substituído, mas este, por sua vez, depende do valor 

do leasing. 

Do ponto de vista da arrendatária, é possível determinar 
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a seguinte expressa0 para o valor atual do leasing (para maior 

detalhamento da sua derivação, vide apêndice 4): 

onde: 

VAL(a) 

P 
1 = = P 

L 
= 1- 'L 

t=l 

(l-a)·<lt+a.Dt 

(1+r*) t 
sendo r*=r. (l-a) 

fundo provisionado pelo leasing, em t=O, e que 

ria dispendido pela firma, em caso de compra; 

(XI) 

se 

qt 
<lt= 1> = pagamento de leasing em t, por unidade monetária 

(U.M.) de ativo arrendado; 

. Dt 
Dt = l' = depreciação por U.M. de ativo arrendado; 

P = custo inicial do ativo arrendado; 

a = alíquota de Imposto de Renda - IR; 

r = taxa de juros marginal de tomada de empréstimo para 

a firma. 

Dadas estas variáveis, caso VAL(a) seja positivo, a opçao 

de leasing seria vantajosa em relação ao financiamento, ocorren 

do o contrário, quando VAL(a) for menor que zero. Para o uso 

dessa fórmula, há necessidade somente de se conhecer o fluxo de 

pagamentos de leasing(qt), o fluxo de depreciação legal do ati 

vo (D t ) , a taxa de IR incidente sobre a firma (a) e o custo de 

oportunidade de capital para a firma (r*). 

A taxa de desconto ajustado r* leva em conta a perda do b~ 

nefício fiscal relativo a juros, em decorrência do deslocamento 

~. 
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do endividamento por financiamento. Na prática, a fórmula pode 

ser ajustada para levar em conta a perda do valor residual do 

equipamento, o crédito por investimento ("investment tax credit") 

e qualquer custo operacional assumido pela arrendadora. 

Do ponto de vista da arrendadora, o exame será o mesmo, ex 

ceto pela reversão de sinal de todo o fluxo de caixa anterior. 

Tem-se, então, a seguinte expressa0 para o valor atual do leasing 

para a arrendadora: 

L 
VAL(b) = -1+ L 

t=l 

. 
(l-a) .qt+a.Dt 

(1 +r*) t 
(XII) 

A equaçao (XI) supoe que, para a arrendatária, os pagame~ 

tos de leasing e os vários benefícios fiscais substituem o endi 

vidamento por financiamento na base de 1 para 1. Para a arren

dadora, a hipótese é a de que o investimento é totalmente finan 

ciado, o que evidentemente, é pouco realista. 

Supondo, contudo, que o leasing e os benefícios fiscais po~ 

sam suportar no máximo a proporção h do endividamento por H.M. 

de ativo arrendado, obtém-se uma nova expressão, para a arrenda 

tária: 

L 
VAL(a) = 1- L 

t=l 

. 
(l-a) ·qt +a.D t 
[ 1 + r . ( l-h. a)] t 

(XIII) 

Esta difere da anterior somente pela taxa de desconto. Fi 

ca agora evidente que r* =r. (l-a) us ada na equaçao (XI) nao e lUna 

taxa de custo de débito após IR (" after tax cost of debt"), mas 
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a média ponderada do custo de capital, calculada de acordo com 

a fórmula de Modg1iani-Mi11er que é 

onde: 

p* = p.(l-h.a), 

p* = média ponderada do custo de capital, apropriada para 

o desconto do fluxo de caixa de um projeto; 

p = taxa de desconto apropriada, assumindo um mercado de 

capitais perfeito e total financiamento por recursos 

- . proprl0s. 

No presente caso, p=r e, conseqUentemente, r*=r.(l-h.a),que 

é exatamente a taxa de desconto utilizada na equação (XIII). No 

caso especial quando h=l, tem-se que p*=r*=r.(l-a). 

Para os autores, estas fórmulas são mais simples e preci-

sas do que aquelas apresentadas nos modelos anteriores. 

4.6.1. Ganho líquido decorrente do 1easing 

A única explicação racional para o 1easing -e que 

tanto a arrendatária como a arrendadora se beneficiem. Is 

to ocorreria somente se VAL(a) e VAL(b) forem positivos. 

Desde que estes valores são calculados da mesma maneira, e~ 

ceto pela reversão de sinais, o ganho líquido só ocorreria 

se uma ou mais variáveis que determinam o VAL, difiram p~ 
. 

ra a arrendatária e para a arrendadora. Desde que qt e Dt 

sao definidas da mesma maneira, somente os parametros a, h 

e r poderiam diferir. 
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Em um mercado de capitais competitivo e eficiente, 

o problema de decisão leasing x compra financiada seria um 

caso de indiferença, exceto por considerações fiscais. O 

trabalho de ~. Myers et alii apresenta a conclusão princi 

paI de que poqe haver um ganho líquido para ambas as pa~ 

tes, desde que os parâmetros a, h e r assumam os valores 

convenientes, e se, adicionalmente, considerar-se os subsí 

dios fiscais como a depreciação acelerada e o crédito por 

investimento. 

s. ENFOQUE ECONOMICO 

Ao contrário do enfoque contábil, a abordagem econômica é pouco 

encontrada na literatura, mas uma boa idéia desta pode ser forneci 

da por M.Miller e C.Upton (11). 

5.1. A análise neoclássica para o caso de certeza 

Do ponto de vista econômico, a distinção crítica é entre o 

leasing de curto prazo e o de longo prazo. O leasing de curto 

prazo implica em um compromisso de aquisição e pagamento pelos 

serviços de um específico bem de capital no espaço de tempo mais 

curto possível, que varia conforme a atividade considerada. Pa 

ra os propósitos analíticos, os termos de compromisso, uma vez 

assumidos, não podem ser alterados dentro do período; ao fim do 

período, ambas as partes são livres para recontratar ou não p~ 

ra períodos subseqUentes. 

O leasing de longo prazo é aquele em que a arrendatária tem 
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o compromisso por mais de 1 período. 

5.1.1. A decisão de vender ou alugar, para a empresa de 

leasin,g 

Para enfatizar que o direito de posse e o direito 

de uso de um bem de capital podem ser separáveis nas ativi 

dades econômicas, pode-se fazer a hipótese de que os direi 

tos de posse de todos os bens de capital devem ser atribui 

dos as empresas de leasing especializadas. Também, não há 

impedimento que o fabricante de bens de capital adquira uma 

empresa de leasing ou que a arrendatária adquira uma empre 

sa de leasing e alugue o equipamento desta última (da sua 

subsidiaria). 

Aceitando-se estas hipóteses, provisoriamente, como 

a empresa de leasing fixara o valor do aluguel do equipa

mento i? Suponha que as condições financeiras e tecnológi 

cas do mercado sejam as seguintes: 

1) as maquinas em questão sao produzidas em uma in 

dústria competitiva ao custo de p. t por unidade. 
1, 

No período seguinte, a mesma maquina é produzida 

ao custo Pi,t+l' não necessariamente igual a Pi,t. 

O progresso tecnológico pode acarretar em queda 

de custo ao longo do tempo. A deterioração das ma 

quinas é suposta do tipo "evaporação", isto é, no 

período t+l, cada máquina produzida no período t 

é equivalente em sua capacidade produtiva a (l-Oit) 

das maquinas novas; 

2) a manutenção e o reparo das maquinas durante o 

~. 
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uso sao feitos por compra de serviços de firmas 

especializadas em concorrência; 

3) máquinas de segunda mão podem ser compradas, ve~ 

didas ou sub-locadas por companhias de leasing 

em quantidade ilimitada, em mercados perfeitos; 

4) as companhias de leasing podem tomar emprestado 

ou emprestar indefinidamente em um mercado de c~ 

pi tal perfeito à taxa de 1 período, conhecida, rto 

Estas empresas atuam em um mercado em concorrên-

cia perfeitao 

A taxa de aluguel de equilíbrio de um período qi t se 

P. 1 
+ (1- 1,t+ )] 

Pit 

q*it (XIV) 

o aluguel será igual aos juros sobre o capital in

vestido na máquina PitOrt , mais a depreciação da máquina 

PitoditO Neste caso, a depreciação consiste de 2 partes: 

- "deterioração ou inferioridade operacional" o·t OP . t 1 e 
1 1, + 
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P. t 1 
- "obsolescência" (1- ~,+ ).P. t . 

·t 1 1 ' 
0it é a taxa de depre

ciação física. 

, ". 

Nenhuma firma terá necessidade de contratar ao alu 

guel inferior ~ q*it porque ela tem a opção de vender a má 

quina por P it e investir o rendimento no mercado a taxa rt. 

Se o aluguel elevar-se para qit> q*it ' a firma de 

leasing ganhará uma taxa de retorno superior a rt ,mas a 

entrada de novas firmas fará com que o ganho extraordinário 

desapareça, restaurando o aluguel competitivo q*it. 

5.1.2. Decisão do ponto de vista da arrendatária 

Este enfrenta 2 problemas no processo de decisão: 

a) dado o aluguel de mercado q*it ' qual a quantid~ 

de ótima de máquina a ser alugada? 

b) dados q*it ' rt ' 0it ' Pit e Pi,t+l ,valerá a 

pena entrar no negócio de leasing? 

Em relação ao 1 9 aspecto, será utilizada a máquina 

i até o ponto em que a receita marginal do capital igualar 

à taxa de aluguel do equipamento q*it. 

Em relação ao 29 , face às condições de mercado que 

faz prevalecer um único aluguel q*it de equilíbrio, nao ha 

verá estímulo em termos puramente financeiros, para que a 

empresa se torne uma companhia de leasing. 

5.1.3. O caso de longo prazo 

A análise e conclusão prévias podem ser generaliz~ 

das para o caso de leasing superior a um período. A taxa 



· ~. 

29 

de retorno da companhia de leasing sobre a máquina será a 

mesma, período a período, corno se o contrato total fosse 

urna seqUência de contratos de 1 período. Em suma, os con 

tratos de curto e longo prazos se ajustarão de modo que as 

arrendatárias ,nao encontrarão nenhuma vantagem puramente 

financeira de urna modalidade sobre a outra. 

5.1.4. Algumas extensões e qualificações das proposições 

básicas de indiferença 

O relaxamento da hipótese (1) sobre as condições de 

produção das máquinas novas não afeta a proposição de indi 

ferença entre leasing e compra para a arrendatária, uma vez 

que, ao se considerar a indústria corno sendo competitiva a 

custos constantes, é possível tornar o preço das máqui~ em 

cada período corno parâmetro, independentemente da demanda 

por tais máquinas. 

O relaxamento da hipótese (2) poderia, de alguma fo~ 

ma, afetar a proposição de indiferença, por ser efetivamen 

te urna decisão econômica, no sentido de que despesas de m~ 

nutenção afetam o valor final do equipamento e a eficiên

cia na produção de serviços durante o período contratual; 

além disso, o critério de ótimo pode diferir dependendo de 

quem possua a propriedade legal do equipamento. A arrenda 

tária de curto prazo tem um incentivo para manter as desp~ 

sas de manutenção abaixo do nível que minimiza a sorna dos 

seus custos de manutenção e produção, mesmo que isto leve 

à queda substancial no valor de revenda do ativo. Para a 

arrendadora, ao contrário, interessa proteger-se contra a 

deterioração do valor do ativo, provisionando os serviços 
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de manutenção por sua própria iniciativa. 

O relaxamento da hipótese (3), de que os mercados 

de aluguel e de compra de máquinas de segunda mão sejam pe! 

feitos, impI'icaria provavelmente em uma vantagem não-fina~ 

ceira para o leasing. Isto seria atribuída não somente ao 

custo de procura de um comprador ou de um sub-locatário, 

mas, principalmente, ao fato de que, freqUentemente, as ta 

xas e custos legais para transferir a propriedade é maior 

do que a transferência do direito de uso por leasing. 

O relaxamento da hipótese (4), de que o mercado de 

capitais seja perfeito, não alterará as conclusões ini

ciais, mesmo que se admita que uma firma obtenha uma taxa 

de tomada de empréstimo para compra menor do que a taxa de 

aluguel e desde que não haja racionamento de crédito. 

5.2. Extensão para a situação de incerteza 

A hipótese crítica que leva à proposição de indiferença e~ 

tre compra e leasing não é a de certeza, mas sim a de equili 

brio competitivo na indústria de leasing. Se os contratos de 

leasing oferecidos pelas arrendadoras não refletem o custo de 

oportunidade de possuir o equipamento, incluindo os custos de 

suportar incertezas, estas firmas poderiam estar ganhando acima 

ou abaixo do retorno normal. As taxas de aluguel poderiam se 

ajustar na medida em que novas firmas entrem ou as antigas dei 

xem o negócio até que os proprietários achem o retorno adequado, 

mas não mais que o adequado para compensar o risco assumido. 
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5.2.1. Leasing de curto prazo 

i) Do ponto de vista da empresa de leasing, usando 

o modelo "Capital Asset Pricing - CAPM" formulado por Sha!. 

pe-Lintner, resulta que o aluguel de equilíbrio de I perí~ 

do será: 

q ** it 

q ** it 

i f = taxa de juros sem risco; 

E(R ) = taxa esperada de retorno da riqueza total; m 

- -= taxa de retorno da maqulna 

Esta expressa0 compoe-se de: 

- juros sem risco sobre o capital investido (if.P it ); 

- depreciação normal (dit· Pit ); 

(XV) 

- ajustamento de risco que depende de até onde a depreci~ 

ção varia com as variações não esperadas na taxa de re 

torno da riqueza total (B-t.if.P- ) O parâmetro B-t é uma 
1 1~ 1 
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- " medida do risco da maqu1na. 

Se a depreciação é independente do estado da econo-

mia, então, B"t=O, e o equilíbrio será o mesmo do caso com 
,1 

certeza. Se ocorre progresso tecnológico enquanto a econo 

mia declina, ou seja, quando a taxa de retorno da riqueza 

total é inesperadamente baixa, então Bit<O, e a arrendatá

ria deve pagar um prêmio sobre o aluguel que seria prev~ 

lente em caso de certeza para compensar os proprietários 

das máquinas. Se, em caso de expansao da economia há um 

estímulo para o progresso tecnológico, então Bit>O, e o 

aluguel em situação de incerteza é efetivamente menor que 

no caso com certeza. Se esta proposição for verdadeira, o 

leasing se torna mais atrativo em ciclo de expansão da eco 

nomia. 

ii) Do ponto de vista da usuária, a opção de compra 

permite economizar o pagamento de aluguel q**it' mas a fir 

ma incorrerá no custo de oportunidade do fundo desviado de 

outros usos para comprar a máquina, mais a depreciação es 

perada da mesma. Logo, o custo total da compra da máqui-

-na sera: 

(XVI) 

Esta é exatamente igual à expressão (XV) de aluguel 

de equilíbrio q**it. 

Neste caso, para a arrendatária, haverá vantagem fi 
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nanceira na compra se 

Ass im,' a equivalência entre as 2 modalidades pode 

não prevalecer se for permitida a existência de diferentes 

opiniões a respeito do custo de propriedade ou custo de ob 

solescência. Por exemplo, a opção de compra pode parecer 

melhor se a expectativa da arrendatária seja de que a ino 

vação tecnológica se processará mais lentamente em relação 

à expectativa prevalente no mercado de leasing que determi 

na o aluguelq**it. 

5.2.2. No longo prazo 

Em leasing de longo prazo, de n períodos, - ., e poss2:, 

vel chegar à seguinte expressão do custo dos serviços de 

capital: 

1 = l+i
f 

. 

o termo entre o colchete é precisamente a mesma ex 

pressão derivada anteriormente para o custo esperado da pr~ 

priedade da máquina para a empresa de leasing (equação XV) 

e para a usuária (equação XVI). 

Sob a hipótese de que o prazo de leasing é igual -a 

vida útil do ativo, os riscos assumidos na compra e no 

leasing de longo prazo são precisamente iguais. Uma das 
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implicações disto, seria de que o leasing financeiro -e 

equivalente à compra financiada. No caso de leasing de lon 

go prazo, a arrendatária assumirá o custo de propriedade 

e portanto o' custo de obsolescência, de modo que a única 

maneira de obter serviços de equipamento sem incorrer em 

riscos de propriedade é através de leasing de curto prazo. 

Em suma, em situação de incerteza, desde que algu

mas condições prevaleçam, tanto no caso de longo como de 

curto prazos, continua sendo válido de que não há vantagem 

financeira pura de uma modalidade sobre a outra. 

5.3. O impacto dos impostos 

são dedutíveis para fins de cálculo do lucro tributável, as 

contraprestações pagas, no caso de leasing, e a depreciação e 

os juros, no caso de compra. Esta diferenciação não altera a 

proposição de indiferença anteriormente estabelecida, na deci 

sao entre leasing e compra. 

Neste item, é interessante considerar o problema de finan 

ciamento através de tomada de empréstimo ou pelo leasing, para 

o caso de longo prazo. Considere, por exemplo, o caso extremo 

de leasing pelo prazo equivalente à vida útil do equipamento, 

em que a arrendatária assume todo o risco de propriedade e a ar 

rendadora nada. Nesta situação, o que permite à arrendadora to 

mar emprestado a totalidade do preço do equipamento é a gara~ 

tia implícita dada pela arrendatária para o pagamento das con

traprestações que fluirão para os nossuidores de títulos da em 

presa de leasing. 

A garantia deve cobrir o principal mais os juros para os 
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credores da arrendadora e aquela única com credibilidade no mer 

cado é a situação do patrimônio líquido da arrendatária. Se a 

cobertura do patrimônio líquido é suficiente para proporcionar 

um contrato de leasing sem risco para a empresa de leasing, en 

tão, em princípio,'é igualmente suficiente para permitir uma to 

mada de empréstimo sem risco diretamente pela arrendatária. As 

sim, o leasing de longo prazo não expandiria a capacidade líqui 

da de endividamento do usuário, mas, na realidade, substituiria 

o endividamento direto pelo indireto. Esquematicamente, tería 

mos: 

FINANCIAMENTO Recursos=Equipamentos 

IFINANCIADOR~ ~I USUÁRIO I 
t _ _ _ ___ ~ ~ e ~ ~ a_

ç 
: e ~ _ _ _ _ _ _ __ + 

Garantias (1) 

LEASING Equipamento= Parte da 

CREDORES DA 
Recursos 

EMPRESA Garantia 

EMPRESA DE DE USUÁRIO 
LEASING Prestações LEASIING Contraprestações 

t ____________________ J 

Outras Garantias(2) 

Nota-se que esta proposição coincide com a de S.Myers, qu~ 

do se considera que h=l. 

Na prática, isso pode nao se verificar, uma vez que urna c~ 

paraçao direta entre "garantias(l)" e "outras garantias(2)", PQ 

de resultar que estas últimas sejam bem menores. No caso de 

leasing, o fato de que o equipamento arrendado não pertence ao 

usuário reduz em muito as exigências de garantia a ser prestada 

pela arrendatária. 
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5.4. O impacto dos subsídios 

Até agora, a hipótese assumida foi a de que as deduções p~ 

ra efeito tributário eram iguais à verdadeira depreciação econô 

mica, o que, na prática, raramente ocorre. O crédito por inves 

timento ("investment tax credit") e a depreciação acelerada têm 

sido introduzidos precisamente para tornar as deduções maiores 

que a depreciação econômica. 

Seja SL' o valor atual de todos os subsídios usufruídos p~ 

la empresa de leasing durante o período ótimo de posse do equi 

pamento, o qual é utilizado no 1 9 período para fim de dedução. 

Seja, analogamente, Se o valor atual de todos os subsídios re 

cebidos pelo usuário do equipamento que resolve comprá-lo, o 

qual é alocado no 1 9 período para fim de dedução. 

onde: 

Então, o aluguel de equilíbrio de 1 período será: 

1 aL = (E(R1· t )·1-a + E(d't)--l-L 1 -aL 

(XVIII) 

O custo, após o imposto, para o proprietário será: 

(XIX) 

a = proporçao do valor do ativo que é tomado emprestado; 
qit 

Rit = taxa de retorno do ativo = P
it 

- dit ; 

E(i a ) = taxa de juros esperada do empréstimo; 

aL = alíquota de IR para a empresa de leasing; 
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ac = alíquota de IR para a usuária, caso esta deseje com 

prar o equipamento. 

... 
A diferença -entre os gastos de 1easing e os de compra, apos 

... 
IR, sera: 

(XX) 

Assim, se aL=aC e a habilidade para utilizar o subsídio 

forem iguais para ambas (SL =Sc) , então, o problema de escolha en 

tre o leasing e a compra será de indiferença para a usuária. 

A estrutura tributária pode, portanto, permitir ganhos de 

especialização acima daqueles considerados na análise padrão 

neoclássica. Não fica claro se estes subsídios implicam em ga-

nho ou perda sociais, mas, certamente, deve ser substancial o 

ganho privado, como demonstra o crescimento explosivo da indús

tria de 1easing nos EUA, após a introdução do crédito por inves 

timento, em 1962. 

Para uma organização isenta de imposto, em que aC=O e SC=O, 

a diferença de custo entre o 1easing e compra será: 

(XXI) 

Desde que normalmente 
... 

SL' sera melhor para a organização 
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isenta optar pela compra do que fazer leasing. Em caso de lea 

sing, a mesma pagara, além do custo de compra da maquina, os 

impostos que são assumidos pela empresa de leasing em seu papel 

de intermediario. 

5.5. Algumas conclusões 

A decisão de escolha propiciada pelo enfoque econômico,que, 

supondo a equivalência financeira entre compra e leasing, prQ 

põe como a melhor alternativa aquela que apresentar os menores 

custos não-financeiros em termos de aquisição, manutenção e uso, 

foi desenvolvida mais com o objetivo de tentar provar a equiv~ 

lência financeira dos 2 métodos, sob as mais diversas situações 

(de certeza, incerteza, etc.), sem, contudo, esclarecer mais de 

talhadamente os aspectos não financeiros relevantes para o prQ 

cesso de escolha. 

Em compensação, ficou sugerido o interessante resultado de 

que a equivalência financeira pode não prevalecer quando se con 

siderar os aspectos fiscais amparados pela legislação tributa 

ria em vigor. A quebra da proposição básica de indiferença não 

seria devida somente ao tratamento dado pelo fisco com relação 

ao aluguel e aos juros, mas sim, com mais evidência, à habilida 

de das firmas em utilizar as vantagens propiciadas pela legisl~ 

ção tributaria, e, nesse sentido, as empresas de leasing podem 

se revelar especialistas na maximização do uso de subsídios fis 

cais, podendo, em consequência, oferecer uma taxa de aluguel 

mais baixa do que o custo de compra do ativo. 

Com os estudos do enfoques contabil e econômico, parece fi 
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car evidente que nenhum dos dois isoladamente é suficiente para 

a análise realista do leasing, uma vez que a diferenciação dos 

aspectos financeiros e não-financeiros é muito sutil e de difí 

cil percepção, p~incipalmente ao se considerar os casos práti 

coso Nesse sentido, uma tentativa de enumeração dos aspectos 

relevantes do leasing frente a opção de compra, pode ser feita 

sem a preocupação de seguir explicitamente um ou outro enfoque, 

conforme a seção 6 a seguir. 

6. A ATRATIVIDADE RELATIVA DO LEASING. 

A tipificação de leasing em curto e longo prazos como sugerida 

pelo enfoque econômico tem uma estreita correspondência com a clas 

sificação normalmente adotada entre leasing operacional e financei 

ro. Nesse sentido, o leasing operacional apresenta característic~ 

mais ligadas ao leasing de curto prazo, principalmente com respei 

to ao risco de obsolescência, enquanto a idéia de leasing de longo 

prazo é mais compatível com o leasing financeiro, devido ao maior 

grau de incerteza envolvida ao longo de um período de tempo mais 

extenso. 

Tendo isto em mente, o exame dos trabalhos acima permite a ex 

tração de algumas conclusões relevantes, como por exemplo a respei 

to dos fatores que afetariam a atratividade relativa do 

do ponto de vista do usuário. 

leasing, 
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6.1. Leasing operacional (de curto prazo). 

a) diferenças nas expectativas sobre o grau de obsolescên 

cia, entre a arrendatâria e a arrendadora (ou do merca 

do que determina o aluguel de equilíbrio qit). Neste 

aspecto, não haveria nenhuma vantagem de uma modalidade 

sobre a outra, se o aluguel pago pela arrendatâria in 

corporasse exatamente a parcela de remuneração pelo se 

guro contra a obsolescência; 

b) a nao existência de um desenvolvido mercado de equipa 

mentos usados implicaria em um custo elevado na procura 

por novo comprador ou locatârio, além de que, normalmen 

te, os custos de transferência da propriedade sao maio 

res que os da transferência do direito de uso por lea 

sing. O leasing operacional pode ser capaz de reduzir 

os custos de transação de equipamentos entre as firmas, 

na medida em que a empresa de leasing é capaz de encon 

trar novos locatârios com maior facilidade e a custos 

menores; 

c) a opçao de arrendar pode levar o usuârio a economizar 

custos de informação. Supondo a existência de um dina 

mismo tecnológico, com frequente introdução de novos ti 

pos de equipamentos, a empresa de leasing pode ser mais 

eficiente do que o usuário final na coleta dessas infor 

maçoes. Para os bens de elevado valor e cuja reposição 

ocorra a intervalos espaçados, o custo de informação p~ 

derâ ser menor para a empresa de leasing do que para o 

usuârio final (14, Neuhaus e Magalhães); 
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d) garantia de qualidade - o compromisso de manutenção p~ 

la empresa de leasing pode assegurar à arrendatária, em 

alguns casos, um fluxo de serviços mais estável e de me 

lhor qua~idade. Assim, para determinados bens, é possi 

vel que a.empresa de leasing, dado o seu "know-how" de 

manutenção e a presteza com que pode colocá-lo à disp~ 

sição dos clientes, pode oferecer a estes um ganho adi 

cional de eficiência (14, Neuhaus e Magalhães); 

e) em caso de utilização temporária ou esporádica de gran 

des equipamentos, o leasing operacional pode ser a me 

lhor opção (23, Travassos, pg.SO), mesmo que a taxa de 

aluguel esteja bem acima da taxa normal derentabilida 

de em aplicação financeira equivalente. 

6.2. Leasing financeiro (de longo prazo). 

a) diferenças nas alíquotas de tributação entre a arrenda 

tária e a arrendadora; 

b) diferenças nas taxas implícitas nas modalidades de lea 

sing e compra financiada; 

c) existência de subsídios como o credito por investimento 

e a depreciação acelerada (ambos concediso à arrendado 

ra mas passíveis de transferência à arrendatária); 

d) grau de substituição de endividamento por financiamento 

pelo leasing, representado pelo coeficiente h de S.Myers. 
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7. RESUMO 

O enfoque econômico procura detectar as vantagens de um método 

sobre o outro, toma~do como crucial a diferenciação entre a prQ 

priedade e o uso dos ,serviços do capital. Nesse sentido, o leasing 

operacional, identificado como de curto prazo no artigo de Miller 

e Upton (11), apresenta características que o diferenciam nitida 

mente do leasing financeiro, não permitindo, assim, uma comparação 

direta entre a compra financiada e a modalidade de leasing operaciQ 

nal. Embora, não estejam explícitos nos trabalhos examinados, os 

fatores ~.l.b a 6.l.e enunciados acima, mas principalmente o 6.l.b, 

parece tornar o leasing operacional tão peculiar, de modo a invali 

dar qualquer tentativa de aproximá-lo da alternativa de compra. 

Mesmo que o aluguel reflita a compensaçao por alguns serviços 

prestados à arrendatária pela empresa de leasing, não seria -prova 

vel que toda a vantagem do leasing operacional seja anulada, uma 

vez que o grau de risco e de incerteza suportados pela empresa de 

leasing dificilmente chegaria a ser repassado ao aluguel de forma 

integral. A sua vantagem econômica evidencia-se claramente, de mo 

do a merecer sempre uma atenção especial, como uma alternativa p~ 

ra a provisão de serviços de capital às firmas usuárias, com efi 

ciência, rapidez e, possivelmente, a custos reais menores. 

No caso brasileiro, contudo, não é essa a modalidade mais difun 

da, mas sim a de leasing financeiro. Neste particular, o enfoque 

econômico não mostra nenhuma vantagem pura de um sobre o outro, a 

menos de considerações de aspectos fiscais. A utilização do enfo 

que contábil, por outro lado, não confirma o ponto de vista por 

muitos defendido de total equivalência entre as duas modalidades, 

no aspecto financeiro. 
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Ao contrário, existem fatores como os enunciados em 6.2.a a 

a 6.2.d, capazes de determinar a vantagem relativa de uma sobre a 

outra. Mesmo a observação de Miller e Upton (11), de que a intro 

dução de incerteza e a permissão de dedução de pagamentos de lea 

sing e de juros não afetaria a proposição básica de indiferença, 

nao se afigura correta, quando se admite que o mercado não é peE 

feito e que a peculiaridade de cada ambiente de legislação tribu 

tária, bem como do funcionamento do mercado financeiro e de capi 

tais, podem favorecer um ou outro método. Com o desenvolvimento 

dos capftulos 11 e 111, estes filtimos pontos serão melhor esclare 

cidos, tanto a nfvel de decisão individual de um usuário, como a 

um nfvel mais agregado, com respeito ao impacto do leasing dentro 

do mercado de capitais e mais amplamente de toda a economia. 



~. 

CAPITULO 11 

LEASING NO BRASIL - ASPECTOS GERAIS 

1. ANTECEDENTES 

o arrendamento ê praticado desde a Antiguidade, mesmo antes de 

Cristo, notadamente sobre os bens imóveis. Desde os primórdios até 

a atualidade, observa-se que seus métodos têm variado nos detalhes, 

mas, em essência, têm permanecido os mesmos. Há notícias de arren 

damento de minas de propriedade do Estado, na Antiga Grécia. Em Ro 

ma, os nobres costumavam arrendar as suas terras aos beneficiários, 

que as exploravam sob certas condições estipuladas. Este tipo ru 

dimentar de arrendamento era chamado de enfiteuse. O sistema feu 

daI da Inglaterra seguiu o modelo romano (17, Oliveira). 

Nos EUA, o arrendamento de terras a longo prazo foi introduzido 

pelos colonos ingleses e seguido pelos holandeses na região de No 

va York. O arrendamento predial ê outra forma de arrendamento, que 

se originou entre 1870 e 1880. Outros exemplos clássicos foram a 

prática da American Telephone and Telegraph Company e a United Shoe 

Machinery Corporation, que mantinham o domínio dos seus aparelhos, 

transferindo a posse e o direito de uso para seus clientes. A IBM 

operava exclusivamente através de leasing, até ser forçada a ofere 

cer seus equipamentos para venda em 1962. Na década de 30, o lea 

sing de veículos foi largamente praticado (10, Meirelles). 

Na versão moderna ou na forma atual, a fonte inspiradora desta 

modalidade de financiamento foi o Lend and Lease Act, promulgado pe 

44 
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lo governo norte americano, em março de 1941, objetivando suprir um 

sistema de ajuda mútua aos aliados durante a Guerra. Outros auto 

res citam que o método foi efetivamente criado por D.P. Boothe Jr., 

quem, em 1952, tendo,firmado um contrato de fornecimento com o Exér 

cito Americano e não dispondo de recursos suficientes para atender 

a produção requerida, resolveu alugar a maquinaria ao invés de com 

prá-la. Esta experiência foi tão valiosa que motivou-o a criar a 

companhia de leasing denominada US Leasing e mais tarde Boothe Lea 

sing Corporation. Desde sua criação, a prática do leasing vem cre~ 

cento continuamente. Em 1954, o valor dos contratos norte-america 

nos foi de 10 milhões de dólares. Em 1961, elevou-se para 700 mi 

lhões, a 10 bilhões em 1969 e estima-se entre 100 e 300 bilhões, em 

1978 (5, Burke). Em 1970, existiam mais de 100 empresas de arrenda 

mento financeiro. Para esse ano, estima-se que 50% das empresas 

norte-americanas recorriam ao leasing, proporção que variava entre 

80% para o comércio varejista e 93 para a empresa petrolífera. De~ 

tre o total de investimentos em capital fixo registrados naquele 

país, o arrendamento contribuía com a parcela de 10% (20, Rolin). 

Durante os primeiros anos da expansão do mercado, os bancos nor 

te americanos concentravam volumes significativos de seus emprésti 

mos em companhias arrendadoras, normalmente tomando os contratos de 

arrendamento como garantia da operação. 

Com o desenvolvimento do "capi tal lease", os bancos interessaram 

-se pela entrada direta no mercado, como arrendadoras, evitando a 

intermediação da empresa de leasing que, em muitos casos, funciona 

va como mera repassadora da operaçao. 

A partir de 63, foi aberto explicitamente aos bancos, o mercado 

de leasing, ao mesmo tempo que os contratos de arrendamento foram 

,.. 
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limitados a bens móveis. Além disso, os bens móveis deveriam ser 

adquiridos sob especificação do cliente e para uso exclusivo deste, 

eliminando a possibilidade de estocagem de equipamentos e também 

vedando aos bancos ~ entrada no leasing operacional ou mesmo no le~ 

sing financeiro em que não houvesse a completa recuperação do capi 
" -

tal investido, no primeiro contrato (10, Meirelles). 

2. IN!CIO E CRESCIMENTO NOS ULTIMOS ANOS 

Os primeiros estudos visando a introdução do leasing no Brasil 

foram efetuados por volta de 1967, por uma equipe de especialistas 

de uma instituição financeira norte-americana, mas a sua efetiva im 

plementação ocorreu basicamente no início da década de 70 (1, Indi 

ce de Leasing 1978) . Diversos aspectos retardaram o pleno desenvo,! 

vimento do setor e não somente a inexistência de uma legislação e~ 

pecífica que disciplinasse a matéria, o que viria a ocorrer somen 

te com a Lei 6099, de 12.09.74, posteriormente regulamentada pela 

Resolução 351, de 17.11.75, do Conselho Monetário Nacional - CMN. 

Dados esparsos disponíveis para o período de 71 a 74, portanto, 

anteriormente à regulamentação, mostram a seguinte evolução das op~ 

rações de leasing, em comparaçao aos empréstimos dos bancos de in 

vestimento (inclusive repasses), conforme a tabela 1. 
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TABELA 1 - Evolução das operaçoes de leasing e dos empréstimos 

dos bancos de investimento (BI) no periodo de 71 a 74. 

LEASING EMPR~STIMOS DOS BI 

A 

N valor taxa de valor taxa de 
O (Cr$ milhões crescimento (Cr$ milhões crescirento 

correntes) real(%) correntes) real(%) 

1971 14 9645 

1972 140 766 19342 74 

1973 600 270 30293 35 

1974 1000 24 40653 O 

taxa de crescimento 
3873 - 134 

acumulado no periodo 

Obs: valores corrigidos pelo IGP-DI. co1.2 da Conjuntura Econômica 

Fonte: Conjuntura Econômica, maio. 75. 

A partir de junho de 77, quando foi iniciado o levantamento sis 

temático de dados do setor pelo Banco Central do Brasil, o saldo se 

mestral de operações, medido pelo saldo do arrendamento a receber 

(recebimento de arrendamento) de todas as arrendadoras, teve a se 

guinte evolução, conforme a tabela 2. 
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TABELA 2 - Operações de leasing e dos BIt no período 

de junho de 77 a junho de 79. 

LEASING EMPREsTIMOS OOS BI 
D 

A 
T valor taxa de valor taxa de 

A (Cr$ milhões crescimento LCr$ milhões crescimento 

correntes) real(%) correntes) real(%) 

jun.77 5755 114488 

de z. 77 8966 38 142264 10 

jun.78 11606 7 169308 -2 

dez.78 17604 31 212906 8 

jun.79 25701 17 279922 5 

taxa de cresumento 124 - 23 
acumulado no período 

Obs: valores corrigidos pelo IGP-DI.col.2 da C. Econômica. 

Fonte: Levantamento semestral sobre o Sistema de Arrendamen 

to Mercantil pelo Banco Central do Brasil (LSSAM-BCB). 

Entre dez.74 a jun.77, as operaçoes de leasing evoluíram a taxa 

real de 148% e os empréstimos dos BI a 22%, enquanto no período 

global entre dez.7l a jun.79, as taxas de crescimento foram de 

22010% e 250%, respectivamente, para o leasing e para os -empre~ 

timos do BI. 
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Uma comparaçao do estoque de equipamentos arrendados em fins de 

77 e 78, com o estoque de capital bruto, derivado pelo método de 

acumulação de fluxo de investimentos l , permite obter os seguintes 

valores, conforme a tabela 3. 

TABELA 3 - Estoques de capital bruto e de ativos 

arrendados (em Cr$ milhões correntes) 

(1) (2) 

DATA estoque de estoque de 
2 ativos arrendo capital bruto 

de z . 77 8895 3.803.296 

de z. 78 17604 4.379.819 

Fonte: LSSAM - BCB e Conjuntura Econômica, fev. 79. 

( 3) 

= (1).100 
( 2) 

( %) 

0,23 

0,40 

1Uti1izado por C.G. Langoni, em "As causas do crescimento econômico do Brasil". 

EDITORA APEC - 1974. 

2pe10 metodo de acumulação de fluxo de investimentos, o estoque de capital bru 

to, no ano t, e determinado pela expressão: 

I t - 1 + It + I t +1 
3 (EK) = ----=----

t 
d + g 

onde: I = investimento bruto em t; 
t 

d = taxa de depreciação (suposta como sendo 5% a.a.); 

g = taxa de crescimento do produto, de longo prazo 
(suposta como sendo 6% a.a.) 
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Apesar de se referir ao período de apenas 1 ano, o crescimento 

da proporçao (3) acima é um indicador de que os equipamentos arreg 

dados devem ter aumentado a sua participação no estoque de capital 

bruto. Essa partic~pação deve aumentar mais ainda, nos anos futu 

ros, uma vez que o f~uxo de arrendamentos representava em 78, ap~ 

nas 1,14%3 do total de formação bruta de capital fixo, o que se si 

tua bem abaixo daquela de países como os EUA, onde o 1easing encon 

tra-se mais desenvolvido. 

As taxas de crescimento acima, contudo, devem ser analisadas; com 

reservas, desde que a forte expansão nos primeiros anos, em termos 

percentuais, está refletindo nada mais que o início de atividades 

do 1easing. Mesmo a partir de junho de 77, quando se acredita que 

todo o impacto da regulamentação básica instituída em 74 e 75 este 

ja praticamente assimilada pelo mercado, ainda pode ser considerado 

como período atípico, uma vez que a acomodação e a consolidaçãO das 

empresas de 1easing não deve ter se processado totalmente. Nestas 

condições, o sistema 1easing deve naturalmente mostrar um cresci 

mento maior que as operações de quaisquer outras instituições finag 

ceiras, processo esse que deve-se prolongar até o preenchimento de 

uma certa faixa de mercado presumivelmente destinada às suas ativi 

dades. 

Apesar dessa ressalva, nao se pode negar que o crescimento a ta 

xas reais relativamente altas por um período já bastante longo de 

monstra que o setor tem mostrado dinamismo e se fortalecido grad~ 

tivamente. Mesmo tratando-se de uma nova alternativa de aquisição 

3 O fluxo de arrendamentos foi obtido pela diferença entre estoques: 17604 

8895 = 8709. Sendo a formação bruta de capital fixo de 766700, em 78, 

tem-se: 8709/766700 = 1,14%. 
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de ativo produtivo, se esta nao fosse um instrumento útil, certmren 

te já teria apresentado sinais de déclínio após um período inicial 

de forte expansão. 

3. O SISTEMA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Será denominado de Sistema de Arrendamento Mercantil o conjunto 

de todas as arrendadoras, registradas e fiscalizadas pelo Banco ~n 

traI do Brasil, e atuando no mercado de acordo com as diretrizes da 

regulamentação básica. 

Em junho de 78, estavam autorizadas a operar no mercado 55 em 

presas de leasing, das quais 38 tinham sede em São Paulo, 14 no Rio 

de Janeiro e as 3 restantes tinham sede em Porto Alegre, Recife e 

Belo Horizonte, respectivamente. 

Sob o aspecto acionário e da estrutura organo-administrativa, há 

um predomínio numérico de arrendadoras pertencentes a grupos nacio 

nais, que somam 35 (63% do total das empresas), seguido daqueles 

com participação estrangeira majoritária, que somam 13 (24% do to 

tal das empresas) e somente 7 são independentes (13%). 

Em volume de operações, a participação de arrendadoras de gr~ 

pos nacionais, grupos estrangeiros e independentes, representavam 

50, 47 e 3%, respectivamente, conforme o saldo de operações em j~ 

nho de 78. 

Uma desagregação mais detalhada dos grupos nacionais, que têm em 

presas de 1easing, em grupos não-financiros, grupos financeiros "CO!!! 

p1exos" e grupos financeiros "simples", permite observar a segui,!! 

te distribuição relativa, conforme a tabela 4. 

,.. 
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TABELA 4 - Participação relativa das empresas conforme a sua e~ 

trutura acionária e organizacional, em junho de 78,(%) 

N A C I O N A I S ESTRANGEIROS 

G R U P O S INDEPENDENTE 

FINANCEIROS NAO-FINANC. 

"COMPLEXO" "SIMPLES" 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

27 36 29 12 7 2 13 3 24 47 

"Complexo" - grupo financeiro que tenha ao menos 1 banco comer 

cial e 1 banco de investimento; 

"Simples" - os demais grupos fi nance i ros ; 

Colo (1) = participação relativa do n 9 de empresas dessa cate 

goria sobre o total de empresas; 

Colo (2) = participação relativa sobre o total de arrendamento. 

Fonte: LSSMA-BCB. 

Nota-se uma participação expressiva de empresas de leasing pe~ 

tencentes a grupos estrangeiros e a grupos nacionais "complexos" 

que são 51% do total de empresas mas cujas aplicações somam 83% do 

total de arrendamentos, enquanto as demais empresas que constituem 

49% do totli das arrendadoras, têm 17% das aplicações. 

~. 
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As aplicações por arrendadoras estão bastante concentradas, vis 

to que a participação das 10 maiores era de 75% em dezembro de 77 

e de 69% em junho de 78. Em junho de 78, eram as 10 maiores as se 

guintes empresas: 

TABELA 5 - As maiores arrendadoras em junho de 78, 

por volume de operações (em Cr$ mil) 

1 Manufacturers-Hanover 2.093.159 

2 Citicorp 1.331.340 
3 BCN 1.162.517 
4 Unibanco 1.003.171 
5 Bozano-Simonsen 577.804 
6 Fran1ease 507.236 

7 BMG 409.100 

8 Brasi1invest 362.302 
9 Bradesco 317.473 

10 Leasco 268.419 

TOTAL. 8.032.531 

Fonte: LSSAM-BCB 

~. 

Somente as 4 maiores atingiam o montante de Cr$ mil 5.590.187, 

que representava 48% da totalidade de arrendamentos a receber. 

Em relação aos resultados, a lucratividade tem sido baixa. As 

recei tas operacionais dos 5 semestres, entre junho de 77 a junho 

de 79, apresentavam valores negativos (cr$ milhões -15, -124, -139, 

-801 e -2090) e somente a compensaçao por receitas não operacionais 

e o resultado da correção monetária do balanço evitou que os lucros 

líquidos totais fossem também negativos. Os valores de lucros lí 

quidos de todo o conjunto das sociedades arrendadoras foram respe~ 

tivamente de Cr$ milhões 37,42,170,140 e 219, nesse período. 



TABELA 6 - Origem de recursos do Sistema de Arrendamento Mercantil (em Cr$ milhões) 

(%) ( %) (%) ( %) (%) 
E X I G Í V E L (6) (7) (8) (9 ) (10) (11) (12) 

TOR =(2) / (3) =(2)/(7) =(3)/(7) =(5)/(7) =100- (li) 
D 

." 

A E M P R É S T I MOS (4) (5) Empres-
timos Total 

T Total externos Empres- de 
Fornec. de sobre timos Empres- Exigível Recursos A (1) (2) ( 3) e Total Patri- origem o to- externos timos próprios 
outras do - . de tal de sobre sobre sobre sobre monl.O 

Inter. Exter. Total exige . ~ 
lÍquido o TOR TOR eXl.gl.v. recursos emprest. o o TOR o TOR 

jun.77 1306 2874 4180 358 4538 603 5141 69 56 81 88 12 

dez.77 1969 5357 7326 502 7828 683 8511 73 63 86 92 8 

jun.78 2329 7267 9596 462 10058 846 10904 76 67 88 92 8 

dez.78 3963 13364 17327 539 17866 809 18675 77 72 93 96 4 

jun.79 6259 19153 25412 696 26lO8 782 26890 75 71 95 97 3 

Obs: TOR = "Total de origem de recursos"= total do passivo, exclusive resultados diferidos. 

Fonte: LSSAM-BCB. 

V1 
~ 
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o exame da tabela 6, permi te mostrar alguns pontos de destaque so 

bre a comp9sição das operações passivas das arrendadoras: 

1) a ausência de obtenção de recursos através de captação por 

instrumentos p-róprios como ocorre nas demais insti tuições pa!, 

ticipantes do sistema financeiro. Este fato decorre do ap~ 

rato institucional e legal que veda às arrendadoras de po~ 

suir instrumentos próprios de captação junto ao público, ou 

seja, pelo não reconhecimento do caráter financeiro do siste 

ma, pelo menos em suas operaçoes passivas; 

2) a ausência de recursos por repasses de recursos oficiais, via 

autoridades monetárias, instituições oficiais de crédito ou 

diretamente via fundos ou depósitos do setor público; 

3) consequentemente a quase totalidade dos recursos sao obtidos 

por empréstimos no mercado livre, como mostra a col.lO, em 

que a proporçao de empréstimos no rOR, atinge os percentuais 

de 81, 86, 88, 93 e 95, respectivamente, nos 5 semestres ooor 

dados; 

4) do total de empréstimos, a maior parte é de origem externa, 

alcançando percentuais de 69, 73, 76, 77 e 75, 

col.8; 

conforme a 

5) sendo alta a proporçao do exigível sobre o TOR, a proporçao 

de recursos próprios apresenta valores baixos de 12, 8, 8, 4 

e 3% (col.12). Para uma comparaçao, os sistema dos BI, em to 

do o seu período de funcionamento, entre 1966 e 78, tem a pr.Q 

porção média de 14% de recursos próprios; 
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6) devido à exigência de capital mínimo para o início de funcio 

namento das empresas de leasing, a proporção de recursos pr~ 

prios é mais alta nos semestres iniciais, e esta se reduz 
... 
a 

medida que as ~esmas passam a recorrer aos empréstimos para 

o financiamento de suas aplicações. 

4. DISTRIBUIÇÃO DE APLICAÇOES POR SETORES DE ATIVIDADES 

E POR TIPOS DE ATIVOS. 

Uma amostragem das 100 maiores arrendatárias que representam em 

média 45% do total das operações, no período de jun.77 a dez.78, 

permite obter uma boa visão a respeito dos setores que mais têm 

recorrido ao leasing para financiar a aquisição de seus ativos fi 

xos. 

TABELA 7 - Distribuição das aplicações de arrendamento por seto 

res de atividades, conforme a amostra das 100 maio 

res arrendatárias. 
(%) • 

jun.77 dez.77 jun.78 dez.78 

Telecomunicações 0,9 23,5 23,0 23,8 
Engenharia e construção civil 42,9 31,4 27,7 23,7 
Comércio e serviços 19,9 13,2 14,8 13,6 
Financeiro 1,8 4,8 6,2 12,8 
Indústria de transformação 19,5 14,1 14,4 12,7 
Transportes 7,6 9,3 11,5 11,4 

Serviços de utilidade pública 5,6 3,3 2,1 2,0 

Outros 1,9 0,3 0,3 -

T o t a 1 100 100 100 100 

Fonte: LSSAM-BCB 
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Nota-se uma queda significativa do setor de engenharia e cons 

trução civil, que nos semestres iniciais representavam quase a me 

tade das operaçoes. O setor de telecomunicações mostra uma brusca 

elevação e posterior estabilização. Sendo este representado em sua 

maior parte pelas grandes empresas de controle estatal, a subida 

abrupta pode estar refletindo o corte orçamentário para investime~ 

tos ocorridos em 1977, o que teria motivado o setor a procurar ou 

tras fontes de financiamento (LSSAM-BCB, de dez.77). O setor finan 

ceiro mostra uma elevação substancial, e isso pode ser atribuído ã 

preocupação de não aumentar demasiadamente a proporçao do imobi1i 

zado, inclusive pela existência de limitação ao grau de imobiliza 

ção das instituições financeiras, conforme a Lei 4595, de 31.12.64. 

Também o setor de transportes tem expandido sua participação, en 

quanto a indústria de transformação apresenta um declínio, bem co 

mo o setor de comércio e serviços. 

Este quadro, desde que não acompanhado de informações relevantes 

sobre o nível de atividades, rentabilidade, política ecônomica esp~ 

cífica para cada setor, etc., não permite obter conclusões mais def! 

nitivas sobre as variáveis que presumivelmente teriam influências 

sobre a tendência de cada setor em recorrer mais ou menos ao 1easing. 

Na realidade, uma correspondência entre 1easing e setor de ati 

vidade poderia ser mais fraca que a de 1easing-tipo de ativo, no sen 

tido de que, independentemente do setor produtivo, o empresário po 

deria recorrer ou não ao leasing, conforme a característica do ati 

vo a ser incorporado ao processo produtivo. Para tal, far-se-ia n~ 

cessário ter a distribuição do 1easing por tipo de ativo, o que, 

contudo, nao é disponível, dada a diversidade de ativos envolvidos 

e a natural dificuldade em classificá-los por tipos. Uma visua1iza 

ção razoável, porém, pode ser obtida através de estimativa e 

de opiniões fornecidas por algumas empresas de leasing, e 
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que podem representar aproximadamente o comportamento de todo o mer 

cado. Devido às dificuldade5 oriundas de diferentes critérios de 

classificação e a necessidade de ponderação dos valores, é preferi 

vel apresentar os números das empresas individualmente. 

Assim, para uma g~ande empresa de leasing, os contratos realiza 

dos entre 73 a 79, tiveram a seguinte distribuição por grupos de 

ativos, em cada ano: 

1973 1974 e 75 

processamento de dados 98% computadores 80% 

(computadores) outros 20% 

outros 2% 

1976 1977 

computadores 70 % computadores 40% 

outros 30% eq. de telecomunicações 40 % 

outros 20 % 

1978 1979 

computadores 45% computadores 35% 

imóveis 20% imóveis 35% 

eq.industriais pesados 15% eq.ind.pesados 10% 

veículos 5% outros 20 % 

outros 15% 

Uma outra empresa de grande porte, apresentou a seguinte distri 

buição. 
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1977 1978 

computadores 20 % computadores 15% 

maq. eq. ind. pes ados, 40% eq. telecomunicações 30% 

veículos 40% maq.eq.ind.pesados 30% 

eq.de telecomunicações - veículos 25% 

1979 

computadores 20 % 

eq. telecomunicações 30% 

maq. eq. ind. pes ados 25% 

veículos 25% 

Uma outra empres a, de tamanho médio apresentou um quadro mais de 

talhado, com os seguintes saldos semestrais (%): 

jun.77 de z .77 jun.78 

construção 16 17 24 

industrial 17 lS 16 

eletrônicos (inclusive com -putadores) 12 lS 10 

móveis e utensílios 16 13 16 

veículos 39 40 34 

100 100 100 

A partir de dez.78, foi adotada uma nova classificação; 
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de z. 78 jun.79 
maquinas e equipamentos 
(inclusive computadores) 44 42 

veículos 40 42 

móveis e utensílios' 16 lS 

imóveis O 1 

100 100 

Fontes: Estimativas fornecidas por 3 das arrendadoras pesquisadas. 

Estes dados coincidem aproximadamente com a estimativa aprese~ 

tada por uma revista especializada em construção civil (Revista da 

Construção Civil, set.79), segundo a qual, os equipamentos mais ar 

rendados seriam por ordem: veículos, equipamentos de telecomunica 

ções, de processamento de dados e equipamentos industriais pesados 

(inclusive de construção civil). 

Apesar da precariedade desse levantamento, pode-se inequivocruoo~ 

te constatar a participação expressiva de veículos e de equipamen 

tos de processamento de dados, e dada a especificidade dos mesmos, 

pode-se concluir que eles são preferencialmente elegíveis para o 

leasing. O ítem "maquinas e equipamentos industriais pesados", em 

bora tenha uma grande participação, não permite tirar conclusões 

semelhantes, uma vez que inclui uma diversidade enorme de tipos de 

ativos. Ultimamente, os equipamentos de telecomunicações também 

têm-se destinado e arrendamento e, ao contrario da opinião de aI 

guns empresarios do setor, os números não mostram uma tendência a 

um rápido declínio. 

Finalmente, a evidência dos dados e a opinião de alguns agentes 



~. 

61 

do mercado, mostram uma tendência no sentido de um crescimento maior 

nos ítens de veículos, computadores e de imóveis. O leasing imob~ 

liário começa a ser efetivamente implantada, após o período de im 

passe, motivado pela exigência de elevados recursos e pelo prazo re 

lativamente mais longo em comparação a operações com outros ativos, 

características essas que não atraíam as empresas de leasing. Ade 

mais, os imóveis, além de apresentar uma vida útil mais longa, mui 

to frequentemente se valorizam ao invés de sofrer depreciação (5, 

Burke, pag.87), dificultando desse modo a estimação adequada do va 

lor residual. Se esta for demasiadamente baixa em relação ao pr~ 

ço de mercado vigente ao fim do contrato, pode resul tar em pel'da s~ 

ria ã- arrendadora. 

5. LEGISLAÇÃO BÁSICA 

A necessidade de disciplinamento de ordem fiscal e instituciona~ 

indispensável para o desenvolvimento do leasing no País, motivou o 

aparecimento de uma legislação básica para o setor, consubstanciada 

pela Lei 6099 e sua regulamentação pela Resolução 351, do CMN. 

A Lei 6099 nao tem a preocupação de definir o arrendamento mer 

cantil de maneira rigorosa, apresentando-o genericamente como uma 

"operação realizada entre pessoas jurídicas, que tenham por objeto 

o arrendamento de bens adquiridos a terceiros pela arrendadora, pa 

ra fins de uso próprio da arrendatária e que atendam às especific~ 

çoes desta". 

O propósito desta Lei é especificar em que condições o arrenda 

mento mercantil pode-se beneficiar do tratamento tributário pref~ 
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rencial, sem impedir a sua prática fora das condições previstas no 

seu texto, embora, nestes casos não seja dispensado o mesmo trata 

mento. As suas principais diretrizes são: 

1) a arrendatária ,poderá contabilizar como custo ou despesa op~ 

racional o valor de cada contraprestação paga por força do 

contra to. Es te disposi ti vo não se aplica ao arrendamento efe 

tuado com o próprio fabricante ou distribuidor, a menos que 

estes sejam instituições financeiras e nas condições estipu 

ladas pelo CMN. Fica, portanto, o leasing operacional, como 

definido na seção 2, excluído da dedutibilidade das contrapre~ 

tações como despesas para fim de imposto de renda; 

2) a arrendadora pode contabilizar as depreciações como custos 

em cotas calculadas de acordo com a "vida útil", levando em 

conta o preço de aquisição. Segundo o parágrafo 1 9 do arti 

go 12, "entende-se por vida útil do bem o prazo durante o 

qual se possa esperar a sua efetiva utilização econômica", cu 

j o concei to coincide com o de "vida econômica" normalmente 

adotado. O parágrafo 29 explici ta que "a Secretaria de Recei 

ta Federal - SRF - publicará periodicamente o prazo de vida 

útil admissível, em condições normais, para cada espécie de 

bem" o que, contudo, não tem sido cumprido. Embora a Lei 6099 

reconheça que o conceito relevante seja o de "vida econômica" 

e não a "vida física (útil)" do bem, este preceito nao tem 

sido efetivamente aplicado, de modo que esta se seguindo as 

normas de legislação de Imposto de Renda para fixação da ta 

xa de depreciação, que são, em geral, inadequadas e bastante 

distantes das condições reais dos equipamentos em arrendamen 
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to. (13, Nepomuceno); 

3) o CMN poderá estabelecer índices máximos para a soma das con 

traprestações, acrescido do preço para o exercício da opçao 

de compra. Esta prerrogativa do CMN não foi até hoje exerci 

da, talvez por não se achar conveniente estabelecer esses p~ 

râme tros que, de ce rto modo, poderi am cons ti tuir tnn desestímulo 

ao setor, ainda em fase de consolidação; 

4) nao será dedutível, para fim de apuraçao do lucro tributável 

pelo IR, a diferença a menor entre o valor contábil residual 

do bem arrendado e o seu preço de venda, quando do exercício 

da opçao de compra. Com isso, procurou-se desestimular a fi 

xação de elevadas contraprestações que viabilizasse a redu 

ção do valor de venda do bem, no ato da opção de compra (13, 

Nepomuceno) ; 

5) como as instituições financeiras, as empresas de leasing es 

tão sob o controle e fiscalização do Banco Central do Br~il, 

sendo aplicáveis a essas empresas as disposições próprias da 

legislação pertinente ao Sistema Financeiro Nacional, sempre 

que cabíveis. 

A Resolução 351, de 17.11.75, estabelece em que condições pod~ 

-ra ser praticado o arrendamento mercantil. Esta modalidade de fi 

nanciamento é privativa de pessoas jurídicas registradas no BCB, 

que tenham como objeto social exclusivo a prática do arrendamento 

mercantil. Objetivando o disciplinamento do mercado ainda nascen 

te e, talvez, procurando evitar a proliferação em excesso de age~ 
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tes, como ocorreu no sistema bancário em anos anteriores, a Resolu 

ção 351 estabelece normas rígidas a serem obedecidas como: 

1) a sociedade arrendadora deve manter um departamento técnico 

devidamente estruturado e supervisionado por diretor; 

2) exigência de capital social mínimo; 

3) limite ao numero de dependências possíveis de serem instala 

das por cada empresa de leasing; 

4) formalização e as especificações que devem ser contidas no 

contrato, a respeito da descrição do bem, valor das contra 

prestações, prazo do contrato, direito de opção de compra e 

a que preço, critério de reajuste das contraprestações, atri 

buição das despesas e encargos adicionais entre a arrendatá 

ria ou a arrendadora, condições para a renovação do contrato 

e para eventual substituição do bem arrendado por outro de 

mesma natureza que melhor atender às conveniências da arrenda 

tária; 

5) os contratos de arrendamento mercantil deverão ter o prazo 00 

. - .. .,. .. vlgencla mlnlmo de 3 anos, exceto no caso de arrendamento de 

veículos, hipótese em que poderá ser de 2 anos. Não houve a 

preocupação explícita para que o prazo contratual do arrenda 

mento se aproxime do tempo de vida útil do material ou da 

sua vida econômica; para guardar coerência com a diretriz de 

que a depreciação, para efeito de dedução fiscal pela arren 

dadora, seja calculada de acordo com a "vida econômica", o 

prazo contratual deveria guardar relação estreita com a "vi 
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da econômica" do bem arrendado; 

6) limitação do arrendamento àqueles bens imóveis ou móveis de 

produção nacional, classificáveis no ativo fixo; 

7) as operações de lease-back são privativas de bancos de inves 

timento, de desenvolvimento, de caixas econômicas e eventual 

mente pelas sociedades de crédito imobiliário quando autori 

zadas pelo Banco Nacional da Habitação - BNH; 

8) pelo menos 50% do valor global das operações de arrendamento 

mercantil de cada empresa de leasing devem ser destinadas a 

empresas nacionais; 

9) as operações passivas nao podem exceder a 15 vezes o capital 

integralizado mais reservas; 

10) diversificação de operaçoes de modo que nenhum cliente isol~ 

damente seja responsável por mais de 10% do total das aplic! 

ço.es da arrendadora e, na média por empresa, tal responsabili

dade não deve exceder a 5%; 

11) é permitida a concessão de crédito, empréstimos ou garantias 

às arrendadoras coligadas ou interdependentes mas sob condi 

ções fixadas na própria Resolução; 

12) normas gerais de contabilidade e auditoria. 

Em 

da 

consequência da opçao de 

entrada dos bancos no 

compra adotada 

mercado, os 

no Brasil,. 

contratos de 
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leasing adquiriram uma feição acentuadamente financeira. Nest~ con 

dições, estes seriam vistos corno um contrato de compra e venda dis 

farçado. Apesar disso, a escrituração contábil e fiscal sofre o 

tratamento aplicado a prestação de serviços e não a operação fina~ 

ceira, de modo que se admitiu a dedutibilidade do total das contra 

prestações para o cálculo do lucro tributável, pela arrendatária, 

enquanto a arrendadora, considera a totalidade das contraprestações 

corno receita e, em contrapartida, deduz a depreciação corno custo. 

Segundo Meirelles (lO), isso foi admi tido pela Lei 6099, somente 

apos um estudo ter certificado que tal procedimento fiscal nao im 

plicaria em evasão de receita tributária. 

A Resolução 351, em seu artigo 8, admite a fixação de valor re 

sidual garantido que é aquele assegurado pela arrendatária corno pr~ 

ço mínimo de venda do equipamento, isto é, caso esta devolva o ati 

vo, a arrendadora colocará o mesmo à venda e. se o preço de venda 

for menor do que o valor residual garantido, a diferença será cober 

ta pela arrendatária. Ao contrário, caso o valor de venda seja 

maior, a arrendatária receberá a diferença. Esta cláusula 
~ 

e urna 

garantia para que a arrendadora não venha a suportar o prejuízo na 

opção de venda, o que é bastante significativo em contratos que te 

nham por objeto equipamentos com prazos de depreciação muito longos 

(10, 20 anos), em que a opção de compra é fixada em valores eleva 

dos. 

De uma certa forma, esta cláusula tem o efeito importante de per 

mitir aos Bancos e/ou grupos financeiros em encararem o leasing CQ 

mo mais uma di suas operações de empréstimo, na medida em que 

emprega um determinado capital na compra do bem a ser arrendado, r~ 

cebendo como retorno o capital acrescido de juros pré-determinados. 

L 
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o lease-back que é um caso particular de leasing financeiro foi 

vedado às empresas de leasing com base na interpretação de que o 

mesmo é uma forma assemelhada de financiamento de capital de giro 

(Visão-14.l0.78, pag.l08), mediante a redução do ativo imobilizado. 

Nesta operação, uma empresa qualquer vende um môvel ou imôvel à em 

presa de leasing, a qual cede-o em arrendamento à empresa vendedo 

ra, sem haver a transferência da propriedade do bem, e com a esp~ 

cificação da opção de compra. Corno as características dessa oper~ 

ção são adequadas ao campo de atuação normal das empresas de lea 

sing, essa clâusula impeditiva não tem permitido a difusão mais am 

pIa dessa modalidade operacional que poderia propiciar maior liqui 

dez a muitas empresas com altos Índices de imobilização. 

6. EVOLUÇÃO E OLTIMAS MODIFICAÇOES 1\0 CONCEITO DE LEASING NO BRASIL. 

No início dos estudos para a redação da Lei 6099, pretendeu-se 

dar à operação urna característica eminentemente comercial, como evi 

denciado pelo prôprio nome "arrendamento mercantil". Uma das ra 

zões porque predominou essa tendência foi o fato de que na 
.A. 

epoca 

era mais divulgado o tipo de leasing operacional oferecido pelo fa 

bricante dos equipamentos. Com o desenvolvimento dos estudos, os 

legisladores passaram a se adaptar mais à realidade do setor, que 

estava evoluindo para um tipo eminentemente financeiro (10, Meirel 

les) . 

A fixação da opçao de compra e do valor residual garantido des 

caracterizava a depreciação como urna despesa da arrendadora na me 

dida em que o desgaste da máquina não acarreta diminuição na cap~ 
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cidade de recursos da mesma, em vista de a receita estar condiciona 

da apenas ao cumprimento das obrigações assumidas contratualmente 

pela arrendatária. 

Consequentemente, durante o transcurso dos estudos da Lei, as s~ 

ciedades arrendadoras passaram a ser vistas como entidades finan 

ceiras. A precipitação na mudança do enfoque ocasionou algumas i~ 

perfeições na Lei, entre as quais a permanência de diretrizes con 

tábeis que impedem a contabilização dos arrendamentos como oper~ 

ções financeiras nos demonstrativos das arrendadoras (10, Meirelles). 

No que diz respeito à apuração de resultados, apesar da firma dis 

posição evidenciada pela Resolução 351, para um enquadramento das 

arrendadoras no âmbito das instituições financeiras, as -operaçoes 

de arrendamento permaneciam nos demonstrativos financeiros das so 

ciedades arrendadoras com algumas características de atividades fi 

nanceiras e outras de atividade comercial. 

Em conseqtiência, a apuraçao de resultados de urna operaçao de lea 

sing difere nitidamente de urna operação financeira típica de banco 

de investimento. Para efeito de comparação, sigamos o exemplo abai 

xo na apuração de resultados de urna operação de leasing frente a de 

um financiamento de um mesmo equipamento e em condições idênticas: 

- custo do equipamento = 100.000 U.M. 

- vida útil legal do bem = 5 anos 

taxa de depreciação (linear) do equipamento = 20% a.a. 

Suponha que a captação de recursos, tanto para o leasing corno p~ 

ra o financiamento, seja feita nas condições seguintes: 

- valor da captação = 100.000 U.M. 

L. 
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- valor da prestação mensal = 3.119 U.M. 

- prazo do pagamento = 24 meses 

- pagamento final fixo = 42.851 U.M. 

- taxa de juros efetiva = 1% a.m. 

Assim, serao pagos juros de 10.553 U.M.no19 ano e de 7.143 U.M. 

no 29 ano. 

-Dados da operaçao de leasing: 

- prazo contratual = 24 meses 

- taxa mensal de leasing = 3,37% a.m. 

- valor da contraprestação mens_a1 = 3.370 U.M. [=(100.000) .(0,0337)J 

- valor residual garantido = 42.851 U.M. 

hipótese: ao fim do prazo contratual, o equipamento é adquiri 
do pela arrendatária pelo valor residual garantido. 

Dados da operaçao de financiamento: 

- prazo de financiamento = 24 meses 

- valor da prestação mensal = 3.370 U.M. 

- pagamento final fixo = 42.851 U.M. 

6.1. Comparação de procedimento contábil entre leasing e 
financiamento. 

- taxa de depreciação pela Portaria 564: 

( 
1 ). (24) = 0,57142 

0,7 60 

- valor residual garantido = 100.000 - 57142 = 42858 U.M. 

, 1 
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- cálculo da taxa de retorno efetiva: 

100.00 = (3.370). FRP(i,24) + (42.858). FSP(i,24) = 

por tentativa, encontra-se que 

i = 1,334% a.m. 

P=100000 

1 2 
i=? 

24 

.-.- .. --... -...... -....... -...... -.................... R = 3 3 7 O 

VG=42858 

.... : 
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Montando o seguinte esquema de financiamento, temos: 

ESQUEMA 1 

Esquema de Amortização de Financiamento 

t SD A J P 

100.000 

1 97.964 2. 036 1. 334 3.370 
2 95.901 2.063 1.307 3.370 
3 93.810 2.091 1.279 3.370 
4 91.691 2.119 1.251 3.370 
5 89.544 2.147 1. 223 3.370 
6 87 . 369 2.175 1.195 3.370 
7 85.165 2.204 1.166 3.370 
8 82.931 2.234 1.136 3.370 
9 80.667 2.264 1.106 3.370 

10 78.373 2.294 1. O 76 3.370 
11 76.043 2.325 1.045 3.370 
12 73.692 2.356 1.014 3.370 
13 71. 305 2.387 983 3.370 
14 68.886 2.419 951 3.370 
15 66.435 2.451 919 3.370 
16 63.951 2.484 886 3.370 
17 61.434 2.517 853 3.370 
18 58.884 2.550 820 3.370 
19 56.300 2.584 786 3.370 
20 53.681 2.619 751 3.370 
21 51.027 2.654 716 3.370 
22 48.338 2.689 681 3.370 
23 45.613 2.725 645 3.370 
24 42.851 2.762 608 3.370 

TOTAL 57.149 23.731 80.880 

SD = Saldo devedoj Total de amortização no 1 9 ano = 26.308 

A = Amortização Total de amortização no 29 ano = 30.841 

J = Juros Total de juros no 1 9 ano = 14.132 

P = Prestação Total de juros no 29 ano = 9.599 
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Na terminologia da Portaria 564, teríamos: 

Valor residual garantido = 42.851 

Valor a recuperar = 57.149 

Receita de arrendamento = 23.731 

Recebimento de arrendamento = 80.880 

Do ponto de vista da instituição financeira, as duas oper~ 
-çoes sao igualmente atraentes, com o mesmo retorno real. Vej~ 

mos, porém, como comportar-se-ão os demonstrativos de resulta 

dos, conforme a modalidade realizada: 

ESQUEMA 2 

Comparação de Demonstrativos de Resultados entre 
Compra fi nanciada e Leas ing. 

ANO 1 

FINANCIAMENTO LEASING 

Re cei ta de juros 14.132 -
Despesa de juros 10.553 10.553 
Receita de contraprestações - 10.440 
Despesa de depreciação - 20.000 
Lucro 3.579 9.887 

ANO 2 

Recei ta de juros 9.599 -
Despesa de juros 7.143 7.143 
Recei ta de contraprestações - 40.400 
Despesa de depreciação - 20.000 
Prejuízo na venda do equip~ 

/mento - (17.149)* 
Lucro 2.456 ( 3.852) 

Total de lucro nos anos 1 e 2 6.035 6.035 

(*) 60.000 - 42.851 = (17.149) 

I ,I 
[ 

! 
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Os lucros totais sao iguais ao final do ano 2, em ambos os 

casos, porém, a contabilização operacional das atividades da so 

ciedade arrendadora apresenta um resultado bastante estranho no 

ano 2, ou seja, um prejuízo, o que decorre basicamente da gra~ 

de discrepância entre o valor efetivo de venda e o valor contá 

bil do bem ao fim do prazo contratual. 

Essa situação poderia ser evitada caso o valor da depreci~ 

ção anual dos bens arrendados fosse fixado no valor exato da 

amortização, ou seja, como se a operação de leasing fosse con 

tabi li zada como emprés timo. Nes te método, o valor de venda do 

bem seria exatamente igual ao valor contábil, de modo que a opçao 

de compra coincidiria com o valor residual garantido. O mesmo 

Esquema I serve como exemplo: 

ESQUEMA 3 

Um Demonstrativo de Resultados alter 

nativo para o Leasing. 

ANO 1 

FINANCIA1v1ENTO 

Recei ta de juros 14.132 
Despesa de juros 10.553 
Recei ta de contraprestação -
Llespesa de depreciação -
Lucro 3.579 

( *) 40.440 - 26.308 = 14.132 = Recei ta de Juros 

ANO 2 

Recei ta de juros 9.599 
Despesa de juros 7.143 
Recei ta de contraprestação -
Despesa de depreciação -
Lucro ou prejuízo na venda 

Ido produto -
Lucro 2.456 

Total de lucro nos anos 1 e 2 6.035 

(*) 40.440 - 30.841 = 9.599 = Receita de Juros. 

LEASIHG 

-

10.553 

40.440 (*) 

26.308 

3.579 

-

7.143 

40.440 ( *) 

30.841 

O 

2.456 

6.035 

• 
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Agora, os lucros sao iguais em cada ano para ambas as moda 

lidades. 

6.2. Portaria 376-E, de 28.09.76 e Portaria 564, de 03.11.78, 

ambas do Ministério da Fazenda. 

Estas duas portarias vieram a modificar a situação contábil 

e fiscal das empresas arrendadoras. A receita apurada por oca 

sião da contratação do arrendamento, será apropriada nos exerci 

cios de execução do contrato, independentemente do recebimento 

das contraprestações, de acordo com'o valor calculado pela apli 

cação da taxa efetiva de retorno do arrendamento i ao valor do 

principal de arrendamento (= valor do investimento da arrendado 

ra) . 

De posse da taxa efetiva de retorno i, é possível determi 

nar os valores de todas as variáveis envolvidas na operaçao. 

Consideremos as seguintes variáveis: 

P = preço do equipamento = principal do arrendamento; 

Pk = valor da contraprestação; 

(VG)= valor residual garantido; 

Onde: 

i = taxa efetiva de juros mensal; 

n = n 9 de meses da operação. 

p 
i=? 

1 2 n P=(Pk) . [FRP(i ,n)] + (VG) .[FSP(i ,n)] 

-------- .... -...... Pk 

VG 

FRP = fator de valor atual 

FSP = fator de desconto 
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Por tentativa, pode-se determinar a taxa de juros efetiva 

i e de posse desse parâmetro, analogamente ao visto no Esquema 1, 

podemos determinar as variáveis como valor a recuperar e recei-

ta de arrendamento. A portaria 564, como veremos adiante, nao 

adota exatamente o método da taxa efetiva de retorno para a apr~ 

priação da receita de arrendamento e sim uma fórmula específica 

em que essa apropriação é mais acelerada. 

A diferença consiste no aspecto de que, calculada a recei

ta de arrendamento no início do prazo contratual, a apropriação 

dessa receita nao se processa na mesma proporção do recebimento 

de juros como mostrado no Esquema 1, mas sim conforme o método 

da soma de dÍgi tos decrescente em que a apropriação nos anos ini 

ciaIs é mais acelerada do que na si tuação normal de emprés timo, 

ponderada por um coeficiente ~,que depende do valor residual g~ 

rantido. 

A fórmula para a apropriação de receita apresentada textu 

almente na Portaria 564 é: 

Onde: 

(RA~ = (RA) I(Pk\ (l-a).( n - k -1 )] 
[ SP/ 1+2+ ••• +k+ ••• +n 

k = 1,2, ••• , n 

(RA)k= receita de arrendamento apropriada no mes k; 

(RA) = receita de arrendamento; 

Pk = contraprestação; 

a 
(VG) 

-----, sendo: 
(SP) + (VG) 

= (VG) = valor residual garantido; 

(SP) = recebimento de arrendamen 

to = (n) .(Pk ) 

n = número de meses de vigência do contrato; 

11 
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Antes de prosseguir, seria útil apresentar as definições 

das seguintes variáveis utilizadas na referida portaria: 

1 - Custo de aquisição (P) = montante de dispêndio incorri 

do pela arrendadora para a aquisição do bem destinado 

a arrendamento. 

10 2 - taxa mensal de depreciação = 84 do inverso do n 9 de 

anos de vida útil do bem arrendado fixado pela Secreta 

ria de Recei ta Federal. d = ~0 . (~). onde m = n' de anos 

de vida útil. Esta expressão deriva da disposição 11.6 

da portaria 376-E, segundo a qual, sob o regime finan 

ceiro para apuração de lucro tributável, o prazo usual 

de vida útil dos bens arrendados poderá ser reduzido de 

30% para efeito de determinação da taxa anual de depr~· 

ciação. Provavelmente, este percentual foi estimado na 

presunção de que o prazo de vida útil de um bem arren 

dado é inferior em 30% ao prazo de vida útil de um bem 

próprio, com base na evidência de que o cuidado dispe~ 

sado a um bem próprio é maior que o dispensado a um bem 

de terceiros (2, pg.29). 

Tem-se então: 

1 1 
d = = = taxa mensal de depreciação = 

m '- (O , 3 ).m ' (O , 7 ).m ' 

sendo m' = número de meses de vi 

da útil 

fator de depreciação durante o prazo contratual f = n.d 
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3 - valor a recuperar = custo de aquisição multiplicado p~ 

10 fator de depreciação durante o prazo contratual (P. 

n. d) • 

4 - valor residual atribuído = diferença entre o custo de 

aquisição e o valor a recuperar [(VR) = P - p.n.d)]. Equ,i 

vale ao valor residual contábil. 

5 - recebimento de arrendamento = Soma de todas contrapre~ 

tações durante o prazo contratual [(SP) = n. (Pk)]. 

6 - receita de arrendamento = diferença entre o recebimen 

to e o valor a recuperar [(RA) = (SP) - (VR)]. 

7 - valor residual garantido (VG) = preço contratualmente 

estipulado para exercício da opção de compra, ou valor 

contratualmente garantido pela arrendatária como 
.. . m1n1 

mo que será recebido pela arrendadora na venda a ter 

ceiros do bem arrendado, na hipótese de não ser exerci 

da a opção de compra. Normalmente deve coincidir com 

o valor residual atribuído. 

A fórmula de apropriação da receita da portaria 564 pode 

ser melhor apresentada na seguinte forma: 

[

a f-n + 1 - K~ 
(RA)k = (RA) o fi + (1 - a) o "no(n

z
+ 1)) 

pois 

Pk 1 1 + 2 + + K + + = (SP) = - ... . .. n n' 

C n) . C n + 1) de PA = = soma 
2 

! I, 

J' :I 
.1 

-, 

I 

1 

f 
l 

t 

I 
f 

I 
I 
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e o numerador do 29 termo dentro do colchete tem uma incorreção 

uma vez que deve ser (n + 1 - k) e não (n - k - 1) como aparece 

na portaria. 

Aplicando a. somatória sobre (RA)k' tem-se: 

ECRA)k = (RA). [Cnl( ~) + (1 - a). (1)] = (RA). (a + 1 - a) = (RA), o que 

assegura a validade da fórmula. 

Do Esquema 1, podemos apresentar um exemplo prático para o 

melhor entendimento dos conceitos logo acima explicitados. 

1) Custo de aquisição = 100.000 

1 
2) Taxa mensal de depreciação = (0,7) .(60) = 0,02380952 

Taxa de depreciação durante o prazo contratual = 

= (24).(0,02380952) = 0,57142 

3) Valor a recuperar = (100.000) .(0,57142) = 57.149 

4) Valor residual atribuído = 100.000 - 57.149 = 42.851 

5) Recebimento de arrendamento = (24).(3.370) = 80.880 

6) Receita de arrendamento = 80.880 - 57.149 = 23.731 

7) Valor residual garantido = 42.851 

Note-se as seguintes equivalências entre os seguintes con 

ceitos envolvidos em leasing com os de esquema de empréstimo: 

- custo de aquisição = valor de financiamento 

- valor a recuperar = total amortizado ao fim do ano 2 

- valor residual atribuído = saldo devedor ao fim do ano 2 

- recebimento de arrendamento = total de prestações pag~ até 
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o fim do ano 2 

receita de arrendamento = receita de juros. 

Como se verifica, a fórmula da Portaria 564 não utiliza o -me 

todo da soma de dígitos decrescente puro. Ela é ponderada pelo 

coeficiente a = (VG) que depende do valor residual 
(VG)+(SP)' 

gara!! 

tido. Quanto menor for ~, mais acelerada será a apropriação da 

receita e, no caso limite, em que ~ for igual a zero, a apropri~ 

ção se dará pelo método da soma de dígi tos decrescente puro. Quél!! 

to maior ~, menos acelerada será a apropriação da receita o que 

será mais benéfica à arrendadora. Aparentemente, essa disposi 

ção tem o objetivo de nao incentivar que o VG seja demasiadame!! 

te baixo, consistente com a hipótese norteadora para a não dedu 

tibilidade do prejuízo de venda do bem ao fim do prazo contratu 

aI, para efeito de cálculo do lucro tributável. 

Vejamos agora a comparaçao dos 4 métodos seguintes na apr~ 

priação de receita da operação de leasing: 

1 - linear; 

2 - esquema análogo ao de financiamento; 

3 - método da Portaria 564; 

4 - método da soma de dígitos decrescente puro (MSDDP) p~ 

la aplicação da fórmula: 

= (RA). (n - k + ~\ 
n. (n + 1)1 

2 

• 
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ESQUEMA 4 

Comparação de Demonstrativos de resultados para o leasing, con

forme as várias formas de apropriação de receita. 

ANO 1 

M]jTODOS 

1 2 3 4 

Apropriação de receita 20.440 14.132 15.588 17.560 
(contraprest.-depreciação) 

Despesa de juros 10.553 10.553 10.553 10.553 

Lucro 9.887 3.579 5.035 7.005 

ANO 2 

Apropriação de receita 20.440 9.599 8.143 6.171 
(contraprest.-depreciação) 

Despesa de juros 7.143 7.143 7.143" 7.143 

Lucro ou prejuízo na venda 
do equipamento 17.149 O O O 

Lucro (3.852) 2.456 1.000 (972) 

Lucro total nos anos 1 e 2: 6.035 6.035 6.035 6.035 

A apropriação de receita é mais rápida pelo método linear, 

seguido pelo MSDDP, pela fórmula da Portaria 564 e a mais lenta 

é pelo método análogo ao de financiamento. 

Apesar dessa ressalva, a forma de apropriação de receita 

adotada pela Portaria 564 permite uma aceleração na taxa de de 

preciação do equipamento em compayação ao método linear até en 

tão tradicionalmente utilizado, conforme se verifica numericamen 

te pela comparação das colunas 1 e 3 do Esquema 4. 

"I 
I 
I 
I 
:I 

J 
'I 
:1 
II 
1I 
!! 
II 
II 
li 
.! 
iI 
íI 
I. 
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A Portaria 564, portanto, tornou a contabilização das arren 

dadoras mais adequada ao caráter financeiro guardado pelas op~ 

rações de leasing, o que acarreta na atribuição de um maior grau 

de realismo ao mercado. 

Os contratos de arrendamento poderão conter cláusula ~ cor 

reçao monetária para o valor da contraprestação. Nestas condi 

çoes, o saldo do arrendamento a receber (recebimento de arrend~ 

mento) será corrigido bem como a receita de arrendamento pelo 

mesmo coeficiente. O excesso da correção do recebimento do ar 

rendamento sobre a receita de arrendamento será apropriado como 

receita do mes juntamente com a respectiva parcela de receita a 

ser apropriada no mês, também corrigida. 

Isso em nada alterará os resultados até agora conseguidos, 

sob a hipótese de constância dos preços. 

Para a melhor visualização do procedimento da correçao mo 

netária, apresenta-se abaixo a sistemática contábil estabelecida 

pela Portaria 564. 

Realizável a Longo prazo. 

Recebimento de Arrendamento: 80.800 

Imobilizado. 

Custo de Aquisição: 100.000 

Valor a recuperar: (57.149) 

Resul tado de Exercícios 
Futuros 

Receita de Arrenda 
mento: 23.731 

I 
I 

I 
,I 
:1 
'! 



CAPITULO 111 

LEASING NO BRASIL - UM ESFORÇO DE ANÃLISE 

1. CARACTERIZAÇÃO CONCEITUAL 

Embora do ponto de vista econômico, nao seja tão relevante esta 

belecer uma distinção entre o leasing operacional e a locação sim 

pIes de ativos fixos em geral, uma vez que ambas as formas optam 

pela alternativa de uso do ativo frente ao de direito de propried~ 

de, uma definição mais rigorosa, principalmente nos aspectos 

dicos, evidencia algumas diferenças, que têm interesse para 

práticos. 

. , 
Jur~ 

fins 

A diferença fundamental é a existência da opçao de compra no lea 

sing operacional, enquanto em locação simples não há qualquer preo 

cupação para que a usuária venha eventualmente a tornar-se propri~ 

tária do ativo ao fim do contrato. A existência desta cláusula -e 

bastante sutil e por isso, com muita frequência, provoca-se conf~ 

são, denominando por leasing operacional aqueles casos de locação 

simples e vice-versa. 

O estudo mais detalhado sobre locação simples nao é favorecido 

-pela dificuldade em obter informações e dados a respeito de sua pr~ 

tica. Quanto ao montante de suas operaçoes, uma estimativa seria 

admissível através da arrecadação de Imposto sobre serviços ISS 

incidente sobre locação de bens móveis, tarefa, contudo, de difícil 

execução dado que tal imposto é de competência municipal. Os ca 

sos de leasing operacional não realizados ao amparo da legislação 

de arrendamento mercantil sofrem das mesmas restri~ões. 

82 

I 
II 
i 
I 



83 

Dada a ampli tude do problema, vamos concentrar os esforços so 

bre o arrendamento realizado ao amparo da atual legislação de arren 

damento mercantil, pelo conjunto de todas as empresas de leasing 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil - BCB. 

2. AS INSTITUIÇOES FINANCEIRAS E A PRATICA DO LEASING 

A tabela 4 mostra que, em junho de 78, havia uma participação 

quase absoluta de empresas de leasing pertencentes a grupos finag 

ceiros, perfazendo um total de 95% das aplicações em arrendamento. 

Des~es, 47% são de empresas pertencentes a grupos financeiros es 

trangeiros e 48% a nacionais, e deste último componente, 36% são de 

empresas de grupos financeiros "complexos", ou seja, aqueles grupos 

que possuem ao menos 1 banco comercial e 1 banco de investimento, e 

os restantes 12% aos demais grupos. 

Essa situação tem prevalecido ao longo de todo o período de fu~ 

cionamento do sistema de arrendamento mercantil, e a sua explicação 

pode ser encontrada nas normas estabelecidas pela legislação reg~ 

ladora, como vista no capítulo 11, e às condicionantes originárias 

do próprio funcionamento do mercado. 

A legislação essencialmente favorece a participação de institui 

çoes financeiras, principalmente aquelas pertencentes a grandes ~ 

pos, e, em consequência, a forma de leasing financeiro, que é o ti 

po mais adequado àquelas instituições, por envolver risco de -cara 

ter creditício, a semelhança de outras operações realizadas pelas 

mesmas, e não tecnológico e de mercado como ocorre no tipo oper~ 

cional. 
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Nesse sentido, no escopo legislativo, encontram-se diretrizes 

como: 

1) a prática do arrendamento mercantil é restrita às pessoas j~ 

rídicas registradas no Banco Central do Brasil e o benefício 

fiscal tratado na Lei 6099, exclui o arrendamento feito pela 

arrendatária e o próprio fabricante ou distribuidor; 

2) os requisitos exigidos às arrendadoras sao próprias de insti 

tuições financeiras, uma vez que as mesmas devem ser regi~ 

tradas no Banco Central e são por este controladas e fiscali 

zadas, de acordo com a legislação pertinente ao Sistema finan 

céiro Nacional; 

3) a permissão de ser fixado o valor residual garantido teve o 

efeito importante de tornar o arrendamento mercantil uma op~ 

ração eminentemente financeira, passível de ser executada p~ 

la instituição financeira; 

4) é permitida a concessão de credito, empréstimos ou garantias às 

sociedades arrendadoras coligadas ou interdependentes; 

5) com a Portaria 564, a apropriação de receitas de arrendamento 

tornou-se mais semelhante a de um empréstimo. 

Além disso, fatores como a inexistência de um instrumento -pr~ 

prio de captação de poupança voluntária e de outras fontes de re 

cursos, a exceção de empréstimos, veio a favorecer a expansão dos 

grandes grupos financeiros, nacionais ou aqueles vinculados a ban 

cos estrangeiros, pela maior flexibilidade na captação de recursos 

no mercado financeiro, principalmente por emprestimos, a maior pa~ 
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te de origem externa. Os bancos estrangeiros, de fato, foram os 

primeiros a se desenvolver e os que se mantem até agora entre as 

maiores arrendadoras. Verificou-se no Brasil, um processo semelhan 

te ao que ocorreu nos EUA, a partir de 1963, quando aos grandes bancos nacio 

nais foi permitido participar diretamente em operação de leasing 

(lO, Meirelles). 

Para os grandes grupos nacionais, a pré-existência de uma estru 

tura administrativa e organizacional, e o interesse em prover uma 

nova forma de serviço aos clientes parecem ter sido um motivo im 

portante para a entrada dos mesmos no mercado de leasing. 

A participação de grandes grupos no setor de leasing constitui 

um fato ádicional a corroborar com a idéia de que a aplicação do 

princípio da "compartimentalização" tem sido negada dentro do Sis 

tema Financeiro Nacional. Apesar do não reconhecimento total das 

arrendadoras como instituições financeiras, os conglomerados tem se 

interessado pelo leasing e presumivelmente tem levado vantagem so 

bre as instituições independentes ou mesmo sobre grupos não finan 

ceiros, pela exploração de vantagens como: 

a) economias de escala na captação e movimentação de fundos; 

b) "economias de risco" pela diversificação de operaçoes 

(Conjuntura Econômica, novo 76). 

3 . O ARRENDAMENTO MERCANTIL COMO PRATICADO NO MERCADO 

Como visto no capítulo 11, o propósito principal da legislação 

reguladora é especificar em que condições o arrendamento mercantil 

pode-se beneficiar do tratamento tributário preferencial, sem impe 

I 
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dir, contudo, a sua prática fora dessas condições. Ela também nao 

estabelece rigorosamente com que características operacionais o ar 

rendamento mercantil deva ser praticado, no que diz respeito pri~ 

cipalmente aos aspectos: 

1) relação entre o prazo do leasing e a vida útil ou econômica 

do ativo; 

2) valor atual do pagamento de contraprestações em relação ao 

custo de aquisição ou valor de mercado do ativo; 

3) qual o valor residual garantido a ser fixado para fins de 0E. 

ção de compra. 

Desde que esses Ítens, teoricamente, podem variar amplamente, 

tanto o tipo financeiro como o operacional podem estar presentes no 

mercado. 

Utilizando-se dos critérios explicitados na seçao 1.2.3, verifi 

ca-se que as operaçoes de arrendamento mercantil são pratica~ pr~ 

ponderantemente com as características de leasing financeiro, por 

preencher ao menos uma entre as condições '~" (exist~ncia de opçao 

de compra por um valor inferior ao de mercado), "d" (o valor atual 

do total de contraprestações representam 90% ou mais do valor de 

mercado do bem arrendado) ou "c" ( o prazo do contrato é igualou 

superior a 75% da vida útil do ativo). Normalmente todas essas con 

dições, incluindo a "a" (a propriedade é transferida à arrendatáriá 

ao final do contrato), são preenchidas, apesar da diversidade de 

formas de contrato, que variam, em geral, em função do risco do cli 

ente, com o tipo do ativo e com o valor do mesmo. 

~ I 
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Um exemplo típico, para contratos de 3 anos ou mais, estabelece 

um prazo igual ao da depreciação legal, o valor atual das contra 

prestaç6es representa toda a remuneração do investimento (principal 

+ juros), a opção de compra, pelo valor residual garantido, é sim 

bólica, ao nível de 1% do valor do ativo, de modo que o direito de 

-compra e usualmente exercido. Nesses contratos, e mesmo naqueles 

em que o valor residual garantido, embora aI to, sej a pré-fixado co 

mo um percentual do custo do ativo, o arrendamento é visto pela em 

presa de leasing como uma operação semelhante a empréstimo, proc~ 

rando esta obter da aplicação um ganho em relação ao custo de caQ 

tação. 

Se esta é feita a uma taxa fixa, o custo efetivo do leasing co 

brirá essa taxa mais um adicional ("spread"), atualmente em média 

de 4% a.a. no mercado. Se o recurso é obtido a taxa variável, me 

diante correção monetária (CM) pela variação cambial ou pela vari~ 

çao da ORTN, o custo do leasing incluirá, além da correção monetá 

ria e a taxa fixa de captação, o "spread". Os riscos puramente de 

ordem financeira serão decorrentes de não haver a possibilidade de 

compatibilização perfeita entre a captação feita em uma determina 

da forma (a taxa fixa, com CM-ORTN ou com CM-cambial) com a aplic~ 

çao nessa mesma forma. 

No caso de veículos, um dos Ítens mais arrendados, ao prazo de 

2 anos, a operação é realizada com algumas características de lea 

sing operacional, principalmente quando a opção de compra é pelo va 

lor de mercado vigente ao fim do contrato, embora a arrendadora não 

seja a própria fabricante ou distribuidora. Nesse caso, ° risco 

decorrente das condiç6es de mercado de carros usados é assumido p~ 

la empresa de leasing, que não amortizou até o fim do contrato, o 
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total de investimento, mais os acréscimos por encargos financeiros 

(22, SOUZA). 

Além de leasing operacional realizado diretamente pela arrenda 

dora, há casos de firmas que fazem o leasing financeiro na condi 

ção de arrendatária e o leasing operacional com seus clientes, co 

mo acontece por exemplo, no setor de locação de guindastes (10, Mei 

relles). Nesse caso, a existência ou não da opção de compra torn~ 

-se irrelevante, uma vez que a mesma dificilmente será exercida, ou 

seja, não é tão importante caracterizá-lo como leasing operacional 

ou como locação simples. 

A literatura, como vista na seçao 1.5, nao se preocupa com a ms 

tinção entre o leasing operacional e locação simples e admite, ao 

menos teoricamente, do ponto de vista da usuária, um maior potenci 

aI de vantagem econômica no leasing operacional frente ao financei 

ro. Nesse sentido, uma expansão ou o incentivo ao leasing operaci~ 

nal poderia trazer maiores benefícios privados e, possívelmente,m~ 

ores benefícios sociais. 

Contudo, a predominância de um conjunto de fatores parece nao 

viabilizar atualmente o crescimento sadio do leasing operacional. 

Essas observações inegavelmente exigem um respaldo em um estudo mais 

abrangente e profundo, o que não será objeto deste trabalho, m~ p~ 

de-se tentar identificar alguns fatores como: 

1) a estruturação do mercado financeiro favorece o leasing fi 

nanceiro, por ser uma operação semelhante ao crédito; 

2) os fabricantes e os distribuidores nao teriam a capacidade 

técnica e financeira necessária para realizar a previsão ad~ 

quada do progresso tecnológico, bem como para suportar os ris 

I 
~ 

I 
I 
. i 
. I 

;1 
, 
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cos envolvidos no mercado secundário de ativos usados, além 

de que as exigências de assistência técnica e manutenção nao 

seriam desprezíveis. Os riscos envolvidos no mercado de ati 

vos de 2a mão devem ser consideráveis e um fato a corroborar 

com esse raciocínio é o de que os veículos sao um dos poucos 

ativos arrendados com características de leasing operacional 

(1, !ndice de Leasing 1978, pg.49). Neste caso, além do mer 

cado de veículos usados ser bastante ativo, as empresas de 

leasing, muitas vezes ligadas a concessionárias de veículos, ~ 

conhecem bem o seu comportamento, de modo a poder minimizar 

o risco decorrente da operação; 

3) Para Travassos (24, pg.46), a arrendadora poderia obter do 

leasing 'operacional a vantagem de preservar o '~now-how" do 

equipamento. visto que. em um esquema em que a manutenção do 

mesmo é por conta da arrendadora, a usuária não teria oport~ 

idade para se apropriar mais intensamente da sua tecnologia. 

Em consequência. o seu mercado seria preservado e eventualme~ 

te até ampliado, na medida em que a usuárias não estejam ca 

pacitadas a operar a máquina sem a assistência da arrendado 

ra e também em casos em que a mesma tenha um custo elevado 

que inviabilizasse a sua aquisição pela usuária. As desvan 

tagens para a arrendadora correria por conta do risco de ob 

solescência, os custos de manutenção e de fiscalização, uma 

vez que sem essa fiscalização, o usuário poderá superutilizar 

o equipamento de forma inadequada. 
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4. RAZOES PARA O CRESCIMENTO DO LEASING 

As evidências numéricas apresentadas no capítulo 11, mostram um 

crescimento real significativo do leasing no Brasil, a partir do 

início da década. A tabela 8 mostra que a formação bruta de capi 

tal fixo, entre 71 a 75, cresceu a taxas reais altas, acima de 13% 

a.a., mas seguido de um declínio em 76, quando apresenta uma taxa 

negativa de -1,2% e posterior recuperação em 77 e 78, com as taxas 

de 0,5 e 5,5%, respectivamente. 

TABELA 8 - Formação bruta de capital fixo 

A N O Valor Taxa 
(Cr$ bilhões correntes) 

1970 46,4 

1971 63,3 

1972 83,2 

1973 114,7 

1974 174,3 

1975 255,9 

1976 370,2 

1977 515,9 

1978 766,7 

Obs: valores corrigidos pelo IGP-DI ~ Col.2 da 

Conjuntura Econômica. 

Fonte: Conjuntura Econômica - vários números 

de crescimento 
(%) 

13,9 

13,8 

19,1 

13,0 

13,6 

-1,2 

0,5 

5,5 

Apesar da inadequação desses dados por serem demasiadamente agr~ 

gados, esse padrão de comportamento da taxa de investimentos é com 

I 
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patíve1 de alguma forma com o resultado obtido por Baumann Neves 

( 15) de que no período 72/74, a indústria de transformação bra 

sileira passou por um auge, em que houve aumento no grau de utili 

zaçao da capacidade produtiva, refletindo uma pressão maior da de 

manda por seus produtos. Para a reativação do mercado de bens fi 

nais, este alto grau de utilização de capacidade na indústria de 

transformação induziu a necessidade por maior volume de investimen 

tos nesse setor. Há indicações de que a recuperação de investimen 

tos deve ter ocorrido, de uma maneira geral, em outros setores pro 

dutivos, cujo reflexo pode ser identificado com o crescimento da 

formação bruta de capital fixo, ocorrido em 77 e 78, às taxas de 

0,5 e 5,5%, respectivamente. 
.. 

perl~ A defasagem existente entre o 

do de auge de utilização da capacidade e o declínio da taxa de in 

vestimento e sua posterior recuperação é compatível, uma vez que o 

ajustamento dos empresários ao estoque desejado de capital, normal 

I I D 1 R o 1 o 3 d f mente eva a guns anos. e os lOS· es tlma .em 3,1 anos a e a 

sagem existente entre a decisão de investir e a cobertura total do 

capital desejado com base nas expectativas de longo prazo sobre os 

níveis esperados do produto para os investimentos privados, na eco 

nomia peruana. 

Sendo o leasing um dos componentes dos investimentos no processo 

produtivo, os fatores indutores desse conjunto como um todo devem 

ter alguma influência para a sua expansão, porém, dadas as peculi~ 

ridades do sistema de arrendamento mercantil, muitos outros fato 

res certamente têm uma contribuição mais acentuada para a explica 

(l)Dissertação de Mestrado apresentada ã EPGE-FGV sob o título "Principales de 

terminantes de la inversion privada en el Peru: Um intento de quantificacion". 

Pg.27 da versão resumida). 
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çao do seu crescimento. 

Após a sua implantação no País e decorrido o início da sua con 

solidação, as firmas devem ter encontrado neste novo instrumento ~ 

aquisição de ativo fixo, um instrumento útil, conforme as circuns 

tâncias de cada caso. Como visto no capítulo l, do ponto de vista 

do empresário, este se defronta com as alternativas de leasing e 

compra, mais especificamente coma compra financiada, para a aqui 

sição de um ativo desejado. Neste processo de decisão, a compara 

ção de uma alternativa contra a outra, prende-se, de uma maneira 

geral, nos pontos apontados na seção "1.6 - Atratividade relativa 

do leasing", tanto para o tipo operacional como para o financeiro. 

4.1. Vantagens e desvantagens do 1easing, para o usuário 

Do ponto de vista do empresário, há uma necessidade ~ uma 

especificação mais detalhada e ampla dos ítens levados em conta 

para efeito de comparação das alternativas, resguardando-se as 

sim mesmo que o conjunto de ítens relevantes para tal pode va 

riar de operação para operação. 

Contudo, uma tentativa de generalização pode ser feita, pa 

ra o caso brasileiro, sendo normalmente apontados como vantagens 

do leasing os seguintes aspectos: 

1) o leasing proporciona um "financiamento" equivalente a 

100% do preço do ativo, por não haver a necessidade de 

que parte do mesmo se j a paga à vis ta -com recursos pr~ 

prios; 

I 
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2) sendo o ativo de propriedade da arrendadora, há redução ~ 

garantias a serem prestadas pelo empresário, inclusive p~ 

la dispensa da "reciprocidade" normalmente exigida no fi 

nanciamento bancário (23, Teixeira, Natermes); 

3) no caso particular do lease-back, há possibilidade de re~ 

lizar a depreciação de terras e terrenos, cuja prática 

vedada pela legislação em vigor (Conjuntura Econômica 

jan.7l, pg.78); 

... 
e 

4) utilizando o leasing, a empresa pode destinar o seu limi 

tado cr~dito bancário ao capital de giro, ao inv~s de aos 

ativos fixos; 

5) a dívida de leasing nao figura corno exigível no balanço 

da arrendatária, o que reflete posi tivamente sobre os seus 

índices financei ros . Essa vantagem pode não se tornar efe 

tiva caso seja determinada a obrigatoriedade do registro 

da mesma em notas explicativas dos demonstrativos finan 

ceiros, o que ainda não ocorreu no Brasil (Visão-14.l0.78, 

pg. 108); 

6) com referência ao leasing operacional, todos os fatores 

"1.6.l.a" a "1.6.l.e", citados na seção 1.6, podem repr~ 

sentar de fato, vantagens do leasing; 

.. 
7) urna das principais vantagens apontadas comumente e a dequ 

tibilidade total das contraprestações, para efeito de cál 

culo do lucro tributável; 

8) a depreciação acelerada amparada pela legislação permite 

uma recuperaçao mais rápida do investimento pela arrenda 
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dora, com possíveis reflexos positivos para a arrendatária; 

9) particularmente, no Brasil, a inexistência no sistema fi 

nanceiro privado, de mecanismos de financiamento de equi 

pamentos com graus de flexibilidade e prazos do leasing, 

pode tornar o uso do leasing bastante atrativo (10, Meirel 

les). Os prazos de financiamento normalmente praticados 

pelas instituições financeiras, particularmente os bancos 

de investimento, fora das linhas de crédito dirigido, gi 

ram em torno de 180 a 360 dias (Visão-30.04.79, pg.63), ao 

passo que o prazo mínimo de leasing é de 3 anos (sendo de 

2 anos, para veículos); 

10) normalmente o Conselho Interministerial de Preços CIP 

tem aceito o leasing nos demonstrativos de custos de pr~ 

dução (22, SOUZA). 

Entre as desvantagens, apresentam-se: 

1) o argumento de que o leasing permite aumentar os lucros da 

empresa através da liberação de seu capital ou crédito ms 

ponível para uso produtivo em outras áreas, que não sejam 

ativos fixos, pode ser refutado com base no raciocínio de 

que o capital da arrendadora provém do mercado financeiro 

e de capita~s. O leasing provocaria apenas a substituição 

da demanda de capital: ao invés de a própria empresa pro 

curar recursos no mercado, a demanda seria realizada pela 

fonte de financiamento do leasing. Nessa questão seria 

aplicado o princípio de que o que é válido para uma empr~ 

sa não é necessariamente válido para todas. Uma empresa 
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pode fazer leasing e simultaneamente conseguir recursos 

adicionais no mercado, mas nao todas as empresas (Conjug 

tura Econômica- j an. 71, pg. 78) ; 

2) o leasing tanto pode proporcionar maior grau de liberdade 

às empresas'quanto restringir sua açao. Se, por exemplo, 

uma empresa não mais necessitar de uma máquina arrendada, 

pouco pode fazer durante o período em que o contrato nao 

é rescindível, embora, tenha o compromisso de continuar 

efetuando os pagamentos (Conjuntura Econômica-jan.7l, pg. 

79) ; 

3) como o ativo arrendado não pertence à arrendatária, ele 

não poderá ser oferecido como garantia para obtenção de 

empréstimos bancários; 

4) o valor da contraprestação (aluguel) deve cobrir a amorti 

zação do investimento realizado pela arrendadora para ad 

quirir o bem, a remuneração desse capital (juros), os ga~ 

tos administrativos, os riscos decorrentes do contrato e 

mais o lucro. Por isso, o leasing tende a ser uma opçao 
~ 

de aquisição relativamente mais cara. Esta parece ser a 

principal desvantagem do leasing. 

4.2. Asp~ctos fiscais. 

4.2.1. Dedução das contraprestações do lucro tributável. 

Com relação ao aspecto tributário, a permissão atri 

buíaa ã empresa arrendatária de abater integralmente as 

despesas de leasing, do lucro tributável, para efeito de 
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cálculo do Imposto de Renda - IR, comumente é apontada co 

mo vantagem inequívoca do leasing em relação a opção de 

compra financiada. Isto nem sempre é verdadeiro, face a 

possibilida~e de a depreciação e os juros de empréstimo 

também serem dedutíveis, caso a empresa optasse pela com , 

pra financiada. Uma conclusão mais rigorosa só seria po~ 

sível mediante a comparação entre o prazo legal de depr~ 

ciação e o prazo de amortização do leasing, caso as duas 

alternativas tenham custos efetivos iguais. Assim, para 

um mesmo custo efetivo, se o prazo de amortização do lea 

sing for menor que o da depreciação legal, então, a opçao 

de leasing apresentará uma vantagem fiscal. 

4.2.2. Correção monetária (GM) do bal.anço patrimonial. 

Outra possível vantagem -sera decorrente da cláu 

sula de correçao monetária do Ativo Permanente e do Pa 

trimônio Líquido, de acordo com o Decreto-Lei 1598, de 

26.12.77, uma vez que a nao imobilização do ativo nao 

permi tiria o aparecimento da correção monetária do ati 

vo, que ocorreria caso o mesmo fosse comprado. Também, ne~ 

te caso, essa vantagem só poderá ser endossada, após a com 

paraçao com a economia de IR que seria decorrente da dedu 

ção de juros e correção monetária do lucro tributável, c~ 

so a empresa optasse pela aquisição via financiamento. 

Além disso, uma comparação mais rigorosa deveria levar em 

conta as implicações do leasing sobre o Patrimônio Líqui 

do, através de um possível aumento ou redução de lucros. 
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De uma maneira geral,. a cláusula de correçao monetária do 

balanço patrimonial não teria uma influência inequívoca em 

favorecer uma ou outra alternativa. Contudo, ocorre nor 

malmente qu~ a economia de IR advinda da não imobilização 

é maior, pel9 fato de que, sendo a parcela financiada us~ 

almente inferior ao valor total do bem, resulta uma corre 

çao monetária do exigível menor que a do ativo imobiliza 

do. 

4.2.3. Depreciação acelerada. 

A depreciação acelerada é consubstanciada na Porta 

ria 564, que permite a redução do prazo de depreciação do 

bem arrendado em 30% em relação ao de depreciação legal, 

o que representa uma forma de subsídio à arrendadora, e 

com implicações positivas às arrendatárias. Suponha por 

exemplo um equipamento cujo período de depreciação legal 

(vida útil do bem) seja de 5 anos, com a taxa de depreci~ 

ção constante igual a 20% ao ano. Se esta taxa nao for 

aquela compatível com a evolução tecnológica do equipameg 

to, ela não será adequada para a arrendatária, no sentido 

de que se a vida econômica do mesmo for de 3,5 anos e nao 

5, nao será conveniente para a arrendatária manter o equi 

pamento até o fim do 59 ano. Neste caso, a redução do pr~ 

zo de depreciaçãe de 5 para 3,5 anos, permitida pela le 

gislação, acompanhada de uma redução correspondente do pr~ 

zo de leasing, será mais adequada para a arrendatária que 

terá o equipamento tecnologicamente atualizada, bem como 

a arrendadora será favorecida pela recuperação mais ráp~ 

da do investimento realizado. 
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Este é um caso interessante em que o leasing fina~ 

ceiro também pode'propiciar uma proteção contra a obsoles 

cência, em função do dispositivo tributario. 

Se for verdadeiro que uma grande parte dos contra 

tos de leasing de computadores estejam com seus prazos fi 

xados de acordo com a depreciação acelerada, as arrendata 

rias desses equipamentos, sujeitos ao rapido progresso te~ 

nológico, estariam obtendo uma proteção contra o alto ri~ 

co de obsolescência, de modo que este fator, presumivelme~ 

te, teria uma contribuição importante para a explicação do 

grande desenvolvimento de leasing de computadores no Bra 

silo 



99 

s. REALIZAÇÃO DE ALGUNS TESTES EMP!RICOS 

Com o objetivo de obter maiores subsídios para o entendimento 

da expansao do leasing ocorrida no Brasil, será interessante efe-

tuar alguns testes, baseados em operações normalmente realizadas 

". 

no mercado. Dentre os modelos apresentados no Capítulo I, utili

zando o enfoque contábil, aquele que, a princípio, promete prop! 

ciar melhores resultados é o de S. Myers et alii (12). 

5.1. Modelo S. Myers 

A formulação apresentada por esse modelo é simples, neces 

sitando-se do conhecimento de poucos parâmetros e variáveis e 

sugere o principal resultado de que, tanto a arrendatária como 

a arrendadora podem ter ganhos líquidos, de ordem financeira,do 

leasing, desde que os parâmetros relevantes assumam os valores 

adequados e se, adicionalmente, forem considerados os subsídios 

fiscais. 

Do ponto de vista da arrendatária, o valor atual do leasing 

ê determinado pela expressa0: 

onde: 

VAL(a) = 1 -
L (l-a) . qt + a.Dt 
L 

t=l (l+r*)t 
a 

r-; = r a (l-h.a) 

(XIII) 

para a arrendatária, h é a proporçao do endividamento substituí 

do pelo leasing. Nos exemplos apresentados por S. Myers, ê su 
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posto que h=l, ou seja, que o leasing substitui o endividamen

to por empréstimo em sua totalidade, de modo que o uso do lea 

seng não implica em qualquer acréscimo na capacidade de endivi 

damento da firma~ 

Do ponto de vlsta da arrendadora, o valor atual do leasihg 

sera determinado pela expressa0: 

". 

L (l-a) 
VAL(b) = -1 + L: 

t=l (XIII') 

para a arrendadora, h é a proporçao do investimento que é finan 

ciado por endividamento. Caso h seja igual a 1, todo o investi 

mento é financiado por recursos de terceiros. 

Apesar da simetria das fórmulas, ambos os valores podem ser 

positivos, urna vez que os parâmetros a, h e r podem ser diferen 

tes para as 2 partes. 

Para a aplicação a casos praticos, as formulações acima de 

-vem acrescentar a parcela referente ao valor residual, que e g~ 

nho para a arrendadora e urna despesa adicional para a arrendat~ 

ria. Esta inclusão implicará na hipótese de que, ao fim do con 

trato, a opção de compra será sempre exercida. Para a arrenda 

tária, portanto, a expressão final a ser utilizada será: 

onde: 

L 
VAL(a) = 1 - L: 

t=l 

(l-a) . <lt + a.I\ 

(1 +r*) t 
a 

- v 
1 

. (1 +r* ) L 
a 

(XXII) 

v = parcela de valor residual em relação ao valor do ativo. 



~. 

101 

A expressa0 para a arrendadora será a mesma, apenas com a 

reversão dos sinais dos componentes. 

De acordo com os dados obtidos no mercado, através de con 

tatos com alguns dirigentes das arrendadoras e arrendatárias, 

serao realizados testes para as arrendadoras A e B, sendo a pri 
, 

meira de porte médio e a segunda de porte grande. A arrendadora 

A tem uma estrutura de captação de recursos em Que a proporçao 

média de recursos de tercei~os (endividamento), ao longo do tem 

po, é de 90% (h=0,9) e o custo efetivo de suas operações de lea 

sing é um pouco mais alto que o de B. Esta última, além do cus 

to efetivo mais baixo, conta com a proporção de 99% de recursos 

de terceiros, de modo que h=l. A proporção h, neste caso, tem 

um sentido um pouco diferente daquele de S.Myers. No caso bra 

sileiro, cada operação de leasing não tem uma estrutura de fi 

nanciamento perfeitamente definida como ocorre comumente nos 

EUA. Assim, a proporção global de endividamento da arrendado 

ra, afigura-se adequada nara representar o narâmetro h. 

5.1.1. Exemplo I - Taxa Fixa e Depreciação Linear 

Exemplo 1.1 - com a arrendadora A 

a) Dados da operação: 

- ativo = veículos leves 

- prazo do ativo(P) = 100.000 U.M 

- prazo do leasing (L) = 24 meses 

- prazo de depreciação legal(u) = 3 anos = 

= 36 meses 

- custo efetivo do leasing = 63%a.a.(taxa fixa) 

- contraprestação(q) = 5.814 U.M. 

valor residual garantido(VG) = 34.000 U.M. 

i· 
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b) dados da arrendadora A: 

- h = 0,9 

- alíquota de IR(a) = 0,3 

- taxa de juros marginal de tomada de emprésti-
, 

mo ou taxa de captação (rb ) = 59%a.a. = 

= 3,94% ao mês 

- taxa de custo de oportunidade do capital para 

a f i rm a ( ri, ) = (O, O 39 4) . [1- (O , 9) . (O , 3) ] 

0,0288 

= 

c) dados da arrendatária: 

- h = 1, por hipótese, será suposto que o 1e~ing 

substitui o financiamento na proporção de 

1 para 1 

- alíquota de IR(a) = 0,3 

- taxa de juros marginal de tomada de empréstimo 

(r a ) = 63% a.a. = 4,16% ao mes. Para a arren

datária o custo efetivo do 1easing será a taxa 

ra 

- taxa de custo de oportunidade do capital para 

a f i rm a (r*) = (O, O 416) . [1 - (1) • (O , 3) ] = O, O 291 
a 

A partir dos dados da operaçao, obtém-se: 

-4 t 

-v 

5814 = 100.000 = 0,0581 

= 34.000 - O 34 
100.000 -

-D = 
t 

1 36 = O, O 2 7 8 por mes (depreciação linear) 
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Neste exemplo prático, como prazo de depreci~ 

ção legal (3 anos) é superior em somente 1 ano 

ao prazo de leasing, a arrendadora não recorreu 

ad benefício da depreciação acelerada permitida 

pera Portaria S64. 

d) Valor atual para a arrendadora: 

aplicando-se a expressão (XXII), obtém-se: 

VAL(b) = 0,0127 = ganho líquido para a arrendado 

ra A. 

e) Valor atual para a arrendatária: 

VAL(a) = -0,0088 = perda líquida para a arrenda

tária de A. Por se tratar de 

exemplo concreto de lea~ing, 

a priori, seria de se esperar 

que o valor atual da operaçao 

seria positivo para ambas as 

partes. 

Exemplo 1.2 - com a arrendadora B 

Esse mesmo exemplo de leasing de veículos leves rea 

lizado com a arrendadora B forneceria um resultado ligeir~ 

mente diferente, face às pequenas modificações seguintes: 

a) dados da operaçao: 

- custo efetivo do leasing = 61% a.a. = 4,04%a.m. 
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- contraprestação(q) 5.720 U.M. 

b) dados da arrendadora B: 

-.h = 1 

- ~axa marginal de captação (rb) = 57% a.a. = 

3,83\ a.m. 

- taxa de custo de oportunidade (rb) = 

= (O ,0383). [1 - (1). (0,3)] = 0,0268 

c) dados da arrendatária: 

- taxa marginal de tomada de empréstimo (r a) = 

= 4,04% a.m. 

- taxa de custo de oportunidade (r~) = 

=(0,0404) • [1 - (1).(0.3) ] = 0,0283 

d) valor atual para a arrendadora: 

procedendo-se aos cálculos, obtém-se: 

~. 

VAL(b) = 0,0289 = ganho líquido para a arrendad~ 

ra B 

e) valor atual para a arrendatária: 

VAL(a) = -0,0089 perda líquida para a arrenda

tária de B. 
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QUADRO-RESUMO 1 - Valor atual do leasing. para a arrendadora e para 

a arrendatária, em operação a taxa fixa (para ver 

culos leves), com depreci ação linear (bt =0 ,0278a.m.) 

, 
Arrendatária h da ar Arrendadora - 4t Exemplo rendado 

r1 (%) Valor r* (%) Valor -
atual a atual ra 

1.1 _QJ.2_ 0,0581 2 88 __ .1 ___ QJ.Q!~Z 2,91 -0,0088 
arrenda 1,0 2,76 0,0286 
dora A 

1.2 
arrenda 1,0 0,0572 2,68 0,0289 2,83 -0,0089 

dora B 

Em ambos os exemplos 1.1 e 1.2, as arrendatári~ têm 

perdas líquidas enquanto as arrendadoras têm ganhos líqui 

dos, mas os ganhos totai;são positivos em ambos os exem 

pIos. Verifica-se também que o ganho da arrendadora B (exe!!! 

pIo 1.2), que trabalha a um custo efetivo menor e com uma 

proporçao de recursos de terceiros maior que o da arrenda

dora A, é maior que o ganho desta última (exemplo 1.1 - pa!, 

te superior). Se, porém, a proporção h para a arrendadora 

A, fosse também I, o seu ganho seria praticamente igual ao 

de B (exemplo 1.1 - parte inferior). 

Estes resultados devem ser aceitos com reserva, uma 

vez que o modelo pode não estar sendo adequado para cap-

tar todas as variáveis relevantes, como algumas das vanta 

gens e desvantagens vistas na seção rrr .·4, que podem variar 

-de caso para caso. Abstraindo-se dessas nuances, porem, 

lSoma algébrica dos ganhos da arrendadora e da arrendatária. 
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este modelo tem a utilidade de prover um meio de análise 

objetivo e simples de uma operação de leasing, tanto por 

por parte da arrendadora como pela arrendatária. 

5.1.2. Exemplo 2 - Taxa Fixa e Depreciação Acelerada 

Um outro exemplo de características semelhantes, eg 

volvendo veículos pesados, pode ser apresentado. A altera 

ção fundamental, em relação ao Exemplo 1, é a utilização 

da depreciação acelerada permitida pela Portaria 564, dado 

que agora a depreciação legal de 5 anos é bem superior ao 

prazo de leasing, de 3 anos. 

Exemplo 2.1 - Com a arrendadora A 

a) dados da operaçao: 

-

-
-

ativo = veículos pesados 

preço do ativo(P) = 100.000 U.M 

prazo do leasing(L) = 3 anos = 36 meses 

prazo de depreciação legal(u) = 5 anos = 

= 60 meses 

custo efetivo do leasing = 63% a.a. (o mesmo 

do exemplo 1) 

- contraprestação(q) = 5.220 U.M. 

valor residual garantido(VG) = 15.000 U.M. 

b) Os dados da arrendadora A e da arrendatária sao 

os mesmos do exemplo 1. 
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A partir dos dados da operaçao, obt~m-~e: 

<1t = 5220 = 0,0522 - 100.000 

v = 15.000 = 0,15 - 100.000 

. 1 (depreciação Dt = 
(0,7).(60) 

= 0,0238 acelera-

da) 

Embora a apropriação de receita, determinada p~ 

la Portaria 564, não seja constante ao longo do 

contrato, sendo mais acelerada no início, supõe-

-se que a depreciação, apesar de acelerada no tQ 

tal, seja constante mês a mês, para maior simpli 

cidade. 

c) valor atual para a arrendadora: 

procedendo-se aos cálculos, obt~m-se: 

VAL(b) = 0,0254 = ganho líquido para a arrendado 

ra A 

d) valor atual para a arrendatária: 

VAL(a) = -0,0204 = perda líquida para a arrenda-

tária de A 

Se, neste exemplo, fosse utilizada a depreciação 

linear ao inv~s da acelerada, teríamos: 

qt = 4.908 U.M. qt = 0,0491 , 

- VG = 40.000 U.M. v = 0,4 , 
. 1 - Dt = bO = 0,0167 
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Exemplo 2.1.1 

a) valor atual para a arrendadora: 

VAL(b) = 0,0197 = ganho líquido para a arrendado 

ra A 

b) valor atual para a arrendatária: 

VAL(a) = -0,0143 = perda líquida para a arrenda

tária de A 

Agora, o ganho da arrendadora é menor, enquanto 

a perda da arrendatária é também menor. 

Exemplo 2.2 - Com a arrendadora B 

a) dados da operaçao: 

- qt = 5.126 U.M., 4t = 0,0513 

- Dt = 0,0238 (depreciação acelerada) 

b) valor atual para a arrendadora: 

VAL(b) = 0,0454 

c) valor atual para a arrendatária: 

VAL(a) = -0,0202 
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QUADRO-RESUMO 2 - Valor atual do leasing para a arrendadora e para 

a arrendatária. em operação a taxa fixa (para 

veículos pesados). com depreciação acelerada 

(D t = 0.0238 a.m.) 

h da ar Arrendadora Arrendatária 
-

Exemplo rendado 4t r* (%) Valor r* (%) Valor -
ra b atual a atual 

2.1 0.9 2.88 0.0254 

Arrendado ------- 0.0522 ------ ----- 2.91 -0.0204 -
ra A 1.0 2.76 0.0455 

2.2 

Arrendado 1.0 0.0513 2.68 0.0454 2.83 -0.0202 

ra B 
-

Novamente. o ganho da arrendadora B (exemplo 2.2) 

foi maior que o de A (exemplo 2.1 - parte superior). en

quanto as arrendatárias tiveram perdas em ambos os exem

plos em níveis praticamente iguais. mas os ganhos líquidos 

totais foram positivos. Tanto os ganhos das arrendadoras 

como as perdas das arrendatárias neste exemplo 2 foram em 

níveis superiores aos do exemplo 1. em decorrência da taxa 

de depreciação acelerada aplicada neste exemplo 2. apesar 

de que os custos efetivos fossem idênticos. 

Se fosse admitido que h seja também igual a 1 para 

a arrendadora A. resultaria que o seu ganho (exemplo 2.1 -

parte inferior) seria igual ao de B. A possível explicação 

é que. embora A esteja aplicando a uma taxa mais elevada 
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que B, o diferencial entre a taxa de aplicação e de capt~ 

çao são iguais para ambas as arrendadoras (4% a.a.). 

Os 2 exemplos anteriores são de taxas fixas. Outra 

forma usual de aplicação, para contratos mais longos, -e a 

taxa variável'" que se compõe de uma parcela fixa referente 

a' juros e uma outra, variável, de correção monetária. 

5.1.3. Exemplo 3 - Taxa Variável 

a) Hipóteses: 

- não será considerada a correçao monetária do 

ativo, supondo que esta seja igual à correçao 

monetária incidente sobre o exigível; 

- a correção monetária é considerada constante 

ao longo do contrato e igual a 30% a.a.; 

- os pagamentos serão anuais. 

b) Dados da operaçao: 

-

-

-

prazo do leasing(L) = 5 anos 

prazo de depreciação legal (u) = 5 anos, 

Dt 1 = 0,2 - -5-

custo do leasing = eM + 15% a.a. 

valor da contraprestação anual = 29.832 U.M. 

Ct
t 

= 0,29832 

valor residual garantido(VG) = 1% do custo do 

ativo (desprezível) 
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c) Esguema de ~reciação: 

ano 

1 - (0,2).(1,3) = 0,26 

2 2 0,338 - (0,2).(1,3) = 

3 - 3 (0,2).(1,3) = 0,4394 

4 4 (0,2).(1,3) = 0,5712 

5 - (0,2).(1,3)5= 1,7426 

d) Contraprestação em cada ano: 

ano 
1 (0,2983) .(1,3) = 0,3878 

2 0,5041 2 (0,2983). (1,3) = 

3 0,6554 3 (0,2983) .(1,3) = 

4 (0,2983).(1,3) 4 = 0,8520 

5 1,1076 5 (0,2983) . (1,,3) = 

e) Valor atual para a arrendadora A: 

- custo nominal de captação (supondo que a capt~ 

ção seja feita a 12% a.a. + CM) 

(l+rb ) = (1,12).(1,3) = 1,456 r b = 46% a.a. 

- Taxa de desconto (custo de oportunidade para a 

firma) 

r1 = (O, 4 6) . [1 - (O , 9) . (O , 3) ] = O, 3 3 5 % 

VAL(b) = 0,2399 = ganho líquido para a arrenda 

dor a A 

f) Valor atual para a arrendatária: 

- custo nominal do leasing 

(l+ra ) = (1,15).(1,3) = 1,495 

- Taxa de desconto 

r~ = (O, 5 • [1 - (1) . (O , 3) ] = O, 3 5 

ra = 50% a.a. 

VAL(a) = -0,2020 = perda líquida nara a arren 

datária de A 
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g) Ganho líquido total: 

G
t 

= 0,2399 - 0,2020 = 0,0379 

Em todos os exemplos, a perda sistemática pelas ar 
" 

rendatárias pode ser atribuída em boa parte ã hipótese de 

que h seja igual a 1 (não há expansão da capacidade de en 

dividamento em decorrência do leasing). 

No último exemplo 3, se h fosse igual a 0,5, a peI 

da para a arrendatária seria menor VAL(a) = -0,0292. 

Em caso extremo, se h = 0, a arrendatária teria um 

ganho líqudo - VAL(a) = 0,1070. 

Na realidade, a hipótese de que h seja diferente de 

1 para a arrendatária parece ser bastante razoável, uma 

vez que a substituição do endividamento pelo leasing, pr~ 

vavelmente, não deve ser total. 

5.2. Modelo "Prático-brasileiro" 

Os testes com o Modelo Myers mostraram que as arrendadoras 

estariam tendo ganhos líquidos de leasing enquanto as arrendatá 

rias perdas. Embora, este modelo estabeleça, para a arrendatá 

ria, uma comparação implícita com a alternativa de financiamen

to, no sentido de que este seria preferível caso o valor atual 

do leasing seja negativo, ele pode não estar sendo adequado, de 

modo que uma comparação direta entre as 2 alternativas de aqu! 

sição seria desejável. Para isso, será utilizada a metodologia 

normalmente adotada em trabalhos realizados no Brasil, cujo de 
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senvolvimento foi visto na seçao I.4.4. 

Este modelo supõe que os fluxos de receitas, proporcion! 

das tanto na modalidade de leasing como na compra financiada, 

sejam idênticas e associadas ao mesmo grau de risco. Deste mo 

do, a análise concentra-se somente do lado das despesas, sendo 

escolhida como a melhor alternativa aquela que proporcione o me 

nor valor atual de fluxo de despesas líquidas. 

Serão consideradas a correção monetária do ativo fixo bem 

como a correção monetária que incide sobre os saldos devedores 

em caso de empréstimo, uma vez que essa cláusula normalmente f! 

vorece o leasing, baseado no fato de que a parcela financiada 

nunca é pela totalidade do financiamento, enquanto o ativo fixo 

é corrigido integralmente. 

Para maior simplificação, nao serao considerados os impo~ 

tos e taxas de pequena monta como o ISS, IOF e a taxa de comis 

sao, abertura de crédito, etc. 

Assim, para a opçao de financiamento, a expressa0 do valor 

atual das despesas será: 

onde: 

L 
VAC = P.v + L 

t=l 

xt-jt·a-a.Dt-a.(CME)t+a.(CMA)t 

(l+r)t 

v = parcela paga ã vista; 

jt= xt-At = juros; 

(XXIII) 

(CME)t = CM incidente sobre o saldo devedor do empréstimo; 

(CMA)t = CM do ativo fixo. 
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Por hipótese: prazo de financiamento = vida útil do ativo = pr~ 

zo do leasing. 

Em conseqUência, o valor residual será nulo ao fim do contrato. 

OBS.: x t ' Dt' jt são corrigidos monetariamente. 

Para a opçao de leasing, a expressa0 do valor atual do flu 

xo de ~espesas líquidas sera: 

L (qt). (l-a) 
VAL = L 

t=l (l+r)t 

OBS.: qt e corrigido monetariamente. 

(XXIV) 

Em ambas as opçoes e para todos os componentes do fluxo, 

sera utilizada uma única taxa de desconto. 

5.2.1. Coaparação do leasing frente a coupra financiada a 

custos efetivos iguais e diferentes 

-Exeaplo 4 

Para efeitos praticos, serao considerados, inicial 

mente, o leasing e o financiamento, ambos ao custo efetivo 

de 15% a. a. + CM e uma forma particular de financiamento ao 

custo efetivo de 9% a.a. + CM que procura captar as carac-

terísticas de uma operaçao prevista no programa FINAME 

Agência Especial de Financiamento Industrial e, por isso, 

chamaremos simplesmente de "FINAME". 

5.2.1.1. "FINAME" 

Seja um financiamento por FINAME efetuado 
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nas condições seguintes: 

- prazo = 5 anos = prazo de depreciação legal; 

- parcela financiada = 80% 

- custo = 9% a.a. + CM plena 

- CM i suposta constante ao nfve1 de 30% a.a. 

- para maior facilidade, o empréstimo será amortiza 

do em prestações anuais, cujo valor é 

x t = ( 8 O • O O O) • [FP R (9 % , 5)] = ( 8 O • O O O) • (O , 2 5 7 09) = 

= 20.567 U.M. 

o esquema de amortização do empréstimo se 

-ra: 

QUADRO 1 - Esquema de amortização de empréstimo 

(custo = 9% a.a. + CM de 30% a.a.) 

(1) (2) ( 3) (4) ( 5) 
t 

E (SDf) t At jt xt 

O 80000 80000 

1 66633 13367 7200 20567 

2 52063 14570 5997 20567 

3 36182 15881 4686 20567 

4 18871 17311 3256 20567 

5 18869 1698 20567 

TOTAL 

E = valor do empréstimo; 

(SDf)t = saldo devedor ao fim de t; 

At = amortização; 

(6) 

(tema) 

1,3 

1,69 

2,197 

2,8561 

2,71293 

(7) 

(CMp) 

4010 

1005_ 

19010 

32131 

51190 

116394 
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j t = juros; 

xt = prestação; 

(tcma) = taxa de CM acumulada = (1,3)t 

(CMp)' = CM paga = At. (tcma - 1) 

A CM obtida na colo 7 acima é aquela efeti 

vamente paga em cada ano, quando do pagamento da 

prestação. A CM incidente sobre a operação pode ap~ 

recer sob outra forma - contabilizada ao fim de ca 

da ano - e obtida pela diferença de saldos devedo-

res do empréstimo entre o fim e o início de cada 

ano, conforme metodologia utilizada por Puccini (18, 

p.173). 

QUADRO 2 - Correção Monetária contabilizada, inci

dente sobre o saldo devedor de emprést! 

mo (CM = 30% a.a.) 

SD no 'iní cio do ano SD ao fim do ano 

(1) (2) (3) =(1) (4) (5) (6) = (7) = 
t x(2) ( 4)x(5) (6)- (3) 

(SDo) (tema) i (SDc) i (SDo) (tema) f (SDc) f (CNc) 

1 80000 1,0 80000 80000 1,3 104000 24000 

2 66633 1,3 86623 66633 1,69 112610 25987 

3 52063 1,69 87986 52063 2,197 114382 26396 

4 36182 2,197 79492 36182 2,8561 103339 23847 

5 18871 2,8561 53897 18871 3,71293 70067 16170 

TOTAL 116400 
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(SDo) = saldo devedor em unidades monetárias (U.M.) 

do ano O; 

(tcma)i = taxa de CM acumulada no início do ano; 

(SDc)i = SD em U.M. correntes no início do ano; 

(tcma)í = taxa de CM acumulada ao fim do ano; 

(SDc)f = SD em U.M. correntes no fim do ano; 

(CMc) = CM contabilizada. 

~. 

Como era de se esperar, o total de CM con

tabilizada é igual ao total de CM paga, em termos 

nominais. Para fins de cálculo do valor atual de 

despesas de financiamento, será utilizada a CM con 

tabilizada, que é a forma mais favorável ã alterna

tiva de financiamento, uma vez que o esquema desta 

última apresenta valores maiores nos anos iniciais, 

enquanto a CM paga apresenta valores maiores nos 

anos finais. 

Para o cálculo da correçao monetária 00 ati 

vo será utilizado o quadro a seguir, que está de 

acordo com a metodologia utilizada no Brasil (4-

Brief, Richard): 
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QUADRO 3 - Correção Monetária do ativo e da depr~ 

ciação linear (CM = 30% a.a.) 

t Valor do ativo ao fim de t Depreciação. em t (Dt ) 

1 (100000-20000).(1,3)=104000 26000 

2 (104000~26000).(1,3)=101400 33800 

3 (101400-33800).(1,3)= 87880 43940 

4 ( 87880-43940).(1,3)= 57122 57122 

5 O 74259 

Dt = (20000).(l,3)t 

Com base nos esquemas de amortização de em 

préstimo, de cálculo de CM do exigível, do ativo e 

da depreciação, é possível montar o seguinte quadro: 

~. 



QUADRO 4 - Valor atual (VA) das despesas líquidas de financiamento 
"FINAME" (custo = 9% a.a. + CM de 30% a.a.) 

(1) (2) ( 3) 

(ano) pr~st~ juros (CME)t 
çoes 

O 20000 

1 26737 9360 24000 

2 34758 10135 25987 

3 45186 10295 26396 

4 58741 9299 23847 

5 76364 6305 16170 

TOTAL 116400 

juros = jt .(1,3)t 

(BB) = base de benefícios 

(B.IR) = benefício de IR 

(4) (5) =(2) 
+ (3)+ (4) 

Dt (BB) 

26000 59369 

33800 69922 

43940 80631 

57122 90268 

74259 96734 

Vt - 1 = valor do ativo ao fim do ano anterior 

(A. IR) = adicional de IR 

(6)=(0,3). (7) (8)=(0,3). 

. (5) . (7) 
(B.IR) Vt - 1 (CMA)t 

17808 100000 30000 

20977 104000 31200 

24189 101400 30420 

27080 87880 26364 

29020 57122 17137 

135121 

(9) (10)=(1) 

+(9)-(6) 
(A. I R) P~tQ 

11q. 

20000 

9000 17929 

9360 23141 

9126 30123 

7909 39570 

5141 52485 

(11) 

VA 

20000 

12626 

11476 

10520 

9732 

9091 

73445 

I--' 
I--' 
\.O 

• . 
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OBS.: 1) o fluxo de pagamento líquido é descontado 

à taxa nominal de empréstimo (r), sendo 

(l+r) = (1,09).(1,3) = 1,417, logo, r=42%a.a. 

2) a CM do ativo (co1. 8) é maior que a CM do 

exigível (co1. 3) no total, bem como em ca 

da ano, de modo que a não imobilização do 

ativo, através do 1easing, representa uma 

vantagem. 

5.2.1.2. Leasing 

- prazo(L) = 5 anos 

- custo = 15%a.a. + CM(30% a.a.) 

- a contraprestação anual será 

q = (100.000). [FPR(15% ,5)J = 

= (100.000). (0,29832) = 29.832 U.M. 

QUADRO 5 - Valor atual das despesas líquidas de 1ea 

sing (custo=15%a.a.+CM de 30%a.a.) 

(1) (2) - (if~(2) (4) (0,3).(1) 

t Contraprestações= Benefício Pgt 9 1 íq. VA 

(29832). (1 ,3) t 
{des. a 

ano de IR 42%a.a. 

1 38782 11635 27147 19118 

2 50416 15125 35291 17502 

3 65541 19662 45879 16023 

4 85203 25561 59642 14669 

5 110764 33229 77535 13429 

[TOTAL 80741 
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5.2.1.3. Financiamento ao Custo de l5%a.a. + CM 

Da mesma forma que no caso de "FINAME", mon 

tando os esquemas de amortização de empréstimo, do 

cálculo da CM contabilizada, da CM do ativo e da de 

preciação, é possível chegar que o valor atual das 

despesas líquidas de financiamento - de 81. 780 U.M. e 

Ao mesmo custo efetivo de 15% a.a. + CM, o 

leasing apresenta uma pequena vantagem sobre o fi 

nanciamento. 

Fazendo a mesma comparaçao com a CM igual 

a 40% e a 0%, obtém-se o seguinte quadro-resumo: 

QUADRO-RESUMO 3 - Valor atual de despesas de le~ing 

e financiamento a vários níveis de 
CM 

Valor atual (U .M.) 
Correção Taxa de des - Le~ing(~ "FlNAME" Financiamento Monetária conto(%) 

(%) to=15%+CM) (9%+CM) (15%+CM) 

O 9 81224 71057 79872 

30 42 80741 73445 81780 

40 53 80628 74013 82231 

OBS.: como taxa de desconto foi utilizada o custo 

nominal do "FINAME" , para cada nível de corre 

ção monetária. 
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Para quaisquer níveis de CM, o "FINAME" é 

a opçao mais vantajosa, por ter um custo substancial 

mente mais baixo. Para o mesmo custo de 15% a.a. + 

+ CM .. o financiamento é mais vantaj oso que o leasing, 

em situação em que a CM seja igual a O, ocorrendo o 

contrário, com a CM aos níveis de 30 e 40% a.a. A 

medida que a CM vai aumentando, o valor atual do lea 

sing se reduz enquanto que a de financiamento aumen 

ta. 

-Exemplo 5 

A um custo efetivo maior, de 20% a.a. + CM, 

obtém-se o seguinte quadro comparativo: 

QUADRO-RESUMO 4 - Valor atual de despesas de le~ing 

e financiamento ao custo efetivo 

de 20% a.a. + CM 

Correção Taxa de Valor atual (U.M. ) 
monetária desconto 

(%) (%) Leasing Financiamento 

42 90501 89116 
30 -------- ------- --------------

56 70000 73218 

53 90373 89478 
40 -------- ------- --------------

68 70001 73627 

OBS. : 42% e 53% sao as taxas nominais de "FI NAME " 
utilizadas também no quadro-resumo 3; 56% e 
68% sao as taxas de juros nominais de lea 
sing com a CM a 30% e 40% , respectivamente. 
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Descontados a taxa nominal do "FINAME" , a 

opçao de financiamento é mais vantajosa, mas essa 

vantagem se reduz com o aumento da eM. Descontados 

a taxa de juros nominal do leasing, esta se revela 

mais vantajosa, e essa vantagem aumenta com a eM. 

A observação dos quadros-resumo 3 e 4, per 

mite extrair algumas conclusões, na comparação dire 

ta entre o leasing e o financiamento: 

1) dado um certo custo de oportunidade para a firma 

e um dado nível de eM, quanto maior o custo efe 

tivo, maior a possibilidade do financiamento se 

tornar mais vantajoso; 

2) para um dado custo efetivo, quanto maior a eM, 

maior a possibilidade do leasing se tornar mais 

vantajoso; 

3) para um dado custo efetivo e uma dada eM, quanto 

maior o custo de oportunidade para a firma (taxa 

de desconto do fluxo de despesas) maior a possi

bilidade do leasing se tornar mais vantajoso. E~ 

ta conclusão coincide com a proposição convenci~ 

nal apresentada por Miller e Upton (11) de que 

quanto maior o custo de oportunidade do capital 

para a firma, maior a possibilidade de se confi 

gurar a vantagem do leasing sobre a compra finan 

ciada. Assim, se a taxa de retorno da atividade 

for uma boa proxy para o custo de onortunidade 

para a firma, quanto maior for essa taxa de re 

torno, maior a possibilidade da firma recorrer 

ao leasing como a melhor alternativa. 
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5.2.2. Operação de "FINAME-leasing" 

~ interessante considerar agora uma forma peculiar 

de leasing praticada no mercado e denominada como "FINAME-

-leasing". Consiste essa operaçao na compra de um equipa

mento pela arrendadora, através do FINAME, com o propósito 

específico de fazer o leasing com a arrendatária. 

-Normalmente, se tanto o tino do ativo como a arren-

dadora atendem aos requisitos exigidos para serem benefici 

ários do FINAME, a arrendatária também atenderia aos mes 

mos, de modo a poder adquirir o equipamento diretamente p~ 

10 FINAME. Assim, a arrendadora funciona como intermediá 

ria, entre o FINAME e a arrendatária, e esta opta por essa 

alternativa para usufruir das possíveis vantagens pronici~ 

das pelo leasing. 

- Exemplo 

Em um exemplo real de "FINAME-leasing", a aquisição do 

ativo pela arrendadora realiza-se sob as seguintes condi-

çoes: 

- parcela financiada (l-v) = 70%; 

custo = 9%a.a. + CM plena; 

- prazo de depreciação legal do ativo = 5 anos; 

- prazo de financiamento = 36 meses, com 6 meses de 

carência e pagamento de CM e juros durante a ca 
rência; 

- a amortização do empréstimo deve ser feita em 30 

prestações mensais. 
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Concomitantemente, o 1easing é celebrado nas condi-

- prazo (L) = 36 meses, com contraprestações men 

sais; 

- custo efetivo = l7%a.a. + CM plena; 

- valor residual garantido (VG) = 1%. 

Para fins de estudo comparativo entre as alternati

vas de fazer o "FINAME-1easing" ou o FINAME diretamente, 

faremos a simplificação de que os pagamentos serao semes

trais e a CM será considerada constante ao nível de 30% a.a. 

Assim, semestralmente, a CM será de 14% e o custo de finan 

ciamento de 4,4%. 

Utilizando os esquemas de amortização de emprésti 

mo, e dos cálculos da CM do exigível, do ativo e da depre

ciação, é possível montar o seguinte quadro: 



t 

~sem) 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

QUADRO 6 - Valor atual (VA) das despesas líquidas de caso real de FINAME 

(cus to = 4, 4~ a .. s. + CM de 14 % a. s . ) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+ (6)= . (7) (8)= (9) (10) =(1)+ 
, (9) - (6) presta- juros (CME)t Dt (3)+(4) (0,3) .. Vt -1 (0,3) . (A.IR) 

(BB) (5) (7) Pgt9 1í çoes 
(B~IR) (CMA)t quido -

30000 30000 

15424 3512 9800 - 13312 3994 O - - 11430 

17586 3406 9529 26000 38935 11681 100000 30000 9000 14905 

20051 3173 8853 - 12026 3608 - - - 16443 

22862 2770 7749 33800 44319 13296 104000 31200 ' 9360 18926 

26067 2150 6013 - 8163 2449 - - - 23618 

29720 1252 3499 . . 43940 . 48691 . 14607 101400 30420 . 9126 24239 

(11) 

VA 

30000 

9605 

10525 

9758 

9438 

9897 

8536 

TOTAL 87759 

OBS.: 1) a depreciação e a CM do ativo são feitas ao fim de cada ano; 

2) pela colo 7, obtém-se que ao final do 69 semestre, o valor contábil do ativo é de 

(101400-33800) .(1,3)=87880; 

3) o fluxo é descontado ao custo nominal do FINAME, l+r = (1,044) .(1,14)=1,19, r=19%a.s. 

i 

I 

~ 
N 
0"1 
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- Leasing 

- custo = semestralmente, 8,16% + eM (14%); 

- o VG será desprezado; 

- a contraprestação semestral, 

q = (100. O O O) • [FP R ( 8 , 16 % , 6) ] = 

= (100.000).(0,21737) = 21.737 U.M. 

QUADRO 7 - Valor atual das despesas de "FINAME-1ea 

sing" (custo=8,16%a.s.+14%a.s.) 

(1) (2) (3) (4) 
t 0,3.'CI) (1) - (2) 

(sem.) contraEresta- VA 
çoes= benefício pa~amento (desc. a 

(21737) . (1,14) t de IR 11quido 19%a.s.) 

1 24780 7434 17346 14576 

2 28249 8475 19774 13964 . 
3 32204 9661 22543 13377 

4 36713 11014 25699 12815 

5 41853 12556 29297 12277 

6 47712 14314 33398 11761 

TOTAL 78770 

Pela comparaçao direta de VA das colunas 11 

do Quadro 6 e 4 do Quadro 7, nota-se que o 1easing 

apresenta um valor menor. Contudo, não deve ser es 

quecido que na alternativa de FINAME, ao fim do 6 9 

semestre, o valor contábil do equipamento é de 87880, 

cujo valor atual é 30946(=87880/(1,19)6). Assim, 

computado o valor residual contábil, o valor atual 

líquido do FINAME é 56813(=87759-30946), que e subs 
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tancialmente menor que o de leasing. 

Se o valor de mercado do equipamento ao 

fim do 6 9 semestre for bem inferior ao contábil, por 

exemplo, de 25527(=87759-7?770) .(1,19)6), na reali-

dade, as duas opções seriam equivalentes. Deste mo 

do, se não forem consideradas outras possíveis van 

-tagens do leasing, não incluídas neste esquema com 

parativo, o valor crítico de mercado será de 25527. 

Se o valor de mercado "for inferior a este, a opçao 

de leasing será melhor, ocorrendo o contrário, na 

hipótese de que o valor de mercado sej a superior àq~ 

le valor crítico. 

Desde que essa operaçao é normalmente pra-

ticada no mercado e que o financiamento direto -e 

possível d~ ser amparado pelo FINAME, o empresário 

estaria encontrando no leasing, uma opção no mínimo 

equivalente ao de FINAME, admitindo-se que seus cál 

culos estejam corretos. Sendo a diferença de custo 

efetivo de 8% a.a., pode-se, a princípio, aceitar 

que a vantagem propiciada pe 10 leas ing, de ordem fis 

calou outra qualquer, seria suficiente para compeg 

sar esse diferencial de custo. A probabilidade des 

sa ocorrência, contudo, parece ser pequena. 

Apesar das restrições impostas aos resulta 

dos obtidos no estudo comparativo, através do mode 

10 "Prático-brasileiro", os mesmos mostram que rela 

tivamente ao programa FINAME, o leasing é uma opção 

financeiramente mais cara ao empresário, UM vez que 
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o seu custo efetivo é muito mais alto do que as ta 

xas de juros subsidiadas do FINAME. 

Com relação ao financiamento efetuado fora 

das linhas de crédito dirigido, a custos equivale~ 

tes aos de leasing, as conclusões são incertas, em 

bora o exemplo de "FINAME-leasing" indique que o 

-leasing deve estar apresentando maiores vantagens, 

com base no seguinte raciocínio: se, no "FINAME-lea 

s ing", há possibilidade, embora remota, de o leasing 

compensar o grande diferencial de custos, então, qUél!!. 

do os custos fossem iguais, haveria uma alta proba

bilidade de o leasing se revelar mais vantajoso. De 

qualquer forma, uma conclusão definitiva não é pos

sível desde que as variáveis relevantes, como custo 

efetivo, taxa de desconto, nível de correçao monetá 

ria, etc., utilizados na comparaçao podem variar 

amplamente. 
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6. O PAPEL DO LEASING NO MERCADO DE CAPITAIS COMO FONTE 

DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO. 

6.1. Outras fontes de financiamento e o desempenho dos Bancos 

de Investimento (BI) e dos Bancos Estaduais de Desenvolvi

mento (BD). 

Dentro do segmento de mercado de capitais brasileiro, o s~ 

primento de recursos a médio e longo prazos às empresas nacio 

nais não tem sido executado satisfatoriamente tanto através do 

mercado acionario, mediante a emissão e lançamento de açoes e 

debêntures, bem como pelas instituições financeiras, mediante 

captação e aplicação de poupança vo1untaria e de recursos -pr~ 

prios. 

Essa situação tem perdurado mesmo ap6s 1964, co~o oadven 

to de leis como a de n 9 4595, de 31.12.64, da Reforma do Siste 

ma Bancario, e a de n 9 4728, de 14.07.65, de Mercado de 

tais, seguidas pela criação de bancos de investimento, de inicia 

tiva privada, que tinham como objetivo atuar primordialmente em 

operações de participação ou de financiamento, a médio e longo 

prazos, para o suprimento de capital fixo ou de giro. Também,os 

bancos de desenvolvimento, de origem governamental, foram cria 

dos com objetivo semelhante. 

O exame da distribuição das aplicações dos BI, contudo, d~ 

monstra uma destinação preponderante de recursos para financia 

mento a curto prazo (capital de giro e para consumo), cabendo 

uma parcela minoritaria para a de longo prazo (capital fixo). A 

tabela 9 mostra que a participação média, no período de 71 a 78, 

de empréstimos a longo prazo sobre o total de empréstimos,exc1u! 

l 
i 
\ 
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dos os repasses foi de 5,1%. A exclusão dos repasses foi moti 

vada menos pela falta de dados quanto a sua destinação entre 

aplicações de curto ou longo prazos e mais pelo fato de que em 

tais operações, especificamente em repasses de recursos oficiais 

a juros subsidiados não se configura uma atividade típica de i~ 

termediação financeira, de modo que essa função, na realidade, 

estaria sendo mais atribuída à esfera governamental. 

TABELA 9 - Participação relativa dos empréstimos 

de longo e curto prazos no total de 

empréstimos dos BI, exclusive por re 

passes (%) . 

cur t o p r a z o 

longo prazo capital ao 
ANO ( capi tal fixo) de giro consumidor 

1971 7,1 80,6 12,4 

1972 5,4 81,1 13,5 

1973 5,1 86,4 8,5 

1974 6,0 85,0 9,0 

1975 4,7 92, O 3,3 

1976 7,9 91,3 0,8 

1977 3,8 95,2 1,1 

1978 1,0 98,1 1,0 

total 

93, O 

94,6 

94,9 

94,0 

95,3 

92,1 

96,3 

99,1 

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - BCB - nov.79 

,Este certo desvio dos BI em relação aos seus principais ob 

jetivos de aplicações a médio e longo prazos, constatado também 

por Beh rens (3), ce rtamen te é re flexo das condi ções reinantes do 

do lado da captação de recursos, indicando a falta ou a insigni 



132 

ficância de colocação de títulos de médio e longo prazos, e a 

inadequação ou desvirtuamento dos meios de captação atualmente 

mais utilizados principalmente na forma de depósito a prazo fi 

xo. Na falta de tomadores de longo prazo, esses títulos só p~ 

deriam concorrer com outros de curto prazo na medida que tives 

sem seu prazo reduzido, resultando por consequência na redução 

dos prazos das aplicações. 

Quanto aos bancos estaduais de desenvolvimento, que sao uma 

das 2 categorias de bancos de desenvolvimento (a outra são os 

bancos regionais, de controle federal, como o BASA, BNB, BRDE), 

a sua atuação mediante captação ju~to ao público tem sido 

trita, voltando as suas atividades a repasses de linhas de 

dito dirigido ou a aplicação de programas orçamentários, 

mostra a tabela 10. 

res 

-cre 

como 

TABELA 10 - Participação relativa dos Ítens de origem de 

recursos dos bancos estaduais de desenvolvi

mento (%). 

captação repasses, re-
ANO (dep.prazo recursos cursos orçam. próprios fixo) e outras exig. 

1969 - 44,7 55,3 
1970 - 47,1 52,6 
1971 - 38,7 61,3 
1972 0,7 28,3 71,0 
1973 0,2 22,3 77,5 
1974 2,1 18,7 79,2 
1975 2,4 18,0 - 79,6 
1976 2,0 17,0 81,0 
1977 1,2 14,7 84,1 
1978 0,4 15,4 84,2 

Fonte: Boletim do BCB - nov/79. 
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De fato, a participação de captação por depósitos a prazo 

fixo manteve-se em níveis insignificantes e a de recursos 

prios tem sido declinante, enquanto as aplicações por repasse, 

de recursos orçamentários e de outras exigibilidades cresceram 

no período de 1969 a 78, de 55,3 a 84,2%. 

A atuação dos BI e de outras instituições financeiras que 

é de alguma forma reflexo de várias injunções reinantes no mer 

cado de capitais tem mostrado que os recursos da poupança priv~ 

da voluntária, recursos externos e recursos próprios não têm fi 

nanciado operações a longo prazo, de modo que essa função está 

sendo assumida pela participação do "Estado (Conjuntura Econômi 

ca nov.76) , da seguinte maneira: 

a) por meio de entidades financeiras bancárias e não-banca 

rias pertencentes às diversas esferas do Gov~rno, operan 

do na captação de recursos do público e em sua aplicação; 

b) por meio de fundos de poupança compulsória, permanentes 

e institucionalizados, sendo os recursos de tais fun 

dos emprestados a áreas selecionadas de atividades pri 

vadas; 

c) por meio da canalização de recursos financeiros sob a 

forma de linhas de crédito dirigido. Os financiamentos 

por conta dessas linhas são realizados por instituições 

oficiais ou privadas (repassadoras) a juros subsidiados 

e sob outras condições vantajosas. 

As linhas de crédi to di rigido (também chamadas de programas, 

fundos ou linhas de crédito seletivo ou crédito orientado) con 
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siste na disposição de recursos financeiros que sao aplicados em 

financiamento de fomento, sendo tais aplicações selecionadas de 

acordo com regras administrativas motivadas pelas definições ofi 

ciais de prioridade. Essas regras definem quem pode candidata~ 

se aos referidos financiamentos e que requisitos devem ser pr~ 

enchidos pelas propostas ou projetos de aplicação dos fundos em ~ 

pres tados . I 
I 

l,1 Os recursos financeiros que alimentam tais linhas de crédi i 

to provem de fundos de poupança compulsória, de dotações orç~ 

mentárias governamentais, de recursos de capital de entidades fi 

nanceiras oficiais, de repasses de entidades financeiras inter 

nacionais de fomento, etc. 

A participação de tais fontes de financiamento tem sido 

crescente e mesmo para os BI, os repasses têm aumentado sua par 

ticipação na composição de origem de recursos, passando de 6% 

em 1966 e aumentando progressivamente até 29% em 1978. 

Dentro desse quadro atual do mercado de capitais, -uma ana 

lise mais crítica do sistema de arrendamento mercantil se faz 

necessário. Conforme a tabela 11, o conjunto de suas aplicações 

se destinam quase totalmente ao arrendamento de ativos fixos. 

TABELA 11 - Composição percentual das aplicações 

do conjunto das arrendadoras (%), 

DATA disponível arrendamentos outros ítens Imobilizado a receber. do realizável 

jun.77 2,2 90,2 6,7 0,9 

de z . 77 3,1 83,8 12,3 0,8 

j un. 78 1,5 86,8 11,0 0,7 

dez.78 2,2 79,1 18,1 0,6 

jun.79 1,0 82,3 16,2 0,5 

I 

I 
I, 
,; 

I 
t 
.! 

J 
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fonte: LSSMA-BCB 

Obs: 1) No ítem "Imobilizado" nao foi incluído o imobilizado de 

rédito. que se refere ao valor contábil líquido do bem 

arrendado; 

2) "Outros ítens do Realizável" é composto de aplicação em 

títulos e valores mobiliários, depósi tos no Banco Cen 

tra~ de empréstimos externos e crédito a fornecedores. 

Embora. o volume_de arrendamerito das empresas de leasing se 

ja pequeno em comparaçao ao dos BI, deve-se ponderar que a tot~ 

lidade dele se destine a aquisição de bens componentes do ativo 

fixo da arrendatária, enquanto as aplicações dos BI com esse fim 

têm sido pequenas como mostrada anteriormente na tabela 9. 

A tabela 12 mostra a evolução do valor de bens arrendados 

a parti r de j unho/7 7. em confro.,nto com os empr-és timos, exclusive 

repasses, concedidos pelos BI para o financiamento de capital 

fixo. 

TABELA 12 - Arrendamentos a receber das empresas de le~ing 

e saldo de empréstimos para capital fixo conce 

didos pelos BI, excetuando repasses (em Cr$ cor 

rentes) . 

D A T A arrendamentos empréstimos para 
capital fixo. 

jun.77 5755 4599 
de z. 77 8966 3634 

j un. 78 11606 1858 
dez.78 17604 1463 
j un. 79 25701 2113 

Fonte: LSSMA-BCB e Boletim do BCB, dez/79. 
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.. 
Em jun/77, o valor dos bens arrendados já era maior que os 

empréstimos para capital fixo dos BI, exclusive repasses, e a 

partir de então, enquanto as aplicações das empresas de leasing 

subiram a dos BI caíram. Embora estes dados não constituam prQ 

va irrefutável do mal desempenho dos BI e do sistema financeiro 

corno um todo, que atua na captação de poupança voluntária para 

o suprimento de recursos a longo prazo, ao menos constituem-se 

em indicador de que o sistema leasing tem desempenhado satisfa 

toriamente essa função. 

Em suma, o segmento de mercado de capitais para financiarnen 

to a longo prazo, apresenta de um lado, uma limitação na atua 

ção das instituições financeiras privadas, tanto no mercado aciQ 

nário como de empréstimos creditícios e, de outro lado, grandes 

volumes propiciados pelas linhas de crédito dirigido, de origem 

oficial, as quais são definidas segundo regras de prioridades es 

tabelecidas pela administração política e econômica do Governo. 

A fixação de requisitos exigidos para a concessão desse crédito, 

relacionados a aspectos corno finalidade, caracterização das em 

presas beneficiárias, setores enquadrados, prazos, etc., impõem 

barreiras ao acesso de muitos pretendentes, de modo a induzir os 

excluídos a procurar fontes alternativas de financiamento. 

Nesse contexto, o leasing pode se tornar uma alternativa 

viável e acessível para o financiamento de investimentos em ca 

pital fixo para as empresas não beneficiadas pelas linhas de c~ 

dito dirigido. Essa característica tornaria pouco relevante qual 

quer tentativa de realizar uma comparação com a opção de compra 

financiada corno efetuado na seção 111.5. Por exemplo, os resul 

tados obtidos com o modelo Myers, que mostram uma perda sistemá 
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tica para as arrendatárias, se efetivamente corretos, podem es 

tar revelando que as mesmas não estariam efetuando o 1easing co 

mo aquela melhor alternativa, mas sim como aquela cujo acesso 

se oferece para a usuária. Uma análise comparativa mais abran 

gente, portanto, deve levar em conta, tanto as variáveis mais in 

trínsecas do 1easing, como tambem as variáveis conjunturais do 

mercado de capitais e mais amplamente de toda a economia. 

Essa conclusão pode ser fortalecida quando se examina mais 
atentamente as várias linhas 00 credito dirigido existentes para 

financiamento de ativos fixos. Entre eles, destacam-se o FINAME, 

criado em 1964 e transformado em empresa pública em 1971, o Pro 

grama de Operações Conjuntas - POC, Ex-FIPEME - Programa de fi 
nanciamento à pequena e media empresa, administrado pelo BNDE e 

mais alguns fundos, sob a administração do Banco do Brasil, sen 

do o FINAME, destacadamente, ode maior importância. 

Nos 3 programas do FINAME (1) de "pequena e media empresa", 

de "longo prazo" e "especial" - enquadram-se como b.eneficiárias 

as "pessoas jurídicas sediadas no País, controladas por capital 

nacional" e quanto a máquinas e equipamentos somente aqueles "f~ 

bricados no País, com índice de nacionalização superior a 85%", 

o~ no último programa, aqueles "produzidos sob encomenda, com re 

levante acrescimo de tecnologia ou nacionalização". Embora. as 

propostas sejam examinadas caso a caso, de uma maneira geral, no 

ta-se a possibilidade da exclusão a muitos pretendentes 

que nao sejam atendidos os requisitos exigidos. 

desde 

Nesse sentido, os setores de atividades onde o leasing mais 

tem atuado e principalmente os tipos de ativos mais arrendados 

coincidem aproximadamente com as faixas nao abrangidas pelo 

(1) C Prospeto - "Modalidades Operacionais"FlNAME - Ago/79, vide Apêndice 5) 
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FINAME. Por exemplo, os ativos mais arrendados como computad~ 

res, veículos leves, móveis e utensílios, imóveis, alguns equi 

pamentos pesados industriais, equipamentos de telecomunicações, 

normalmente não são elegíveis para o FINAME. Apesar desse ra 

ciocínio não ser corroborado sob o aspecto de composição acioni 

ria, confonne o rápido exame da amostra de 100 maiores arrendatárias, 

que mostra uma pequena participação de empresas de controle es 

trangeiro, hâ indícios de que o não enquadramento nos programas 

do FINAME, é uma forte razão para induzir as empresas a recorrer 

ao leasing. Esta conclusão tem apoio em Travassos (24, pg.SS) 

que afirma: " ... por serem as condições do FINAME bastante favo 

ráveis aos tomadores de empréstimos, as companhias de leasing 

se vol taram para bens 'não finamizáveis' , como di versos equipameg 

tos de construção civil " 

Estes aspectos têm dado ao sistema leasing um caráter resi 

dual, complementar, como fonte de recursos para capital fixo, 

no sentido de que, a exceção de setores como o financeiro, que 

encontra no leasing um meio útil para evitar o aumento de suas 

imobilizações, e possivelmente de ativos como computadores e veí 

culos, as empresas a ele recorrem quando as alternativas de fi 

nanciamento e outras fontes tornam-se inviáveis. Por exemplo, 

a forte expansão do leasing no setor de telecomunicações parece 

ter sido motivado pe 10 corte orçamentário para inves tllmentos ocor 

rido em 1977. As decisões das empresas também são influenciadas 

pelas variáveis de política econômica, como alterações nos parâ 

metros relevantes a cada setor de atividade, como ocorreu a uma 

empresa de transporte rodoviário de passageiros que passou a f~ 

zer o 1easing para evitar maior grau de imobilização. Quando, 

Porém, a alíquota de IR para as empresas do setor foi reduzida 
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de 30 para 6% como forma de incentivo ao transporte coletivo de 

passageiros, a empresa deixou de recorrer ao leasing, preferin 

do pagar as suas compras à vista, uma vez que a economia resul 

tante de não imobilização deixou de ser relevante bem como tor 

nou-se obrigatória a incorporação ao Patrimônio Líquido da em 

presa a diferença de IR decorrente da queda da alíquota desse im 

posto. Este ê um exemplo de como as variações ocorridas noam 

biente tributario, apesar de não diretamente ligadas ao leasing, 

e que podem ser processadas rapidamente, afetam as decisões da 

empresa quanto a adoção ou não desta última alternativa. 

6.2. Problemas de captação de recursos pelas empresas de leasing. 

Estendendo mais as conclusões extraídas no capítulo n, atra 

vês do quadro de origem de recursos das arrendadoras, pode-se ia 

zer as seguintes considerações: 

a) o artigo 17, da Lei 4595, define como instituição finan 

ceira, "as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que 

tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 

intermediação de recursos financeiros próprios ou ter 

ceiros, em moeda nacional ou estrangeira". Embora as 

arrendadoras estejam efetuando aplicações de natureza 

fundamentalmente financeira e não mercantil, elas nao 

são reconhecidas como tais, por não serem mencionadas no 

enquadramento realizado no paragrafo 19 do artigo 18, pa 

ra efeitos de caracterização das instituições financei 

ras, de modo que lhe ê vedada a sua atuação na captação 

de recursos de terceiros mediante a utilização de ins 
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.. 

tnnnentos próprios de captação. Como consequência as 

arrendadoras têm recorrido preponderantemente 
.. 

a empre~ 

timos, dos quais a maior parte; de origem eiterna; 

b) no âmõido legislativo do mercado de capitais ainda, 

o artigo 35 veda"às instituições financeiras a emissão 

de debêntures, a menos que não recebam depós i tos e des 
-

de que previamente autorizadas pelo Banco Central. Como 

não são consideradas insti tuições financei ras, apesar de 

serem fiscalizadas pelo Banco Central e sujeitas às nOL 

mas do Sistema Financeiro Nacional, quando pertinentes, 

e por não receberem depósitos, as arrendadoras :teriam 

potencialmente a prerrogativa de emitir debêntures,que 

teoricamente são títulos de alta flexibilidade e pod~ 

riam constituir um" meio eficaz de captação. 

Verifica-se, assim, que as aplicações das empresas de lea 

sing, embora sejam essencialmente financeiras, não encontram 

correspondência do lado da estrutura de origem de recur 

sos, que revela a ausência de captação própria, além da 

inexistência de benefícios por repasses ou de quaisquer re 

cursos subsidiados de origem governamental. Es tes aspectos, 

de um lado, conferem à atuação das empresas de leasing caracte 

rísticas atribuídas a um mercado livre, a menos da existência de 

uma regulamentação, mas por outro lado, revela uma anomalia p~ 

la apresentação de uma disfunção entre as operações a ti vas e p~ 

sivas dessas empresas. Além disso, a dependência quase exclusi 
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va de empréstimos, implica na associação da atividade a um grau 

elevado de vulnerabilidade, o qual pode resultar na concretiza 

ção de situações difíceis, corno na atual conjuntura em que a ri 
pida desvalorização cambial impões custos elevados à captação e~ 

terna. Por serem praticamente as únicas instituições a atuar 

com características próprias de um mercado livre, no segmento 

de mercado de capitais para investimentos a longo prazo, este 

fato conferé ao sistema leasing um aspecto "saudável" do ponto 

de vista econômico e, apesar das condições desfavoráveis à sua 

atuação, o mesmo tem mostrado evoiução neste últimos anos. 

Nesse sentido, a experiência brasileira até agora desenro 

lada e as considerações da teoria econômica parecem sugerir que 

nao seria conveniente qualquer tentativa de conceder ao setor 

de leasing recursos governamentais subsidiados, para possibili 

tar a expansão de suas atividades. 

Sendo o crédito dirigido, por repasse, um mecanismo de in 

centivo a determinadas atividades econômicas consideradas pri~ 

ritárias, ele somente se aplica a operações de financiamento e 

nunca a de um arrendamento. Impropriamente, em um "FINAME-lea 

sing" , a arrendadora poderia ser considerada corno repassadora, 

o que, contudo, não constitui realidade, urna vez que nesta op~ 

ração nem todos os objetivos colimados pelo FINAME serão sempre 

atingidos. 

Descartada a possibilidade do sistema leasing atuar na for 

ma de repasses, restaria a alternativa de se conceder incenti 

vos oficiais através de recursos subsidiados para aplicação em 

arrendamento a determinados setores ou a determinados tipos de 

ativos considerados prioritários, ou simplesmente conceder es 
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ses recursos sem vinculação às aplicações. 

A vinculação das aplicações seria mais desejável, mas o cog 

trole e a fiscalização das mesmas seriam problemáticos, sendo 

de se esperar que o desvio em relação às suas finalidades deve 

ocorrer naturalmente em um grau acentuado. Na 2a alternativa, o 

subsídio direto às arrendadoras resultaria em redução de custo, 

acarretando em benefícios somente de ordem privada mas com altos 

custos sociais. Mesmo que a redução de custo fosse transmitida 

através das operações de leasing, somente ocorreria que o rnriver 

vo de beneficiarios seria ampliado pela inclusão das' arrendatá 

rias. Eventualmente, a expansão das atividades produtivas decor 

rentes dessas medidas poderiam ser acompanhadas de ganhos so 

ciais, mas, provavelmente, em escala menor que as perdas. De 

qualquer forma, não é conveniente a concessão de incentivos por 

recursos subsidiados, com base na argumentação de que o cresci 

mento das atividades de leasing seria induzido desde que tanto 

a arrendadora como a arrendatária estivessem obtendo ganhos sub~ 

tanciais pelo leasing, uma vez que o mesmo objetivo pode ser aI 

cançado através de medidas menos distorsivas. 

7. UMA EXTENSÃO PARA O LEASING NOS EUA. 

Chegado a este ponto no estudo do leasing no Brasil, afigura-se 

útil fazer um exame de alguns aspectos do leasing como praticado 

nos EUA, com base em Robert L. Burke (5). 

Um dos pontos de maior interesse é a categorização das compruruu~ 

de leasing conforme a sua vinculação com a fonte de fundos para o 
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financiamento do leasing, podendo as mesmas serem divididas em 5 

categorias: 

1) companhias subsidiárias das principais corporaçoes manufatu 

reiras como General Eletric, Ford Company, General Motors, 

que fornecem facilidades de crédito para as suas principais 

linhas de produto. As razões que motivaram o ingresso ooss~ 
-

corporações, bem como às muitas outras, no leasing foram a 

possibilidade de reduzir o lucro tributável muito alto e de 

se beneficiar do crédito de investimento V'investment tax 

credi t"), e provavelmente pela possibilidade de regular a de 

manda por seus produtos como ocorre no crédito ao consumidor; 

2) companhias de leasing ligadas aos grandes bancos nacionais, 

como City Bank, Manufacturers Hanover, Bank of America, sen 

do que as filiais brasileiras das 2 primeiras sao as maiores 

entre as arrendadoras nacionais; 

3) ligadas a companhias de seguro. Embora nem todas as princi 

pais seguradoras tenham suas próprias empresas de leasing, t,2. 

das são importantes supridoras de fundos para o leasing, com 

prazos de 10 a 35 anos, portanto, bem superiores que os de 5 

a 10 anos, que interessam aos bancos. Uma das razoes porque 

as companhias seguradoras podem atuar a prazos mais longos é 

que a cobertura tributária proporcionada pelo leasing é menor 

em comparaçao aos bancos e corporaçoes manufatureiras, em vir 

tude da menor alíquota de IR, em torno de 35%, contra a de 

48 a 60% dos bancos e corporações; 

4) as companhias de leasing independentes, que sao organizador~ 
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de financiamento por leasing e, como tal, nao investem seus 

próprios fundos. Elas fornecem a estrutura, assessoramento 

legal e documentação e procuram os investidores, sendo a sua 

compensaçao obtida através de uma taxa paga tanto pela arren 

dadora como pela arrendatária. Normalmente, atuam em transa 

ções menores e menos complexas; 

5) companhias ligadas a bancos de investimento. 

A forma mais usual de leasing praticado nos EUA, na faixa de op~ 

rações de grande monta e normalmente a prazos superiores a 10 anos, 

é o "leveraged leasing". Esta operação envolve a arrendadora ou 

um grupo de arrendadoras que entram com um mínimo de 20% do custo 

do bem mas, mais comumente, de 40 a 45%, e um investidor institucio 

nal ou grupo de inves tidores (companhias de seguro, fundos de peQ 

são, etc.) que fornecem os fundos restantes necessários à aquisição • 

do bem. Estes recursos são fornecidos a uma taxa de juros fixa e 

são amortizados com o recebimento de aluguéis pagos pela arrendatá 

ria. As arrendadoras não prestam aos investidores institucionais 

garan"tias adicionais pelos recursos de longo prazo tomados empre~ 

tados. Na hipótese da arrendatária nao cumprir suas obrigações, e 

o equipamento tiver de ser retomado, os emprestadores somente se 

rao pagos com o produto da venda do equipamento. Neste tipo de ar 

rendamento, as empresas de leasing beneficiam-se integralmente da 

depreciação do ativo permitida em lei, o crédito fiscal pelo inves 

timento ("investment tax credit") na base de 10% do custo do ativo 

e a dedução dos juros de empréstimos tomados para a aquisição do 

bem, para fins de cálculo do lucro tributável. 
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Verifica-se, assim, que as vantagens fiscais para as empresas de 

leasing são substanciais, e isso associado a um esquema de financia 

mento que possibilita a participação significativa de investidores 

institucionais, como as companhias de seguro e fundos de pensa0, 

permite que os custos dessas operações sejam frequentemente meno 

res que os de financiamento. Por exemplo, um financiamento a lon 

go prazo, entre 5 e 10 anos, para a compra de um avião comercial te 

ria um custo em torno de 10,5%, ao passo que no "leverage leasiin.g", 

as taxas seriam de 5 a 6%, e a prazo maior, de 16 anos ou mais. 

Há atualmente uma tendência para limitar os benefícios tributá 

rios usufruidos em decorrência de investimentos realizados através 

de leasing, como por exemplo a limitação do crédito de invest~nto 

somente sobre a parcela de investimento feito pela arrendadora e 

não sobre a totalidade do valor do ativo. Algumas diretrizes emi 

tidas em 75, estabelecem que a percentagem mínima de participação 

da arrendadora seja de 20%, que o valor residual ao fim do contra 

to seja ao menos de 20\, e que o prazo do leasing não seja maior 

que 80% da vida útil do ativo. 

Q~estionamento sobre se o leasing com o fim principal de obter 

vantagens fiscais deve ser incentivado ou não tem sido levantado 

com frequencia, bem como se os investimentos novos e a reposição & 

ativos realizados intensamente na economia norte americana, neste 

últimos anos, teriá sido possível sem a contribuição do leasing e, 

principalmente, com relação ao futuro, se a reposição de equipameQ 

tos absoletos e a expansao da capacidade de produção será viável c~ 

so o leasing sofra um &clínio, em &corrência da redução & algtn1S benefícios 

fiscais. 

Como visto, nos EUA, a concessao de benefícios fiscais às empr~ 
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sas de leasing e a utilização de um esquema adequado de composição 

de financiamento para aquisição do bem, podem acarretar em baixa 

na taxa de juros de aplicação e, portanto, permitir o acesso a equi 

pamentos a custos mais baixos para a usuária. Adicionalmente, do 

ponto de vista não somente privado, argumenta-se que o leasing per 

mi te substi tuir equipamentos absoletos por outros de tecnologia mais 

atualizada, de maior produtividade que resultará em lucros maiores 

e consequentemente um maior volume de impostos, com benefício para 

a economia como um todo. Os benefícios fiscais concedidos pelo G~ 

verno não seriam perdas para a sociedade, uma vez-que eles serao 

aprovei tados por aqueles que previamente acumularam renda (lucros), 

ou seja, as grandes corporações manufatureiras, bancos comerciais, 

bancos de investimento, e não por aqueles que prometem gerá-la (c~ 

mo ocorreria em um esquema similar ao de crédito a juros subsidia 

dos) . 

Eventualmente, as próprias usuárias poderiam usufruir dos bene 

fícios decorrentes da dedução de depreciação e de juros e o recebi 

mento do crédito por investimento, mas normalmente as suas 

(lucros) não seriam suficientes para assimilar todos esses 

rendas 

benefí 

cios, bem como o montante de investimento necessário estaria acima 

da capacidade financeira da usuária. 

Todas essas colocações são de ordem teórica, cuja comprovaçao em 

pírica é desejável, porém, é razoável aceitar, a priori, que os ga 

nhos sociais decorrentes de um sistema de leasing como praticado 

nos EUA podem ser substanciais. 
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8. CONSIDERAÇOES ADICIONAIS SOBRE O LEASING NO BRASIL, 

A LUZ DA EXPERIENCIA NORTE AMERICANA. 

Com base na seçao anterior, verifica-se que a modalidade de le~ 

sing mais praticada nos EUA é basicamente do tipo financeiro. A pr~ 

tica do leasing operacional não foi abordada explicitamente e embQ 

ra se admi ta que o seu volume de aplicações não sej a desprezível, tu 

do leva a crer- que o leasing financeiro é a modalidade predominante. As 

próprias corporações manufatureiras que seriam potencialmente os 

mais importantes executores do leasing operacional, parecem ter preferi 

do o tipo financeiro criando as suas próprias empresas de leasing. 

A influência norte-americana sobre o leasing como praticado no 

Brasil que fica sugerida ao longo deste trabalho, torna-se mais pa 

tente com o estudo, embora superficial, feito na seçao anterior. Do 

ponto de vista de operacionalidade, o modelo brasileiro que facili 

tou a expansao dos grandes bancos comerciais e de investimentos li 

gados a grupos financeiros segue de perto o modelo norte-americano. 

Contudo, naquele país, o sistema ê mais amplo e sofisticado, .pois 

além dos bancos comerciais e dos bancos de investimento, conta com 

a participação das grandes corporações manufatureiras e de algumas 

das principais companhias de seguro, em decorrência da legislação 

tributária especialmente favorável. 

A fonte primária de recursos ê também mais ampla, pela presença 

de investidores institucionais a longo prazo, como as seguradoTase 

os fundos de pensão, que se revelam adequados ao leasing, pois es 

tes, além de se interessarem por aplicações a prazos mais longos, 

oferecem recursos a custos mais baixos, em troca basicamente de que as 

mesmas sejam revestidas de alto grau de segurança. 

O desenvolvimento do modelo norte-americano sugere interessantes 
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caminhos para o modelo brasileiro, sendo o principal a permissão ~ 

arrendadoras em captar recursos diretamente das companhias de seg~ 

ro, fundos de pensão e montepios. Reinvindicações de tal ordem bem 

como outras, vem sendo realizadas pelo conjunto das arrendador~ na 

cionais, e a sua compatibilização só seria possível após os estu 

dos de viabilidade e posterior adaptações das normas legislativas. 

Adicionalmente, a criação de um dispositivo tributário como o 

crédi to por investimento ("investment tax credi til) poder-se-ia co~ 

tituir em um eficaz instrumento de canalização de recursos para in 

vestimentos a longo prazo, possivelmente com o ingresso de lucros 

e recursos das grandes empresas manufatureiras ou nao, que estejam 

interessadas em reduzir os seus lucros tributáveis. Tal dispositi 

vo, embora assemelhado ao atual esquema de incentivos fiscais, de 

ambito setorial, provavelmente seria mais eficiente relativamente, 

uma vez que, enquanto as aplicações destes últimos, frequentemente, 

se realizam em projetos de rentabilidade duvidosa, no esquema de 

leasing, ao contrário, as aplicações devem ser dirigidas às arren 

datárias, cujos projetos tenham rentabilidade suficientemente ele 

vada para, ao menos, cobrir o pagamento das contraprestações. 

Desde que esse dispositivo constitui uma forma de subsídio ao 

investimento, a sua implementação poderia acarretar algumas disto~ 

çoes. Nesse sentido, um estudo prévio com o fim de identificar e 

possivelmente de mensurar todas as implicações desse 

tributário far-se-ia necessário. 

instrumento 



CAPITULO IV 

RESUMO E CONCLUSOES 

Considerações de ordem teórica apresentam indicações de que o 

leasing do tipo operacional propiciaria maiores benefícios em rel~ 

çao ao tipo financeiro, de acordo com as seguintes possíveis impli 

caçoes sobre o conjunto das firmas usuárias: 

a) em caso de nao existência de um desenvolvido mercado de ati 

vos usados, o leasing operacional pode reduzir os custos de 

transação de equipamentos entre as firmas, na medida em que 

a empresa de leasing seja capaz de encontrar novos locatâ 

rios com maior facilidade e a custos menores; 
• 

b) supondo a existência de um dinamismo tecnológico, e caso 

a empresa de leasing seja de fato mais eficiente do que a 

usuária na coleta dessas informações, esta teria a possibi 

lidade maior de se manter atualizado tecnologicamente; 

c) o compromisso de manutenção pela empresa de leasing pode 

assegurar à arrendatária um fluxo de serviços de capital 

mais estável e de melhor qualidade; 

d) em caso de utilização temporária ou esporádica de grandes 

equipamentos, a opçao de compra pode tornar-se inviável ou 

inadequada pela necessidade de aplicação de recursos volu 

mosos para uma utilização de equipamento por curto tempo. 
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Desde que essas premissas sejam válidas para várias firmas pr~ 

dutoras, haveria também um ganho social na medida em que alg~ fl~ 

xos de serviços de capital seriam providos com mais eficiência e/ou 

a custos menores. 

Nestas condições, é muito provável que a demanda por tais ser 

viços por parte das firmas usuárias não seri~ desprezível. 

No caso brasileiro, contudo, verifica-se que o leasing como 

praticado no mercado, basicamente a partir do início da década de 

70, tem seguido o_~tipo financeiro. A explicação básica para tal 

pode ser encontrada do lado da oferta de serviços de leasing, uma 

vez que às arrendadoras, o leasing financeiro é mais conveniente 

por nao apresentar ou ter em proporções reduzidas os riscos de tec 

nologia e de mercado, que seriam assumidos pelas mesmas caso pratl 

cassem o leasing operacional. Além disso, tendo as instituições fi 

nanceiras tomado a iniciativa na prática do leasing, estas encontra 

ram no leasing financeiro um tipo mais adequado, por apresentrurpri 

mordialmente os riscos de crédito à semelhança de outras operações 

por elas normalmente praticadas. Nesse sentido, a legislação regg 

ladora do arrendamento mercantil, embora não vete a prática do lea 

sing operacional e nem explicite cláusulas rígidas do pondo de vis 

ta da operacionalidade do leasing, com respeito a prazo, valor atu 

aI das contraprestações e valor residual, procura favorecer o lea 

sing financeiro e mesmo na fase de sua elaboração nota-se a tendên 

cia em facilitar a sua prática pelas instituições financeiras, na 

maior parte associadas a bancos estrangeiros ou a grandes 

nacionais. 

grupos 

Em uma comparaçao direta entre o leasing financeiro e a com 

pra financiada, o enfoque econõmico chega a conclusão de que, mes 
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mo considerando um mercado em concorrência perfeita, a equivalência 

financeira entre ambas as modalidades pode não prevalecer caso se 

jam considerados os aspectos fiscais e a existência de subsídios, 

principalmente na forma de depreciação acelerada e de crédito por 

investimento (ltinvestment tax credit"). Para o enfoque contábil, 

a equivalência financeira pode não prevalecer nesses mesmos casos 

e também caso sejam considerados os aspectos como diferenças nas 

taxas implícitas nas modalidades de leasing e compra financiada e 

a expansão ou não da capacidade de endividamento da firma em decor 

rência do leasing. 

O interessante teste sugerido pelo modelo "Myers" nao mostra 

que tanto a arrendadora como a arrendatária estejam tendo ganhos 

financeiros, mas sim que, sistematicamente, as arrendatárias têm 

. perdas enquanto as arrendadoras têm ganhos, com ganhos totais lí 

quidos, em todos os exemplos estudados. Tais resultados, contudo, 

devem ser analisados com cautela, pelo fato de que a fórmula de ava 

liação pode não estar captando todas as variáveis relevantes para 

o processo comparativo. O teste específico do ponto de vista da 

usuária, sugerido pelo modelo "Prático-brasileiro" mostra que o re 

sultado de uma comparação entre o leasing financeiro e a compra fi 

nanciada depende de vários parâmetros como o custo efetivo, a taxa 

de desconto e a taxa de correção monetária considerados. Em uma 

comparaçao com o programa de crédito dirigido como o FINAME, a j~ 

ros subsidiados, a desvantagem relativa do leasing evidencia-se cla 

ramente, face ao grande diferencial de custos. 

Em uma operação de "FINAME-Ieasing", o ganho para a arrendado 

ra é praticamente certo por se configurar uma aplicação semelhante 

à repasse, com riscos mínimos para a empresa de leasing. A aplic~ 



152 

çao do modelo "Prático-brasileiro" à essa operaçao, mostra que, p~ 

ra a arrendatária, parece ser pouco provável que a alternativa de 

recorrer ao FINAME através do leasing seja uma opção mais vantájo 

sa financeiramente do que a operação em que esta pudesse ser a be 

neficiária direta do Programa. Um possível benefício pode ser con 

substanciado por alguma forma de proteção contra a obsolescência 

tecnológica, desde que a depreciação acelerada permitida pela le 

gislação propicie que os prazos dos contratos de leasing tenham um 

estreita relação com a vida econômica do ativo. 

Nesse sentido, se a utilização de ativo mais atualizado tecno 

logicamente induzisse uma maior produtividade para a firma e um au 

mento em seus lucros, resultaria consequentemente um volume maior 

de impostos, com um benefício para a economia como um todo. Seria 

possível, portanto, que o leasing financeiro também proporcione um 

ganho social. 

Do ponto de vista da usuária e no aspecto financeiro, as van 

tagens associadas ao leasing financeiro não seriam suficientes pa 

ra compensar o grande diferencial de custos efetivos em comparação 

aos f~nanciamentos subsidiados, por essa razão, o sistema leasing 

assume um carater essencialmente residual, complementar, nos senti 

do de que as aplicações de leasing se concentram primordialmente 

em segmentos não abrangidos pelo programa de crédito dirigido. De~ 

tro dessa faixa e na esfera das instituições privadas, as arrenda 

doras têm tentado suprir a lacuna não preenchida pelas instituições 

financeiras como bancos de investimento, cujas aplicações em inves 

timentos de capital fixo a médio e longo prazos, financiados por 

recursos da poupança voluntaria, têm sido pouco significativas. Des 

de que as aplicações de arrendamento são totalmente di rigidas a ati 



153 

vos fixos e estas têm evoluído a taxas relativamente altas, existem 

evidências de que o desempenho do Sistema de Arrendamento Mercantil 

tem sido importante dentro do segmento de mercado de capitais dire 

cionado a investimentos em capital fixo. 

o desempenho do Sistema de Arrendamento Mercantil ganha uma c~ 

notação especial ao se considerar que a sua atuação tem-se ressen 

tido de uma disfunção existente entre suas operações ativas e pa~ 

sivas. Se, do lado das aplicações estas são reconhecidas como sen 

do essencialmente de caráter financeiro, do lado da captação, o ca 

ráter financeiro não é reconhecido, sendo portanto vedada às arren 

dadoras a utilização de instrumentos próprios de captação da poupag 

ça voluntária. Além disso, como o arrendamento difere nitidamente 

de uma operaçao típica de compra financiada em seu aspecto funcio 

nal, as mesmas não atuam através 'de repasses de recursos de origem 

oficial. 

"Apesar dessa "anomalia", as arrendadoras sao praticamente 

únicas "instituições financeiras" a atuar com características 

prias de um intermediário financeiro em um mercado livre, no 

as 

-pr~ 

seg 

mento de mercado de capitais para investimentos a médio e longo pra 

zos. 

Desde que o leasing financeiro foi o tipo adotado em função ~ 

vários condicionantes, este exigiria algumas inovações, que possi 

velmente induziriam a um aperfeiçoamento do sistema: 

la) para a sua maior expansao, parece haver a necessidade de 

uma redução em seus custos efetivos, atualmente bastante 

-onerados visto que a sua fonte de financiamento e basica 

mente por empréstimos; para tanto uma conjugação de inves 
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.. 
tidores institucionais como seguradoras, fundos de pensa0 

e montepios, à semelhança como ocorre nos EUA, permitiria 

uma ampliação de volume de recursos e a redução dos cus 

tos; a permissão de emissão de debêntures ou de outro tí 

tulo de crédito, também serviria ao mesmo propósito de am 

pliação de recursos e possívelmente à uma redução de cus 

tos; 

za) a instituição de um dispositivo semelhante ao crédito por 

investimento poderia canalizar recursos substanciais que 

são normalmente oferecidos ã tributação pelo IR. Tal dis 

positivo, apesar de guardar semelhança ao atual sistema de 

incentivos fiscais, de âmbito setorial, poderia ser mais 

eficiente que este, sem que acarretasse ao problema de "su 

per investimento", desde que convenientemente dimensiona 

do o nível de incentivo, uma vez que nao sendo limitados 

a certos setores ou re'giões, os recursos poderiam fluir 

mais amplamente entre investimentos em ativos fixos que 

permitam uma certa rentabilidade suficiente para a cobe-r 

tura do pagamento pelos serviços de capital proporcionados 

pelo leasing. Como tal disposi ti vo cons ti tui uma forma de 

subsídio, deve-se atentar cuidadosamente para todas as im 

plicações a ele associadas. 
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AP~NDlCE 1 

Exemplo numérico do modelo de Gordon 

Dados: 

P = 100.000 U.M. 

Rt = 30.000 U.M. 

qt= 20.000 U.M. 

PL= VG = 30.000 U.M. 

Dt = 100.000/10 = 10.000 U.M. 

Dt = 30.000/5 = 6.000 U.M. 

Ft = O 

a = 0,3 

k = 0,12 

if= 0,08 

o montante do empréstimo, tomado a 8%, será: E = P - (1 - a) .qo= 

= 86.000 U.M. Se este for tomado sob o sistema de prestações con~ 

tantes, então tem-se que a prestação será Xt = (86.000).[FPR(8%,5U= 

= 21.539 U.M. e o esquema de amortização terá a seguinte configur~ 

çao: . 

E SD At Jt x· t 

O 86000 86000 

1 71341 14659 6880 21539 

2 55509 15832 5707 21539 

3 38411 17098 4441 21539 

4 19945 18466 3073 21539 

5 19943 1596 21539 
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Com base nos dados acima, é possível calcular o valor de todos 

os componentes da expressão (IV): 

L 

r 
ti*l 

u 

r 
t=l 

u 

r 
t=L+l 

(1 - a ).(qt - Xt) - a.At 

( 1 + i f) t 

= 20.130 U.M. 

= 17.023 U.M. 

, 
a.Dt 

= -3.683 U.M. 

= -24.661 U.M~ 

pntão., tem-se que VAC - VAL = 8.809 U.M., de modo que a opçao 

-de compra e mais vantajosa. 
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APruIDICE 2 

i) Derivação da fórmula de comparaçao de Henderson. 

u 

VAC = -P + I! 

t=l 

L 

VAL = P 1: 

t=O 

L 
+ I 

t=l 

(l-a) . Rt 

(l+k)t 

qt-Xt 
+ 

(l+if)t 

(l-a).F t 

(l+if)t 

L a[<1t':" (x t -AtD u (l-a) .Rt 
1: + 1: 

t=l (l+if)t t=l (l+k}t 

, 
PL u a.Dt 

+ 1: 

(l+k) L t=L+I (l+k)t 

+ 

Fazendo-se a diferença entre VAC e VAL encontra-se a expre~ 

sao ('VI). 

ii) Aplicando este modelo ao exemplo do APENDICE 1, obtém-se 

que VAC - VAL = 8.426 U.M. Embora a compra continue sendcimais vantaj~ 

sa, essa vantagem é menor em relação ao resultado de GORDON. Para 

HENDERSON, o método de GORDON subestima o ganho fiscal do leasing. 
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AP~NDICE 3 

Para SCHALL, muitas regras de decisão, derivadas diretamente 

das hip6teses bisicas de cada modelo, t~m provavelmente levado a 2 

tipos de erros: 

19) o fluxo de caixa relevante nao é corretamente especificado; . 

29) as taxas de desconto utilizadas t~m sido impr6prias. 

Segundo o Princípio da Adi tividade de Valor ("Value Additivity 

PrincipIe" - VAP) , em um mercado de capitais competitivo e sem cus 

tos de transação, o valor total de qualquer fluxo Yt recebido p~ 

los investidores no mercado é independente de como ele é dividido 

em fluxos de renda individuais de uma ou mais 

. . , Y ) • 
n 

n 
Isto é, se Yt = E Y~, 

i:;Zl 1. 
então V(Y t) 

fi rmas (Y l' Y 2 ' 
n 

- E V(Y.). 
i=l 1. 

A principal implicação da VAP é que qualquer investimento 
... 
e 

... 
avaliado somente em termos do incremento de retorno líquido, apos 

IR, por ele gerado e sem qualquer vínculo com a relação estocisti 

ca destes retornos com os ganhos produzidos por outros ativos da 

firma. Assim, o valor do ativo para a firma é o acréscimo de flu 

xo de renda por ele proporcionado desde que esse fluxo seja dispQ 

nível individualmente no mercado. 

Usando o VAP é possível mostrar que: 

dW = VeZ) - P, onde: 

dW = acréscimo da riqueza corrente dos acionistas resultante 

da incorporação do ativo ã firma; 

Z = retorno líquido, ap6s IR, gerado pelo novo ativo; 
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VCZ) = valor que Z assumiria como fluxo individual no mercado: 

P = preço do ativo, na opçao de compra~ Em caso de leasing, 

P = O. 

Para o caso de leasing, tem-se: 

qt - CTax) t t = 1, ...... , L 

como P = O, segue-se que: 

C 1 ) 

Para o caso de compra, tem-se: 

C ii ) 

onde: J t = juros pagos para o financiamento do novo ativo 

para t = 1, .... , L-I 

CTax)t = a.(Rt - Qt - Dt - J t ) + aL .CPF - K) para t=L 

e os de mais símbolos têm os mesmos significados que os 

nas expressões (9) e (10). 
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De Z(c)t = Gt + a.Jt e usando o VAP, tem-se: 

(iii) 

Se a compra nao envolver nenhum endividamento, então J t = 

= O e a equaçao (iii) passa a dW(c) = V(Gt ) - P. Pela equação (li~ 

fica evidente a conclusão familiar de que a dedutibilidade de j~ 

ros estimula o endividamento, mas alguma hipótese adicional deve 
-

ser feita para justificar o fato de que o financiamento total por 

endividamento não é urna decisão ótima. 

Esta conclusão parece ser estranha, por levar em conta apenas 

o montante total de juros, factível de dedução, sem se importar com 

a taxa de juros paga pelo endividamento. Se esta for demasiadamen 

te aI ta, ainda assim será urna boa decisão tornar emprestado? OI 

Usando o modelo de desconto dos retornos esperados, as equ~ 

çoes (i) e (iii) tornam a seguinte fO!ffia: 

L 

leasing: dW(L) = r 
t=l 

L 
compra dW(c) = r 

t=l 

+ 

(l+k')t 

L (l-a) .qt 

L 

= r 
t=l 

r (IX) 

Gt+a.(xt - At) 
- P = 

(1 + k li) t 

L a. (xt-At ) 
r - P 

t=l (l+kJ)t 

L G
t 

r + 

t=l (l+kG)t 

(X) 
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AP~NDICE 4 

Derivação da fórmula de avaliação do leasing conforme o modê -

10 de MYERS. 

Uma firma que assina um contrato de leasing, na realidade, as 

sume 2 transações simultâneas: 

IA - compr~ de ativo por dinheiro; 

lB - compra do dinheiro necessário,-mediante a renúncia ao be 

nefício fiscal da depreciação do ativo, ao valor residu 

aI, ao crédito por investimento e pela concordância em 

pagar os aluguéis à arrendadora. 

A alternativa seria o seguinte conjunto de transações: 

2A - compra do ativo por dinheiro; 

• 
2B - compra do dinheiro necessário pela venda de qualquer con 

junto de instrumentos financeiros que seja ótimo quarido 

a opção de leasing é excluída. 

o valor dó contrato de leasing para a arrendatária é a vant~ 

gem dá transação lB sobre a 2B. Então, a vantagem do leasing so 

bre o financiamento normal pode ser expressa pela fórmula: 

onde: "VAli denota valor atual; 

VAL = valor do leasing em t=O; 
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(DB)t 
íl(SD)t 

= --- = débi to subs ti tuído em t por U.M. de ati 
ílP 

vo arrendado; 

(SD)t = montante do endividamento (saldo devedor); 

Os demais símbolos têm os mesmos significados que os na 

expressão (XI). 

A equaçao (i) incorpora várias ~ipóteses ainda nao largamente 

reconhecidas na literatura: 

la) assume o ponto de vista de Modgliani-Miller de que a 
...... 
unl 

.. 
ca vantagem do financiamento por endividamento e a redu 

ção de imposto de renda decorrente da dedução dos juros 

do lucro tributável; 

Za) supoe que a política de dividendos é irrelevante, novamen 

te no sentido de Modgliani-Miller, e por isso são excluí 

dos os custos de transação. Isso exclui o racionamento de 

. capi tal; 

3a) supõe a validade do "Príncipio da Adi ti vidade de Valor" ou 

da "Independência de Risco" (VAP). Esta hipótese implica 

que VAL é simplesmente a soma de valores de mercado dos 

fluxos de caixa individuais. 

Como primeira aproximação, o valor atual pode ser estimado p~ 

lo desconto à taxa marginal de tomada de empréstimo para a firma 

(r) : 



VAL = 1 -

L 
+ ~ 

L 

~ 

t=l 

4t~(1 - a) 

(1 + r)t 

r.a.(DB)t_l 

t=l (1 + r)t 
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L a.Dt 
~ + 

t=l (1 + r)t 

(ii) 

De acordo com Schall (21), cada fluxo de caixa distinto deve 

ria, em geral, ser descontado a taxa diferente. A exceção ocorre 

ria quando os riscos associados a diferentes fluxos fossem iguais. 

Neste caso, supõe-se que os fluxos de pagamentos de leasing e o b~ 

nefício fiscal correspondente têm os mesmos riscos que os do fluxo 

de pagamentos de principal e juros sobre o endividamento por finan 

-ciamento da firma. 

A equação (ii) resolveria o problema de avaliar o valor d~ con 

trato de leasing se fosse possível calcular (DB)t' o 

endividamento substituído pelo leasing. Como (DB)t 

(VAL)t' estes devem ser resolvidos simultaneamente. 

montante de 

varia conforme 

~e um contrato de leasing é oferecido a uma firma em condiçges 

vantajosas (VAL > O), isto significa que a firma assume relativa 

mente pequeno grau de exigibilidade pela assinatura do contrato. 

Quanto menor essa exigibilidade, mais a firma poderá tomar empre~ 

tado através de outros canais. Por outro lado, condições de lea 

sing desfavoráveis (VAL < O) implica uma exigibilidade de leasing 

relativamente ampla e por isso um menor nível de endividamento con 

vencional poderá ser assumido. Portanto, (DB)t depende de VAL. 

Na ausência de leasing (P=O), a firma tomará emprestado ummon 

tante ótimo Zt' que depende (a) do valor e da característica do ris 
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co dos ativos da firma e (b) do valor do benefício fiscal gerado 

pela depreciação e pelo juros. 

00 St + r.a.(SD)t 
(iii) 

-Onde: ~= endividamento ótimo excluindo qualquer contribuição 

para a "capacidade de endividamento" decorrente do 

benefício fiscal de depreciação e de juros. 

Supondo dada a política de investimento, Zt é consi 

derado constante. 

St= benefício fiscal total de depreciação disponível p~ 

ra a firma. 

A equaçao (iii) implica que a firma toma emprestado a total i 

dade do valor do benefício da depreciação e de juros. 

Introduzindo o leasing, o pagamento de leasing constitui obri 

gaçãci contratual da firma, totalmente distinto das obrigações de 

pagamento de principal e juros sobre o endividamento da firma. 

Assim: 

L 

1: 

t=l (1 + r) t 

= Z + 
t 

L 

+ 1: 

00 

1: 

t=l 

St + r.a.(SD)t 

t=l (l+r)t 

+ 

(iv) 
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o endividamento de capital pode ser obtido por canais normais 

(SD)t ou através do leasing. Mantendo-se constante as demais va 

riáveis, o endividamento através de canais normais é reduzido em 

100% do valor dos pagamentos de leasing. A expressão (iv) , portan 

to, representa a restrição de endividamento para a firma. 

Determinado o débito substituído (DB)t e substituindo-o na ex 

pressão (ii), é possível encontrar a expressão geral do valor atual 

do leasing, do ponto de vista da arrendatária: 

L (l-a) ·qt + a.Dt 
VAL(a) = 1 - L 

t=l (1 + r*)t 

onde: r* = r.(l - h.a). 

(XIII) 

No decorrer do desenvolvimento da fórmula, a taxa de juros r 

de tomada de empréstimo é cancelada, de modo que ela tem influência 

somente para a determinação da taxa de desconto relevante r*. 

Nesta fórmula fica subjacente a hipótese de que as taxas de ju 

ros implícitas no leasing e na compra financiada sao iguais, nao 

admitindo, portanto, a existência de diferenças nas mesmas. 
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