
OS BENEFÍCIOS  
DO FINANCIAMENTO



Seu parceiro de soluções
A equipe de especialistas em financiamento de construção da DLL 
proporciona soluções financeiras flexíveis ao setor de construção. Produtos e 
serviços que mantêm sua empresa competitiva, oferecidos por especialistas 
de mercado que usam o know-how do setor para ajudar sua empresa a 
alcançar suas ambições.
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HÁ VÁRIAS BOAS RAZÕES 
PARA SER PARCEIRO DA DLL*
Aqui estão algumas das principais:

Taxas baixas
A DLL oferece taxas baixas especiais em novos 
equipamentos e nossas taxas para equipamentos 
usados são sempre altamente competitivas.

Sem grandes despesas financeiras
É possível adquirir o equipamento necessário com o 
mínimo de despesas financeiras. Em alguns casos, 
não mais do que um pequeno pagamento inicial ou, 
no caso de um leasing, um pagamento antecipado.

Mantenha suas linhas de crédito abertas
Diferente do empréstimo tradicional, nossos produtos 
financeiros não afetam suas linhas bancárias de crédito. 
Portanto, seus recursos de capital permanecem intactos 
para quando é preciso acessar capital para subsidiar o 
crescimento ou atender a necessidades operacionais.

Adapta-se a circunstâncias variáveis
De planejamentos de pagamento flexível a requisitos 
complementares de equipamentos durante a vida útil do 
equipamento, oferecemos soluções financeiras flexíveis o 
suficiente para adaptação a qualquer situação comercial 
que você provavelmente vai enfrentar.

Obtenha vantagem tecnológica
Usar os equipamentos e tecnologia mais recentes pode 
lhe proporcionar uma vantagem competitiva real. Mas os 
equipamentos de última geração atuais são o dinossauro 
tecnológico de amanhã. O leasing permite fazer upgrade 
para novos equipamentos a qualquer momento durante 
ou no fim do prazo do contrato do equipamento.

Maximize sua vantagem tributária
Dependendo do tipo de produto financeiro selecionado, 
seus pagamentos podem ser tratados como uma 
despesa operacional totalmente dedutível de impostos 
ou você pode assumir a depreciação acelerada do 
equipamento e o gasto de juros como deduções para 
fins tributários. E para muitas empresas isso é um 
benefício essencial. 

Acompanhe o fluxo de caixa
As opções flexíveis de financiamento da DLL permitem 
programar seus pagamentos para se adequarem às 
flutuações no seu fluxo de caixa. Para negócios ligados 
a flutuações sazonais, por exemplo, o contrato do seu 
equipamento pode ser estruturado de modo que os 
pagamentos sejam feitos nos momentos em que sua 
empresa tiver receita para isso.

Ajudamos a fazer um uso ideal das suas reservas de 
capital. Então, se sua empresa tiver fluxos de renda 
flutuantes, você poderá fazer pagamentos mensais 
inferiores quando a receita cair, maiores quando sua 
empresa estiver no pico e até mesmo pular pagamentos 
durante os meses realmente lentos.

E estamos mais do que felizes em adequar o fluxo 
de caixa para adequar seus fluxos de rendimentos. 
Seja anual, bianual, trimestral ou mensalmente.

Opções flexíveis de fim de prazo
Estruturamos todos os nossos produtos para garantir 
que você esteja no controle. Portanto, no fim do seu 
contrato, é possível continuar financiando os mesmos 
equipamentos, fazer leasing de novos equipamentos ou 
devolvê-los. A escolha é inteiramente sua.

Financie os equipamentos de 
que necessita
Com a DLL, é possível financiar simplesmente qualquer 
equipamento que possa precisar para gerar renda, 
aumentar eficiência ou cortar custos de mão de obra.

O financiamento com a DLL é sempre 
rápido e fácil.
Na maioria dos casos, uma única ligação basta para 
que o processo comece. Dependendo do tamanho da 
transação, a aprovação de crédito geralmente pode 
ocorrer no mesmo dia. E se você já tiver uma linha de 
crédito, é ainda mais rápido.

*Sujeito a análise e aprovação de crédito e a outros termos e condições.

Todo o financiamento fica a critério exclusivo da DLL. Produtos e 
serviços podem variar de acordo com o país e podem não estar 
disponíveis em todos os países.
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A FLEXIBILIDADE E A OPÇÃO 
QUE TODA EMPRESA NECESSITA
Com a DLL, você tem uma ampla escolha de programas de financiamento e leasing. Cada um projetado para 
atender às necessidades de equipamentos modernos na empresa. Aqui, você encontrará alguns dos programas mais 
populares. Fique à vontade para ligar para seu distribuidor ou representante DLL para obter mais informações ou fazer 
consultas específicas em relação à sua empresa.

EMPRÉSTIMO DE PAGAMENTO INTEGRAL

Você faz pagamentos fixos durante o prazo do contrato e você tem propriedade do equipamento.

RECURSOS
• Pagamentos mensais nivelados

• Você é proprietário do equipamento e reivindica deduções de 
depreciação e juros para fins tributários**

• Pagamento do equipamento ao longo do tempo

BENEFÍCIOS
• Custos fixos ajudam seu orçamento

• Você aproveita totalmente os benefícios tributários**

• Conserva seu capital de trabalho

OPÇÃO DE COMPRA A PREÇO FIXO

É possível adquirir o equipamento por uma quantia especificada no início do termo ou devolver o equipamento à DLL.

RECURSOS
• Você tem as opções de adquirir por um preço fixo declarado 

no contrato.

• Pagamento do equipamento ao longo do tempo

• A compra a preço fixo pode ser um leasing puro para fins 
tributários ou um leasing financeiro para impostos federais. 
Geralmente, se a compra a preço fixo estiver abaixo do valor de 
mercado esperado, o leasing será leasing financeiro/de capital 
para fins de impostos federais.**

BENEFÍCIOS
• Custos fixos ajudam seu orçamento

• Propriedade opcional

• Conserva seu capital de trabalho

• Você só paga os aluguéis agendados

LEASING FINANCEIRO OU PURO (VALOR JUSTO DE MERCADO)

Um leasing operacional no qual você pode adquirir o equipamento por um valor de mercado justo no fim do leasing, estender o leasing ou 
devolver o equipamento à DLL.

RECURSOS
• Pagamentos mensais nivelados

• Você tem a opção de adquirir pelo preço de mercado

• Você reivindica seus pagamentos como um gasto operacional 
de tributos (sujeito a assessoramento do seu consultor tributário 
ou contador)**

• Você só paga os aluguéis agendados

• Pode proporcionar uma troca planejada

• Depreciação reivindicada pela DLL

BENEFÍCIOS
• Custos fixos ajudam seu orçamento

• Propriedade opcional

• Os aluguéis de leasing puro não aumentam a exposição de AMT 
(imposto mínimo alternativo)**

• Conserva seu capital de trabalho

• No final do prazo, você pode devolver o equipamento

• Pagamentos mensais inferiores

LEASING COM OPÇÃO DE COMPRA ANTECIPADA

Você obtém os benefícios de um leasing financeiro ou puro (FMV) enquanto também tem a opção única de comprar o equipamento por uma 
quantia declarada.

RECURSOS
• Pagamentos mensais baixos baseados no residual de FMV

• Você tem a opção de adquirir por um preço fixo antes do fim do 
prazo do leasing

• Você pode reivindicar seus pagamentos como despesas (sujeito a 
assessoramento do seu consultor tributário ou contador), contanto 
que o leasing seja um leasing puro ou para fins tributários**

BENEFÍCIOS
• Conserve seu capital de trabalho

• Opção de compra predeterminada

• Tratamento de leasing financeiro/puro*

• Pode fornecer benefícios tributários e exposição reduzida de AMT 
(imposto mínimo alternativo)**

• Você tem a opção de devolver o equipamento no fim do prazo 
do leasing

**Observação: O tratamento tributário e contábil pode variar dependendo do tipo de leasing. As informações aqui contidas não devem ser consideradas 
assessoramento fiscal, contábil, jurídico ou financeiro definitivo. O cliente deve ter a análise de seu consultor jurídico ou tributário ou contador de todas as 
opções de classificação de leasing. Produtos e serviços podem variar de acordo com o país e podem não estar disponíveis em todos os países.
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IMPOSTOS, 
CONTABILIDADE E O 
SEU LEASING**
Perspectiva contábil
Leasing de capital
Um leasing de capital:
• É aquele que atende a um ou mais dos quatro 

critérios do Financial Accounting Standards Board 
Accounting Standard Codification ASC 842 ou antigo 
ASC 840 (FAS-13).

• Geralmente, é estruturado com uma opção de 
compra de barganha que pode variar de US$ 1,00 
a uma quantia abaixo do valor justo de mercado 
esperado. Um leasing no qual o valor presente 
do aluguel mínimo excede 90% do custo do 
equipamento também é qualificado como um leasing 
de capital, independentemente da opção de compra.

• Ele representa a propriedade nominal para o cliente. 
O custo do equipamento e a obrigação do leasing 
devem ser apresentados na folha de balanço do 
cliente como empréstimo.

Leasing operacional
Um leasing operacional:
• Não deve atender a nenhum dos critérios de leasing 

de capital de ASC 840 ou ASC 842. 
• Ele é estruturado para que o cliente use o 

equipamento no prazo do leasing com as opções para 
renovar, devolver o equipamento ou adquiri-lo pelo seu 
valor justo de mercado no fim do prazo do leasing.

• Basicamente, é um “Contrato de aluguel de longo 
prazo” no qual o cliente obtém o uso do equipamento 
sem o risco ou benefícios de propriedade

Perspectiva da receita  
federal/impostos
Leasing não financeiro
Um leasing não financeiro:
• É aquele em que o cliente (arrendatário) é 

considerado pela Receita Federal como o 
proprietário. Este tipo de acordo é como um 
contrato de venda condicional: a titularidade do 
equipamento não passa para o cliente até que todos 
os pagamentos necessários tenham sido feitos, 
incluindo o pagamento de opção de compra.

• Geralmente, tem uma opção de compra por um 
preço predeterminado que está abaixo do valor 
justo de mercado esperado. Nesse caso, o cliente 
assume o risco de propriedade e é, do ponto de vista 
tributário, considerado o proprietário. Neste tipo de 
leasing, do ponto de vista tributário, considera-se que 
o locador apenas forneceu o financiamento.

• Entretanto, se a opção de compra a preço fixo 
estiver no valor justo de mercado esperado ou acima, 
o leasing poderá ser considerado um “leasing puro” 
para fins tributários.

Leasing financeiro (leasing puro)
Com um leasing financeiro (ou puro):
• De um ponto de vista tributário, o locador 

(não o arrendatário) é considerado o proprietário 
do equipamento a ser arrendado.

• O arrendatário provavelmente tem os pagamentos 
de aluguel inferiores porque usufrui dos benefícios 
tributários da depreciação.

• Todos os pagamentos do arrendatário são dedutíveis 
de impostos.

• Certos requisitos da Receita Federal devem ser 
atendidos quanto à qualidade como um leasing 
financeiro. Eles não são o mesmo que os quatro 
critérios descritos no ASC 840 ou 842 para 
determinar o status do leasing operacional ou de 
capital de uma perspectiva contábil.

Classificações de leasing
LEASING 
FINANCEIRO

LEASING NÃO 
FINANCEIRO

IMPOSTO O arrendatário não 
assume benefícios, 
porém deduz o aluguel 
como uma despesa 
operacional para 
fins tributários

O arrendatário assume 
benefícios tributários

CONTABILIDADE Leasing operacional ou 
leasing de capital

Leasing de capital

Um leasing de capital pode ser um leasing financeiro; 
no entanto, um leasing operacional é quase sempre um 
leasing financeiro. E como os critérios para determinar 
o tratamento diferem entre contabilidade e impostos, 
é possível ser considerado o proprietário para fins 
contábeis (leasing de capital), mas não para fins tributários 
ou vice-versa. Seu contador e consultor tributário deve 
determinar sua classificação.

**Observação: O tratamento tributário e contábil pode variar dependendo do 
tipo de leasing. As informações aqui contidas não devem ser consideradas 
assessoramento fiscal, contábil, jurídico ou financeiro definitivo. O cliente 
deve ter a análise de seu consultor jurídico ou tributário ou contador de todas 
as opções de classificação de leasing. Produtos e serviços podem variar de 
acordo com o país e podem não estar disponíveis em todos os países. 

*Sujeito a análise e aprovação de crédito e a outros termos e 
condições. Todo o financiamento fica a critério exclusivo da DLL.
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OTIMIZE SEUS ATIVOS E SUA EMPRESA
Sua empresa necessita tanto de capital como de 
crescimento e os equipamentos certos para ser 
competitivo. E para ter os dois, é necessário encontrar a 
solução financeira certa para sua empresa. Com a DLL, 
é possível manter seu capital e adquirir os equipamentos 
necessários e quando necessitá-los.

A alternativa mais inteligente 
à propriedade
O financiamento permite adquirir um ativo maior sem 
um pagamento inicial. Você paga pelo seu uso com seu 
orçamento operacional, não suas reservas de capital. 

No fim do prazo financeiro, você tem a opção de 
comprar o equipamento por uma fração do custo 
original, fazer upgrade para uma tecnologia mais nova, 
estender o prazo financeiro ou apenas devolver o 
equipamento para nós.

Financiar é o certo para sua empresa?
Ao decidir se você deve fazer leasing ou comprar direto, 
é necessário se fazer algumas perguntas:

• O equipamento sofrerá apreciação ou depreciação 
com o tempo?

• Qual será seu valor no fim do ciclo de vida 
útil econômico?

• O equipamento se tornará obsoleto antes do fim do 
seu ciclo de vida útil?

• O capital ou a linha de crédito para compra 
podem ser mais bem usados para aproveitar os 
retornos financeiros?

• Qual opção oferece à sua empresa as melhores 
vantagens tributárias?

Basicamente, se for um equipamento que aumentará 
em valor e é possível adquirir sem drenar suas reservas 
de capital, comprar pode ser sua melhor opção. 
Caso contrário, pensamos que é preciso considerar qual 
das muitas opções de financiamento disponíveis seria 
melhor para sua empresa.

E é aí onde nossa equipe, com seu know-how e 
redes no setor de construção, pode ajudar a tomar as 
decisões corretas.
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