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ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO NAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE LISTADAS NA BM&FBOVESPA 

 

DÉBORA MARTINS PEDROSA DA SILVA 

 

RESUMO 

O estudo tem como objetivo verificar se a evidenciação das operações de arrendamento 

mercantil financeiro está em conformidade com os requisitos de divulgação presentes no CPC 

06 (R1) (2010) nas empresas do setor de construção e transporte, listadas na BM&FBovespa 

em 05/01/2013. Adicionalmente o estudo busca identificar o nível de arrendamento financeiro 

e o impacto da nova contabilização no índice de capital de terceiros nas empresas no ano de 

2012. A amostra da pesquisa compreende 10 das 12 empresas do setor listadas na 

BM&FBovespa. O estudo descritivo com abordagem qualitativa dos dados foi realizado por 

meio de uma análise documental e através da técnica da análise de conteúdo das Notas 

Explicativas de 2010 a 2012, utilizando um Checklist, conforme disposições de divulgação do 

CPC 06 (R1) (2010). Foram também extraídas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício de 2012 as informações necessárias para as análises dos índices 

econômico-financeiros selecionados. Constatou-se que, em linhas gerais, as empresas do setor 

de construção e transporte, não estão em conformidade com requisitos de divulgação do CPC 

06 (R1) (2010), especialmente as empresas do segmento ferroviário, que apresentaram o pior 

nível de divulgação. Nota-se que em relação ao nível de arrendamento, as empresas 

apresentaram uma oscilação significativa no ano de 2012. 

Palavras-chave: Arrendamento mercantil financeiro. Evidenciação. Índices econômico-

financeiros. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A contabilidade é considerada uma peça fundamental no processo de tomada de 

decisões, as informações por ela apresentadas podem representar uma vantagem competitiva 

para determinadas empresas. Portanto, é essencial que essas informações apresentem além de 

qualidade e relevância,  uniformidade para garantir a compreensibilidade de todos os usuários 

que as utilizam. 

Nos últimos anos, a contabilidade passa a ter um papel mais ativo na sociedade 

buscando a harmonização das suas práticas a fim de suprir a necessidade de uma linguagem 

semelhante a nível mundial, favorecendo aos vários usuários das informações e 

demonstrações financeiras das entidades.  

Nesse contexto a adoção de um único padrão contábil não busca apenas obter 

vantagens aos usuários, mas também a todas as empresas que fazem uso das demonstrações 

financeiras para a tomada de decisões, na medida em que a convergência contábil gera uma 

maior consistência das demonstrações financeiras, maior acesso das empresas aos mercados 

internacionais, reduz o seu custo de captação em mercados financeiros internacionais e 

aumenta o grau de confiabilidade dos seus investidores.    

No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), criado em 2005, tem 

atuado no sentido de buscar a convergência internacional, reduzindo o custo na produção da 

informação, na tentativa de centralizar a emissão de normas contábeis. Portanto, devido à 

mudança recente das normas, consequência da convergência internacional, na tentativa de 

retratar com maior fidelidade a realidade econômica e patrimonial das empresas as práticas 

contábeis de registro e evidenciação adotadas pelas empresas vêm sendo bastante discutidas.  

Dentre tantas práticas contábeis, o arrendamento mercantil mereceu destaque pelo 

CPC, tendo um Pronunciamento técnico específico para tratar sobre suas particularidades. 
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Contudo, foi com a aprovação da Lei n. 11.638/2007 que o arrendamento mercantil teve 

adequação à utilização da essência sobre a forma. Assim a lei auxiliou no processo de 

convergência, alterando dispositivos legais para facilitar o processo.  

O CPC 06 (R1) (2010, p. 4) define arrendamento mercantil como “um acordo pelo 

qual o arrendador transmite ao arrendatário em troca de um pagamento ou série de 

pagamentos o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado”. Atualmente o 

leasing é uma prática que vem se tornando frequente em inúmeras empresas, principalmente 

empresas com alto imobilizado.  

A opção pelo arrendamento mercantil permite a renovação de equipamentos e de 

instalações sem prejuízo no capital de giro, além de desenvolver a economia sob diversos 

aspectos. Para tanto o presente estudo busca responder a seguinte problemática: Qual o 

comportamento do Arrendamento Mercantil Financeiro nas empresas do Setor de Construção 

e Transporte, subsetor Transporte nos últimos três anos? 

O presente artigo tem como principal objetivo verificar se a evidenciação das 

operações de arrendamento mercantil financeiro das empresas do Setor de Construção e 

Transporte, subsetor Transporte, está em conformidade com os requisitos presentes no CPC 

06 (R1) (2010). Adicionalmente o estudo busca identificar o nível de arrendamento financeiro 

e o impacto do novo tratamento contábil do leasing financeiro no índice de capital de terceiros 

nas empresas.  

O estudo proposto se torna relevante na medida em que busca descrever o 

comportamento do arrendamento mercantil financeiro nos últimos três anos, onde será 

possível verificar o impacto das alterações da prática de leasing nas empresas do subsetor de 

transporte listadas em quatro segmentos na BM&FBovespa, que apresenta relevância para a 

economia brasileira. A seleção do setor de empresas de transporte justifica-se em virtude do 

ramo de atividade possuir um alto imobilizado que pode ter sido adquirido via leasing. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Arrendamento Mercantil 

A Lei n. 11.638/2007 traz a definição do ativo imobilizado:  
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 

destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos 

com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à 

companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. 

As operações mencionadas no item IV acima são conhecidas como operações de 

leasing ou arrendamento mercantil.  A palavra leasing é de origem inglesa, mais precisamente 

surgida nos Estados Unidos, país onde teve origem como derivação do verbo “to lease” que 

significa alugar. Acrescida do sufixo “ing” (gerúndio) esta obteve uma ideia de continuidade. 

(MARTINS; VASCONCELOS; SOUZA, 2008). 

Conforme aponta Rech et al. (2008), no Brasil o leasing é tratado como uma atividade 

em constante crescimento, tornando-se uma das modalidades mais dinâmicas entre as 

operações de crédito.  

Bufoni e Marques (2002) afirmam que o arrendamento mercantil é um instrumento 

que repousa sobre o conceito de propriedade desde os tempos, onde mediante uma 

remuneração acordada entre as partes, o arrendador cede ao arrendatário o uso de determinado 

bem, por um determinado tempo. 

A Lei n. 6.099/1974, em seu artigo 1º, parágrafo único, definiu o arrendamento 

mercantil como sendo: 
Art. 1º Considera-se arrendamento mercantil para efeitos desta Lei, o negócio 

jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física 

ou jurídica na qualidade de arrendatária e que tenha por objeto o arrendamento de 
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bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso 

próprio desta (BRASIL,1974). 

 

Martins (2000) define arrendamento mercantil ou leasing como sendo um contrato 

segundo o qual uma pessoa jurídica arrenda a uma pessoa física ou jurídica, por tempo 

determinado, um bem comprado pela primeira de acordo com as indicações da segunda, 

cabendo ao arrendatário a opção de adquirir o bem arrendado findo o contrato, mediante um 

preço residual previamente fixado. 

Para Ross (1995) o leasing é definido como um acordo contratual entre um 

arrendatário e um arrendador, determinando que o arrendatário tenha o direito de usar o ativo 

e deve, em troca, fazer contraprestações periódicas ao arrendador. 

Verifica-se, portanto, que os conceitos de arrendamento mercantil não possuem 

divergências, caracterizando assim uma prática realizada por meio de um contrato em que a 

arrendadora transfere para a arrendatária, em troca de certo pagamento, o direito de utilizar 

um ativo por um período de tempo definido em um contrato. 

Um arrendamento mercantil pode ser financeiro ou operacional, de acordo com suas 

características, devendo a classificação ser feita no início do contrato. A classificação adotada 

pelo Pronunciamento Técnico CPC 06, de 03 de outubro de 2008, alterado pelo CPC 06 (R1), 

de 5 de novembro de 2010, leva em consideração de quem são os “riscos e benefícios 

inerentes à propriedade do bem, do arrendador ou do arrendatário” (IUDÍCIBUSet al., 2010, 

p. 254). 

Gallon et al. (2012) descrevem que além dessas duas modalidades de arrendamento 

mercantil, a legislação contempla também o lease-back. 

Segundo Lemes e Carvalho (2010), um arrendamento mercantil financeiro se 

caracteriza pela transferência substancial, da arrendadora para a arrendatária, dos riscos e 

benefícios associados com a propriedade do ativo arrendado. Caso contrário, o arrendamento 

mercantil é considerado operacional.  

 Respaldado pelo CPC 06 (R1) (2010), pode-se inferir que perdas decorrentes de 

capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e de variações no retorno em função de 

alterações nas condições econômicas representam os riscos. Os benefícios podem ser 

representados pela expectativa de operações lucrativas durante a vida econômica do ativo e de 

ganhos derivados de aumentos de valor ou de realização do valor residual. 

Os arrendamentos financeiros são capitalizados “como se fossem uma compra 

financiada, e os arrendamentos operacionais são registrados como gastos na forma linear 

durante o prazo do contrato de arrendamento, como se fossem aluguel” (BRAGA; ALMEIDA 

2009, p. 48). 

De acordo com Rech et al. (2008), as operações de leasing financeiro se assemelham a 

qualquer operação comercial, onde a intenção do arrendador é a recuperação de todos os 

recursos investidos na compra do bem arrendado no decurso do prazo contratado e 

consequentemente, a obtenção do lucro ou retorno sobre o capital investido. 

O lease-back representa “o retroarrendamento pelo vendedor junto ao comprador, ou 

seja, envolve a venda de um ativo e o concomitante arrendamento mercantil do mesmo ativo 

pelo comprador ao vendedor” (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 260).Conforme Di Augustini 

(1998), a prática do lease-back é realizada para a garantia de um capital de giro para o 

arrendatário, havendo também a possibilidade de reaquisição do bem ao fim do contrato. 

No que se refere às modalidades do arrendamento mercantil, Gallon et al. (2012) 

afirmam que o CPC 06 (R1) (2010) define que há basicamente dois tipos de leasing: 

operacional e financeiro. Isso acontece porque o lease-back apresenta algumas características 

que o compatibilizam com aquelas duas modalidades.  
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Para Lemes e Carvalho (2010), a distinção entre o arrendamento mercantil operacional 

e financeiro não está apenas na sua forma legal, mas sim na análise da essência. A SIC 27 – 

Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease, estabelece 

que a contabilidade deve refletir a essência do lease e para isso todos os aspectos e 

implicações do contrato deverão ser avaliados e ponderados com relação aos seus efeitos 

econômicos (LEMES; CARVALHO, 2010). 

No reconhecimento dos fatos que modificam a posição econômico-financeira das 

empresas, um dos aspectos mais importantes a serem observados é a essência destes em 

relação à forma legal e operacional que cada um apresenta (RECH et al., 2008). 

Segundo Iudícibus et al. (2010), antes da Lei 11.638/2007 o arrendamento mercantil 

não tinha as modalidades financeiro e operacional e ambos eram contabilizados como despesa 

na arrendatária no momento do vencimento das respectivas prestações. Kaveski et al (2012) 

apontam que a partir de então as operações de leasing não deveriam ser mais tratadas como 

simples contratos de arrendamento, mas como uma compra financiada, ocorrendo a 

prevalência do princípio essência sobre a forma nas operações de arrendamento mercantil. 

Entende-se que para a informação representar realmente o que ela condiz, as 

transações e os eventos devem ser contabilizados conforme a sua essência econômica e não 

pela sua forma legal. Portanto, a informação torna-se mais completa, possibilitando que as 

empresas evidenciem corretamente os ativos que tenha seus benefícios e riscos. 

O CPC 06 (R1) (2010) demonstra claramente como deve ser a contabilização 

mercantil nas demonstrações contábeis dos arrendatários e dos arrendadores.  

Em se tratando do arrendamento mercantil financeiro dos arrendatários, o CPC 06 

(R1) (2010) em seu reconhecimento inicial, prevê que devem reconhecer em contas 

específicas, como ativos e passivos nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo de 

mercado ou pelo valor presente das parcelas mínimas obrigatórias, dos dois o menor. As 

transações e outros eventos devem ser contabilizados e apresentados de acordo com a sua 

essência e realidade financeira e não meramente com a sua forma legal. 

Para fins de determinação da taxa de juros a ser utilizada no cálculo do valor presente 

das parcelas do arrendamento, o CPC 06 (R1) (2010) estabelece que se for praticável 

determinar essa taxa, deve ser utilizada a taxa de juros implícita no contrato, se não for, deve 

ser usada a taxa incremental de financiamento do arrendatário. E quaisquer custos diretos 

iniciais devem ser adicionados ao montante do reconhecimento do ativo. 

Em sua mensuração subsequente, o CPC 06 (R1) (2010) afirma que os pagamentos 

mínimos do arrendamento devem ser segregados entre encargo financeiro e redução do 

passivo em aberto. O encargo financeiro deve ser apropriado a cada período durante o prazo 

do arrendamento mercantil de forma a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o 

saldo remanescente do passivo. Os pagamentos contingentes devem ser contabilizados como 

despesa nos períodos em que são incorridos. A política de depreciação para os ativos 

arrendados depreciáveis deve ser consistente com a política dos demais ativos depreciáveis 

sobre os quais se detenha a propriedade. 

Quanto ao arrendamento mercantil operacional dos arrendatários, o CPC 06 (R1) 

(2010) define que os pagamentos da prestação do arrendamento devem ser reconhecidos 

como despesa na base da linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil, exceto se 

outra base sistemática for mais representativa do padrão temporal do benefício do usuário.  

Em se tratando do arrendamento mercantil financeiro dos arrendadores o CPC 06 (R1) 

(2010) em seu reconhecimento inicial esclarece que devem reconhecer os ativos nos seus 

balanços e apresentá-los como conta a receber por valor igual ao investimento líquido no 

arrendamento. Os pagamentos do arrendamento mercantil a serem recebidos são tratados pelo 
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arrendador como amortização de capital e receita financeira para reembolsá-lo e recompensá-

lo pelo investimento e serviços.  

Em sua mensuração subsequente, o CPC 06 (R1) (2010) aponta que o reconhecimento 

da receita financeira deve basear-se no padrão que reflita a taxa de retorno periódica constante 

sobre o investimento líquido do arrendador no arrendamento mercantil financeiro. Os 

pagamentos do arrendamento mercantil relacionados ao período, excluindo custos de serviços, 

devem ser aplicados ao investimento bruto no arrendamento mercantil para reduzir tanto o 

principal quanto as receitas financeiras não realizadas. 

O CPC 06 (R1) (2010) complementa que a receita de vendas reconhecida no começo 

do prazo do arrendamento por arrendador fabricante ou comerciante é o valor justo do ativo, 

ou, se inferior, o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil devidos 

ao arrendador, calculado a uma taxa de juros do mercado. Os custos incorridos por arrendador 

fabricante ou comerciante, relacionados com a negociação e estruturação de arrendamento 

mercantil financeiro devem ser reconhecidos como despesa no começo do prazo do 

arrendamento mercantil porque estão principalmente relacionados com a obtenção do lucro de 

venda do fabricante ou do comerciante. 

Quanto ao arrendamento mercantil operacional do arrendador o CPC 06 (R1) (2010) 

define que os arrendadores devem apresentar os ativos nos seus balanços de acordo com a 

natureza do ativo. A receita deve ser reconhecida no resultado na base da linha reta durante o 

prazo do contrato, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do padrão 

temporal em que o benefício do uso do ativo arrendado é diminuído. Os custos, incluindo a 

depreciação, incorridos na obtenção da receita de arrendamento mercantil devem ser 

reconhecidos como despesa. 

Conforme o CPC 06 (R1) (2010), os custos diretos iniciais incorridos pelos 

arrendadores devem ser adicionados ao valor contábil do ativo arrendado e devem ser 

reconhecidos como despesa durante o prazo do contrato na mesma base da receita do 

arrendamento mercantil. A política de depreciação para ativos arrendados depreciáveis deve 

ser consistente com a política de depreciação normal do arrendador para ativos semelhantes. 

Por fim, o arrendador fabricante ou o comerciante não devem reconhecer qualquer lucro da 

venda ao celebrar um arrendamento mercantil operacional porque não é o equivalente a uma 

venda. 

 

2.2 Estudos empíricos anteriores sobre o impacto do processo de convergência das 

normas internacionais às normas nacionais nas empresas brasileiras 

Para Antunes J., Antunes G. e Penteado (2007) a necessidade das empresas 

apresentarem a elaboração das demonstrações contábeis baseadas em normas e critérios 

uniformes e homogêneos se deu a partir da expansão dos mercados e através da globalização 

da economia, tornando possível que usuários de todo o mundo possam se utilizar de 

informações transparentes, confiáveis e comparáveis nos seus processos de tomada de 

decisões. 

O CPC foi criado em 2005, motivado pela necessidade brasileira de se buscar a 

convergência internacional, redução do custo na produção da informação, centralização das 

normas emitidas por várias entidades e da conjunção democrática dos usuários da informação 

contábil em sua produção. Assim, com o início das atividades do CPC, a emissão de 

Pronunciamentos técnicos em conformidade com as normas internacionais aquece as 

discussões quanto aos aspectos da premissa da essência econômica sobre a forma nas 

transações realizadas pelas entidades, vez que estes aspectos norteiam a produção das normas 

internacionais, no julgamento de reconhecimento, mensuração e divulgação contábil 

(PEREIRA et al., 2009).   



6 
 

 

A promulgação da Lei n. 11.638, em 28 de dezembro de 2007, abre caminho para a 

convergência contábil das normas brasileiras com as internacionais, obrigando a utilização 

por companhias de capital aberto e equiparadas das IFRS (Internacional Financial Reporting 

Standards) para as demonstrações financeiras consolidadas a partir de 2010 (SILVA et al., 

2010). 

Antes de apresentar estudos empíricos que investigaram especificamente o 

arrendamento mercantil no processo de convergência, no âmbito acadêmico, Lemes e 

Carvalho (2009), Barbosa Neto, Dias e Pinheiro (2009), Silva et al. (2010), Martins e Paulo 

(2010), Braga et al. (2011), Barcellos, Silva e Costa Junior (2012), Gonçalves et al. (2012) 

abordam essa temática no enfoque geral. 

Lemes e Carvalho (2009) consideram que a convergência das normas internacionais às 

normas nacionais busca atingir a harmonização contábil formal e, portanto, a harmonização e 

convergência têm, na verdade, muito em comum, à medida que ambos buscam o mesmo 

objetivo. Na visão de Barbosa Neto, Dias e Pinheiro (2009) a harmonização dos sistemas 

contábeis possui uma enorme significância para o desenvolvimento da análise financeira da 

empresa, levando em consideração que a evidenciação de informações mais claras e 

compreensíveis diminui a assimetria informacional, auxiliando os investidores a tomarem 

suas decisões. 

Barbosa Neto, Dias e Pinheiro (2009) investigaram o impacto da convergência para as 

IFRS na análise financeira através dos indicadores econômico-financeiros em empresas 

brasileiras de capital aberto. Após análise de seis empresas que publicaram junto à CVM, suas 

demonstrações consolidadas de 2008 tanto no padrão brasileiro como em IFRS constatou-se 

que os indicadores econômico-financeiros não são afetados de forma significativa pelas 

diferenças existentes entre essas normas, mostrando então a inexistência de assimetria de 

informação nas empresas analisadas para efeito de análise financeira. Os autores também 

ressaltam que o processo de convergência, até a sua completa assimilação por parte dos 

usuários das demonstrações contábeis, pode produzir dificuldades na análise financeira em 

função das mudanças introduzidas na contabilidade. 

O estudo de Martins e Paulo (2010) examina o reflexo da adoção das IFRS sobre os 

indicadores de desempenho das companhias abertas brasileiras, buscando identificar se 

durante o período investigado houve redução das divergências existentes entre os indicadores 

calculados a partir do padrão contábil nacional e do padrão internacional. Após a análise 

financeira, foi possível identificar que a adoção da IFRS foi refletida na análise financeira 

dessas empresas, sendo possível observar variações positivas nos indicadores de 

endividamento, de liquidez geral e de liquidez corrente, e variações negativas sobre os 

indicadores de dependência financeira, de imobilização dos recursos permanentes, de retorno 

sobre o patrimônio líquido e de retorno sobre o ativo. 

Verifica-se, portanto, comparando os estudos de Barbosa Neto, Dias e Pinheiro (2009) 

e Martins e Paulo (2010) que com o passar do tempo a convergência internacional das normas 

contábeis já é considerada fato no Brasil. 

O estudo de Silva et al. (2010) trata do impacto da adoção das IFRS nas empresas 

brasileiras de saneamento a partir da percepção dos profissionais do setor. Utilizando-se de 

empresas de capital fechado e aberto o estudo aponta que o primeiro grupo de profissionais 

concorda que a adoção das IFRS poderá causar impactos na reavaliação dos ativos, no ativo 

intangível e nos ativos regulatórios e haverá dificuldades quanto há falta de conhecimento das 

IFRS, a falta de pessoal capacitado, quanto ao idioma inglês, o suporte ao sistema de 

informação, o aumento de trabalho operacional, o aumento dos custos operacionais e a 

influência da legislação fiscal brasileira. O segundo grupo de profissionais também aponta os 

mesmos impactos, acrescentando impactos prováveis nos instrumentos financeiros, no 
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resultado líquido e no impairment, quanto às dificuldades, o grupo cita a falta de 

regulamentação pelos órgãos competentes.  

Braga et al. (2011) procuraram estudar e comparar os indicadores econômico-

financeiros de empresas brasileiras de capital aberto, listadas na Bovespa, considerando as 

demonstração contábeis de 2007 elaboradas com base nas “antigas” e nas “novas” práticas 

contábeis adotadas no Brasil. Após a realização do estudo e apresentação dos resultados, foi 

constatado que existe uma mudança positiva significativa no índice de endividamento de 

companhias brasileiras com a reapresentação das demonstrações contábeis referentes ao 

período de 2007 de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, porém, a 

diferença não é percebida nos outros índices analisados. 

Barcellos, Silva e Costa Junior (2012) analisam o impacto das normas internacionais 

de contabilidade do Brasil nos setores de siderurgia e metalurgia. Em suas análises, os autores 

verificaram que em geral, os resultados demonstram que as práticas brasileiras anteriores ao 

processo de convergência eram mais conservadores em relação ao padrão alinhado às normas 

internacionais de contabilidade. 

Gonçalves et al. (2012) procuraram analisar o impacto da adoção das normas 

internacionais de contabilidade  na relevância das informações contábeis do Brasil. Os 

resultados apresentaram um impacto positivo estatisticamente significativo à relevância das 

informações contábeis, ou seja, as informações contábeis em IFRS são mais relevantes que as 

informações com os padrões brasileiros. 

No âmbito acadêmico Santos, Raimundini e Sousa (2007), Klan et al. (2009), Pereira e 

Marques (2009), Iudícibus et al. (2010), Silveira, Tomelin e Westrup (2010), Araújo et al 

(2012) e Gallon et al. (2012), abordam essa temática com enfoque mais específico do 

arrendamento mercantil. 

Segundo Iudícibus et al. (2010), o CPC 06 (2008) – Operações de Arrendamento 

Mercantil, alterado pelo CPC 06 (R1) em 2010, foi emitido com o objetivo de correlacionar as 

normas contábeis brasileiras às internacionais, baseado no International Accounting 

Standards (IAS) 17 do International Accounting Standard Board (IASB). 

Santos, Raimundini e Sousa (2007) elaboraram um estudo para analisar e comparar a 

evidenciação contábil com a aplicação das normas internacionais de contabilidade e as 

normas vigentes no Brasil sobre arrendamento mercantil. Ao fim do estudo, foi observado que 

a legislação fiscal é predominante sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade definidas 

pelo CFC no que se refere ao registro contábil das transações que envolvem operações de 

leasing. Também foi apontado como resultado que as informações advindas das normas 

internacionais são mais precisas e fidedignas do que se refere a situação patrimonial, 

econômica e financeira da empresa.  

O estudo de Pereira e Marques (2009) teve como objetivo analisar no contexto do 

atual processo de convergência das normas contábeis brasileiras com as internacionais, a 

evidenciação das operações de arrendamento mercantil nos relatórios da empresa Petróleo 

Brasileiro S/A. Os autores concluíram que o cenário então vigente relativo ao processo de 

reconhecimento e evidenciação das operações de arrendamento mercantil, segundo as práticas 

contábeis brasileiras, difere em grande parte das práticas adotadas no ambiente contábil 

internacional. 

Klan et al. (2009) procuraram descrever o impacto provocado no resultado e no valor 

do patrimônio líquido das empresas aéreas brasileiras registradas na Bovespa, decorrentes da 

contabilização das operações de arrendamento mercantil financeiro, mediante as alterações 

pela lei 11.638/07. Tendo como amostra as empresas Gol e Tam, após suas análises, concluiu-

se que as alterações decorrentes da Lei 11.638/07 nos critérios de reconhecimento dos 

contratos de arrendamento mercantil produzirão efeitos sobre o valor do resultado e do PL das 
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empresas do setor aéreo a partir de 2008, esperando-se que sejam mais significativos na 

empresa Tam. 

A pesquisa de Silveira, Tomelin e Westrup (2010) teve como tema a nova 

contabilização do arrendamento mercantil conforme as alterações da legislação vigente. Com 

a comparação da anterior e da atual forma de contabilização, constatou-se que na forma atual 

o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício ficaram mais 

transparentes, pois passam a demonstrar a real situação financeira da empresa tanto para os 

acionistas quanto para os investidores. 

Araújo et al. (2012) analisaram os critérios de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação segundo o CPC 06 nas empresas do setor de construção e transporte listadas da 

Bovespa, nos períodos de 2006 a 2010. Os resultados apontam que o nível de acolhimento aos 

pontos recomendados pela norma não está adequado e que são necessárias mudanças para a 

melhoria das informações referentes ao arrendamento mercantil financeiro.  

Gallon et al. (2012) procuraram analisar os novos critérios de contabilização e práticas 

de divulgação das operações de arrendamento mercantil. Em linhas gerais os resultados 

mostram que a prática adotada no Brasil de “despesamento” e não contabilização patrimonial 

do leasing financeiro poderia induzir o investidor, sobretudo o estrangeiro, ao erro, uma vez 

que os indicadores econômico-financeiros apresentam-se, em geral, melhores ou equivalentes 

aos dos referenciais internacionais, devido à subavaliação do Passivo Exigível. 

Os estudos desenvolvidos sobre o tema demonstram que as informações fornecidas 

com base nas normas internacionais são mais precisas, impactando positivamente nas 

demonstrações financeiras das empresas no aspecto de transparência. Do exposto, o estudo 

justifica-se na tentativa de analisar o impacto da convergência das normas nacionais às 

internacionais na prática de arrendamento mercantil das empresas do Setor Construção e 

Transporte, subsetor Transporte, listadas na BM&FBovespa, tendo em vista que as mesmas 

possuem um elevado índice de operações de leasing financeiro em função da 

representatividade do ativo imobilizado na sua estrutura de capital. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia da pesquisa 

O presente estudo tem como base a análise da evidenciação do arrendamento mercantil 

financeiro nas empresas do setor de construção e transporte, subsetor transporte, nos anos de 

2010 a 2012. O estudo classifica-se, quanto aos objetivos, como uma pesquisa descritiva. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno.  

Quanto à natureza da pesquisa, o artigo classifica-se como uma pesquisa qualitativa. 

Conforme Godoy (1995) a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da 

situação em estudo. Portanto, a análise do comportamento do arrendamento mercantil, 

principal objetivo do presente estudo se enquadra como de natureza qualitativa, envolvendo a 

obtenção dos dados de cada empresa procurando compreender a evolução da divulgação da 

prática de leasing ao longo dos períodos. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa bibliográfica assemelha-se muito à pesquisa documental, a 

diferença entre ambas está na natureza das fontes. As fontes da pesquisa bibliográfica 

encontram-se impressas em bibliotecas enquanto a pesquisa documental possui fontes muito 

mais diversificadas. 
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Por se tratar de uma análise de uma prática bastante utilizada pelas empresas do 

subsetor transporte listadas na BM&FBovespa, o presente estudo além de utilizar-se de uma 

pesquisa documental por meio das demonstrações financeiras das empresas irá utilizar-se de 

diversos materiais elaborados sobre o tema Arrendamento Mercantil Financeiro, 

principalmente de livros e artigos científicos. 

 

3.2 População e Amostra 

A população deste trabalho consiste nas 12 empresas do Setor Construção e 

Transporte, subsetor Transporte, listadas em quatro segmentos na BM&FBovespa em 

05/01/2013 tendo em vista a disponibilidade das Demonstrações Financeiras Padronizadas- 

DFPs, obrigatórias para as sociedades por ações, conforme apresenta  o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – População do estudo 
Setor Subsetor Segmento Empresas listadas na BM&FBovespa 

Construção  

e 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Aéreo 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A 

LATAM AIRLINES GROUP S.A 

Transporte 

Ferroviário 

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A. 

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. 

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. 

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. 

MRS LOGISTICA S.A. 

Transporte 

Hidroviário 

HIDROVIAS DO BRASIL S.A. 

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. 

TREVISA INVESTIMENTOS S.A. 

Transporte 

Rodoviário 

JSL S.A. 

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. 

Fonte: Adaptado de BM&FBovespa (2013). 

 

A amostra dessa pesquisa delimitou-se em 10 empresas que realizaram e/ou 

evidenciaram em suas Notas Explicativas a operação de leasing ao longo dos três exercícios 

sociais escolhidos para análise (2010, 2011 e 2012). Duas empresas do segmento do 

transporte hidroviário, Hidrovias do Brasil S.A e Trevisa Investimentos S.A, não realizaram 

esta operação no período, portanto não fizeram parte da amostra do estudo. 

 

3.3 Dados e Coleta de dados 

A coleta de dados para a realização da pesquisa foi realizada no sítio eletrônico da 

BM&FBovespa, onde essas 10 empresas encontram-se listadas. Foi realizada uma análise de 

conteúdo especialmente do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício 

e das Notas Explicativas das empresas do período de 2010 a 2012. 

O presente estudo procurou verificar a evidenciação das operações de arrendamento 

mercantil dessas empresas, para tanto foi elaborado um checklist (detalhado no Quadro 2) 

com base nos requisitos de divulgação presentes no CPC 06 (R1) (2010). 

 

Quadro 2 – Checklist para elaboração das demonstrações contábeis 
Checklist sobre arrendamento mercantil para elaboração das demonstrações contábeis 

1. Foram divulgados para os arrendamentos mercantis financeiros: 

1.1 O valor contábil líquido ao final do período para cada categoria de ativo? 

1.2 Uma conciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos do arrendamento mercantil ao final do 

período e o seu valor presente? 

1.3 O total dos futuros pagamentos mínimos ao final do período, e o seu valor presente, para cada um dos 

seguintes períodos: até um ano, mais de um ano e até cinco anos, e mais de cinco anos? 

1.4 Os pagamentos contingentes reconhecidos como despesa durante o período? 
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1.5 O valor, no final do período, referente ao total dos futuros pagamentos mínimos de subarrendamento 

mercantil que se espera sejam recebidos nos subarrendamentos mercantis não canceláveis? 

1.6 Uma descrição geral dos acordos materiais, incluindo, no mínimo: a base pela qual o pagamento 

contingente é determinado; a existência de condições de opções de renovação ou de compra e cláusulas de 

reajustamento; e restrições impostas por acordos de arrendamento, como relativas a dividendos e juros sobre o 

capital próprio, dívida adicional e arrendamento mercantil? 

2. Foram divulgados para os arrendamentos mercantis operacionais: 

2.1 O total dos pagamentos mínimos futuros para os seguintes períodos: até um ano, mais de um ano e até cinco 

anos, e mais de cinco anos?          

2.2 O total dos futuros pagamentos mínimos de subarrendamento mercantil que se espera sejam recebidos nos 

subarrendamentos mercantis não canceláveis ao final do período? 

2.3 Os pagamentos de arrendamento mercantil e de subarrendamento reconhecidos como despesa do período, 

com valores separados para pagamentos mínimos, pagamentos contingentes e pagamentos de 

subarrendamento? 

2.4 Uma descrição geral dos acordos relevantes, incluindo, no mínimo: a base pela qual o pagamento 

contingente é determinado; a existência de termos de renovação ou de opções de compra e cláusulas de 

reajustamento; e restrições impostas por acordos de arrendamento, como relativas a dividendos e juros sobre o 

capital próprio, dívida adicional e arrendamento mercantil adicional?         

Fonte: Elaborado pela autora com base no CPC 06 (R1) (2010). 

 

Para verificar o nível de evidenciação relacionado a cada item de divulgação, optou-se 

pela utilização de três pesos, como unidade de análise. Assim, aplicou-se zero (0) para 

Evidenciação Nula, um (1) para Evidenciação Parcial e dois (2) para Evidenciação Total, nas 

Notas Explicativas, de 2010 a 2012, das empresas. Consideram-se como Evidenciação Total 

somente os dados divulgados de forma completa, como Evidenciação Parcial quando não 

atendia integralmente as informações a serem divulgadas para cada um dos itens e como 

Evidenciação Nula quando não houve divulgação do respectivo item pela empresa. O termo 

N/A (Não se aplica) será utilizado quando o requisito não se aplicar na empresa. Portanto, 

cada empresa poderia obter o máximo de doze (12) pontos para o arrendamento mercantil 

financeiro e (8) pontos para o arrendamento mercantil operacional, considerando uma 

possível pontuação máxima (2 pontos) em cada um dos itens de divulgação. 

Além da análise do nível de divulgação, é realizada uma análise para identificar o 

nível de arrendamento das empresas, na tentativa de verificar o impacto do arrendamento nas 

obrigações financeiras (empréstimos bancários e debêntures). Esse indicador avalia a 

participação proporcional do leasing financeiro nas obrigações financeiras totais das 

empresas.  O índice de capital de terceiros, também foi utilizado nessa pesquisa, para verificar 

o impacto das mudanças nas práticas de arrendamento mercantil financeiro. O ano adotado 

nessa análise foi o ano de 2012, por ser o ano mais recente. Os indicadores, suas fórmulas, 

bem como o que indicam são expostos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Indicadores econômico-financeiros utilizados na pesquisa 
Índice Fórmula de Cálculo O que indica 

Capital de 

Terceiros 

Patrimônio Líquido / Capital 

de Terceiros 

Indica quanto a empresa possui de capital próprio para cada 

unidade monetária de capital de terceiros 

Nível de 

Arrendamento 

Arrendamentos Financeiros / 

Passivo Financeiro 

Representa a participação dos arrendamentos financeiros 

nas obrigações financeiras 

Fonte: Adaptado de Gallon et al. (2012). 

 

Cabe salientar que o estudo possui limitações, uma vez que avalia apenas a existência 

da informação através do checklist e não a sua qualidade. Na seção subsequente será 

apresentada a análise dos resultados para os objetivos apresentados na introdução. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADO 



11 
 

 

4.1 Evidenciação nas práticas de divulgação das operações de arrendamento mercantil 

financeiro das empresas 

A delimitação da amostra em 10 empresas se deu após uma análise de conteúdo das 

Notas Explicativas, onde foi verificada a menção ao CPC 06 através de terminologias: 

arrendamento, leasing, CPC 06 e/ou CPC 6.  Foi possível observar que apesar da menção ao 

CPC06, algumas empresas não apresentaram informações necessárias para a consecução da 

pesquisa. O Quadro 4 apresenta a transcrição da Nota Explicativa e o ano das empresas que 

não apresentaram informações para participar da pesquisa. 

 

Quadro 4 – Transcrição das Notas Explicativas das empresas que não participaram da 

pesquisa  
Empresa Setor Transcrição das Notas Explicativas 

MRS LOGISTICA S.A. Ferroviário 

Em 30 maio de 2012 liquidamos o contrato de arrendamento 

mercantil financeiro e desta forma não há saldo em 31 de dezembro 

de 2012(R$815 em 31 de dezembro de 2011). (NE 2012, p.24). 

LOG-IN LOGISTICA 

INTERMODAL S.A. 
Hidroviário 

Todos os arrendamentos operacionais ora contratados pela 

Companhia foram liquidados no decorrer do segundo semestre de 

2012. (NE 2012, p.48). 

TEGMA GESTAO 

LOGISTICA S.A. 
Rodoviário 

A companhia não possui contratos de arrendamento e “leasing” em 

31 de dezembro de 2012. (NE 2012, p.36). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante disso, participaram da análise de conteúdo das Notas Explicativas (checklist) 

apenas as empresas com registro de arrendamento mercantil do período em análise. Dois 

foram os itens para análise, os quais abordam especificamente os requisitos de evidenciação 

dos arrendamentos mercantis financeiros (1) e operacionais (2).  

As Tabelas 1 a 4 apresentam os resultados da análise de evidenciação das empresas 

por segmento (aéreo, ferroviário, hidroviário e rodoviário) e o respectivo nível médio de 

evidenciação por ano no período de 2010 a 2012. 

 

Tabela 1 – Análise do nível de evidenciação das informações sobre os arrendamentos 

mercantis, conforme CPC 06 (R1) (2010) do Segmento Aéreo 

Empresa Ano 

1 2 Pont.

Máx: 

12 

Atend. 

(%) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 

GOL 

2010 2 2 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 10 83,3 

2011 2 2 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 10 83,3 

2012 2 2 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 10 83,3 

LATAM 

2010 2 0 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 8 66,6 

2011 2 0 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 8 66,6 

2012 2 0 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 8 66,6 

Nível Médio 

de 

Evidenciação  

2010  74,95 

2011  74,95 

2012  74,95 

Nota: 2- evidenciação total; 1- evidenciação parcial; 0- evidenciação nula; N/A- requisito não se aplica ou não há 

evidência da aplicação.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nota-se, conforme a Tabela 1, que neste segmento a empresa Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S.A obteve o melhor nível de evidenciação, apresentando nos três últimos anos 

83,3% das informações em conformidade com os requisitos de divulgação estabelecidos pelo 

CPC 06 (R1) (2010). A empresa Latam Airlines Group S.A pelo fato de não evidenciar o item 
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1.2 teve seu índice menor, porém manteve o mesmo nível de atendimento nos três últimos 

anos. O segmento aéreo apresentou 74,95% de nível médio de evidenciação em todos os anos. 

 

Tabela 2 – Análise do nível de evidenciação das informações sobre os arrendamentos 

mercantis, conforme CPC 06 (R1) (2010) do Segmento Ferroviário 

Empresa Ano 

1 2 Pont. 

Máx: 

12 /8 

Atend. 

(%) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 

ALL NORTE 

2010 2 0 1 N/A N/A 0 2 N/A N/A 1 6 50 

2011 2 0 1 N/A N/A 1 1 N/A N/A 1 6 50 

2012 2 0 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 8 66,6 

ALL 

PAULISTA 

2010 2 0 1 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 7 58,3 

2011 2 0 1 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 7 58,3 

2012 2 0 1 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 7 58,3 

ALL 

2010 2 0 1 N/A N/A 1 1 N/A N/A 1 6 50 

2011 2 0 1 N/A N/A 1 1 N/A N/A 1 6 50 

2012 2 0 1 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 7 58,3 

FERROVIA 

2010 2 0 0 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 3 37,5 

2011 2 0 0 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 3 37,5 

2012 2 0 0 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 3 37,5 

MRS 

2010 1 0 2 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 4 50 

2011 1 0 0 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 2 25 

2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - 

Nível Médio 

de 

Evidenciação  

2010  49,16 

2011  44,16 

2012  44,14 

Nota: 2- evidenciação total; 1- evidenciação parcial; 0- evidenciação nula; N/A- requisito não se aplica ou não há 

evidência da aplicação.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme aponta a Tabela 2, em 2010 todas as empresas, exceto a Ferrovia Centro-

Atlântica S.A apresentavam nível de evidenciação maior ou igual a 50%. Enquanto umas 

continuaram mantendo equilíbrio e outras apresentaram uma variação positiva, a Mrs 

Logística apresentou uma variação negativa de 25% do nível de atendimento em 2011 e 

liquidou todos os seus contratos de arrendamento em 2012. O segmento ferroviário 

apresentou o nível médio de evidenciação relativamente baixo, oscilando entre 44 e 50%. 

 

Tabela 3 – Análise do nível de evidenciação das informações sobre os arrendamentos 

mercantis, conforme CPC 06 (R1) (2010) do Segmento Hidroviário 

Empresa Ano 

1 2 Pont. 

Máx: 

8 

Atend. 

(%) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 

LOG-IN 

2010 2 0 2 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 5 62,5 

2011 2 0 2 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 5 62,5 

2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - 

Nota: 2- evidenciação total; 1- evidenciação parcial; 0- evidenciação nula; N/A- requisito não se aplica ou não há 

evidência da aplicação.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A empresa Log-In Logística Intermodal S.A, única representante do Segmento 

Hidroviário, não apresenta arrendamento mercantil operacional. Em se tratando do 

arrendamento mercantil financeiro, a empresa desse setor apresentou um nível de 

evidenciação médio em 2010 e 2011. Em 2012 a empresa informou que todos os seus 

arrendamentos foram liquidados, não havendo aplicabilidade do checklist nesse período. 
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Tabela 4 – Análise do nível de evidenciação das informações sobre os arrendamentos 

mercantis, conforme CPC 06 (R1) (2010) do Segmento Rodoviário 

Empresa Ano 

1 2 Pont. 

Máx: 

12 /8 

Atend. 

(%) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 

JSL 

2010 2 2 1 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 9 75 

2011 2 2 1 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 9 75 

2012 2 0 2 N/A N/A 1 2 N/A N/A 1 8 66,6 

TEGMA 

2010 2 2 1 N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A 6 75 

2011 2 0 0 N/A N/A 0 2 N/A N/A 0 4 33,3 

2012 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A - - 

Nível Médio 

de 

Evidenciação 

2010  75 

2011  54,15 

2012  33,33 

Nota: 2- evidenciação total; 1- evidenciação parcial; 0- evidenciação nula; N/A- requisito não se aplica ou não há 

evidência da aplicação.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O segmento Rodoviário apresentado na Tabela 4 pode ser considerado o segmento 

com maior oscilação do nível de atendimento. Isso se dá devido ao fato da empresa Tegma 

Gestão Logística S.A encerrar seus arrendamentos financeiros em 2012. O nível médio de 

evidenciação do segmento rodoviário apresentou uma oscilação entre 75% a 33%. 

A Tabela 5 apresenta uma síntese do Nível de Atendimento Médio do período (2010-

2012). 

 

Tabela 5 – Síntese do Nível de Atendimento Médio do período (2010-2012) 
Segmento Nível médio de Atendimento (%) 

Aéreo 74,95 

Ferroviário 45,82 

Hidroviário 62,50 

Rodoviário 54,16 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme aponta a Tabela 5, o segmento com o melhor atendimento aos requisitos de 

divulgação em conformidade com o CPC O6 (R1) (2010) é o segmento Aéreo. Enquanto o 

segmento Ferroviário apresenta o pior nível médio de atendimento, chegando a menos de 

50%.  

A Tabela 6 apresenta uma análise geral do nível de Evidenciação de cada item nos três 

últimos anos. 

 

Tabela 6 – Análise Geral Vertical do Nível de evidenciação dos itens  
 

Ano 
1 2 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 

Pontuação 

Máxima 

2010 19 6 13 - - 9 11 - - 6 

2011 19 4 10 - - 9 12 - - 6 

2012 14 2 10 - - 7 12 - - 6 

Atendimento 

(%) 

2010 95 30 65 - - 45 91,6 - - 50 

2011 95 20 50 - - 45 85,7 - - 42,8 

2012 100 14,3 71,4 - - 50 100 - - 50 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Observa-se que o item com maior nível de divulgação foi o 1.1 chegando a uma total 

evidenciação por parte de todas as empresas em 2012. Já o item 1.2 foi o item com menor 

divulgação, apresentando uma evidenciação decrescente ao longo desses três anos.  Os itens 

relacionados à descrição dos acordos materiais não apresentaram pontuação máxima em 

nenhuma empresa, ou seja, não há evidenciação de todos os pontos de um acordo material de 

arrendamento mercantil, sua evidenciação foi em torno de 50% nos três últimos anos, pois foi 

considerada evidenciação parcial em quase todas as empresas. 

O Gráfico 1 mostra o nível de evidenciação das informações sobre o arrendamento 

mercantil financeiro nos últimos três anos. 

 

Gráfico 1 –Análise do nível de evidenciação sobre o arrendamento mercantil financeiro

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando no Gráfico 1 o arrendamento mercantil financeiro das empresas nos 

últimos três anos pode-se notar que nenhuma das empresas apresenta uma total evidenciação 

conforme o CPC 06 (R1) (2010). Com o maior índice de evidenciação e mantendo um 

equilíbrio nos três últimos anos, a Gol é a empresa com o melhor índice de evidenciação 

dentre todas as empresas. Empresas do segmento ferroviário apresentam o pior nível de 

evidenciação, oscilando entre 20% e 60%, a Mrs Logística S.A no ano de 2012 não 

apresentava nenhum saldo de arrendamento financeiro, tendo a não aplicabilidade do checklist 

nesse período. Única no segmento de transporte Hidroviário, a Log-In Logística Intermodal 

S.A apresentou um equilíbrio na sua evidenciação e em 2012 todos os contratos foram 

liquidados não sendo possível a aplicação do checklist desse período. As empresas do 

segmento de transporte rodoviário apresentaram em 2010 o mesmo índice de evidenciação, 

porém enquanto a Jsl apresentou um equilíbrio em 2011, a Tegma apresentou uma baixa 

significativa no índice de evidenciação e em 2012 não possuía mais arrendamentos 

financeiros. 

Araújo et al. (2012) realizaram um estudo com empresas do setor de construção e 

transporte no período de 2006 a 2010 e também foi constatado que o nível de acolhimento aos 

pontos recomendados pela norma não estão adequados. Apesar da convergência internacional 

das normas nacionais já ser considerada um fato no Brasil, como aponta Barbosa Neto, Dias e 

Pinheiro (2009) e Martins e Paulo (2010), as empresas ainda estão se adaptando para 

apresentar uma evidenciação completa.  

 

4.2 Nível de Arrendamento Financeiro e Impacto da Nova Contabilização no Índice de 

Capital de Terceiros 
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Para análise dos índices econômico-financeiros das empresas do setor de construção e 

transporte, foram elaboradas duas tabelas. A Tabela 7 apresenta o índice de nível de 

arrendamento no ano de 2012 das empresas que apresentaram a atividade no período. 

 

Tabela 7–Indicador de Nível de Arrendamento em 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O nível de arrendamento foi sugerido na tentativa de avaliar o impacto do 

arrendamento mercantil no Passivo Financeiro. A empresa All – América Latina Logística 

Malha Paulista S.A atingiu em 2012, 56,91% de suas obrigações geradas por arrendamento 

financeiro.  Enquanto as outras empresas possuíam menos de 27% de suas obrigações. O 

segmento Hidroviário não apresentou nenhuma amostra para essa análise, em virtude de sua 

única representante ter liquidado os contratos de arrendamento financeiro em 2012. Nota-se, 

portanto que a análise confirma o estudo realizado por Gallon et al. (2012) onde foi 

constatado que o leasing não apresenta um padrão. 

A Tabela 8 apresenta o impacto que a contabilização do arrendamento financeiro 

causa no índice de capital de terceiros.  

 

Tabela 8 – Efeito da contabilização do Leasing no Índice de Capital de Terceiros 

Fontes: Dados da pesquisa. 

 

 Ao analisar a Tabela 8, é possível verificar o que ocorre com as empresas quando não 

contabilizam de forma correta o arrendamento financeiro. Expurgando o efeito da 

contabilização do leasing é possível verificar que o índice de capital de terceiros é afetado 

significativamente. Porém, a variação positiva do índice não apresenta uma informação 

completa e condicente com a realidade. O novo índice de capital de terceiros sem a 

contabilização correta do leasing, garante que a empresa possui mais capital próprio para cada 

unidade monetária de capital de terceiros. A análise realizada confirma o que aponta o estudo 

de Silveira, Tomelin e Westrup (2010), onde a nova contabilização do arrendamento 

mercantil passou a demonstrar a real situação financeira da empresa tanto para os acionistas 

quanto para os investidores.  

Em se tratando do capital de terceiros com a contabilização do leasing, pode-se notar 

que enquanto a All – América Latina Logística Malha Paulista S.A se apresenta com a 

Setor Empresas Nível de 

Arrendamento (%) 

AÉREO 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A 26,27 

LATAM AIRLINES GROUPS S.A 25,21 

FERROVIÁRIO 

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A 23,49 

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A 56,91 

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A 22,35 

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A 1,94 

RODOVIÁRIO JSL S.A 10,73 

Setor Empresas 

Capital de 

Terceiros (%) 

Com 

Leasing 

Sem 

Leasing 

AÉREO 
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A 8,84 11,74 

LATAM AIRLINES GROUPS S.A 33,51 41,90 

FERROVIÁRIO 

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A 51,08 64,37 

ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A 18,10 40,10 

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A 31,97 40,98 

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A 71,77 72,46 

RODOVIÁRIO JSL S.A 26,25 29,16 
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posição mais favorável, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A se apresenta com a posição 

mais arriscada na relação de capital de terceiros sobre capital próprio. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa teve como objetivo verificar se a evidenciação das operações de 

arrendamento mercantil financeiro estava em conformidade com os requisitos presentes no 

CPC 06 (R1) (2010), assim como identificar o nível de arrendamento mercantil financeiro e o 

impacto da nova contabilização no índice de capital de terceiros nas empresas. Foram 

analisadas as notas explicativas de 2010 a 2012 e os indicadores de 2012. 

Após a aplicação do checklist, foi possível verificar que nenhuma empresa apresentou 

todas as informações em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo CPC 06 (R1) 

(2010), necessitando assim de uma melhoria das informações sobre arrendamento mercantil. 

Nessa mesma análise foi observado que empresas do setor de construção e transporte não 

apresentam pagamentos contingentes e subarrendamentos, sendo os itens relacionados a essas 

atividades excluídas da pontuação máxima. 

Conclui-se que o segmento com melhor nível de evidenciação das informações foi o 

segmento Aéreo, podendo ser provocado pela crescente ascensão desse segmento. Enquanto o 

setor Ferroviário se apresentou com o pior nível de evidenciação das informações. 

Com relação ao índice de nível de arrendamento, foi possível verificar uma oscilação 

significativa das empresas do subsetor transporte. Após a realização da análise do índice de 

capital de terceiros expurgando o efeito da contabilização do arrendamento mercantil, foi 

possível verificar uma variação positiva em todas as empresas. Porém, a informação tornou-se 

incompleta, garantindo que a empresa possui mais capital próprio para uma unidade 

monetária de capital de terceiros. 

Torna-se possível estipular limitações da análise do nível de evidenciação das práticas 

de arrendamento mercantil financeiro realizada, uma vez que o estudo busca identificar a 

existência da informação, não avaliando a sua qualidade e completude. Sugere-se que estudos 

posteriores desenvolvam uma análise na tentativa de retratar a qualidade de informações não 

só em empresas do setor de transporte, mas outras que possam ter atividades de arrendamento 

mercantil financeiro frequentes. 
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