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RESUMO

CHEDE, Sarah Silva. Arrendamento Mercantil: vantagens, desvantagens e uma analise
o leasing financeiro e o CDC. 64 fl s. (Monografia) Curso de Ciências
Contábeis, UFSC, Florianópolis. 2006.
Orientador: Prof'. Msc.Alexandre Zoldan da Veiga
comparativa entre

A presente pesquisa destaca o arrendamento mercantil como uma importante modalidade de
financiamento para empresas optantes pelo lucro real. A exposição de tópicos como o
histórico, base legal, importância, aspectos tributários, tipos de arrendamento mercantil,
vantagens e desvantagens de sua aplicabilidade são fatores que contribuem para o
entendimento do trabalho. O estudo tem como finalidade uma análise comparativa entre o
leasing financeiro e o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) quando da aquisição de um
veiculo por uma empresa. A metodologia aplicada A pesquisa teve teor descritivo com a
tipologia bibliográfica, onde a coleta de informações foi realizada através de livros, revistas, e
internet. A abordagem do problema foi caracterizada pela pesquisa qualitativa, o que
apresentou grande aplicabilidade ao trabalho, visto que o estudo de caso foi realizado com
base em valores contábeis que serviram de parâmetro para a análise e comparação da situação
exposta. O estudo de caso trouxe urna situação de compra de um veiculo e os impostos
incidentes sobre o mesmo quando comparado a uma compra através do leasing financeiro e
do CDC. Dispõe principalmente das vantagens obtidas quando a empresa optar pela compra
via leasing financeiro, pois a análise realizada revelou que essa modalidade de financiamento
trouxe uma economia de impostos de R$ 7.806,36, enquanto na compra efetuada pelo CDC,
essa economia foi de R$ 3.606,37.
Palavras-chave: Leasing. Lucro Real. Financiamento.

ABSTRACT

CHEDE, Sarah Silva. Arrendamento Mercantil: vantagens, desvantagens e uma análise
comparativa entre o leasing financeiro e o CDC. 64 fts. (Monogra fi a) Curso de Ciências
Contábeis, LIFSC, Florianópolis. 2006.
Orientador: Prof'. Msc.Alexandre Zoldan da Veiga.
The present research detaches the leasing as an important modality of financing for companies
optioned for the real profit. The exposition of topics as the description, legal base, importance,
aspects tributaries, types of leasing, advantages and disadvantages of its applicability are
factors that contribute for the agreement of the work. The study a comparative analysis
between the financial leasing and the Credict Direct to the Consumer (CDC) when of the
acquisition of a vehicle for a company has as purpose. The methodology applied to the
research it had descriptive text with the bibliography, where the collection of information it
was through books, magazines, and internet. The content problem it was characterized by the
qualitative research, what it presented bring great applicability to the work, since the case
study it was carried through on the basis of countable values that will serve of parameter for
the analysis and comparison of the displayed situation. The case study it brought bring a
situation of purchase of a vehicle and the incident taxes on the same when compared with a
purchase through the financial leasing and of the CDC. It arranges go to make use mainly of
the gotten advantages when the company to opt to the purchase saw leasing tinancial,
therefore the carried through analysis it revealed that modality of financing brought economy
of taxes of R$ 7.806,36,while in the purchase effected by the CDC this economy was of R$
3.606,37.

Key words: Leasing. Real profit. Financing.
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1 INTRODUÇÃO
Neste capitulo inicial do trabalho são apresentados os seguintes tópicos: o tema e
problema; seguido do objetivo da pesquisa; as justificativas pela escolha do assunto; a
metodologia utilizada na elaboração do trabalho; as limitações e delimitações da pesquisa e
terminando com a estrutura do trabalho.
0 leasing surgiu como uma fonte de financiamento muito favorável para as empresas e
a partir do momento que a utilização do mesmo na rotina diária de cada instituição cresce o
estudo e as características acerca dessa modalidade passa a traduzir a importância de sua
aplicabilidade. As vantagens aparecem na medida em que a utilização do leasing torna-se
freqüente para as empresas.
Tem-se uma demonstração de sua caracterização no decorrer da pesquisa.
1.1 Tema e problema de pesquisa

As mudanças que ocorrem no mercado mundial englobam uma série de empresas que
procuram fixação e viabilização de opções que lhe proporcionem melhores condições
econômicas e financeiras a médio e longo prazo.
Neste sentido, o arrendamento mercantil, segundo Paes (1993, p. 17), -passou a ser
praticado na Inglaterra a partir de 1966, porem foi originado nos Estados Unidos no inicio dos
anos 50". Sua utilização se espalhou pelo mundo todo, chegando a América Latina
inicialmente na Venezuela e Mexico e ao Brasil em 1974 com a Lei n°. 6.099 de 1974, sendo
conhecido pela expressão leasing.
Então o leasing tornou-se uma opção para as empresas como alternativa de
financiamento, tanto a médio quanto a longo prazo, visto que as virias maneiras de sua
utilização trazem beneficios para a arrendatária no momento em que é realizada a opção do
contrato de arrendamento mercantil.
De acordo com Andrade (1993, p. 84), o contrato do leasing 6:
Moderno e atende as necessidades da atividade económica atual e cada vez mais terá
aceitação, não o nos países do primeiro mundo, como também no Brasil, pois sua
característica principal reside em alcançar bens moveis ou imoveis , que trail()
produtividade as empresas em geral. sem que se descapitalizem. podendo. dessa
forma, ter disponibilidade para aumentar a produção.
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0 leasing apresenta-se como uma fonte alternativa de captação de recursos para as
empresas que buscam sanar deficiências de ordem econômica e dificuldades de elucidas as
dividas em curto prazo ocasionadas por inadimplencia de clientes. Essas características fazem
com que as empresas busquem recursos para manter seu capital de giro, sendo um desses
recursos os financiamentos, que podem afetar de maneira considerável a lucratividade da
empresa. Com essa busca de recursos financeiros pelas empresas, o mercado acaba se
engrandecendo, pois

a

vontade de crescimento e necessidade de fixação no mercado

estabelecem limites para a economia e refletem, indiscutivelmente, sobre o plano de ação de
qualquer empresa.
Contudo Andrade (1993, p. 84) lembra que o "leasing tern papel preponderante na area
de lazer pessoal, pois facilita a aquisição de produtos importados, cujas vendas se realizam
geralmente em 36 meses. Sem o leasing, estes negócios, em sua maior partes, não se
concretizariam, pois o valor da aquisição seria elevado para um financiamento padrão".
Além de tornar-se uma fonte de recursos para as pessoas jurídicas que buscam um
diferencial na area de negócios, ele também se tomou ail is pessoas fisicas, pois proporciona
a oportunidade de comprar ou não o ativo arrendado pela arrendatária, podendo ser
classificado em Leasing Operacional e Leasing Financeiro (ou de Capital).
Na ânsia de conciliar a melhor estratégia corn as dificuldades enfrentadas no mercado,
as empresas têm encontrado, no arrendamento mercantil, oferecidos pelas empresas de
leasing, um fonte de captação de recursos para solucionar a falta do seu capital de giro. E,
segundo a ABEL — Associação Brasileira de Empresas de Leasing - temos no Brasil virias
empresas que atuam realizando o arrendamento mercantil, e no primeiro trimestre do ano de
2006, encontra-se em primeiro lugar o Banco Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil
com 3.160.623.000 bilhôes em negócios seguidos pelos Bancos Safra Leasing S/A, Bradesco
Leasing S/A e HSBC Bank Brasil S/A - Carteira de Leasing.
Observa-se que o número de empresas de leasing cresceu e os recursos líquidos
aplicados são consideravelmente significativos na economia do pais, contudo o leasing não é
a única forma das empresas buscarem recursos financeiros para o seu crescimento econômico.
Entretanto sabe-se que existem outras formas para obtenção de recursos de financiamento,
contudo pretende-se mostrar através do exposto quais as vantagens e desvantagens da
utilização do arrendamento mercantil para as empresas no Brasil.
Corno alternativa de adquirir-se urn bem se tem também à compra financiada, que
segundo Agustini (1999, p. 14), "gera beneficios à empresa por meio da depreciação (sobre o
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valor total do bem) e do pagamento de juros e variação monetária (sobre a parte fi nanciada).
que são despesas dedutiveis da base de cálculo do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)".
Assim, definiu-se que o problema central desta monografia serial Quais as vantagens e
desvantagens da utilização do arrendamento mercantil pelas empresas no Brasil?
1,2 Objetivos da pesquisa
Este estudo tem como objetivo geral verificar as vantagens e desvantagens da
utilização do arrendamento mercantil pelas empresas no Brasil e qual alternativa é mais viável
para uma empresa: o leasing financeiro ou a compra financiada.
Em relação aos objetivos específicos busca-se o seguinte:
•

Apresentar os tipos de arrendamento mercantil;

•

Identificar as vantagens da utilização do arrendamento mercantil pelas empresas

no Brasil e assegurar se é melhor alternativa o leasing financeiro ou a compra financiada de
um ativo imobilizado;
•

Verificar as desvantagens da utilização do arrendamento mercantil pelas

empresas no Brasil e verificar o impacto da utilização do leasing financeiro e a compra
financiada de um ativo imobilizado.

1.3 Justilicaliva

Como o leasing é uma modalidade de financiamento recente no Brasil a busca pela
melhor alternativa de sua utilização tem se tornado fator importante para a empresa optante do
negócio. Com as crescentes mudanças ocorridas no contexto em que estamos inseridos, devese ter a expectativa do melhor negócio, seja ele abordado de maneira intuitiva ou através da
apresentação de dados
o que se dispõe

110

trabalho, uma análise de dados que possibilitam ao at rendatario

optar pelo leasing financeiro ou pela compra financiada de um ativo imobilizado.
A necessidade de capitalização de recursos conduziu as empresas na busca de novas
alternativas para o crescimento de seus negócios e controle de seus custos. Com isso, buscamse melhores condições de manter a qualidade de sua empresa e o controle de suas ações e e
por isso que uma análise em torno da melhor alternativa para aquisição de um ativo
imobilizado é cabível na pesquisa.
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Optar pelo leasing financeiro ou compra financiada de um ativo imobilizado é uma
alternativa que disponibiliza a empresa situações que podem gerar benefícios de ordem fiscal.
a minimização do risco de obsolescência do bem, a não incidência de IOF (imposto sobre
operações financeiras), quando da opção pelo leasing, além de uma série de outras vantagens
que serão apresentadas no trabalho.
Contudo, a pesquisa apresentou um estudo teórico dos tipos básicos de leasing, que
são o Leasing Operacional e o Leasing Financeiro (ou de Capital), além de esclarecer urna
série de fatores que traduzem a realidade do mercado financeiro no que diz respeito a melhor
alternativa de financiamento
As diversas vantagens, assim como as desvantagens do leasing são apresentadas no
decorrer da pesquisa como subsidio e esclarecimento de dúvidas acerca do arrendamento
mercantil, e a melhor opção de financiamento foi demonstrada através de um estudo de caso
que demonstrou se é melhor comprar financiado ou realizar o leasing financeiro.
Corno o estudo de caso teve enfoque em uma situação de compra de urn bem através
da modalidade de leasing, foi explorado como maior intensidade a modalidade do leasing
financeiro, este que possibilita à empresa'
mpres a opção de compra do bem ao fim do contrato.
1.4 Metodologia da pesquisa

Segundo Marconi e Lakatos (1990, p. 150), monografia trata-se "de um estudo sobre

um tema especifico ou particular, com su ficiente valor representativo e que obedece a
rigorosa metodologia".
Metodologia para Demo (1990, p. 19), "6 uma preocupação instrumental. Trata de
formas de se fazer ciência. Ainda dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A
finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e praticamente. Para atingirmos tal finalidade,
colocam-se vários caminhos".
MétodO para Ruiz (1996, p. 137), "significa o conjunto de etapas e processos a serem
vencidos ordenamente na investigação dos fatos ou na procura da verdade". Ainda sobre
método, Ruiz diz que "este confere segurança e é fator de economia na pesquisa, no estudo,
na aprendizagem". Já para Vera método (1989, p. 8), "pode ser definido como um
procedimento, ou um conjunto de procedimentos, que serve de instrumento para alcançar os
fins da investigação".
0 objetivo principal da metodologia é mostrar os procedimentos e métodos utilizados
para elaboração desta pesquisa
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Para Lakatos (1990, p. 15).
A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal e um método de

pensamento reflexly° que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho
para se conhecer. E um procedimento reflexivo e sistemático_ controlado e critico.
que perante descobrir novos fatos ou dados. relacdes ou lei, em qualquer campo dc
conhecimento.

Para realizar o estudo foram utilizadas ferramentas de metodologia que auxiliaram no
desenvolvimento da pesquisa.
A pesquisa descritiva teve tipologia bibliográfica, esta que prima

o maior

conhecimento da política do leasing como fonte de financiamento, e que disponibilizou uma
série de bibliografias que serviram de subsidio para o aperfeiçoamento do estudo e melhor
entendimento das técnicas as quais o arredamento mercantil está inserido.
A pesquisa descritiva tem como uma das características mais significativas A utilização
de técnicas padronizadas de coletas de dados.
Andrade (1993) destaca que a pesquisa descritiva tem a preocupação da observância
dos fatos, do registro, da análise, classificação e interpretação dos mesmos, sendo que não há
interferência do pesquisador sobre eles.
A coleta de dados realizada na pesquisa teve como ponto de partida a busca por
documentos ou fontes primárias, que são aquelas que trabalham com informações que não
receberam tratamento analítico.
Segundo Marconi e Lakatos (1990), a característica da pesquisa documental é que a
fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escrita ou não, constituindo o que se
denomina de fontes primárias.
Na busca por esses documentos a pesquisa se deparou corn o fator bibliográfico, já
mencionado anteriormente e, que se faz necessário para a condução da pesquisa sobre o
arrendamento mercantil.
Marconi e Lakatos (1990, p. 45), definem que pesquisa bibliográfica "trata-se de
levantamento de toda bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas e publicações
avulsas. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi
escrito sobre determinado assunto".
A pesquisa descritiva utilizou como método de estudo a análise de dados e de
conteúdo, esta que tem como objetivo estudar as comunicações entre os homens, corn maior
ênfase no conteúdo das mensagens.

19

Segundo Trivifios (1987), a análise de conteúdo 6 um conjunto de técnicas, e se o
pesquisador não tem clareza desse aspecto, o processo de inferência será muito dificil ou ate

mesmo impossível.
A análise de conteúdo é aplicada para estudos qualitativos, estes que se fazem

necessários pela não exposição de medidas e fatores que precisem ser mensurados. Para
Richardson (1999, p. 14), "a pesquisa qualitativa é aquela que não necessita de números e

medidas estatísticas para avaliação de uma situação".
1.5 Limitação da pesquisa

A pesquisa teve como fator limitante o estudo de empresas que trabalham e fazem

opção pelo lucro real, visto que o leasing, foco principal da pesquisa, tem impacto direto em
empresas dessa natureza. As deduções e impacto fiscal surgem com maior expressão em
instituições que trabalham sob o miter de lucro real, fator esse que foi demonstrado no
decorrer do trabalho.
1.6 Estrutura da pesquisa
0 trabalho inicia-se com o Capítulo I que dispõe da introdução, seguido do tema e
problema de pesquisa, onde foi abordado o assunto referente ao arrendamento mercantil e os
pontos chaves para o desenvolvimento da pesquisa. A seguir os objetivos da pesquisa e
justificativa do trabalho, onde fatores para sua realização foram distribuídos de maneira clara
e sucinta, a metodologia da pesquisa, onde foi demonstrada a linha de estudo que seguiu o
trabalho; além da estrutura e limitações do trabalho.
No Capitulo 2 foi apresentada a fundamentação teórica, onde todo o trabalho de pesquisa

e os dados referentes à operação de leasing foram dispostos sob aspecto bibliográfico,
seguindo sua metodologia.
No Capitulo 3 foi disposto o estudo de caso, que trouxe um comparativo entre a compra

através do leasing financeiro e a compra financiada, apresentando suas características e
demonstrando a melhor opção de financiamento.
Em seguida apresentou-se a conclusão realizada sobre o trabalho e os resultados
alcançados com o estudo de caso proposto, tendo por fim as referências consultadas para a

elaboração do trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo apresenta-se o histórico e desenvolvimento do Arrendamento
Mercantil, sua definição, a base legal, os aspectos tributários e jurídicos e corno também os
principais tipos de Arrendamento Mercantil.
O tema arrendamento mercantil e seu estudo como fonte de financiamento, trouxeram
informações acerca de tal modalidade e incitou os usuários do leasing a analisarem as
vantagens e desvantagens de sua utilização no mercado vigente.
2.1 histórico e desenvolvimento do arrendamento mercantil
Pelos registros históricos pode-se verificar que não

é nova a utilização do

arrendamento mercantil, já existindo vestígios de sua existência há pelo menos 4.000 (quatro
mil) anos. Registros de datas longínquas apontam o aluguel de bens sem transferência de
propriedade, como pratica comum, em vários momentos da história da humanidade.
Segundo Agustini (1995, p. 14):
com características de leasing podem ser encontradas na antiguidade.
praticadas por centenas de anos. Apesar de vaga e escassa a literatura acerca dc seu
histórico , uma forma de leasing já era utilizada pelo governo ateniense sobre as
minas de propriedade do Estado: determinada quantia em dinheiro era paga ao
Estado como garantia de exploração e uma renda anual estabelecida conto
percentagem de lucros: o arrendatário podia vender o mindrio ou subarrendar o
direito de exploração.
Operações

Porém existem autores, segundo Pretti (2002), que defendem que a origem do leasing
tenha sido no Império Babilônico, no século XVIII a.C., com o considerado primeiro
legislador do mundo o Hamurabi, ainda na época dos Faraós.
Contudo Samanez (1991, p. 4), afirma que "o arrendamento mercantil foi introduzido
nos Estados Unidos pelos colonos ingleses, nas cidades de Baltimore e Filadélfia, por volta de
1700, e posteriormente foi implantado seu uso em Nova Iorque por meio dos holandeses, e
que foi implantado na Europa em 1960, cresceu e estendeu-se principalmente pela Inglaterra,
França e Alemanha".
JA para Paes (1993, p. 16), "o leasing foi implantado e se desenvolveu primeiramente
nos Estados Unidos no inicio dos anos 50 e somente em 1966 é que ele passou a ser praticado

na Europa, sendo primeiramente na Inglaterra".
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Contudo Samanez (1991, p. 4), lembra que "o leasing na América Latina, expandiu-se
inicialmente na Venezuela e México. E que no Brasil, a primeira experiência em termos de
leasing foi introduzida por urna pequena empresa independente, em Sao Paulo, na década de
50".
Mas segundo Queiroz (1983, P. 13), "o arrendamento mercantil já existia desde 1920,

e ainda salienta que alguns autores discordam da época em que o mesmo surgiu nos Estados
Unidos e que não se pode dizer o certo qual o ano de seu surgimento".
Embora haja discordância ente os autores, quanta As datas mencionadas, em um ponto
especifico ocorre o consenso de idéias, ou seja, a evolução do arrendamento mercantil sofreu
variação de pais para pais influenciada pala legislação vigente em cada um deles.
Samanez (1991, p. 15), afirma que:
Existem outros autores que dizem que a fonte inspiradora desta modalidade de
financiamento foi o "Lend and Lease Act". promulgado pelo governo norteamericano. em março de 1941. quando. em plena Segunda Guerra Mundial. o então
presidente Roosevelt determinou o empréstimo de equipamentos bélicos aos países
aliados, sob condição de que ao fim da guerra_ estes comprarem ou devolverem
aqueles. Mesmo que relevante este não deve ser considerado o surgimento do
leasing, uma vez que a intenção do referido ato era tão somente ajudar os aliados a
combaterem o Eixo, prestando uma colaboração em beneficio de uma causa comum.

Como se pode observar o arrendamento mercantil apresenta uma série de adversidades
quando mencionado o seu surgimento, mas o que cabe ressaltar é que sua origem serviu de
grande incentivo para o mercado de financiamentos e que embora haja uma série de
indagações

acerca de sua

modalidade o que se sabe é que leasing se desenvolveu de forma

diferente.
Segundo Agustini (1995, p. 17), "o desenvolvimento do leasing, variou de pais para
pais dependendo basicamente da legislação local vigente. No Brasil, segundo Queiroz, as
primeiras operações foram realizadas em 1967, entre as empresas Colina do Farol e a S1AC
(Centro Internacional do Arbitration de Singapori), na aquisição experimental de
equipamentos de produção".
Paes (1993, p. 17), salienta que "vivemos a época do apogeu do leasing. Nos Estados
Unidos - onde e quando se desenvolveu inicialmente — o volume de investimentos financiados
pelo leasing era de 10 milhões de dólares no inicio dos anos 50. E o crescimento foi maior no
ano de 1962 quando atingiu a cifra de dois bilhões de dólares".
As opiniões se contradizem, mas o importante é saber que o desenvolvimento ocorreu

e até hoje o arrendamento mercantil passa por um processo de crescimento que so tende a
favorecer o mercado de financiamentos e as empresas que necessitam utilizar o leasing.

2.2 Definição e base legal do arrendamento mercantil
Para se ter urna melhor visualização e melhor conhecimento sobre a pratica do leasing
necessário que se saiba em que lei o mesmo está fundamentado.
Segundo Agustini (1995, p. 13), o termo leasing "6 o gerúndio do verbo inglês "to
lease" que significa arrendar, dai decorre que leasing é a ação (operação) de arrendar, ou
arrendamento".
Segundo Ross (2000, p. 537), Arrendamento Mercantil 6:
Um acordo entre arrendatário e um arrendador. 0 acordo estipula que o arrendatário
tem o direito de usar um ativo e. em troca, deve fazer pagamentos periódicos ao
arrendador, ou seja, o proprietário do ativo. O arrendador pode ser o fabricante do
ativo ou uma companhia de arrendamento independente. Se o arrendador for unia
companhia de arrendamento independente, deverá comprar o ativo ao arrendatário. e
o acordo entrará em vigor.

Para Samanez (1991, p. 13), "o leasing, chamado de arrendamento mercantil pela
legislação brasileira, consiste, basicamente na cessão do usufruto de um bem mediante uma
remuneração periódica, por um prazo determinado, ao fim do qual o arrendatário pode optar
pela renovação do contrato de arrendamento".
JA uma visão, mais jurídica do negócio, Bulgarelli (1997, p. 378) define que:
0 arrendamento mercantil poderá ser celebrado também coin pessoas físicas. mas
sempre com urna empresa arrendadora ou instituição financeira. A empresa
arrendadora deverá ser registrada no Banco Central e ter como objeto especifico e
exclusivo a prática de operações de arrendamento mercantil (Resolução n°. 351. do
BCB, art. 1), e constituir-se sob a forma de sociedade anônima. coin a expressilo
arrendamento mercantil...

Ainda Samanez (1991, p.13), dispõe que a idéia de leasing "6 baseada na concepção
econômica de que o fato gerador de rendimentos para uma firma é o uso e não a propriedade
de um bem". Assim, em termos gerais, Samanez (1991, p.13) completa:
0 leasing pode ser definido como urn acordo cujo fim a concessão do uso de bens
de capital, ou de qualquer outro componente do ativo fixo de uma empresa. atraves
de contrato de arrendamento , por um prazo determinado, findo o qual poderá o
arrendatário optar entre a devolução do bem, a renovação do arrendamento ou a sua
aquisição pelo valor residual estabelecido no contrato.

A legislação brasileira respectiva introduziu a expressão arrendamento mercantil
porque a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CF, em seu artigo 13,

7,

3

proibe a citação de palavras estrangeiras em contratos e atos oficiais: Leis, Decretos.
Decretos-leis e Portarias.
0 leasing foi regulamentado no Brasil pela Lei n'. 6.099 de 12109/1974 e, só assim
passou a ser chamado Arrendamento Mercantil. Posteriores alterações foram instituídas pela
Lei n°. 7.132, de 26/10/1983, ambas constantes no Código Tributário Nacional que dispõe
sobre o tratamento tributário do arrendamento mercantil e da outras providências.
A Lei n°. 6.099, de 12/09/1974, em seu artigo 1° com a redação alterada pela Lei n°.
7.132, de 26/10/1983, estabeleceu o que seria arrendamento mercantil para fim de incidência
de seu tratamento tributário, o referido artigo considera leasing como sendo um negócio
jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa fisica ou
jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens
adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.
A Resolução n°. 351 de 17/11/1975 disciplinou as operações de arrendamento
mercantil, conduzidos pelo Banco Central, e também definiu quais as sociedades autorizadas
a praticar tais operações. Ela manteve os dispositivos constantes na Lei n°. 6.099, onde
estabelece que as operações de arrendamento mercantil são privativas de pessoas juridicas
registradas no Banco Central do Brasil e que tenham como objetivo social exclusivo a pratica
dessa atividade
Por meio da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n°. 921, de 13/12/2001,
foi aprovada a Norma Brasileira de Contabilidade, sendo que a NBC T 10.2, trata
exclusivamente sobre o Arrendamento Mercantil. Assim, essa norma estabelece critérios e
procedimentos específicos de avaliação e registro contábil dos componentes patrimoniais, e as
informações mínimas a serem incluidas nas notas explicativas de entidades que operam com
Arrendamento Mercantil, tanto como arrendatária quantos como arrendador.
Contudo sabe-se que existem várias normas, regulamentos, parecer em

que

determinam a forma de utilização do arrendamento mercantil e, segundo _Agustini (1995, p.
65), as principais fontes que legislam acerca do leasing no Brasil são as seguintes:
- Resoluções, Circulares e Cartas-circulares do Banco Central do Brasil;
- Decretos e leis federais complementares,
- Portarias, pareceres normativos, instruções normativas e atos declaratórios do
Ministério da fazenda;
- Decreto legislativo do Senado Federal;
- Resoluções do Ministério da Justiça;
- Código Comercial;
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- Código de Defesa do Consumidor;
- Leis de Prefeituras Municipais,
- Deliberações e comunicados das Juntas Comerciais dos Estados da Federação;
- Instruções Normativas e Atos Declaratórios da Receita Federal;
- Comunicados da CVM.
Essas formas e fontes de regulamentação citadas tern por objetivo demonstrar o nível e
poder de interferência das várias esferas governamentais, federal, estadual e municipal na
utilização do leasing pelas empresas.
2.3 Importância e aplicabilidade do arrendamento mercantil
Diante de um mercado cada vez mais concorrido, as empresas vendedoras de bens
costumam apresentar o leasing como mais uma forma de financiamento, mas o contrato deve
ser lido com atenção, pois se trata de uma operação com características próprias.
De acordo com Fortuna (2005, p. 281), "o principio básico que norteia a operação de
!easing é o lucro na produção de bens e serviços não se origina do fato de quem os produz
tenha a propriedade das máquinas e equipamentos necessários para produzi-los, mas sim, da
forma como eles são utilizados na sua produção".
Entretanto, esta operação se assemelha, no sentido financeiro, a um financiamento que
utilize o bem como garantia e que pode ser amortizado num determinado número de
"alugueis" (prestações) periódicos, acrescidos do valor residual garantido e do valor devido
pela opção de compra
Para Gitman (1997), o leasing, tal qual o empréstimo a longo prazo, possibilita a
empresa a utilização de certos ativos permanentes, mediante os quais ela deve efetuar uma
serie de pagamentos contratuais, periódicos, dedutiveis do imposto de renda.
Segundo Andrade (1998, p. 72), a operação de leasing envolve tré's pessoas:

a) A arrendante ou a arrendadora é a empresa de leasing, a financeira, com o objetivo
social expresso nos estatutos sociais; é ela que vai arrendar o bem de que a arrendatária
precisa se já o tem, ou vai adquiri-lo, atendendo especificação e nome do fornecedor. Este 6,
geralmente, a empresa de leasing, que comprará em nome próprio o bem, nas especificações
exigidas pela arrendatária e o arrendará a esta. Importante ressaltar que, apesar de a
arrendatária estabelecer as características do bem a ser adquirido, todas as outras cláusulas da
compra e venda como forma de pagamento, valor da entrada, garantia de pagamento, são
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estabelecidas entre arrendador e fornecedor, visto que este contrato obriga e tern seus efeitos
limitados a apenas seus dois integrantes, arrendador e fornecedor.
Em última análise, a arrendadora é a proprietária do bem objeto do arrendamento, seja
esta propriedade posterior (leasing financeiro) ou anterior (leasing operacional) ao
estabelecimento do contrato de arrendamento. Ela recebe as contraprestações mensais do
arrendatário, nas quais embute parcela do capital despendido, juros (custo do capital), taxa de
administração e, its vezes, parcela do seguro do bem. Pode ser pessoa jurídica (para todos os
tipos de leasing) ou fisica (nos casos previstos pelas Resoluções do Banco Central).
b) A arrendatária é considerada a figura principal do contrato, porque dela é a idéia;
iniciativa é resultante da necessidade de um bem move] ou imóvel para atender a sua
atividade, por não ter ou não querer descapitalizar parte de seu patrimônio na aquisição
daquele bem. A arrendatária é quem escolhe o bem segundo sua especi fi cação junto ao
fornecedor, recebe-o deste e depois de estar firmado o contrato entre o fornecedor e o
arrendador, faz uso dele mediante o pagamento de contraprestações por urn período
determinado contratualmente. Não é proprietário, mas mero possuidor, que pode gozar e
usufruir o bem nos limites do uso médio, pela duração do contrato. A ele compete, ao final do
contrato, optar pela sua continuação ou sua extinção, seja pela aquisição do bem, quando
possível, ou por transcurso de prazo. Pode ser pessoa fisica ou jurídica.

c) 0 fornecedor do bem é a terceira pessoa, é o vendedor do bem encomendado pela
arrendatária a arrendante, so aparece no contrato por interesse das partes, quando se trata de
bem importado ou de alta tecnologia. 0 fornecedor é aquele que entrega o bem a arrendatária
e o fatura à arrendadora. Ele será escolhido por aquela, que estabelecerá o bem a ser

arrendado e suas qualificações, mas os moldes do negócio (formas de pagamento, valor,
entrada, etc.) serão combinados entre arrendador e fornecedor. Pode ser qualquer um capaz de
fornecer o bem à arrendatária, pessoa fisica ou jurídica e não é elemento integrante do
contrato de arrendamento mercantil, que se estabelece entre arrendador e arrendatário, nem
essencial ao contrato, pois há tipos de leasing em que efetivamente não há fornecedor, como o
"sale and lease back".
Segundo Groppelli e Nikbakht (1998), o leasing é a cessão do uso de um bem, por uni
determinado prazo, mediante contrato e demais condições pactuadas. Os intervenientes
envolvidos na operação são assim denominados. Arrendadora aplica recursos na aquisição de
bens escolhidos pelo arrendatário e que serão objetos do contrato de arrendamento.
Arrendatário escolhe o bem junto ao fornecedor, que será pago pela arrendadora. Passa a fazer
uso do bem, mediante o pagamento de contraprestações por um período determinado em
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contrato. Sendo que o fornecedor entrega o bem escolhido a arrendatário através de nota de
simples remessa e a fatura à arrendadora, proprietária dos bens.
Os itens arrendados são, comumente, computadores, equipamentos, carros,
apartamentos e escritórios. Os arrendadores e os arrendatários podem ser pessoas ou
empresas. Sendo que o procedimento para arrendar um ativo é praticamente o mesmo para
captar dinheiro, embora com algumas diferenças que serão apresentadas no decorrer do
presente trabalho. No entanto, o contrato pode ainda conter cláusulas concedendo ao
arrendador a opção de comprar o ativo durante ou no término do contrato.
0 leasing proporciona os seguintes benefícios para a empresa, segundo Fortuna
(2005).
Financiamento de longo prazo, com planos flexíveis, perfeitamente ajustáveis ao
seu fluxo de caixa;
Livre escolha de fornecedor e do bem,
-

Repasse dos benefícios gerados pela depreciação acelerada;

-

Beneficio Financeiro: o valor da prestação, descontado o valor residual garantido
(VRG), pode ser lançado como despesa operacional no balanço, diminuindo,
assim, os encargos fiscais,
Não aumenta o nível de imobilização da empresa nem altera o seu índice de
endividamento.

Portanto, o leasing é um fator muito importante, pois através dele as empresas podem
adquirir bens sem possuir recursos para a compra A. vista, já que esta modalidade de
financiamento permite que o bem seja adquirido a longo prazo com juros reduzidos se
comparando as de outros financiamento ou ainda a devolução do bem à empresa.
2.4 Fases de uma operação de Leasing

De acordo com Gitman (1997, p. 547), "os itens básicos no contrato de arrendamento
normalmente incluem o prazo do arrendamento, cláusulas para seu cancelamento, montantes e
datas das contraprestações, clausulas de renovação, de compra, de manutenção, custos
associados e outras especificidades no processo de negociação do arrendamento".
Uma empresa arrendatária, após decidir pelo Leasing como alternativa de
financiamento para aquisição do bem-objeto, definirá uma empresa de Leasing e passará pelas
seguintes fases, como apresenta Agustini (1995):
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a) Escolha do bem objeto e do fornecedor: o contrato de Leasing poderá envolver a
aquisição de um único bem-objeto e de fornecedor, ou vários bens e serviços associados a
diferentes fornecedores;
b) Assinatura do Contrato: definidos ou estimados o valor da operação, os bens,
serviços e respectivos fornecedores, sell assinado um contrato de Leasing composto de três
itens básicos: primeiramente, as cláusulas contratuais estabelecendo os direitos

e as

obrigações de ambas as partes; em segundo, a ordem de compra ou pedido de compra; em
terceiro, o termo de recebimento e aceitação de bens;
c) Ordem de compra ao fornecedor: após a assinatura do contrato, a empresa
arrendatária enviará a ordem de compra ao fornecedor do bem, nas condições acordadas entre
este e a empresa de Leasing;
d) Recebimento e aceitação do bem pela empresa arrendatária: na entrega do bem, é
responsabilidade da empresa arrendatária verificar se ele está de acordo com as condições e
especificações técnicas exigidas;
e) Entrega do termo de recebimento e aceitação à empresa de Leasing: a empresa
arrendatária deverá entregar A empresa de Leasing o Termo de Recebimento e Aceitação, cuja
data e valor constituem o fato gerador para a cobrança das prestações do Leasing e de outras
obrigações contratuais assumidas pela empresa arrendatária;
O Seguro do bem: a empresa de Leasing pode exigir que o bem-objeto do contrato
de Leasing seja segurado contra riscos diversos e, tratando-se de veiculo, além do seguro do
bem, também terá que ser feito o seguro de responsabilidade civil contra danos materiais e
pessoais;
g) Pagamento parcelado ao fornecedor: esta forma de pagamento ocorre quando se
adquirem máquinas e equipamentos fabricados sob encomenda e de valor relevante;
h) Término do contrato de Leasing: ao final do prazo acordado no contrato de Leasing,
a empresa arrendatária deverá seguir quanto ao destino do bem objeto,
i) Garantias ao contrato de Leasing: o bem-objeto do contrato é uma garantia da

operação, visto que é de propriedade da empresa de Leasing e está devidamente segurado por
responsabilidade da empresa arrendatária;
j) Rescisão do contrato de Leasing: o contrato não pode ser rescindido, pela cláusula
de irretrabilidade, somente pode ocorrer mediante consulta ao Banco Central, em casos corno:
furto ou roubo do bem; sinistro com perda total ou parcial do bem e mudança de objeto social
da empresa arrendatária;
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1) Indexação dos Contratos de Leasing no Brasil: as prestações de Leasing
normalmente são corrigidas monetariamente por um indexador, contrato entre as partes em
vigência no pais, como: Taxa Referencial (TR), Dólar Comercial, Índice Geral de Pregos para
o Mercado (IGPM) e Índice Geral de Preços — Disponibilidade Interna (IGP-D1).

2.5

Aspectos tributários do arrendamento mercantil
Conforme Agustini (1995, p. 66):
Os principais objetivos que motivaram a regulamentação das operações de leasing
no Brasil. além de fazer mais amplo o negócio do financiamento e principalmente
oferecendo ao mercado mais uma alternativa dessa operação a longo prazo. foi o de
transformar os gastos geradores de lucro inflacionário em despesas dedutiveis do
imposto de renda , conforme disposição no RIR - Regulamento do Imposto dc
Renda. Este considera as prestações pagas ou creditadas. realizadas por um contrato
de leasing, como custo ou despesa operacional da empresa arrendatária.

Segundo Queiroz (1983, p. 108), "o progresso do leasing, conforme tem demonstrado
a experiência, não se encontra, exclusivamente, condicionado à possível vantagem fiscal que
possa proporcionar as partes e sim dos resultados positivos na economia das empresas, o que
lhe permite, sem grandes imobilizações, poupar expressiva parcela de seu capital de giro e lhe
garantir condições de concorrência nos mercados".
As operações de leasing segundo a Lei no. 6.099174, apresentam características
bastante específicas conforme Quadro 1:

Característica fiscal e tributaria do Leasing
0 valor da contraprestação é despesa operacional para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, e, portanto
dedutiveis do lucro operacional para efeito do IR.
Durante toda a vigência do contrato, o bem arrendado constará do ativo fixo da arrendadora , pois é de sua
propriedade. Não interferir, portanto, no calculo do imposto de renda da empresa arrendatária.
O bem ingressará no ativo fixo da empresa arrendatária pelo seu valor residual garantido ou pelo preço de
mercado.
As pessoas fisicas não poderão deduzir as contraprestações como despesas operacionais
Quadro 1: Características fiscal e tributária do Leasing.
Fonte: Adaptado da Lei n°. 6.099/74

Sendo que Samanez (1991) lembra que quando uma empresa esta com rentabilidade
negativa ou baixa as vantagens proporcionadas pelo leasing na area fiscal, não é importante.
Por isso é interessante observarmos cada area fiscal para entendermos realmente a aplicação
do leasing e seu retorno para empresa.
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2.5.1

Imposto de Renda - IR

De acordo com o artigo 145 da CF (Constituição Federal), em seu parágrafo 1°, que
"sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte".
De acordo com Paes (1993, p. 48), no que diz respeito à arrendatária, a matriz da
matéria é o art. 11 da Lei n°. 6.099 de 1974, in verbis: "serão consideradas como custo ou
despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas
por força de contrato de arrendamento mercantil".
E ainda complementa:
As pessoas jurídicas arrendadoras poderão contabilizar como custos as cotas de
depreciação do preço de aquisição do bem arrendado, calculadas de acordo com a
vida útil do bem. As prestações recebidas pela arrendadora constituem receita e por
isso poderá proceder a depreciação do bem arrendado. No caso de vendas de bens
que tenham sido objeto de arrendamento mercantil , o saldo não depreciado sera
admitido como custo. para efeito de apuração do lucro tributável pelo imposto de
renda.

Já o Código Tributário Nacional diz que o fato gerador é "a aquisição da
disponibilidade econômica ou juridica":
— de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II — de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior — artigo 43; (ii) a base de calculo 6 "o montante, real,
arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis" — artigo 44; e. enfim, (iii)
contribuinte "6 o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir
a lei essa condição ao possuidor, a qualquer titulo, dos bens produtores da renda ou dos
proventos tributáveis" — artigo 45.
Segundo Agustini (1995, p. 76), "o fato gerador do Imposto de Renda tem inicio no
primeiro dia (nil do ano base e se completa por ocasião do encerramento do balanço
patrimonial; ele incide sobre o lucro tributável das empresas de leasing e sobre o lucro
tributável das empresas arrendatárias".
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0 Imposto de Renda incidente sobre as operações de leasing é regido pela Legislação

do Imposto de Renda, pelas disposições da Lei n°. 6.099 de 1.974 e pelas normas de correção
monetária e de apuração de resultados fixados pelo Ministério da Fazenda.
2.5.1.1 Lucro Real

Lucro real 6 o lucro liquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pelo regulamento (Decreto-Lei n°.1.598/77, art.6).
A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro liquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais. (Lei n°. 8.981/ 95,
art. 37).
A sistemática de tributação sob o lucro real é disciplinada pelos artigos 246 a 515 do
Regulamento do Imposto de renda (Decreto n°. 1000/99).
Segundo Veiga (2005, p. 67), as pessoas jurídicas obrigadas ao lucro real são as
seguintes:
Cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$
48.000.000.00 (quarenta e oito milhties de reais). ou proporcional ao número de
meses do período multiplicado por R$ 4.000.000.00, quando inferior a 12 (doze)
meses:
Cujas atividades sejam de bancos comerciais , bancos de investimentos.
desenvolvimento, caixas econômicas , sociedades de credito.
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário , sociedades
corretoras de titulos, valores mobiliários e cambio. distribuidora de títulos e valores
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito. empresas
de seguros provados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta:
IIIQue tiverem lucros. rendimentos ou ganhos de capital oriundo do exterior.
IVQue, autorizadas pela legislação tributaria usufruam de beneficios fiscais
relativos à isenção ou redução do imposto:
VQue, no decorrer do ano-calendário, tenha efetuado pagamento mensal pelo
regime de estimativa, na forma do art. 2 da Lei n°. 9.430/96:
VIQue explorem as atividades de prestação cumulativa e continua de serviços
de assessoria crediticia mercadológica gestão de credito, seleção c riscos.
administração de contas a pagar e a receber , compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

bancos de

Também estão obrigadas ao lucro real as empresas imobiliárias, enquanto não
concluídas as operações imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado conforme
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°. 25/99 (IN SRF n°. 25/99). 0 custo
orçado é a modalidade de tratamento contábil dos custos futuros de conclusão de obras.
As pessoas jurídicas, mesmo se não obrigadas a tal, poderão apurar seus resultados
tributáveis com base no lucro real.
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Assim, por exemplo, uma empresa que esteja com pequeno lucro ou mesmo prejuizo,
não estando obrigada a apurar o lucro real, poderá fazê-lo, visando economia tributária
(planejamento fiscal).
2.5.2

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Segundo Queiroz (1983), o IPI encontra-se atualmente regulamentado pelo Decreto n°.

83.263 de 09/03/1979 e é um imposto de competência da União que tem corno fato gerador:
- o desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira;
-a arrematação de produto apreendido ou abandonado, alienado pelo Poder Público;
-a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Agustini (1995) destaca que o IPI deve incidir sobre alguns bens comprados para
leasing. E considerado como custo do bem, devendo ser contabilizado no ativo imobilizado da
empresa de leasing. Entretanto, nas operações de leasing não ocorre a incidência do
2.5.3 Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços, Serviços de transporte
Interestadual, Intecntunicipal e Telecomunicações - ICMS

De acordo com Agustini (1995, p. 79), o ICMS é um imposto sobre circulação de
produtos, mercadoria e serviços e de competência estadual que tem como fato gerador:
- a saída de mercadorias de estabelecimento comercial, industrial ou produtor;
- a entrada, em estabelecimento comercial, industrial ou produtor de mercadoria
importada do exterior pelo titular do estabelecimento;
- o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em restaurantes, bares,
cafés e estabelecimentos similares.
Conforme determinação legal, o ICMS não incide sobre:
- saída de produtos industrializados destinados ao exterior;
- alienação fiduciária em garantia.
Segundo Queiroz (1983), o ICMS não incide sobre o arrendamento mercantil, de vez
que sobre ele recai o ISS (Imposto sobre Serviços). Destaca ainda que:
Sc o arrendatário optar pela compra do bent. convolando-se posse em propriedade.
nessa hipótese incide o ICM. A base de cálculo é o prego de venda. Em se tratando
de bem do ativo fixo que se destina a nele permanecer por mais de um ano. com a
conseqüente isenção do ICM. dificilmente sera cobrado o imposto. Isso porque os
arrendamentos mercantis dão-se via de regra. por prazo de 12 meses.
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De acordo com o site da ABEL (2006), o Superior Tribunal de Justiça, reforçando seu
entendimento majoritário, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
somente incide nos contratos de arrendamento com opção de compra, o chamado leasing, na
hipótese de ocorrer uma efetiva transferência da propriedade do bem, o que nem sempre

acontece nos contratos de arrendamento.
Ainda dispõe que a Fazenda do Estado de São Paulo entrou com recurso contra
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo segundo o qual "o contrato de leasing nada mais
é do que um contrato de locação com opção de compra ao final. Em verdade, sobre a operação

em questão incide apenas o ISS, inexistindo fato gerador do tributo estadual que legitime a
pretensão do fisco". Para o fisco estadual, o fato de o ISS ser cobrado não isenta a operação
do ICMS. A entrada do bem seria o fato gerador do imposto de circulação, portanto não seria
possível isentar a empresa da incidência deste.

2.5.4

Imposto sobre Serviços -1SS
Santos (2004, p. 54), lembra que "o texto constitucional que trata de ISS não cita as

operações de leasing como objeto de incidência, todavia, os municípios ancoram-se no inciso
IV "serviços de qualquer natureza, não compreendidos o art. 155, I, b, definidos em lei
complementar" para tributar as prestações de leasing com o ISS".
Segundo Agustini (1995, p. 83), "o ISS possui como fato gerador A prestação de
serviço por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço
que não configure fato gerador de imposto de competência a União ou dos Estados".
Ainda salienta que o ISS incide sobre as prestações de leasing, sendo geralmente pago
junto com as prestações pela empresa arrendatária, porém há uma exceção que é o caso de
empresa de leasing e a empresa arrendatária estarem localizadas na região da Suframa
(Superintendência da Zona Franca de Manaus. Abrange os Estados do Amazonas, do Acre, de
Rondônia e o Território de Roraima.).
O artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil e o Decreto-Lei n°.
406 de 1968, determina que a aliquota maxima de ISS incidente sobre as operações de leasing
é de 5%.
Segundo Delgado (José, ministro — ABEL — 20/04/2006), hi incidência do tributo
sobre esse tipo de operação. Explica o relator que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao
apreciar um recurso extraordinário que discutia a constitucionalidade da cobrança do 1SS
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sobre a locação dos bens moveis, decidiu tão-somente que é inconstitucional a expressão
"locação de bens móveis", que consta no item 79 da lista de serviços a que se refere o

Decreto-Lei n°. 406 de 1968.
Ainda dispõe que no momento em que o leasing deixar de ser tributado pelo ISS,
passaria a ser cobrado I0F.
2.6

Aspectos jurídicos do Arrendamento Mercantil
0 arrendamento mercantil assume vários aspectos, dentre eles o juridico. Segundo

Philomeno Joaquim da Costa (1973, p. 21) apud Andrade (1993, p. 94), no Simpósio
Nacional sobre leasing ensina:
0 leasing e um contrato complexo e não um contrail) coligado onde as figuras
jurídicas que concorrem para sua formação tam uma causa comum. afunilando-se
para um fim determinado e empregando a teoria da identificação do momento em
que surge o conflito. Leciona: Procurar nesse instante qual é o negócio jurídico
causador da possível demanda, aplicando ai as regras próprias deste negócio.

Os aspectos jurídicos implícitos numa operação de arrendamento mercantil denotam
uma natureza de negócio jurídico, em que a vontade das partes se manifesta através de
instrumento jurídico, geralmente em forma de contrato.

Segundo Bulgarelli (1997, p. 379), o contrato de arrendamento mercantil deverá ser
formalizado através

de instrumento

público

ou

privado,

dele

devendo

constar

obrigatoriamente, no mínimo, as especificações seguintes, sob pena de nulidade (art. 5° da Lei
n°. 6.099/74):
a- 0 prazo do contrato;

b- Valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores há um
semestre;
c- Opção de compra ou renovação do contrato;

d- Preço para opção de compre ou critério para sua fixação, quando for estipulada
esta cláusula.
Também de acordo com o art. 10 da Lei n°. 6.099/74 pode ser objeto desse contrato o
bem móvel ou imóvel de produção nacional, bem como os de produção estrangeira autorizada

pelo conselho Monetário Nacional.
Existem cláusulas acessórias que cuidam da aplicação do contrato; garantias do valor
residual; faculdade de vistoriar os bens; seguros; despesas e encargos adicionais. Quanto
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obrigação das partes, o vendedor ou fabricante tem a obrigação de entregar o bem ou
equipamento (embora ele não seja parte no sentido contratual), na data e lugar combinado.
Segundo Paes (1993, p. 64), "o contrato de arrendamento mercantil é "intuitu
personae". Os contratos vedam a troca do arrendatário, pois o eventual terceiro a sucedê-lo
não terá o conhecimento suficiente referente a contrato antes firmado pela outra parte".
De urna maneira geral entende-se que o leasing é um negócio jurídico bastante
complexo e que não pode ser considerado apenas um negócio comercial. Trata-se de um
negócio complexo porque envolve mais de uma pessoa e ainda é dito como bilateral, pois se
manifesta pela vontade das partes envolvidas.
Por fim tem-se que o arrendamento é complexo porque pode apresentar característica
para a locação, para financiamento ou compra e, isso implica a utilização de um contrato
atípico.
2.7 Tipos de arrendamento mercantil
Para se entender o arrendamento mercantil e suas variações é importante conhecer os
três sujeitos envolvidos nessa operação: o fornecedor, o arrendador e o arrendatário.
Gico (1999) conceitua fornecedor senda aquele que entrega o bem a arrendatária e a
fatura à arrendadora. Ele sera escolhido por aquela, que estabelecerá o bem a ser arrendado e
suas qualificações, mas os moldes do negócio (formas de pagamento, valor, entrada, etc.)
serão combinados entre arrendador e fornecedor.
Já para Andrade (1993, p. 55), "a arrendadora é a financeira, com o objetivo social
expresso nos estatutos sociais; é ela que vai arrendar o bem de que a arrendatária precisa se já
tem o bem, ou vai adquiri-lo, atendendo especificação e nome do fornecedor".
Importante ressaltar que, apesar de a arrendatária estabelecer as características do bem
a ser adquirido, todas as cláusulas do contrato de compra e venda como forma de pagamento,
valor da entrada, garantia de pagamento, são estabelecidas entre arrendador e fornecedor.
Gico (1999) ainda comenta que a arrendadora é a proprietária do bem objeto do
arrendamento. Ela recebe as contraprestações mensais do arrendatário, nas quais embute
parcela do capital despendido, juros (custo do capital), taxa de administração e, as vezes,
parcela do seguro do bem.
Já arrendatária é quem escolhe o bem segundo sua especificação junto ao fornecedor,
recebe-o deste depois de estar firmado o contrato entre o fornecedor e o arrendador, e faz uso
dele mediante o pagamento de contraprestações por um período determinado contratualmente.
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Conforme Gico (1999), ele não é proprietário, apenas possuidor, pode gozar e usufruir o bem
de acordo com o contrato e optar pela aquisição do bem ou continuação do contrato
JA o arrendamento mercantil apresenta-se em dois tipos, o operacional e o financeiro,
sendo o último, As vezes, chamado de leasing de capital pelos contadores. Segundo Agustini
(1995), no Brasil predomina a modalidade de leasing financeiro, porém outras formas de
operações foram autorizadas, mas não se desenvolveram.
2.7.1

Arrendamento mercantil operacional
O arrendamento mercantil operacional foi instituído, no Brasil, através da Resolução

Banco Central n°. 2.309/96, que define e distingue as operações de arrendamento mercantil, e
caracterizam as principais diferenças entre o operacional e o financeiro.
O leasing operacional de acordo com Agustini (1995, p. 23), "pode ser caracterizado
como um "aluguel de bem" de curto a médio prazo. De forma que se a empresa arrendatária
desejar ficar com a posse do bem no final do contrato, o preço de tal aquisição deve,
geralmente, refletir as condições de mercado".
O leasing operacional é regido por um contrato, praticado diretamente entre o produtor
de bens (arrendador) e seus usuários (arrendatários), sendo aquele o responsável pela
manutenção do bem arrendado ou de qualquer outro tipo de assistência técnica que seja
necessária para seu perfeito funcionamento.
Segundo Gitman (1997, p. 547), leasing operacional 6:
Normalmente um acordo contratual em que o arrendatário concorda em fazer
pagamentos periódicos ao arrendador, durante cinco anos ou menos. pelos serviços
de um ativo. Geralmente, esse tipo de leasing é canceldvel à opçâo do arrendatário.
que poderá ser obrigado a pagar um encargo predeterminado pelo cancelamento.

Segundo dispõe Samanez (1991 p. 16), "faz-se arrendamento mercantil operacional de
máquinas fotocopiadoras, serviços telefônicos, automóveis, máquinas industriais, entre
outros". Além disso, a empresa arrendadora assume o compromisso de prestar assistència
técnica e manutenção do equipamento e apresenta algumas características conforme Quadro2:
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Características do Leasing operacional
Durante o prazo contratual, o aluguel pago não corresponde a totalidade da amortização e aos juros da aquisição
do bem.
Tem a existência no fmal do contrato de renovar, devolver ou comprar o equipamento.
A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos A operacionalidade do bem arrendado podem ser de
responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária.
0 arrendamento operacional não envolve o locatário em compromissos irrecusáveis.
0 prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida útil econômica do bem:
Pode ser rescindido a qualquer momento, mediante aviso prévio, geralmente 30 dias.
Os riscos de obsolescência sobre o bem recaem exclusivamente sobre o arrendador
Quadro 2: Características do Leasing operacional
Fonte: Adaptada resolução n°. 2.309/96 do BACEN

Esse tipo de operação, como não envolve uma instituição financeira é regulamentado
pelo BC, na Lei n°. 6.099 174 e na Resolução n°. 351/75, contudo devemos analisar também o
arrendamento mercantil financeiro.

2.7.2

Arrendamento mercantil financeiro
A operação de arrendamento mercantil financeiro apresenta características similares as

de compra financiada, mas apesar disso tem-se características que distinguem do
financiamento.
0 leasing financeiro caracteriza-se por ser mais a longo prazo, e segundo Gittman
(1997, p. 547) :
Não é cancelavel e. consequientemente , obriga o arrendatário a fazer pagamentos
pelo uso do ativo, durante um período de tempo pre-definido. Mesmo que o
arrendatário não necessite mais dos serviços do ativo arrendado. ele é
contratualmente obrigado a fazer pagamentos durante a vida do contrato de teasing.

Andrade (1993, p. 67), afirma que "o bem arrendado não se encontra disponível na
sociedade arrendadora, sendo por esta adquirida somente por solicitação especifica do
arrendatário, junto ao fornecedor por ele indicado, e que será utilizado exclusivamente pelo
arrendatário".

Para Samanez (1991, p. 17), "o arrendamento mercantil financeiro, como é conhecido
no Brasil, é uma operação financeira no qual, de um lado, uma empresa arrendatária define as
características e as especificações de um bem objetivando seu uso e, de outro, uma empresa,

denominada arrendante, adquire o referido bem para uso da primeira".
Já para Queiroz (1983, p. 160), "o leasing financeiro, ou leasing propriamente dito, ou
leasing puro, o locador não é um fabricante ou importador de material ou equipamento, e o
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objeto do arrendamento pode ser qualquer bem e investimento a que uma empresa esteja
interessa em obter o uso, através da locação".
De maneira geral, observa-se que o arrendamento mercantil se constitui numa atrativa
forma de impulsionar a produtividade, possibilitando que as empresas arrendatárias possam

acompanhar as evoluções tecnológicas, sem o desembolso imediato de recursos, gerando,
assim, maior volume de capital de giro. Conforme podemos observar na Figura I
et
Pagas contraprestaçbes c

Escolhe

AL

valor residual

f

o bem

Arrendatário

Adquire o bem c paga a vista

Cia. de

Fornecedor

leasing

Funding

- Recursos próprios
- 1 ..mprdstimos, financiamentos e debenturt..
- Lei n° 4.131 e Resolução n° 63
- Cessão de Crédito, Repasse do BNDES etc.

Figura 1 - Leasing Financeiro
Fonte: Agustini (1999, p. 18)

Samanez (1991, p. 18), destaca que "o arrendamento mercantil financeiro é produzido
por um contrato incancelável, cujo período é determinado pela vida útil do ativo arrendado,

que é de alguma forma mais curta que a esperada".
Caracteristicas do Leasing Financeiro
Ao final do contrato a arrendatária tern as seguintes alternativas:- comprar o bem; - renovar o contrato por mu
novo prazo ou devolver o bem 6 arrendadora.
Despesas operacionais ficam a cargo do arrendatário, tais como despesas de seguro. manutenção , registros de
contrato, I SS (Imposto Sobre Serviço) e demais encargos que incorram sobre os bens arrendados.
0 prazo mínimo de arrendamento é de dois anos para bens com vida útil de até cinco anos e de três anos para os
demais
A operação de Leasing é garantida por notas promissórias avalizadas, equivalentes aos aluguéis contratuais e
valor residual.

Quadro 3: Características do Leasing Financeiro.
Fonte: Adaptada resolução re'. 2.309/96 do BACEN.
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De qualquer forma, não se deve considerar o arrendamento mercantil como solução
para todos os problemas empresariais, por isso o administrativo da empresa deve avaliar
muito todas as modalidades de arrendamento mercantil financeiro.
2.7.2.1 Modalidades de arrendamento mercantil financeiro
Embora haja uma série de modalidades de arrendamento mercantil no mercado
financeiro, serão apresentadas algumas legalmente aceitas e regulamentas pela legislação
brasileira.
Dentre as várias operações especiais de arrendamento destacam-se:
a) Lease-Back
Para Samanez (1991, p. 25), "a operação de Lease-Back, do lado do cliente, se
constitui numa modalidade de levantamento de recursos num curto período de tempo,
podendo ser utilizada como uma fonte de capital de giro". Contudo essa modalidade,
conforme Agustini (1992, p.25), "6 caracterizada pelo fato de o bem fazer parte do ativo
imobilizado da empresa arrendatária, isto 6, a própria empresa arrendatária é o fornecedor ou
vendedor do bem".
0 ponto principal segundo Paes (1993, p. 29), "6 que o arrendatário obtém capital de
giro mediante a venda de seus equipamentos ou máquinas ao arrendador, que os arrenda ao
próprio vendedor". Como geralmente existe a opção de compra no final do contrato, Samanez
(1991) lembra que na maioria das vezes o bem retorna as mãos do antigo dono.
b) Leasing Pessoa Física
Foi autorizada pela Lei n°. 7.132/83, e segundo Agustini (1995, p. 27), "possibilita
que profissionais liberais, produtores rurais e autônomos possam comprar equipamentos
utilizando-se do leasing".
c) Leasing Imobiliário
Segundo Paes (1993, p. 30), "foi nos Estados Unidos que surgiu o Leasing
Imobiliário". Para Samanez (1991, p. 24), "leasing de bens imóveis é o que envolve terrenos
ou terrenos com edi ficações de qualquer tipo".
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d) Leasing lmportação
Para Agustini (1995, P. 26), "entende-se por leasing importação a operação antiga que
obedecia a normas da extinta CACEX - Carteira de Comércio Exterior, em que uma empresa
de leasing estrangeira arrendava um bem de capital produzido no exterior, sem similar
nacional, para empresas arrendatárias sediadas no Brasil". JA para Samanez (1991, p. 25),
"são as operações em que bens de capital novos ou usados, produzidos necessariamente no
exterior, sem similar nacional, são arrendados a firmas domiciliadas no Brasil, por empresas
de Leasing, ou autorizadas a praticá-lo, fabricantes ou fornecedores com sede no exterior".
e)Leasing Exportação
a operação, segundo Agustini (1995, p. 25), "em que urna empresa de leasing
brasileira arrenda um bem, adquirido no mercado interno, a empresa arrendatárias no
exterior". Está prevista no artigo 19 da Lei n°. 6.099/74 embora não tenha ocorrido sua
regulamentação.
1) Leasing Agricola
Para Samanez (1991, p. 25), "o leasing agrícola possui as mesmas características do
leasing pessoa fisica, porém destina-se apenas a produtores rurais. Para isso a legislação abriu
uma exceção, permitindo, neste caso, intervalos de pagamentos superiores há seis meses para
adequar a operação às atividades agrícolas que de modo geral produzem receitas anuais".
g) Subarrendamento

Segundo Agustini (1995, p. 25), "6 a possibilidade de empresas internacionais de
leasing arrendarem bens a empresa nacionais arrendatárias do setor que, por sua vez,
subarrendam os bens a empresas arrendatárias lotadas no Brasil".
2.8 As empresas de leasing
Segundo o site da ABEL as primeiras operações de leasing, referentes ao
arrendamento de máquinas de escrever, foram realizadas no Brasil em 1967, por grupos
industriais. 0 setor ganhou impulso durante a década de 70, quando grupos financeiros
internacionais e, posteriormente nacionais, decidiram concentrar-se na expansão das
operações e começaram a divulgar os contratos através da rede de agências bancárias.
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As operações foram regulamentadas pela Lei n*. 6.099/74 e Lei n°. 7.132/83. Em
1996, a resolução n°. 2.309, do Banco Central, do Brasil, disciplinou e consolidou as normas
relativas ao arrendamento mercantil, introduzindo a permissão para pessoas fisicas e leasing
operacional.
Atualmente, existem no Brasil mais de 70 sociedades de arrendamento mercantil e
alguns bancos múltiplos com carteira de arrendamento mercantil. Estas empresas são
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, mas o tratamento tributário e fiscal das
operações é definido pela Receita Federal.
As empresas de leasing podem captar recursos através da emissão de NPs (notas
promissórias), empréstimos internos, fi nanciamentos, repasses externos. Por serem de capital
aberto, elas também estão autorizadas a emitir debentures - uma das principais fontes de
captação de recursos do setor no mercado nacional. Não se confundem com as financeiras,
que têm legislação própria.
0 leasing no Brasil, comparado com outros países como os Estados Unidos,
Alemanha, Franga, etc., ainda têm muito espaço para desenvolver. Nesses países, tanto o

leasing financeiro como o operacional atendem inúmeras demandas de mercado, adaptando-se
ao perfil e objetivos de empresários.
Este cenário não podia deixar de interferir no leasing que, por envolver a aquisição de
máquinas e equipamentos, é um produto compatível com contextos de crescimento e
desenvolvimento econômico. Isto, por outro lado, nos faz acreditar em um processo rápido de
aperfeiçoamento e expansão do leasing, dado o sucesso do Plano de Estabilização Econômico,
com a drástica redução da inflação, dos custos de financiamento, da competitividade e
concorrência.

2.9

Financiamento

Segundo Agustini (1999, p. 13), -a compra financiada envolve relações entre três
agentes. A empresa adquirente (comprador), o fornecedor e o agente financiador (banco,
financeira ou o próprio fornecedor)". A empresa adquirente tem a propriedade e o direito de
uso do bem pela compra, e firma contrato de financiamento com o agente financiador.
Geralmente o bem permanece alienado durante o prazo de vigência do contrato.
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2.9.1

Financiamentos a longo prazo

De acordo com Gitman (1997, P. 468), "o empréstimo a longo prazo é uma importante
forma de financiamento, tendo um vencimento inicial superior a um ano. Pode ser obtido com
um empréstimo a prazo, o qual é negociado com uma instituição financeira, ou através de
títulos negociáveis, sendo estes vendidos a um número de credores institucionais e
individuais".
0 processo da venda de títulos, tal como de ações, é geralmente acompanhado por um

banco de investimento, uma instituição financeira que auxilia em colocações privadas e
assume um papel relevante em ofertas públicas.
Segundo Gitman (1997, p. 468), "os empréstimos a longo prazo propiciam
alavancagem financeira, sendo um componente desejável na estrutura de capital".
Gitman ainda reforça que o empréstimo a longo prazo possui vencimento entre cinco e
vinte anos. Quando o empréstimo a longo prazo tiver um ano ou menos para vencer, os
contadores passarão o empréstimo a longo prazo para o passivo circulante, porque nesse
ponto ele se tornou uma obrigação a curto prazo.
Essa é uma alternativa bastante interessante para empresas que necessitem de capital
de giro para investir em seus negócios e não disponibilize de capital próprio para realizar tal
investimento

2.9.2

Financiamentos a curto prazo

A estratégia mais conservadora de financiamento seria financiar todas as necessidades
financeiras projetadas com recursos a longo prazo e usar recursos a curto prazo, no caso de
uma emergência ou de desembolsos inesperados.

2.9.2.1 Fontes espontilneas de financiamento a curto prazo:

Segundo Gitman (1997, p. 627), "as duplicatas a pagar representam a principal fonte

de financiamento a curto prazo não-garantido, possibilitando à empresa o aproveitamento de
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descontos financeiros no caso de efetuar pagamento".
Gitman ainda dispõe que os financiamentos espontâneos resultam das operações

normais da empresa e as duas fontes principais desses financiamentos a curto prazo são as
duplicatas a pagar e as contas referentes às despesas incorridas e ainda não pagas. À medida
que as vendas da empresa crescem as duplicatas a pagar aumentam em conseqüência do maior
volume das compras requerido pelos níveis mais altos de produção.
Como fontes de financiamentos a curto prazo tem-se àque las com prazo não garantido e prazo garantido.

a) Fontes de financiamentos a curto prazo não-garantidos:
As empresas frequentemente estabelecem linhas de crédito, as quais especificam o
limite de endividamento a curto prazo não - garantido que os bancos deixarão disponíveis
para elas, num dado período de tempo.
De acordo com Gitman (1997, p. 634), "as empresas obtém empréstimos a curto prazo
não-garantidos de duas fontes principais, quais sejam, bancos e commercial papers.
Diversamente das fontes espontâneas de financiamentos a curto prazo não-garantido, essas
fontes são negociadas e resultam de ações deliberadas por parte do administrador financeiro".

Com os empréstimos bancários tem-se os bancos, que são a principal fonte de
empréstimos a curto prazo não-garantidos. 0 tipo mais importante de empréstimo feito por
bancos a empresas é o empréstimo a curto prazo auto-liquidivel.
Segundo Gitman(1997, p. 634), "o banco, ao concede-1o, visa financiar as
necessidades sazonais decorrentes, por exemplo de aumentos ocasionais em estoques ou

duplicatas a receber". Espera-se que tão logo os estoques e duplicatas a receber sejam
convertidos em caixa, os fundos necessários para pagar o empréstimo sejam automaticamente
gerados.
JA a venda de Commercial Paper, segundo Gitman (1997, p. 639):
vendido pelo emitente diretamente aos investidores ou através de intennedidrios
(dealers). Para realizar a função mercadológica, os dealers recebem uma comissão.
Independentemente da forma de venda, a maioria dos commercial papers é adquirida
por outras empresas, bancos, companhias de seguro de vida , fundos de pensão e
fundos minims.
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b) Fontes de financiamento a curto prazo com garantia
Na concepção de Gitman (1997, P. 641), "um empréstimo a curto prazo com garantia é
aquele pelo qual o credor exige alguns ativos como colaterais, geralmente duplicatas a receber
ou estoques". Ativos circulantes - duplicatas a receber e estoques - constituem os colaterais
mais desejáveis.
0 que acontece é que a instituição ou o fornecedor que irá disponibilizar o empréstimo
para a empresa necessita de alguma garantia real caso aconteça algum incidente no meio do
contrato que impossibilite a mesma de cumpri-lo até o final, dessa forma a instituição fica
calçada de um bem e não sofre uma perda decorrente da operação realizada.
Ainda destaca que os empréstimos a curto prazo com garantia possuem ativos
específicos- geralmente duplicatas a receber ou estoques- empenhados como colaterais.

Para Gitman(1997, p. 642), "quando uma empresa exaure suas fontes de
financiamento a curto prazo não-garantidas, ela ainda pode obter empréstimos a curto prazo
com garantia". É muito importante que as empresas tenham uma posição consolidada no
mercado e apresentem disponibilidade econômico-financeira para obtenção deste tipo de
empréstimo.

2.1 0

Vantagens e desvantagens do arrendamento mercantil

Como todas as formas de geração de capital de giro, o leasing possui as suas vantagens
e desvantagens para as empresas que dele se utiliza e segundo Cabral apud Andrade (1993, p.

70) esses aspectos tem sido estudados por quase todos aqueles que se preocupam com a
temática do Leasing.
Segundo Paes (1993, p. 25), as vantagens do leasing seriam:
a)
b)
C)

Flexibilidade do funcionamento:
Vantagens na elaboração do contrato;
Possibilita financiar 100% com prazo mais longo que o financiamento

comum;

d)
e)

Acarreta menor pagamento de imposto de renda:
Desenvolvimento da empresa na area de maquinarios.

Contudo deve-se ter a preocupação sempre de se analisar o mercado como um todo,
pois is vezes são tomadas decisões por impulso e até mesmo sem uma análise precisa do
mercado, sendo que isso poderá impactar o resultado de uma empresa.
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Agustini (1995., p. 86-87), apresenta outras vantagens do ponto de vista da empresa
arrendatária:
a)

Pode ser feito leasing de qualquer tipo de bem;
b)
A empresa pode usufruir do beneficio fiscal da empresa de leasing;
Minimiza despesas de administração e controle, como depreciação. correção
C)
e reavaliação de ativos:
Financiamento de longo prazo:
d)
e)
Além do bem, poderão ser incluidos os serviços correlatos. como despesas
dc transporte. instalação etc.
0 valor residual pode ser estabelecido de foram que maximize os aspectos
fiscais e contábeis da operação;
g)

Para as multinacionais evita posse e conseqüentemente não incorrem no

i)

Evita o risco de obsolescência do bem:

risco de expropriações e nacionalizações , durante períodos politicamente instáveis.
h)
Possibilita melhor condição depreco na aquisição:

j)

Libera recursos próprios não investidos na aquisição do bem;
k)
Agilidade na contratação;
1)
Todos os encargos e custos da operação são determinados na assinatura do
contrato.

Pode-se perceber que existem inúmeras vantagens na contratação do leasing, mas todo
ato negocial oferece um risco inerente, próprio da transação comercial segundo Andrade
(1993, p. 70). Então por mais o que tenha sido as precauções tomadas sempre haverá risco e
perigo ao sujeito, por isso é interessante as empresas saberem quais são as desvantagens na
contratação de um arrendamento mercantil.
Contudo Samanez (1991, p. 29), salienta que "não é justo falar em desvantagens do
leasing. 0 mais apropriado seriam inadequações quando o leasing, por suas características,
vis-à-vis as características da empresa, não atende a certos objetivos".
Mas de acordo com Agustini (1995, p. 86-87), as desvantagens do ponto de vista da
empresa arrendatária são:
a) O contrato de leasing não é rescindível, a não ser em algumas situações prevista
pelo Banco Central.
b) Como o bem não é de propriedade da empresa arrendatária , ele não poderá ser
alienado ou oferecido cm garantia colateral para outras operações:
c) Incidência de ISS sobre as contraprestações. A maioria das empresas de leasing
deslocou suas sedes para municípios onde a tributação desse imposto é menor.

Em relação a essas inadequações ou desvantagens Samanez (1991, p. 29), destaca:
a) Não é possível à rescisão do contrato, admitindo-se, apenas, a transferência das
obrigações para uma segunda arrendatária , que deverá submeter-se a nova analise de
credito ou sob responsabilidade (mica da primeira.

b) Não convém utilizar o arrendamento mercantil financeiro para financiar bens cuja
vida econômica útil seja inferior ao prazo mínimo da operação.

Já a revista Conjuntura Econômica (apud Paes 1993, p. 26), discrimina algumas
desvantagens do leasing como segue:
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a) Em um financiamento comum poderão ser conseguidos 80% de urna instituição
financeira, mediante um penhor; o remanescente levará a outra instituição
financeira, com a garantia de titulos, duplicatas. Já o leasing tem prazo maior que o
comum e a taxa de juros do financiamento ordinário é menor: o leasing é caro. e. por
via de conseqüência.
b) 0 que o leasing propicia poderá ser obtido contrariamente por endividamento a
longo prazo.
c) 0 beneficio fiscal em operação de leasing comparativamente à compra de uma
máquina so é bem clara se for ele por um prazo menor ao da depreciação_
d) Quanto à questão do balanço, o fato de o leasing não constar deste. acarretando
aumento do credito não é procedente.

0 leasing como qualquer outra forma de financiamento, apresenta outras
conveniências que são de dificil mensuração em termos de custos, mas que podem, em
determinadas situações, ser de grande importância para as empresas arrendatárias.

3 ESTUDO DE CASO
0 presente estudo trouxe uma comparação entre a aquisição de um ativo imobilizado
através da opção do leasing financeiro e da compra financiada pela modalidade do CDCCrédito Direto ao Consumidor. Para apresentar maior veracidade e oportunidades de
visualização da transação, foram também disponibilizados valores A vista da operação, pois
apesar do comparativo destacar as fontes de financiamento citadas, é bastante interessante
poder visualizar o quanto se pode beneficiar corn a aquisição de certo bem e como se pode
optar pela forma de pagamento, sendo elas a vista ou a prazo, que são caracterizados no
estudo com o Leasing Financeiro e o CDC.
Cabe destacar que os comparativos e as demonstrações do resultado alcançadas

tomarão como referência a empresa arrendatária e não a arrendadora.
De modo geral, as novas tecnologias e a necessidade de matérias-primas, fazem com
que as empresas tenham dificuldades para a aquisição permanente de equipamentos, pois
utilizam equipamentos de alto custo. 0 leasing pode ser urn investimento bastante favorável
no planejamento de uma empresa, principalmente quando a mesma necessitar renovar sua
frota de veículos ou imobilizados que disponham dessa condição de financiamento.
0 leasing financeiro é uma opção de financiamento muito utilizado pelas empresas
para aquisição de veículos. O arrendatário ganha com o arrendamento, pois, ao término do
contrato, o bem estará depreciado em condição diferenciada de outros financiamentos.
Segundo Agustini (1999, p. 16):
0 leasing financeiro tem sido muito utilizado principalmente em atividades em que
a variável tecnológica é um quesito de rápida obsolescência. No ramo de
informática, por exemplo, a rápida evolução do hardware c software introduziu um
previsível tempo de obsolescência técnica inferior aquele detenninado pela
legislação do Imposto de Renda para sua depreciação.

bastante viável que empresas optantes pelo lucro real e necessitem efetuar operações
de financiamentos, realizem comparativos entre a aquisição de um bem via leasing ou CDC,
visto que as vantagens oferecidas pelo primeiro podem ser observadas e constatadas com
simulações contábeis.
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3.1 0 Leasing de veículos

Segundo Santos (apud Agustini 2004), "a locação de veículos é muito usada para
viajantes que estando em locais sem condução própria ou adequada, locam veículos para

facilitar a sua locomoção ou utilização".
A locação de veículos pode ser realizada por dois sistemas:
- Aluguel: é a locação propriamente dita;
- Leasing: é a compra, mesmo que geralmente temporária.

Ao fazer um leasing, o cliente está comprando tanto um carro zero quilômetro quanto
um veiculo usado. 0 comprador irá usá-lo o tempo já estabelecido no contrato e, durante este
tempo, estará pagando prestações da compra do veiculo.
disponibilizou comparativos e características

A seguir tem-se o Quadro 4 que

presentes na alternativa de leasing e de financiamento CDC, assim pode-se ter uma visão mais
concreta da sua utilização quando da obtenção de um ativo imobilizado.

Características

Leasing

Financiamento CDC

Financiamento

Financiamento

Em geral: entre 15% a 30%

Em geral: entre 15% a 30%

Mínimo 24 meses

Livre: de 06 a 60 meses

Imediata

Imediata

Após a liquidação

Imediata, com alienação fiduciária

Valor a vista + juros

Valor a vista + juros + 10F

SIM

SIM

Variável conforme o mercado

Variável conforme o mercado

10F ao ano

-

1,50

Taxa de Administração

-

Tipo da operação
Pagamento antecipado (Entrada)

Prazo de pagamento
Posse do bem
Propriedade do bem
Custos diretos
Necessidade de cadastro
TAXAS
Juros ao mês. em %

Mínimo

0,00

0.00

Maximo

600,00 (depende instituição)

600,00 (depende instituição)

-

0,75% a 0,80% do valor do bem

Taxa registro cartório

Quadro 4- Comparativo entre Leasing e CDC.
Fonte: Santos (2004).
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3.2 Comparativos entre leasing financeiro e compra financiada (CDC)

Tem-se um comparativo e a apresentação de dados sobre a análise contábil do
arrendamento mercantil, destacando suas vantagens contábeis em relação à compra a vista e
ao CDC.
Para realizar o estudo foram analisadas as demonstrações contábeis de uma empresa
existente no Estado de Santa Catarina, esta que não autorizou a divulgação de seu nome,
como também os demonstrativos reais de sua empresa. Dessa forma, a analise foi baseada nos
valores reais da empresa, mas com pequenas alterações, para que não houvesse qualquer
comprometimento das partes.
Nos quadros a seguir foram apresentados os procedimentos a serem aplicados nos
cálculos das demonstrações e uma analise comparativa das modalidades de compra a vista,
CDC e Leasing. Para o estudo, as informações foram baseadas nos valores da Demonstração
de Resultados da Empresa Alfa, como segue:
Contas
Receita Operacional
(-) Despesa Operacional
Lucro antes da CSLL e TRPJ
(-) CSLL (9%)
(-) IRPJ (15%)
(-) 1RPJ (10%)
Lucro liquido

Valores RS
9.000.0t)0,00
5.980.000,00
3.020.000,00
271.800.00
453.000,00
278.000,00
2.017.200,00

do exercício
Quadro 5: DRE da Empresa Alfa em Dezembro/2005
Fonte: Elaborado pelo Autor.

0 Quadro acima serviu como base para o inicio do estudo da Empresa Alfa onde a
receita e despesa operacional terá como calendário base o ano de 2005. 0 valor de receita
operacional é de R$ 9.000.000,00, e despesa de R$ 5.980.000,00. Com a aplicação dos
devidos impostos e contribuições a empresa obteve do um lucro liquido de R$ 2.017.200,00 e
como a empresa esta enquadrada no regime de tributação pelo Lucro Real sera aplicada uma
aliquota de IR de 15% mais 10% sobre o lucro que ultrapassar R$ 240.000,00 ao ano.
Quando o cliente decide por uma forma de financiamento é necessário que seja
realizado uma série de etapas, desde a escolha da modalidade, os encargos incidentes sobre a
operação (juros, 'OF, Tac, Registro de cartório), a forma de pagamento entre outros aspectos.
No leasing o cliente está isento de taxa de registro de cartório e o IOF praticado nas operações
pelos bancos. 0 bem é propriedade real da instituição bancária (fica em nome da instituição
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arrendado ao cliente), tendo o arrendatário (comprador) que comunicar e pedir autorização do
banco a qualquer momento que quiser fazer qualquer alteração no veiculo, seja ela uma
modificação de combustível ou transformação de qualquer gênero no bem.
Já no CDC as taxas de IOF e registro de cartório são aplicadas, mas o veiculo fica em
nome do arrendatário com alienação fiduciária ao banco, desse modo o cliente não precisa
comunicar nem pedir autorização da instituição toda vez que precisar fazer alguma
modificação no bem.
Os reflexos nas demonstrações contábeis, em decorrência da forma adotada para
contabilização dos contratos de arrendamento mercantil, são visíveis no balanço patrimonial
e, sobretudo nas contas de resultado, onde se verifica como devem ser transcritas as entradas e
saídas no balanço da empresa.
Para o presente estudo pratico foram adotados valores estimados para demonstrar a
diferença da compra de urn veiculo (automóvel) através da compra 6. vista, pelo CDC e pelo
Leasing. 0 valor do veiculo é de R$ 50.000,00 e a taxa para cálculo de juros foi de 1,60% ao
mês para o CDC, já embutido 10F, e também 1,60% para o leasing (sem incidência de I0F).
Para exemplificar melhor o estudo verificou-se a demonstração dos impostos
incidentes sobre a compra do veiculo e os impostos incidentes sobre a venda do mesmo, pois
dessa forma buscou-se uma visão mais ampla da operação de financiamento da qual a
empresa optou e teve-se idéia de qual decisão foi mais viável para a mesma.
A compra do veiculo teve o prazo de 2 anos (24 meses), e a análise em torno dessa
aquisição foi apresentada ern dois quadros que caracterizaram por sua vez, a compra do bem
no primeiro ano e no segundo ano, como apresentados a seguir.
Também foi considerado para efeitos de cálculo o leasing com valor residual de 10%
no final do contrato, ou seja, R$ 5.000,00.
importante saber que o leasing financeiro para entidades arrendatárias são
contabilizados em conta do ativo como imobilizado, em contrapartida as prestações e valor
residual são registrados no passivo circulante ou exigível a longo prazo. IA no CDC, o
tratamento que recebe é de empréstimo ou financiamento, o que não lhe traz beneficio fiscal
no momento do confronto de resultados da empresa.
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Parte I - Compra do Veiculo

A vista

CDC

9.000.000.00
Receita Operacional
5.980.000,00
Despesa Operacional
10.000,00
Depreciação
7.677,34
Despesa juros ou Leasing
5.997.677,34
5.990.000,00
(-) Despesa Operacional Total
3.002.322,66
3.010.000,00
(=) Base cálculo CSLL e IRP.1
270.209,04
270.900,00
CSLL (9% do lucro)
450.348,40
451.500,00
IRPJ a pagar (15%)
276.232.26
277.000,00
IRPJ a pagar (10%)
996.789,70
999.400,00
Total de Impostos a pagar
2.005.532,96
2.010.600,00
Lucro liquido exercício
0
2005
Ano.Dezembro
no
1
.
compra
Quadro 6: Calculo do imposto sobre a
9.000.000,00
5.980.000,00
10.000,00

Leasing
9.000.000,00
5.980.000,00
30.303.48
6.010.303.48
2.989.69652

269.072,69
448.454.48
274.969,65
992.496,82
1.997.199,70

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Como demonstrado no quadro acima, na compra a vista ou no contrato de CDC tem-se
as despesas com juros e a depreciação de uma forma que devem ser lançadas contabilmente
no demonstrativo de resultado da empresa como despesas. Já no leasing as prestações
referentes ao contrato que serão contabilmente lançadas como despesa.
A base de cálculo do IRPJ e da CSLL são obtidas a partir do valor da Receita
Operacional, menos o Total de Despesa Operacional, e pode-se verificar que fazendo um
comparativo entre a três modalidades tem-se no leasing um valor menor, isto ocorre por causa
da dedução anual das prestações pagas através do leasing.
Ao fazer o comparativo entre as três modalidades de aquisição de um ativo
imobilizado pode-se chegar a uma economia de impostos conforme segue:
- Entre a compra a vista e o CDC: uma redução de R$ 2.610,30;
- Entre a compra a vista e o Leasing: urna redução R$ 6.903,18.
Para se obter o valor do PIS e COFINS da empresa e o beneficio concedido à mesma
quando efetuada uma aquisição de um imobilizado seja a vista, pelo CDC ou pelo leasing,
segue o Quadro 7 com os devidos cálculos.
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A vista

Base para dedução PIS e

COFINS

Depreciação-PIS (1,65%)
Depreciação-COFINS (7,6%)
Prestação-PIS (1,65%)
Prestação-COFINS (7,6%)
Total das deduções

Quadro 7: Calculo do PIS

e

CDC

10.000,00
10,000,00
165,00
165,00
760,00
760,00
925,00
925,00
COFINS - Dezembro 2005.

Leasing
30.303,48
500.01
2303.06
2.803,07

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Diferentemente da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que são obtidos a partir do
valor da Receita Operacional, menos o Total de Despesa Operacional, o PIS e o COFINS são
deduzidos a partir do valor da depreciação do bem na opção de compra a vista e CDC, e na
opção de leasing, estes valores são obtidos tomando como base de cálculo o valor das
prestações.
Ao fazer o comparativo entre as três modalidades de aquisição de um ativo
imobilizado pode-se chegar a uma economia de impostos (crédito PIS e COFINS) conforme
segue:
- Entre a compra a vista e o CDC: nenhuma economia (= zero).
- Entre a compra a vista e o Leasing: R$ 1.878,07.
Pode-se verificar que a economia de impostos como IRPJ e CSLL foram menores
quando da comparação entre a compra à vista e o Leasing, o mesmo pode ser constatado
quando da dedução dos impostos, PIS e COFINS.
A seguir tem-se o Quadro 8 que disponibilizard os cálculos referentes ao 2°. Ano da
compra do veiculo.

A vista

CDC

9.900.000,00
9.900.000,00
Receita Operacional
6.578.000.00
6.578.000,00
Despesa Operacional
10.000.00
10.000,00
Depreciação
2.929,62
Despesa juros ou Leasing
6.590.929,62
6.588.000,00
(-) Despesa Operacional Total
3.309.070,38
3.312.000,00
(=) Base cálculo CSLL e IRPJ
297.816,33
298.080.00
CSLL (9% do lucro)
496.360.56
496.800,00
IRPJ pagar (15%)
306.907,04
307.200,00
1RPJ pagar (10%)
1.101.083,93
1.102.080,00
Total de Impostos a pagar
2.207.986,45
2.209.920,00
Lucro liquido do exercício
Quadro 8: Calculo do imposto sobre a compra no 2°. Ano-Dezembro 2006.
Fonte:

Elaborado pelo Autor.

Leasing
9.900.000.00
6.578..000.00
30.303.48
6.608.303,48
3.291.696,52
296.252.69
493.754,48
305.169,65
1.095.176,82
2.196.519,70

5')

Como os valores de receita e despesa operacional sofreram alteração para o estudo,
para tornar a análise um pouco mais próxima da realidade, foram ajustados os valores
respectivos de receita e despesa no 2° ano da compra do bem, considerando que a empresa
Alfa teve um lucro decorrente da sua receita de vendas, que alcançou o percentual de 10%
aplicado sobre sua receita operacional e despesa operacional anual.
0 valor de impostos como o IRPJ e CSLL sofreram alterações conforme o amento das
receitas e despesas.
Já os valores de depreciação, juros (CDC) e o valor das prestações do leasing não
sofreram nenhuma variação.
Para realizar o cálculo da depreciação do veiculo tomou-se como base a taxa de 20%
ao ano, sendo que a vida útil de um veiculo é de 5 anos. 0 veiculo tem seu valor de aquisição
de R$ 50.000,00, mas como tem sua depreciação aplicada ao ano, ele assume no 2° ano o
valor de R$ 40.000,00 (50.000,00 — 10.000,00), e neste mesmo ano tem uma depreciação de
mais R$10.000,00. Ao fim desse exercício, já entrando no 3 0 ano de contabilização, o valor
do veiculo será R$ 30.000,00.
Seguindo a análise de economia dos impostos (IRPJ e CSLL) feita no 1° ano de
compra do bem, também seguiu a análise feita no 2° ano.
Ao fazer o comparativo entre as três modalidades de aquisição de um ativo
imobilizado pode-se chegar a uma economia de impostos conforme segue:
- Entre a compra a vista e o CDC: uma redução de R$ 996,07;
- Entre a compra a vista e o Leasing: uma redução R$6.903,18.
Ao término dos dois anos de contrato teve-se uma economia total de impostos
comparando-se a compra a vista e o CDC de R$ 3.606,37. Em se destacando a comparação da
compra a vista e o Leasing a economia total foi de R$ 13.806,36. Um valor bastante
significativo quando levado em consideração que uma empresa de grande porte pode fazer a
aquisição de vários veículos pela opção de leasing e beneficiar-se visualmente de suas
características.
Seguindo a linha do estudo, para se obter o valor do PIS e COFINS da empresa e o
beneficio concedido à mesma no 2° ano, segue o Quadro 9 com os devidos cálculos.
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A vista
Base para dedução PIS e COFINS
Depreciação-PIS (1,65%)
Depreciação-COFINS (7,6%)
Prestação-PIS (1,65%)
Prestação-COF1NS (7,6%)
Total das deduções

CDC

10.000,00
10.000,00
165,00
165,00
760,00
760.00
925,00 i
925,00
e COFINS - Dezembro 2006.

Leasing
30.303,48

500.01

2.303.06
2.803,07

Quadro 9: Cálculo do PIS
Fonte: Elaborado pelo Autor.

Como o valor da depreciação e das prestações continua o mesmo no segundo ano,
visto que para efetuar o cálculo das prestações foi adotado o sistema price (em anexo), têm-se
então as mesmas economias de impostos.
0 valor aplicado para base de dedução de PIS e COFINS na modalidade de leasing,
refere-se ao somatório das prestações do contrato de aquisição do veiculo que foi calculado
pelo sistema price. Ji na modalidade a vista e CDC utilizaram-se a depreciação ao ano do
bem, como destacado no quadro acima.
Segue o comparativo entre as três modalidades de aquisição de uni ativo imobilizado
para contextualizar a análise:
- Entre a compra a vista e o CDC: nenhuma economia (— zero);
- Entre a compra a vista e o Leasing: R$ 1.878,07. (crédito Pis e Cofins).
A demonstração acima segue os mesmos valores obtidos no ano 1, mas para se ter
uma idéia de cálculos apresentou-se o comparativo.
Já tivemos as demonstrações que ao analisar uma compra à vista com o leasing os
beneficios fiscais são muito mais favoráveis para a arrendatária e para tornar a análise da
compra do veiculo ao fim de um contrato de leasing, deve-se contabilizar a entrada no seu
ativo imobilizado do bem pelo valor do residual, que é de R$ 5.000,00.
A seguir demonstra-se a etapa de venda do veiculo, onde todos os cálculos referentes
aos impostos refletidos na operação serão dispostos nos quadros de analise.
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Parte 2— Venda do Veiculo

Segundo Veiga (2005), a partir de 30.10.1998, as pessoas jurídicas que tenham como
objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores, nas vendas de veículos, adquiridos para revenda ou recebidos como parte do
prego de venda de veículos novos ou usados, será computada como receita a diferença entre o

valor pelo qual o veiculo usado houver sido alienado (constante na nota fiscal de venda), e o
seu custo de aquisição (constante na nota fiscal de entrada)-Lei 9.716/98, art. 5 e IN SRF
15/98.

Assim, somente a diferença entre o preço de venda e o custo da aquisição é que fará
parte da receita bruta.
Como contrato tem a vigência de 2 anos, a depreciação aplicada sobre o veiculo
implica nesse período, consequentemente o valor do ativo imobilizado (veiculo) teve seu
valor de venda calculado de R$ 30.000,00, tanto para a opção de compra a vista ou pelo CDC.
Como foi feita uma análise comparativa entre os valores de venda pelas três
modalidades de compra (a vista, CDC e leasing), foi usada para a venda o valor de R$
30.000,00 para ambos.

Segue Quadro 10 com a demonstração de cálculos incidentes sobre a venda do
veiculo.

A vista
Bem
(-) Depreciação
Valor do Bem

acumulada em 2 anos

Valor da Venda
Lucro sobre a venda
Base de cálculo para impostos
IRPJ a pagar (15%)
CSLL (9% do lucro)

CDC

50.000.00
20.000,00
30.000,00
30.000,00

50.000.00
20.000.00 —
30.000,00
30.000,00
Nenhum

Nenhum

—
---------- ------

Impostos incidentes sobre a venda
Quadro 10: Cálculo do imposto sobre a venda

Leasing
—
5.000.00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
3.750.00
2.250.00
6.000,00

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Analisando o quadro não se observou lucro ou prejuizo sobre a venda do veiculo na
opção a vista ou pelo CDC, consequentemente não foram contabilizados imposto (1RPJ e
CSLL) sobre tal valor. Já pelo leasing, com a contabilização do veiculo pelo seu valor residual

final (10%) de R$ 5.000, 00, a empresa obteve um lucro sobre a venda do veiculo de R$
25.000,00. Sobre o lucro obtido houve incidência de 1RPJ ao valor de R$ 3.750,00 e de CSLL
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no valor de R$ 2.250,00. Mesmo com a incidência desses impostos sobre a venda do veiculo
na modalidade do leasing, a opção ainda é a mais vantajosa entre as tees.
Para empresas que possuem disponibilidade de capital de giro, é mais interessante
fazer opção pela compra a vista.
Segundo Agustini (1999, p. 12), "na compra a vista, as relações restringem-se ao
fornecedor e à empresa adquirente (compradora). Contabilmente, o pagamento diminui o
ativo circulante e o bem aumenta o ativo permanente no mesmo valor. A depreciação do ativo
permanente é apropriada ao resultado como despesa dedutivel para fins de Imposto de
Renda".
A compra financiada, segundo Agustini (1999, p. 13), "envolve relações entre três
agentes. A empresa adquirente (comprador), o fornecedor e o financiador (banco, financeira
ou fornecedor). A empresa adquirente tem a propriedade e o direito de uso do bem pela
compra, e firma contrato de financiamento com o agente financiador".
Muitas empresas fazem à opção de compra via leasing, isso porque mediante o
pagamento das prestações pela pessoa jurídica, pode ser realizada a contabilização de custo ou
despesa dedutivel da base de cálculo de Imposto de Renda.
De acordo com Agustini (1999, p. 15), o leasing gera os seguintes beneficios
empresa arrendatária:
- dedutibilidade das contraprestações pagas da base de cálculo de Imposto de Renda
a pagar e aceleração da depreciação;
- imobilização do valor residual_

Ao término do contrato, a empresa arrendatária poderá optar por uma das seguintes
alternativas:
- adquirir o bem por um valor residual previamente contralado;

- devolver o bem à empresa de leasing:
-renovar o contrato por um novo prazo.
Apesar de se ter vantagens com a opção de compra a vista, como a redução de

despesas futuras com fornecedores ou outras despesas relacionadas, tem uma grande
vantagem também pela opção de compra de um ativo através do contrato de leasing,
principalmente se a empresa que estiver contratando tal modalidade apresentar

um

desenvolvimento estratégico e uma visão bastante ampla sobre a contabilização e os
beneficios oferecidos acerca do arrendamento mercantil (leasing).
Para finalizar o estudo de caso, tem-se a partir do Quadro 10 e dos demais
apresentados uma conclusão acerca da economia dos impostos obtidos no 1° e no 2° ano da
empresa através da compra do veiculo.
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-compra a vista e CDC no 1° ano: de R$ 2.610,30;
-compra a vista e o Leasing no 1° ano: a economia total foi de R$ 6.903,18;
-compra a vista e CDC no 2° ano: de R$ 996,07;
-compra a vista e o Leasing no 2° ano: a economia total foi de R$ 6.903,18.
A vantagem obtida na venda do veiculo, mesmo com a incidência de impostos sobre a
venda no leasing foi a seguinte:
Impostos incidentes sobre a venda do veiculo na opção de leasing:
- IRPJ a pagar (15%): R$ 3.750,00;
- CSLL (9% do lucro): R$ 2.250,00;
-Total dos impostos: R$ 6.000,00.
Com isso tem-se que a economia dos impostos alcançada ao final dos contratos
analisados, incluindo a venda do veiculo ao fim do contrato são as seguintes:
- Opção de contrato de CDC: R$ 3.606,37 (2.610,30 + 996,07);
- Opção de contrato de leasing: R$ 7.806,36(6.903,18+ 6.903,18 - 6.000,00).
Sob o ponto de vista do aspecto fiscal, certamente o contrato de leasing é mais
vantajoso para pessoa jurídica, visto que a dedutibilidade dos impostos é mais incidente sob
esse aspecto, além de que para uma empresa que apresente um plano de metas e urna
administração financeira estratégica bastante desenvolvida, é interessante adotar o leasing
como uma fonte de captação de recursos, pois já que ele estará sendo utilizado pela empresa
como uma forma de capital de giro, a disponibilidade de fazer outros negócios como
investimentos ficarão ainda mais viáveis para a mesma. 0 beneficio fiscal em operação de
Leasing comparativamente à compra a vista e no CDC, são acrescidos os créditos do
PIS/C0FINS no valor de R$ 1.878,07, a cada ano. E ainda, oferece vantagens financeiras para
o arrendatário, bem como o beneficia nas demonstrações contábeis devido à legislação em
vigor.
Isto torna a aquisição na modalidade de leasing mais vantajosa comparando a outros
tipos de financiamentos ou compra a vista, mesmo que na venda do bem, no final dos dois
anos, ainda incida impostos sobre os ganhos de capital que deverão ser pagos na venda do
bem.

Além das vantagens constatadas no tocante aos benefícios fiscais realizado com
análise do estudo de caso, o leasing se torna ainda uma opção mais interessante quando
realizado a alavancagem financeira da empresa, visto que sua contabilização não impactará no
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resultado da alavancagem, o que não comprometerá a necessidade de obtenção de novos
empréstimos e financiamentos para e empresa.

4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
4.1 Conclusão

0 arrendamento mercantil surgiu como uma opção de compra de bens para empresas
que buscam o investimento em capital de terceiros, deixando seu capital próprio para a
aplicação em outras areas de interesse financeiro-econômicos. Como a opção do contrato de
leasing tornou-se mais vial/el para as empresas que estão inseridas no mercado financeiro, em
contrapartida a importância e o volume de contratos cresceram visivelmente para as
instituições financeiras, maiores detentoras desse poder de capital e dessa modalidade de
financiamento.
Com essa opção de financiamento as empresas continuam crescendo gradativamente
no mercado, a globalização e as mudanças decorrentes da alta competitividade colocam estas
empresas num patamar que só as faz prosperarem, pois a visão que se tem dos investimentos e
aplicações é bastante aguçada quando se tem diversas possibilidades de escolha.
Como o leasing financeiro não é concedido diretamente pelo vendedor há urna
interveniência de um agente de leasing ou financeiro, nesse caso os bancos, que tem
autorização concedida pelo Banco Central.
No estudo do leasing operacional tem-se a contabilização de aluguéis que constituem
custos ou despesas operacionais na determinação do lucro real da locataria.
Já no leasing financeiro tem-se a contabilização de um ativo permanente, este que terá
a contrapartida das prestações e do valor residual, se for acordado entre as partes, no passivo
da empresa.
A análise feita em torno do leasing de veículos demonstrou a operação sendo realizada
num prazo de 24 meses, obedecendo a Lei n°. 6099/74 onde determina que para bens de vida
'Ail de até 5 (cinco) anos o prazo de leasing é de no mínimo 24 meses e para os demais com
vida útil superior, o prazo minimo é de 36 meses.
0 leasing foi disposto no trabalho como fonte de beneficios para pessoa jurídica, mais
é interessante destacar que segundo a Lei n°. 7.132/83 ele também pode ser realizado com
pessoas fisicas. Como a fonte de estudo destacava melhor os beneficios sob a ótica das
empresas, optou-se pela comparação entre os contratos de leasing e CDC, apenas, para
pessoas jurídicas

.

;9

Com o trabalho de conclusão de curso pode-se observar o arrendamento mercantil
financeiro e operacional, observar as peculiaridades de cada um e absorver as vantagens e
desvantagens em torno dos contratos_ Como vantagens apresentaram-se o financiamento total
do bem; a liberação de capital de giro para aquisição de matéria-prima ou outras atividades
mais rentáveis para a empresa; a atualização do bem, pela troca por outro mais moderno; o
contrato de leasing não é contabilizado como empréstimo, logo não deverá ser colocado no
exigível da empresa; a não incidência de IOF e ponto chave do estudo de caso que foi a
economia proporcionada pelos impostos.
As desvantagens estão mais em torno da parte burocrática do contrato, como as opções
de não ser rescindível; o bem não ser propriedade do arrendatário e sim do arrendador e a
incidência do ISS sobre as prestações.
Portanto observou-se que o leasing, mesmo apresentando esses pontos desfavoráveis
ainda é a melhor opção de financiamento para as empresas que estão inseridas no mercado
atualmente, pois a vantagem oferecida vai desde a redução dos custos nas aquisições de bens
até a vantagem da opção de compra do bem o final do contrato.
Como o impacto sobre o IRPJ e CSLL também favorecem as empresas, pois o
contrato de leasing pode ser deduzido das respectivas bases de calculo, as empresas mesmo
apresentando um lucro menor ao final de cada exercício, ainda são recompensadas com essa
modalidade de contrato, e isso se deve a economia de impostos proporcionada.
Com isso os objetivos geral e especifico do trabalho foram alcançados e acima de tudo
a realização da pesquisa apresentou resultados que favoreceu o estudo proposto, este que foi o
comparativo entre o leasing financeiro e o contrato de CDC.
4.2 Recomendações
Para um estudo futuro e seguintes trabalhos de conclusão de curso é interessante se
fazer uma contabilização do arrendamento mercantil sob a ótica do arrendador, caracterizado
pelas instituições financeiras. As vantagens fiscais alcançadas pelas mesmas são bastante
consideráveis, por isso o grande incentivo e maiores divulgações sobre essa modalidade de
financiamento vem sendo muito destacadas, no dia a dia, por essas instituições.
Recomenda-se também fazer um comparativo entre o leasing financeiro e uma
aplicação no CDB, buscando analisar se é mais viável investir o capital próprio ou realizar a
modalidade de leasing.
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ANEXO 1

Valor presente e quantidade de contratos de leasing das instituições financeiras

CONT
EMPRESA

g .Itauleaslng
rendamento
?rcantil

R$

LISS

MARÇO/2006

FEVEREIRO/2006

JANEIRO/2006

RATO

PART.%

RS

USS

S

CONTRA
TOS

PART.%

R$

USS

CONTRA
TOS

PART.%

ne
7.685.970.468

3.469.024.404

500.418

34,2104

8.118.312.046

3.802.309.984

521.883

34,9838

8.691.368.696

4.001.550.965

551 298

36,2997

Ira Leasing S/A
rendamento
trcanbi

3.983.604.843

1.797.980.160

80.307

17,7311

4.034.885.500

1.889.787.598

80.156

17,3873

4.048.254.116

1.863.837.070

79.642

16,9068

adesco Leasing S/A
rendamento
?rcantil

1.994.639.742

900.270.691

25.092

8,8782

2.034.568.533

952.914.867

25.562

8,7674

2.061.933.910

949.281.266

26.194

8,6109

inco IBM S/A
rendamento
ercantil

986.252.264

445.140.036

433

4,3898

936.186.077

438.474.112

443

4,0343

938.689.349

432.177.417

533

3,9203

bens Leasing S/A
rendamento
ercantil/Untbanco
asing SIB

827.731.563

373.592.509

20.756

3,6842

894.381.808

418.694.575

21.194

3,8541

934.462.459

430.231.335

22.139

3,9026

IN Amro
rendamento
ercantil S/A

785.479.882

354.522.424

16.626

3,4962

833.668.526

390.458.773

18.352

3,5925

908.900.298

418.462.384

20,627

3,7959

moo Sad S/A
rendamento
ercantli

927.734.870

418.728.502

50.784

4,1294

910.484.713

426.436.566

50.458

3,9235

892.858.458

406.472.586

50.011

3,6871

I Leasing S/A
rendamento
ercantil

693.594.110

313.050.239

12.462

3,0872

731.316.745

342.521.074

12.505

3,1514

752.202.408

346.317.867

12 726

3,1414

into Finasa S/A trteira
rendamento
ercantil

589.978.021

266.283.635

32.571

2,6260

634.531.554

297.190.555

35.234

2,7343

686.053.553

315.862.593

38.633

2,8652

mktioston Leasing
'A Arrendamento
eroantil

560.116.246

252.805.672.

2.720

2,4931

573.435_726

268.575.582

2.795

2,4711

563.504.267

259.440.270

2.893

2,3534

DB TOTAL

19.035 30 2.010

8.591,398.271

7424139

34,7185

19.701.771.12E

9.227.503.6E7

Valor presente e quantidade de contratos-dados de 02.05.06
Fonte: ABEL - Associação Brasileira das Empresas dc Leasing

758.582

84,8997

10.461S.171.513

9.42].633.754

804.696

S9,4814
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ANEXO 2
Tabela PRICE-Cálculo das prestações do Contrato de leasing sob a taxa de 1,60%

Meses
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL

Principal
50.000,00
48.274,71
46.521,82
44.740,87
42.931,44
41.093,05
39.225,25
37.327,56
35.399,52
33.440,62 I
31.450,38
29.428,29
27.373,86
25.286,55
23.165,84
21.011,21
18.822,10
16.597,96
14.338,24
12.042,36
9.709,75
7.339,81
4.931,96
2.485,52
0,00
_

Total prest
Total prest.
Total prest.

Amort.
1.725,29
1.752,89
1.780,94
1.809,44
1.838,39
1.867,80
1.897,69
1_928,05
1.958,90
1.990,24
2.022,08

Juros

Prestação

2.087,31
2.120,71
2.154,64
2.189,11
2.224,14
2.259,72
2.295,88
2.332,61
2.369,93
2.407,85
2.446,44
2.485,52

800,00
772,40
744,35
715,85
686,90
657,49
627,60
597,24
566,39
535,05
503,21
470,85
437,98
404,58
370,65
336,18
301,15
265,57
229,41
192,68
155,36
117,44
78,85
39,77

2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29
2.525,29

50.000.00

10.606,96

60.606.96

2.054,44

1 a 24
1 a 12
13 a 24

60.606.96
30.303.48
30.303,48

