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RESUMO 

 

O sistema tributário brasileiro é composto por leis e normas que regulamentam os tributos 

incidentes nas empresas e é conhecido por possuir uma elevada carga tributária. Os empresários 

por sua vez, buscam cada vez mais reduzir os seus custos fiscais, diante disso, o presente estudo 

buscou realizar um planejamento tributário em uma empresa que atua no ramo de comércio 

atacadista de bebidas e alimentos. O objetivo foi analisar qual dos regimes tributários irá 

apresentar uma menor carga tributária para a empresa e também, quais os impactos tributários 

causados com a abertura de uma loja varejista. Inicialmente foram apresentados os conceitos 

do sistema tributário brasileiro e de seus regimes, após foram realizados cálculos e um 

comparativo entre os regimes tributários, analisando qual dos regimes apresentou menor carga 

tributária para a empresa. A pesquisa se caracteriza como teórica-empírica, a qual utilizou 

métodos qualitativos e quantitativos, para tanto, realiza-se um estudo de caso exploratório. No 

regime tributário do lucro real, o custo tributário anual da empresa da empresa seria de R$ 

78.902,42 e de R$ 80.668,53 com a atividade de varejo. Por outro lado, no lucro presumido os 

custos seriam de R$ 91.738,38 e de R$ 95.987,05, para a atividade de atacado somente e para 

atacado e varejo respectivamente. A tributação no lucro real resulta em uma economia fiscal 

anual de R$ 12.835,96 no atacado e R$ 15.318,52 para as atividades de atacado e de varejo. 

Dessa forma, conclui-se que o lucro real é o regime tributário mais indicado para a empresa 

considerando a atividade de atacado e de atacado e de varejo simultaneamente.  

 

Palavras-chave: Sistema Tributário; Simples Nacional; Lucro Presumido; Lucro Real. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Amaral, et al., (2018), o sistema tributário brasileiro é caótico e de 

difícil entendimento. Nesse sistema existem quatro regimes de tributação: o simples nacional, 

o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado, para cada um desses regimes são editados 

leis, normas, resoluções e pareceres. Como se não bastasse, o tipo de atividade e até o produto 

comercializado pelas empresas podem alterar as normas tributárias aplicáveis. Nesse caos 

tributário, somente um bom planejamento tributário permite ao empresário brasileiro a 

continuidade de seus negócios. 

O planejamento tributário tem como objetivo auxiliar as empresas quanto aos regimes 

tributários, possibilitando que as mesmas escolham o regime mais adequado a sua realidade. 

Entre esses regimes o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real fazem parte do 

planejamento tributário, visto que para efetuar o pagamento dos tributos pelo lucro arbitrado 

não há necessidade de planejar. Além disso, o planejamento tributário auxilia a empresa na 

redução do passivo tributário e no pagamento indevido de tributos. 

Após a escolha do melhor regime tributário, a empresa passa a escriturar os 

documentos fiscais e, de acordo com o regime escolhido, apura os tributos devidos e também 

os créditos tributários. Essa atividade é desenvolvida por meio da contabilidade tributária ou da 

escrita fiscal que visa registrar os tributos conforme a norma contábil. Essa etapa é fundamental 

para o planejamento tributário das empresas, pois são geradas informações para o 

monitoramento do que foi planejado e ainda repensar o planejamento do próximo exercício 

social.  

Dessa forma, o estudo proposto é desenvolvido com o intuito de aprimorar o 

conhecimento sobre a legislação tributária, os impostos, o planejamento tributário e os regimes 

brasileiros de tributação e, deste modo, auxiliar a empresa em estudo a reduzir os seus custos 

tributários em conformidade com o que a lei permite. Através deste estudo foram realizados 

cálculos dos regimes tributários, para posteriormente averiguar qual dos regimes é o mais 

benéfico financeiramente para a empresa em estudo.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Num período de 30 anos da promulgação da constituição cidadã, de 1988 até o ano de 

2018 foram editadas no Brasil, somente em matéria tributária, 390.726 normas (AMARAL, ET 

AL., 2018). Dessa forma, o sistema tributário brasileiro é composto por um extenso conjunto 
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de normas e leis que regulamentam os impostos que uma organização precisa recolher. Por 

meio de um planejamento fiscal eficiente o empresário pode adotar o regime tributário mais 

benéfico a entidade e ainda reduzir os custos fiscais respeitando a legislação vigente. No 

entanto, esse planejamento não é uma tarefa simples, pois o sistema tributário brasileiro é um 

dos mais complexos do mundo.  

Dentre todos os regimes tributários recomenda-se avaliar qual representa melhor 

relação custo/benefício para a empresa. As organizações podem optar por realizar a 

modificação do seu regime tributário, para isso, devem analisar as informações do último ano 

para que possam solicitar a alteração tributária dentro do prazo estipulado por cada regime. 

Nenhuma empresa deseja pagar mais impostos do que é obrigado perante a lei, e também, não 

deve correr o risco de pagar valores reduzidos e ser penalizada com multas e sanções.  

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Diante a ampla competitividade existente nos dias atuais, é importante que as empresas 

busquem reduzir os seus custos ao máximo possível. Entre esses custos, os tributários 

representam uma parcela significativa dos desembolsos das empresas. Através do planejamento 

tributário é possível identificar formas menos onerosas de tributação e ainda manter o 

cumprimento da legislação vigente. 

Empresas que atuam no setor do comércio estão expostas a um alto nível de 

competitividade. No comércio, o negócio pode ser desenvolvido como atacado ou varejo, sendo 

a principal diferença o público-alvo, que no primeiro são empresas ou revendedores e no 

segundo o consumidor em geral, pessoa física. Nesse sentido, algumas empresas podem atuar 

em ambos os segmentos, do varejo ao atacado.  

Diante deste cenário, o presente trabalho busca responder: Qual o melhor regime 

tributário para uma empresa que já atua no comércio atacadista pelo regime tributário do lucro 

real e qual seria o impacto tributário da abertura de um comércio varejista? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos servem para nortear o desenvolvimento do trabalho servindo como base 

para compreender o que se deseja com o estudo. Portanto, para um adequado delineamento 

deste estudo, definem-se neste tópico o objetivo geral e os objetivos específicos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Avaliar se o atual regime tributário, lucro real, é o mais vantajoso para a empresa que 

atua no ramo de atacado de comércio de bebidas e alimentos e qual o impacto tributário na 

abertura de uma loja varejista. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral, deverão ser contemplados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Identificar a legislação e os aspectos gerais dos regimes tributários; 

b) Identificar o atual custo tributário com o regime vigente; 

c) Realizar os cálculos de cada regime tributário e apresentá-los através de quadros; 

d) Comparar os resultados dos cálculos e analisar qual apresenta maior economia para 

a empresa. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O cenário atual econômico brasileiro está competitivo, causando impactos em quase 

todos os setores das empresas, gerando a necessidade de redução de custos e de melhorias em 

seus resultados econômicos e financeiros. É compreensível que os empresários busquem cada 

vez mais reduzir os seus gastos para que a empresa fique mais competitiva no mercado. 

Esse trabalho se justifica porque o planejamento tributário, foco deste estudo, pode 

proporcionar redução dos custos através da economia tributária. Para que o planejamento 

tributário seja eficiente é necessário ter conhecimento sobre os regimes tributários, visto que o 

sistema tributário brasileiro é complexo, possui seus tributos elevados e a sua legislação é 

modificada frequentemente. A escolha assertiva do regime tributário é um passo importante 

para o sucesso de uma organização já que, para algumas empresas, o pagamento destes tributos 

acaba comprometendo o seu caixa. 

Para garantir a saúde e estabilidade financeira das organizações é significativo realizar 

um planejamento tributário anual, fazendo um levantamento de dados e verificando qual o 

melhor regime tributário para a empresa, caso seja necessário, mudar o enquadramento 

tributário que a empresa está no momento para outro mais benéfico. Antes de qualquer alteração 

é importante estudar, analisar e avaliar os regimes tributários verificando qual irá trazer mais 

benefícios para a empresa, pois a escolha errada pode fazer com que a empresa pague um 

conjunto de impostos inadequados, ou até mesmo, deixar de pagar impostos obrigatórios, 
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correndo o risco de sofrer multas. Destaca-se que o regime tributário escolhido será utilizado 

durante o ano exercício fiscal. 

O planejamento tributário vem sendo utilizado como uma ferramenta econômica nas 

empresas, além de melhorar a saúde financeira, proporcionando que a mesma seja mais 

competitiva no mercado. Diante tantas complexidades de normas e cálculos tributários fica 

significativo a importância de um profissional contábil para realizar essas análises e possíveis 

correções e alterações.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O referencial teórico serve como base para o desenvolvimento do trabalho, é neste 

capítulo que se alude às discussões já feitas por outros autores sobre determinado assunto. De 

acordo com Bento (2012) a revisão da literatura é importante para ter uma ideia precisa sobre 

o estado atual dos conhecimentos sobre um tema, as suas lacunas e a contribuição da 

investigação para o desenvolvimento do conhecimento. Rampazzo e Corrêa (2008) citam que 

a pesquisa é uma busca constante de saber mais, saber melhor, saber como, saber quando e 

saber o já sabido, para a construção de um conhecimento novo. 

Nesta etapa apresentam-se aspectos para uma melhor organização dos propósitos 

citados anteriormente. Os assuntos são relacionados ao sistema tributário brasileiro, aos 

tributos, à contabilidade tributária, ao planejamento tributário e aos regimes tributários, o 

simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. 

 

2.1 SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Não existe uma data definitiva que os tributos começaram a ser utilizados no Brasil, 

Barros (2012) descreve que a atividade tributária está presente em todas as fases da civilização, 

no Brasil começou a ser mais utilizado na época da colonização, naquele período não existia 

um método desenvolvido a fim de estabelecer as quotas de impostos. Afonso, Soares e Castro 

(2013) alegam que os pilares do sistema tributário brasileiro foram definidos no início dos anos 

1960, naquela época a economia do país era subdesenvolvida, muito fechada ao exterior e com 

uma inflação elevada, após 1960 a contabilidade foi se atualizando e acompanhando a evolução 

da sociedade.  

O sistema tributário brasileiro é regulamentado e fiscalizado pelo CNT - Código 

Nacional Tributário, o qual tem como objetivo nortear os tributos. No seu art. 1° da Lei nº 5.172 

de 25 de outubro de 1966 (Brasil, 1966) possui a definição: 

Com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 

1965, o sistema tributário nacional estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 

XV, alínea b, da Constituição Federal as normas gerais de direito tributário aplicáveis 

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva 

legislação complementar, supletiva ou regulamentar. 

Para uma melhor compreensão da citação acima, o sistema tributário é um conjunto de 

regras jurídicas que possuem como objetivo regulamentar o recolhimento de tributos no âmbito 

federal, estadual e municipal. Rebelato (2020) diz que o direito é a ciência das normas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art5xvb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art5xvb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art5xvb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art5xvb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art5xvb
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obrigatórias que disciplinam as relações sociais, sendo assim, a contabilidade e o direito são 

ciências que caminham juntas e contemplam-se. 

Santos (2014) cita que o regime tributário é constituído pelo fato gerador, pelo 

contribuinte e pela base de cálculo. Ainda de acordo com o autor, o fato gerador é um fato 

hipotético que ao se tornar realidade produz uma obrigação tributária, já o contribuinte é 

definido como o sujeito passivo da obrigação tributária, é aquele que tem a obrigação de pagar 

o tributo, e por fim, a base de cálculo, é um valor em percentual que indicará qual o valor deve 

ser pago para quitar o tributo. 

A estrutura do sistema tributário brasileiro é conhecida por ser complexa, Silveira, 

Passos e Guedes (2018) partilham dessa opinião e citam que além de ser complexa, é ineficiente, 

custosa, e de difícil compreensão. Com um mesmo consentimento, Rodrigues e Oliveira (2017) 

relatam que o sistema tributário brasileiro é repleto de injustiças e que o modelo de tributação 

é significativamente o mais injusto. Rodhen (2006) com uma mesma convicção, cita que a alta 

carga tributária é causada pela complexidade do sistema tributário e de sua estrutura mal 

elaborada, o que faz com que os empresários pensem que os tributos cobrados são injustos, pois 

não recebem o retorno do governo com os benefícios que deveriam ter.             

O Estado deve arrecadar os tributos e fazer deles benefícios para um bem em comum, 

ou seja, para a sociedade como um todo. Rodrigues e Oliveira (2017) ressaltam que é por meio 

da tributação que o Estado pode alcançar seus objetivos, as receitas públicas são compostas 

pelo recolhimento de tributos e estes devem ser retribuídos para a sociedade em forma de 

serviços essenciais. Zittei, Lugoboni e Souza (2016) salientam que os cidadãos brasileiros 

deveriam ter conhecimento da estrutura do Estado, do seu modelo de gestão e da política 

tributária, bem como, fazer o acompanhamento do recolhimento dos impostos e verificar se 

estes estão sendo destinados de forma correta. 

Conforme exposto acima, Lima e Rezende (2019) especificam os direitos sociais, 

sendo a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Diante disso, fica explícito a 

importância de o Estado fornecer esses serviços perante a sociedade como uma retribuição dos 

impostos recolhidos.  

 

2.2 TRIBUTOS 

Tributos são valores recolhidos ao poder público e possuem o seu conceito no art. 3° 

da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Brasil, 1966) como: “prestação pecuniária 

compulsória em moeda cujo valor nela possa se exprimir, instituída em lei e cobrada mediante 
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atividade administrativa plenamente vinculada”. Para um melhor entendimento, tributos são 

cobranças obrigatórias criadas e regulamentadas por leis, Lengler (2012) define que os tributos 

são divididos entre impostos, taxas e contribuições de melhoria: 

a)   Os impostos são obrigações pecuniárias do cidadão ao Estado, são de natureza geral 

e independentes da prestação de atividades ou serviços específicos; 

b)  A taxa tem como fato gerador a atividade estatal específica, decorre de bens ou 

serviços oferecidos pelo Estado; 

c)    As contribuições de melhoria acontecem quando há um investimento público e 

estes investimentos são valorizados.  

Além destas composições, os impostos são divididos em federais, estaduais e 

municipais. Os impostos e tributos federais são destinados ao governo federal e a coleta destes 

encargos possuem o objetivo de custear os gastos do Estado. Carvalho e Santana (2021, p. 5) 

descrevem quais sãos esses impostos e tributos: 

Imposto  sobre  Operações Financeiras:(IOF);  Imposto  sobre  Importação  

(II);  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados (IPI);  Imposto  sobre  a  Renda  da  

Pessoa  Física  (IRPF);  Imposto  sobre  a  Renda  da  Pessoa Jurídica (IRPJ); 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); Programa de  

Integração  Social  (PIS);  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido  (CSLL);  

Fundo  de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e, Instituto Nacional do Seguro 

Nacional (INSS). 

O estado recebe uma menor quantia de impostos em comparação ao governo federal. 

Carvalho e Santana (2021, p. 5) citam estes impostos, sendo: “Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

(IPVA); e, o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).” Esse modelo de 

tributação tem como finalidade gerar financiamentos e investimentos em todo o estado. 

Os impostos de competência municipal, por sua vez, são destinados ao governo 

municipal, ainda de acordo com Carvalho e Santana (2021, p. 5) são incluídos: “o Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI); e, Imposto sobre Serviços (ISS)”. Essa arrecadação é feita com o propósito de 

fazer manutenções nos municípios, cumprindo com as obrigações públicas aos moradores. 

Vaz e Tomé (2018) afirmam que os impostos contribuídos pelas pessoas físicas e 

jurídicas são divididos em diretos e indiretos e que o imposto direto incide diretamente sobre a 

renda da pessoa, e os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre os bens que consumimos 

diariamente. Para uma melhor clareza da diferença destes impostos, no imposto direto pode-se 

usar o IPTU como exemplo, já no imposto indireto, a compra de roupas, produtos alimentícios, 
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medicamentos, são alguns dos exemplos que ajudam a compreender melhor (VAZ; TOMÉ, 

2018). 

Santos e Oliveira (2008) destacam que para a obrigação tributária existir é necessário 

haver um vínculo jurídico entre o sujeito ativo e o sujeito passivo para que o estado possa exigir 

os tributos. Na relação jurídica o sujeito ativo é a pessoa jurídica que possui o poder de exigir 

tributos e o sujeito passivo é o contribuinte dos tributos (SEIXAS FILHO, 2005). 

Para o Estado se sustentar ele precisa recolher recursos da sociedade, sendo eles, os 

tributos pagos pelas pessoas físicas e jurídicas. Barros (2012) considera que a carga de tributos 

varia conforme as necessidades do próprio governo e da sociedade, conforme a humanidade se 

transforma, consequentemente altera as suas necessidades, cabendo ao Estado conseguir 

recursos necessários para atender as demandas sociais. 

Com a complexidade das leis brasileiras e de seus tributos, fica indispensável que as 

empresas busquem um bom planejamento tributário para a obtenção de sucesso em suas 

atividades. De acordo com Silva e Macêdo (2019) o Brasil é um dos países que possui uma das 

maiores cargas tributárias, e para as empresas obterem sucesso precisam de uma boa gestão 

tributária.   

 

2.3 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA  

A contabilidade tributária vem sendo estudada gradativamente nos últimos anos. Eloy 

Junior, Soares e Casagrande (2014) citam que a contabilidade tributária é uma das 

especializações mais antigas dentro da contabilidade, e que a contabilidade e a contabilidade 

tributária tiveram sua origem junto com a criação dos tributos, nas mais antigas civilizações. 

A contabilidade tributária tem como objetivo aplicar a legislação tributária dentro das 

organizações, Nazário, Mendes e Aquino (2008) relatam que os profissionais que atuam nesse 

ramo devem buscar formas de reduzir o pagamento de tributos das empresas, ficando atentos 

às mudanças da legislação. Rhoden (2006) cita que a contabilidade tributária recebe um grande 

destaque pois, o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, o que causa uma 

grande onerosidade para a classe empresarial. 

Para Esteves (2013), a contabilidade tributária é a contabilização de lançamentos de 

operações de uma empresa, a qual produz o fato gerador dos tributos incidentes sobre o lucro 

ou resultados excedentes, e que estes venham gerar obrigações tributárias principais. Em 

resumo, a contabilidade tributária tem como finalidade estudar e apurar os fatos geradores de 

informações e pagamentos de tributos. 
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Gazola (2012) afirma que com a complexidade do regime tributário, os empresários 

que não procuram assessoria contábil ficam sujeitos a falhas e erros em suas mensurações 

fiscais, com isso, surge a importância de realizar a contabilidade tributária com profissionais do 

ramo. Ainda de acordo com Gazola (2012) a empresa que escolhe o regime tributário de forma 

equivocada e pelo método mais fácil, corre o risco recolher mais tributos do que é obrigado, 

acarretando em prejuízo fiscal. 

O profissional contabilista precisa estar sempre se atualizando perante a legislação, 

para estar de acordo com as normas exigidas pelo Estado. Nazário, Mendes e Aquino (2008) 

acrescentam que o contabilista precisa agregar valor ao seu trabalho, obtendo novos 

conhecimentos, assim, tornando-se um profissional com diferenciais em um mercado 

competitivo e acirrado. 

O contador que exerce a função fiscal na empresa tem como responsabilidade 

monitorar se os impostos estão sendo pagos de forma correta e também deve fazer um 

levantamento anual dos dados financeiros da empresa, analisando se o atual regime tributário 

ainda é o mais benéfico ou se é possível a alteração para um mais vantajoso. Nazário, Mendes 

e Aquino (2008, p. 65) definem: “um dos diferenciais para os profissionais da área contabilista 

é a parte tributária, uma vez que o ônus fiscal, que diminui a capacidade de gerar riquezas nas 

empresas, requer do profissional, práticas de gerenciamento eficazes e constantes para preservar 

a continuidade do empreendimento.” 

Diante o exposto fica visível a importância do profissional contábil com conhecimento 

especializado em contabilidade tributária. Gazola (2012) cita que existem muitas formas legais 

de reduzir a carga tributária, sendo a contabilidade tributária uma das ferramentas mais 

importantes para o planejamento tributário. 

 

2.4 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

A necessidade de obtenção e gestão de recursos financeiros faz com que as empresas 

avaliem com frequência a sua gestão tributária com a intenção de redução da carga tributária. 

Para Jordão e Oliveira (2016) as mudanças ocorridas no ambiente de negócios pelo processo da 

globalização fazem com que as empresas busquem ser mais competitivas, exigindo que os 

empresários realizem ações em busca do crescimento empresarial. 

O planejamento tributário é um conjunto de procedimentos que tem como objetivo 

redução de gastos fiscais de forma legal. Siqueira, Cury e Gomes (2011) definem o 

planejamento tributário como uma ferramenta da gestão empresarial, sendo um estudo das 

alternativas lícitas de formalização jurídica de determinada operação, antes que o fato gerador 
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ocorra, para que o contribuinte possa escolher a opção que apresente o menor ônus tributário 

possível. 

A redução dos custos tributários de forma legal é um direito de todas as organizações, 

os autores Oliveira e Gonçalves (2013) afirmam que o planejamento tributário pode ser 

utilizado por qualquer empresa, independentemente de seu porte. Silva e Macêdo (2019) 

compartilham do mesmo ponto de vista, destacando que o planejamento tributário é uma 

ferramenta essencial dentro das organizações, quando feita de forma correta ameniza os custos 

e aumenta a capacidade produtiva. 

Diante o conteúdo exposto, verifica-se que a redução da carga tributária traz benefícios 

financeiros para as empresas, mas é importante não confundir o planejamento tributário com a 

sonegação de impostos. Santos e Oliveira (2008) descrevem que, o planejamento tributário é 

escolher de forma lícita opções que reduzam os tributos pagos por uma organização, já a 

sonegação utiliza formas ilegais para deixar de recolher tributos, causando fraudes quanto à 

obrigação fiscal. 

De acordo com Andrade (2010) quando a empresa realiza um planejamento tributário 

de forma eficiente, o mesmo agrega muitos benefícios, ajuda a analisar todas as informações 

geradas, auxilia de forma certeira quanto ao enquadramento fiscal, na economia e na tomada de 

gestão. Oliveira e Gonçalves (2013, p. 42) possuem um mesmo consentimento sobre a 

importância e benefícios do planejamento e ainda citam que: 

O desconhecimento por parte dos dirigentes das organizações perante a 

legislação tributária é um dos motivos que prejudicam as empresas, pois deixam de 

utilizar uma ferramenta que além de reduzir custos fiscais desnecessários também 

ajudam aumentando a competitividade da organização. 

Andrade (2010) relata que o planejamento tributário pode ser considerado como uma 

das principais ferramentas para obtenção de sucesso na administração de uma empresa. Os 

autores Oliveira e Gonçalves (2013) partilham da mesma opinião e citam que o planejamento 

tributário vai além do benefício da redução de impostos, serve também como uma preparação 

para mudanças tributárias que possam surgir e como uma tentativa de antecipá-las.  

As empresas que realizam o planejamento tributário além de provir economia 

financeira também ficam livres de preocupações e complicações, pois, tudo é feito de forma 

legal perante a lei. Souza e Pavão (2020, p. 6), citam: “mas para que tenha um bom resultado é 

imprescindível que a organização tenha uma contabilidade fidedigna, ou seja, a mesma deve 

seguir as normas e princípios contábeis normalmente aceitos, considerando o que recebe e gasta 

verdadeiramente”. 
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2.5 REGIMES TRIBUTÁRIOS 

O regime tributário brasileiro é um conjunto de leis que regulamentam os tributos das 

organizações, permitindo que as mesmas recolham os tributos conforme o seu enquadramento. 

Junqueira e Castro (2016) afirmam que o Estado age de forma inteligente ao garantir seus 

recursos através do recolhimento de tributos das empresas. 

 Antes de optar por um regime tributário é necessário verificar em qual modelo de 

tributação a empresa se enquadra. Santos e Oliveira (2008) definem que a escolha do regime 

tributário e o seu enquadramento são os fatores que irão definir a incidência e a base de cálculo 

dos impostos federais. 

A insatisfação dos brasileiros perante o sistema tributário se distende cada vez mais, 

uma vez que, os tributos estão cada vez mais elevados. O autor Souza (2016) descreve que não 

existe regime de tributação ruim, mas sim, falta de conhecimento dos empresários em relação 

aos tributos, os mesmos buscam optar pelo regime mais fácil, e esquecem dos benefícios para 

as empresas. De acordo com Souza (2016) para cada atividade exercida existe um regime de 

tributação apropriado, que possibilita a melhoria dos resultados financeiros. 

Cada país possui um regime tributário diferenciado e a carga tributária varia conforme 

suas legislações. Lima e Rezende (2019, p. 239) compartilham que “o Brasil possui altamente 

uma das maiores cargas tributárias do mundo, atingindo quase 40% do Produto Interno Bruto 

(PIB) e elevando, dessa forma, o custo dos produtos e serviços nele produzidos”. Nascimento 

(2018) salienta a importância de acompanhar a atualização das legislações a fim de garantir que 

a empresa realize as operações de forma correta, analisando as especificidades das atividades 

realizadas. 

Lima e Rezende (2019) citam os regimes de tributação vigentes para a apuração dos 

impostos, sendo eles: simples nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Os 

regimes que fazem parte do planejamento tributário são os três primeiros citados, o lucro 

arbitrado geralmente é utilizado quando a Receita descobre sonegação da empresa e a mesma 

passa a ser obrigada a tributar pelo regime ou quando a empresa deixa de fazer a contabilização 

de suas movimentações. De acordo com Nascimento (2018) é necessário realizar uma análise 

de qual regime tributário deve ser adotado pela empresa, essa escolha é de responsabilidade do 

contador e da empresa, os mesmos devem se assegurar quanto às normas jurídicas e seus efeitos. 

 

2.5.1 Simples Nacional 

O regime do simples nacional possui sua definição no site do Simples Nacional (2021) 

sendo: “[...] um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 
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aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006”. Reis e Silva (2020) citam que o mesmo tem como objetivo 

a diminuição da carga tributária, fazendo com que as empresas optantes se tornem mais 

competitivas no mercado. 

O art. 13º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Brasil, 2006) 

informa que o simples nacional é recolhido de forma mensal. O mesmo possui uma abreviação 

que facilita a pronúncia de um nome extenso, de acordo com Bratti (2019) o nome completo é 

regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte. As empresas que já atuam no mercado por um 

outro regime podem solicitar a alteração para o simples, o mesmo deve ser feito durante o mês 

de janeiro, já as empresas em “...início de atividade a partir de 01/01/2021 para serem incluídas 

nesse regime, elas precisam fazer a solicitação com o prazo de 30 dias contados do último 

deferimento de inscrição, desde que não tenham decorridos 60 dias de inscrição de CNPJ” 

(SIMPLES NACIONAL, 2021). 

A autora Andrade (2010) informa que o sistema tem como principal característica a 

unificação de oito tributos, sendo eles: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica  (IRPJ); 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS; PIS/PASEP); 

Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);  Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação (ICMS) e  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Estes foram 

substituídos pela alíquota global que segundo os autores Reis e Silva (2020) ela varia com a 

faixa de 4% a 17,42%. É importante ressaltar que o simples não considera todos os impostos, 

ficando alguns não integrados, como por exemplo: IOF, II, IE, ITR, FGTS, entre outros. 

Para o cálculo do simples nacional é necessário: (1) determinar o ramo de atividade da 

empresa; (2) obter a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração e 

(3) obter o faturamento do período de apuração. Por meio da Receita Bruta Total dos últimos 

12 meses (RBT12) e da atividade da empresa obtém-se a alíquota nominal e a parcela a deduzir 

para cálculo da alíquota efetiva. Posteriormente, aplica-se a alíquota efetiva sobre a receita do 

período de apuração para obter o simples a pagar. O art. 18° da Lei Complementar nº 155, de 

27 de outubro de 2016 (Brasil, 2016) específica que: 

 

§ 1o A.  A alíquota efetiva é o resultado de: RBT12xAliq-PD, em que: 

                                                                            RBT12 

I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período 

de apuração;       
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II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei 

Complementar;               

III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei 

Complementar.             

§ 1o-B.  Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da 

alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a 

V desta Lei Complementar, observando-se que:   

I - O percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por 

cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos 

federais da mesma faixa de receita bruta anual;        

II - Eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota 

efetiva será transferida para o tributo com maior percentual de repartição na respectiva 

faixa de receita bruta.     

    

Beck e Plastina (2018) citam que após achar a alíquota efetiva ela deve ser aplicada 

sobre a receita bruta mensal do mesmo período para apurar o montante total devido no mês. 

Ainda de acordo com os autores Beck e Plastina (2018, p. 6) "para a apuração individual de 

cada um dos tributos, deve-se aplicar os percentuais de repartição dos tributos, conforme a faixa 

de faturamento calculada”. 

De acordo com Bratti (2019) os anexos são divididos em cinco modelos, sendo eles: I 

comércio; II indústria; III, IV e V são relacionados com receitas decorrentes da prestação de 

serviços, possuem algumas diferenças que se encontram na Lei Complementar 123/2006. A 

empresa em estudo trabalha no ramo de comércio atacadista e se enquadra no anexo I, no 

primeiro quadro, temos os dados relacionados à atividade e ao anexo, o mesmo foi elaborado 

tendo como base os dados coletados no site da Presidência da República da Lei Complementar 

123 de 2006. 

 

QUADRO 1 - ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº I 123/2006. 

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio 

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$) 

1ª Faixa Até 180.000,00 4,00% - 

2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% 5.940,00 

3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% 13.860,00 

4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% 22.500,00 

5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% 87.300,00 

6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% 378.000,00 

Percentual de Repartição dos Tributos 

Faixas IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 

1ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00% 

2ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00% 

3ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

4ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

5ª Faixa 5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50% 

6ª Faixa 13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% - 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Conforme o quadro 1, a empresa precisa se enquadrar dentro do faturamento para 

poder optar pelo regime do simples e a apuração dos seus tributos varia conforme sua receita 

bruta. Existem empresas que exercem atividades de anexos diferentes, neste caso os artigos 194 

e 195 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (Brasil, 2009) definem 

que a empresa deve discriminar mensalmente a receita bruta, destacada por estabelecimento e 

por atividade enquadrada nos anexos I a V da Lei Complementar nº 123, de 2006, e também 

deverá elaborar folha de pagamento mensal, destacando a remuneração dos trabalhadores. 

Na coleta de dados foi constatado que a empresa em estudo fica proibida de optar pelo 

regime do simples nacional por impedimentos legais, primeiro porque a empresa possui um 

faturamento maior do que é permitido neste regime, segundo, na abertura da conveniência os 

proprietários serão os mesmos, os quais possuem mais de 10% do capital do comércio 

atacadista. Além disso a empresa possui um elevado valor em crédito de ICMS, que não poderia 

ser aproveitado no regime tributário do simples nacional.  

 

2.5.1.1 Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual 

Paes (2014) cita que as microempresas e as pequenas empresas possuem uma alta 

representatividade na economia, principalmente na questão de oferta de empregos. A definição 

do enquadramento em relação ao faturamento das microempresas e empresas de pequeno porte, 

é encontrado no art. 2° da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 (Brasil, 1996), sendo: 

Microempresa, receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais) e no caso de empresa de pequeno porte, receita bruta 

anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

O microempreendedor individual foi instituído pelo art. 18-A da Lei complementar nº 

128, de 19 de dezembro de 2008 e traz a seguinte descrição: “microempreendedor Individual - 

MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo simples 

nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, 

na forma prevista neste artigo”. Para ser considerado MEI o empresário individual precisa ter 

auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$81.000,00 (oitenta e um mil reais). 

 

2.5.2 Lucro Presumido 

O lucro presumido é conhecido por ser um regime descomplicado, é feito através de 

uma presunção do lucro, Carvalho e Santana (2021, p. 9) relatam que “[...] o lucro presumido 

se perfaz numa maneira simplificada de apurar o imposto de renda e a contribuição social”. 
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Ainda de acordo com os autores o lucro presumido obtém uma escrituração contábil 

simplificada, sendo necessária apenas a realização no livro caixa, é uma opção com alíquotas 

fixas, tornando o processo e fiscalização da contabilidade mais rápida e facilitada. 

Monteiro, et al., (2019) afirmam que nesse regime tributário o montante a ser tributado 

é determinado com base na receita bruta, através das alíquotas em função da atividade geradora 

da receita. Os autores também citam que a composição para encontrar a base de cálculo da 

receita bruta é feita pela soma da receita de venda de bens e serviços em conta própria e pela 

receita de bens e serviços em conta alheia, deduzindo as vendas canceladas, as devoluções das 

vendas, os descontos incondicionais cedidos e os IPI, ICMS e ST. 

Rebelato (2020) descreve que a forma de apuração do lucro presumido ocorre de forma 

trimestral e as empresas devem apurar nos dias, 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 

de dezembro de cada ano-calendário, a autora também destaca que nada impede que a empresa 

faça o pagamento mensal. “Após efetuar a opção pela tributação do lucro presumido a mesma 

terá duração de todo ano-calendário, não sendo permitindo a pessoa jurídica mudar a forma de 

tributação” (CAMBRUS, 2017, p. 32). 

Cambrus (2017) cita que todas as pessoas jurídicas que não são obrigadas a tributar 

pelo lucro real podem optar pelo lucro presumido. De acordo com o art. 13° da Lei 9.718 de 27 

de novembro de 1998 (Brasil, 1998): 

A receita bruta total no ano-calendário anterior igual ou inferior a R$ 

78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e 

quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-

calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de 

tributação com base no lucro presumido. 

O Brasil criou esse sistema de presunção para facilitar o sistema de tributação para 

alguns contribuintes. Monteiro et al., (2019, p. 55) descrevem que, “no regime do lucro 

presumido são quatro os tipos de impostos federais incidentes sobre o faturamento, dentre eles 

o PIS e a COFINS, que devem ser apurados mensalmente, e o IRPJ e a CSLL que possuem a 

apuração trimestralmente”. 

Os autores Reis e Silva (2020) citam que as principais diferenças do lucro presumido 

e do simples nacional estão relacionadas com o cumprimento das obrigações acessórias e nas 

alíquotas de apuração do imposto. No simples existe um anexo com alíquotas para cada 

atividade exercida e o seu faturamento, por outro lado, no presumido as alíquotas independem 

do faturamento, provém somente das atividades. As empresas optantes pelo lucro presumido se 
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dão por meio do pagamento do primeiro Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

(DARF) do imposto em janeiro ou no início da atividade. 

 

2.5.2.1 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) 

Conte (2017) cita que o IRPJ é um tributo federal que deve ser pago por todas 

empresas, pode ser apurado mensalmente, trimestralmente ou anualmente, tem como objetivo 

impulsionar a economia fazendo com que o seu retorno seja para a sociedade como um bem em 

comum. Para encontrar a base de cálculo do IRPJ é necessário aplicar a alíquota de (8%) da 

atividade exercida pela empresa em estudo sobre a receita bruta (+) outras receitas/ganhos de 

capital (=) base de cálculo do IRPJ. Almeida (2020) aponta que depois de encontrado a base de 

cálculo do período desejado, é feito o cálculo do IRPJ a pagar, para isso, é aplicado a alíquota 

de 15% e mais o adicional de 10% sobre o lucro que exceder R$ 60.000,00 no trimestre.  

O CSLL é um imposto federal que incide sobre o lucro líquido, traz em seu art. 1° da 

Constituição na Lei 7689 de 15 de dezembro de 1988 a seguinte descrição “fica instituída 

contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da 

seguridade social”. O recolhimento do imposto é feito de forma trimestral a partir da DARF e 

possui a mesma base de cálculo que o IRPJ, mudando apenas a alíquota, que de acordo com 

Almeida (2020) a alíquota da CSLL é de 9%. Para a apuração da base de cálculo da CSLL, 

Rebelato (2020) descreve que para as empresas que exercem atividades de vendas de produtos, 

mercadorias e prestação de serviços deve ser apurado 12% e para as empresas que prestam 

serviços em geral, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens 

imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza o percentual é de 32%.  

 

2.5.3 Lucro Real 

Rodhen (2006) diz que o lucro real é uma das opções que as empresas possuem para 

fazer o apuramento dos seus tributos. Souza et al., (2018, p. 801) cita que o lucro real “[...] é 

um conjunto de dados contabilizados que conforme os ajustes feitos dentro do Livro de 

Apuração do Lucro Real (LALUR) é determinado se a empresa obteve lucro ou prejuízo” 

O art. 6º da Lei n° 1.598 de dezembro de 1977 (Brasil, 1977) destaca que esse regime 

tributário é baseado sobre o lucro líquido da empresa e ajustado por adições, exclusões ou 

compensações autorizadas e prescritas pela legislação tributária. Diante o exposto é importante 

que os empresários que desejam optar pelo lucro real tenham uma boa organização, documentos 

pertinentes, contabilidade em dia, relatórios contábeis e inventário.  
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Da mesma forma que os demais regimes tributários, "a adoção da forma de pagamento 

do imposto de pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, será irretratável para todo o 

ano-calendário.” (Art. 3° da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, Brasil, 1996). Monteiro et 

al. (2019) define que os tributos Federais incidentes nas empresas optantes pelo lucro real são 

o PIS e a COFINS, e os impostos do IRPJ e da CSLL, sendo os dois primeiros apurados 

mensalmente sobre o faturamento e os dois últimos trimestralmente ou anualmente. É 

importante destacar que o IRPJ pode ser apurado mensalmente com o balanço de suspenção ou 

redução, mas como a empresa em estudo não obteve prejuízos, ele não é aplicado neste trabalho.  

A apuração trimestral é feita nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 

de dezembro de cada exercício, os autores Carvalho e Santana (2021) afirmam que a maneira 

de apuração vai depender de como é feito na primeira quota. As empresas que optam pela forma 

trimestral devem realizar quatro balanços distintos, quatro apurações definitivas, recolhimento 

trimestral do IRPJ e CSLL, um balanço anual societário, lembrando que em casos de prejuízos 

fiscais a mesma não paga estes tributos. Já as empresas que escolhem fazer a tributação de 

forma anual devem elaborar um balanço definitivo e fazer os doze recolhimentos mensais de 

IRPJ e CSLL com base em estimativas. Se houver prejuízos fiscais os mesmos são 

compensados integralmente. 

Chiodi (2020) ressalta que a tributação deste regime para algumas empresas pode ser 

de forma optativa e para outras de forma obrigatória, sendo que para a base do cálculo são 

necessários resultados precisos. De acordo com o art. 59 da Instrução Normativa RFB Nº 1700 

de 14 de março de 2017 (Brasil, 2017): 

 

São obrigadas ao regime de tributação do IRPJ com base no lucro real as 

pessoas jurídicas: 

I - cuja receita total no ano-calendário anterior tenha excedido o limite de 

R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou de R$ 6.500.000,00 (seis 

milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade no 

período, quando inferior a 12 (doze) meses; 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, 

bancos de desenvolvimento, agências de fomento, caixas econômicas, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 

corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas 

de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruem de benefícios 

fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 

pelo regime de estimativa, na forma prevista nos arts. 33 e 34; 

VI - que exploram as atividades de prestação cumulativa e contínua de 

serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 
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administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes 

de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); ou 

VII - que exploram as atividades de securitização de créditos imobiliários, 

financeiros e do agronegócio”. 

 

Ainda de acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1700, art. 62 de 14 de março de 

2017 (Brasil, 2017): 

Na determinação do lucro real e do resultado ajustado serão adicionados ao 

lucro líquido do período de apuração: 

I - os custos, as despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as 

participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, 

de acordo com a legislação do IRPJ ou da CSLL, não sejam dedutíveis na 

determinação do lucro real ou do resultado ajustado; e 

II - os resultados, os rendimentos, as receitas e quaisquer outros valores não 

incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com essa mesma legislação, 

devam ser computados na determinação do lucro real ou do resultado ajustado. 

 

As empresas que apuram os tributos pelo lucro real devem ter um cuidado extremo em 

seu controle financeiro pois são tarifadas pela sua receita e seus gastos reais. Arcain (2020) 

partilha dessa mesma ideia, e cita que o lucro real é conhecido como a tributação feita sobre o 

faturamento pelo demonstrativo do balanço. Existem alguns benefícios desse regime, por 

exemplo, uma tributação justa, crédito do PIS e COFINS e se a empresa apresentar resultados 

negativos não possui a obrigação de pagar tributos.  

 

2.5.3.1 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) 

De acordo com Almeida (2020) os regimes do lucro presumido e do lucro real possuem 

as mesmas alíquotas de apuração destes tributos, sendo 9% para a CSLL, e 15% para o IRPJ 

mais o adicional de 10% quando exceder o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil) trimestral. 

Estes tributos podem ser recolhidos de forma definitiva trimestralmente ou anualmente com 

base em estimativas mensais. 

Para uma melhor compreensão sobre o recolhimento desses tributos foram realizados 

os quadros 2 e 3 com a base de cálculo para chegar no montante final a pagar. No quadro 2 é 

apresentado a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica de forma definitiva e por 

estimativa. 

 

QUADRO 2 – APURAÇÃO TRIMESTRAL E ANUAL DO IRPJ. 

Trimestral (definitivo) Anual (estimativa) 

Resultado Contábil antes do IRPJ Faturamento mensal x (1,6% / 8% / 16% / 32%) 

(+) Adições (+) Demais Receitas e Ganhos de Capital 

(-) Exclusões (=) Base de Cálculo 

(=) Lucro Real Antes da Compensação de Prejuízos (x) Alíquota Nominal de 15% 
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(-) Compensação de Prejuízos Fiscais (x) Alíquota Adicional do IR 10% 

(=) Lucro Real depois da Compensação de Prejuízos (-) IR Retido na Fonte 

(x) Alíquota Normal de 15% (-) Dedução de Incentivo Fiscais 

(x) Alíquota Adicional do IR 10% (=) IRPJ Estimado a Pagar 

(=) IRPJ Apurado   

(-) Dedução de Incentivos Fiscais   

(-) IRPJ Devido dos Meses Anteriores   

(-) IR Retido na Fonte   

(=) IRPJ Real a pagar   

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

No quadro 3 é demonstrado o cálculo da apuração trimestral e anual da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. 

QUADRO 3 – APURAÇÃO TRIMESTRAL E ANUAL DA CSLL. 

Trimestral (definitiva) Anual (estimativa) 

Resultado Contábil antes da CSLL Faturamento Mensal x (12% / 32%) 

(+) Adições (+) Demais Receitas e Ganhos de Capital 

(-) Exclusões (+) Rendimentos de Aplicação Financeira 

(=) Base de Cálculo (=) Base de Cálculo 

(-) Compensação de Base Negativa (x) Alíquota de 9% 

(=) Base de Cálculo da CSLL (-) CSLL Retida na Fonte 

(x) Alíquota de 9% (=) CSLL Estimada a pagar 

(=) CSLL Apurada   

(-) CSLL Devida de Meses Anteriores   

(-) CSLL Retida na Fonte   

(=) CSLL Real a Pagar   

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

O IRPJ e a CSLL possuem uma base de cálculo idêntica, tendo como principal 

diferença as alíquotas. Marques (2019) partilha da mesma opinião e cita que apesar de ambos 

possuírem o mesmo fato gerador, a base de cálculo é diferente em algumas atividades, pois a 

legislação atribui percentuais divergentes de presunção entre os tributos.  

 

 2.5.4 Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) 

O PIS é uma contribuição jurídica com o objetivo de financiar o seguro desemprego 

para os trabalhadores públicos e privados. Silva e Paiva (2020) citam que o faturamento da 

receita bruta é a base do cálculo para determinar o valor do PIS a ser recolhido pelas pessoas 

jurídicas. 

De acordo com a autora Rebelato (2020, p. 29) a COFINS “[...] é uma contribuição 

para o financiamento da seguridade social, incluindo a previdência social, a assistência social e 

a saúde pública. Zanotelli (2005) cita que a contribuição do PIS e da COFINS deve ser calculada 

mensalmente e os recursos arrecadados são utilizados para o desenvolvimento social e para a 

melhoria da vida do trabalhador. 
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2.5.4.1 Regime Cumulativo e Não Cumulativo 

O regime cumulativo tem como objetivo acumular os impostos incidentes, Ayres e 

Souza (2020) afirmam que a incidência cumulativa do PIS e da COFINS tem como base de 

cálculo todas as receitas auferidas por pessoa jurídica, com as exclusões, as isenções, e outros 

benefícios, nesse regime as alíquotas são em regra geral 0,65% para PIS e 3% para a COFINS, 

a incidência destes tributos ocorre de forma mensal. As empresas do simples nacional e o lucro 

presumido normalmente estão cadastradas nesse regime. 

No regime não cumulativo é mais comum ter empresas tributadas pelo lucro real, o 

mesmo tem como objetivo minimizar a carga tributária. De acordo com os autores Ayres e 

Souza (2020, p. 100) “neste regime é permitido o crédito com base nos custos e despesas da 

pessoa jurídica, e débito conforme a receita auferida no período, tendo como alíquotas das 

contribuições para PIS 1,65% e da COFINS 7,6%”. 

  

2.5.5 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

O ICMS é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. De acordo 

com Alff (2019) este imposto é de competência estadual e por isso cada Estado possui uma 

legislação própria. Lourenço (2020, p. 2) relata que “a incidência deste imposto se dá 

especificamente sobre a circulação de mercadorias, bem como prestação de serviços”. Ainda 

de acordo com a autora o ICMS é não-cumulativo e indireto, a compensação é realizada pelo 

valor nas vendas e pelas saídas das compras. 

É significante destacar que a empresa em estudo possui substituição tributária de 

ICMS, pois a maioria dos seus produtos comercializados são bebidas. No estado do Rio Grande 

do Sul a alíquota atual do ICMS é de 17,5% e existem algumas formas para apurar o ICMS, o 

cálculo do método por dentro é feito conforme a base de cálculo abaixo: 

BC = Valor / 1 – Alíquota 

 

2.5.6 Tributação sobre a Folha de Pagamento 

A elaboração da folha de pagamento é obrigatória para toda a empresa, Ortence (2018) 

cita que a folha de pagamento é composta pelos proventos: salário, gratificações, comissões, 

horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, férias, 

13° salário, salário-maternidade, salário-família, diária-viagens, ajuda de custo. Ainda de 

acordo com Ortence (2018) é descontado da folha de pagamento: adiantamentos, faltas 



31 

 

injustificadas e atrasos, contribuição previdenciária, contribuição sindical, imposto de renda 

retido na fonte, vale transporte, pensão alimentícia, empréstimos, adiantamento da 1° parcela 

do 13° salário, plano de benefícios sociais.  

O planejamento tributário sobre folha de pagamento tem como objetivo averiguar qual 

dos regimes tributários apresenta um menor ônus tributário dentro dos critérios legais. A 

empresa em estudo possui como tributos na a folha de pagamento o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) que segundo Garbuio et al., (2021) tem como objetivo proteger o 

funcionário em casos de dispensa sem justa causa e possui a alíquota de 8% sobre a 

remuneração total dos funcionários, da mesma forma é apurado o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) o qual tem como objetivo gerar benefícios básicos para a população, como por 

exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição ou invalidez, auxilio doença e acidente, 

assistência social e saúde, entre outros, a sua alíquota é de 20% também sobre a remuneração 

total dos funcionários. A empresa também possui o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) que 

é 0,5000 e o Risco Ambiental do Trabalho (RAT) de 3% os mesmos devem ser multiplicados 

e geram um percentual de 1,5%, estes têm como finalidade custear tratamentos de empregados 

que venham a se acidentar ou adquirir doenças ocupacionais no trabalho, se a atividade 

desenvolvida pela empresa possui maiores riscos de saúde e integridade física dos seus 

funcionários a alíquota deve ser maior (GARBUIO, ET AL., 2021) 
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3 METODOLOGIA 

O capítulo metodológico é composto pelos procedimentos aplicados para a elaboração 

do estudo, pelo método de delineamento, pela tática de coleta de dados e pelo processo de 

análise. Sampaio (2013, p. 232) descreve que “o objetivo da metodologia é o desenvolvimento 

de procedimentos, técnicas, utilização de métodos e sistematização de informações para 

produção de conhecimento”.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à natureza da pesquisa caracteriza-se como teórica-empírica, pois 

primeiramente realizou-se um estudo teórico dos regimes tributários com o objetivo de obter 

uma melhor compreensão sobre o assunto. Posteriormente, se enquadra como empírica pelo 

motivo que foram coletados dados tributários do ano exercício de 2020 da empresa analisada. 

Após, foi apurado os cálculos e análises verificando quais dos regimes tributários é mais 

benéfico financeiramente para a empresa. Ceron, et al., (2020, p. 85) afirma que “para a 

realização desta forma de pesquisa, é necessário considerar os interesses científicos, assim 

como o contexto e as formas pelas quais se desenvolve o conhecimento, relacionando a ciência 

com os saberes cotidianos”.  Ainda de acordo com os autores, a literatura empírica requer que 

o pesquisador examine estudos já realizados em sua área de interesse, observando e avaliando 

os métodos e os resultados obtidos. 

Os dados do estudo foram abordados de forma qualitativa e quantitativa, sendo que, 

buscou-se investigar e conhecer a complexidade dos regimes e de suas legislações, e após foram 

coletados dados da empresa para a realização de cálculos e análises de todo o material. De 

acordo com Bonat (2009, p. 12) a pesquisa qualitativa “[...] analisa o exame da natureza, do 

alcance e das interpretações possíveis, para o fenômeno estudado, não se restringe a uma 

contagem ou a uma descrição, mas busca-se a essência do fenômeno ou teoria”. Já o autor 

Gunther (2006) cita que a pesquisa quantitativa tem como objetivo um processo indutivo que 

através de amostras é assegurado hipóteses. 

Os fins da pesquisa se caracterizam como exploratória, pois desconhece-se qual dos 

regimes tributários irá representar uma maior economia para a empresa em estudo. A pesquisa 

exploratória tem como finalidade explorar um problema fornecendo um maior esclarecimento 

(RAMPAZZO; CORRÊA, 2008). 

Quanto à finalidade, a pesquisa é considerada como estudo de caso, visto que os dados 

coletados e os resultados obtidos se aplicam exclusivamente à empresa investigada. Rampazzo 

e Corrêa (2008) citam que no estudo de caso o objeto é analisado profundamente e que o 
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fenômeno não é separado de seu contexto, pois o mesmo retrata a realidade em dimensões, 

considerando todos os fatores possíveis. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

O presente estudo tem como base de dados uma empresa privada, optante pelo lucro 

real que exerce como atividade principal o comércio atacadista de bebidas e alimentos no 

município de Tapejara – RS e região. A empresa atua no ramo e no município desde 1982, é 

formada por uma equipe de nove colaboradores, sendo três sócios-proprietários, e atualmente 

almeja abrir uma conveniência a qual tem como objetivo o comércio varejista. 

Para um melhor entendimento sobre os regimes e sobre a base de cálculos foi feito 

uma revisão bibliográfica, os materiais utilizados foram artigos e a Legislação Brasileira. 

Rampazzo e Côrrea (2008) citam que a escolha de coleta de dados tem como foco a validade e 

a fidedignidade das informações. Para a realização dos cálculos é elaborado um estudo de caso 

onde serão coletadas informações contábeis e fiscais da empresa. 

A amostragem do trabalho é caracterizada como não probabilística, pois não foi 

realizado pesquisa com a sociedade, mas sim com uma empresa selecionada. Consideram-se os 

cálculos pelo lucro presumido e lucro real como dados primários. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados da empresa em estudo foi adquirida por observação sistemática, 

foram coletados dados financeiros e fiscais do ano exercício de 2020, essas informações foram 

extraídas através da DRE anual. Foi realizado o cálculo do regime tributário lucro real, o qual 

a empresa está enquadrada no atual momento, agregando a atividade de comércio varejista de 

bebidas e alimentos. Posteriormente, é realizado o cálculo do lucro presumido. Na coleta dos 

dados foi constatado que não é possível elaborar cálculos no regime do simples nacional, isso 

por conta do faturamento da empresa, o qual passa do limite permitido, a conveniência também 

fica proibida de optar por este regime, pelo motivo de que os sócios possuem mais de 10% do 

capital da empresa atacadista. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados contábeis e fiscais coletados junto a empresa servem como base para os 

cálculos tributários realizados. No entanto, os sócios da empresa estudada, solicitaram que tais 

informações não fossem reveladas, e que apenas fosse utilizado as informações necessárias. 
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Para analisar qual o melhor regime tributário para a empresa em estudo, após a 

conclusão dos cálculos de cada regime tributário foi realizado um gráfico comparativo com 

todos os regimes e seus valores incidentes. Assim será possível solucionar o problema da 

pesquisa, o qual é a escolha do regime que mais traz economia tributária para a empresa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS  

Neste capitulo serão apresentados os resultados e o comparativo entre os regimes de 

tributação do lucro real e do lucro presumido, além disso, as estimativas de impactos tributários 

causados pela abertura de uma loja de conveniência (varejo), com a finalidade de verificar quais 

dos regimes tributários apresentara menor carga tributária para a empresa em estudo. Para a 

realização do planejamento tributário foi utilizado informações repassadas pela empresa, a qual, 

não permitiu divulgar seus dados e a postagem de seus relatórios, com isso, foi elaborado 

quadros com informações obtidas e resultados encontrados. 

 

4.1 TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 

A folha de pagamento representa a remuneração de cada trabalhador, a mesma deve 

conter algumas informações trabalhistas, tais como o salário líquido e o pagamento bruto. A 

empresa em estudo possui como tributos incidentes sobre a folha de pagamento o INSS (20%), 

o FGTS (8%), a contribuição a terceiros (5,8%) e o RAT/FAP (1,5%), totalizando uma carga 

tributária sobre o valor da folha de pagamento de (35,3%). Destaca-se que, sobre o valor do 

valor do pró-labore incide apenas o INSS (20%). No quadro 4, são expostos os custos com a 

folha de pagamento e os tributos incidentes sobre a mesma. 

 

QUADRO 4 – APURAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO. 

MÊS R$ FOLHA FGTS INSS EMP.  TERC. RAT/FAP TOTAL 

JANEIRO R$ 17.789,51 R$ 1.423,14 R$ 3.557,90 R$ 684,48 R$ 177,02 R$ 5.842,54 

FEVEREIRO R$ 15.118,82 R$ 1.209,49 R$ 3.023,76 R$ 529,55 R$ 136,96 R$ 4.899,76 

MARÇO R$ 15.136,54 R$ 1.210,91 R$ 3.027,31 R$ 530,60 R$ 137,23 R$ 4.906,05 

ABRIL R$ 16.251,35 R$ 1.300,08 R$ 3.250,27 R$ 466,99 R$ 153,95 R$ 5.171,29 

MAIO R$ 15.655,08 R$ 1.252,39 R$ 3.131,01 R$ 439,86 R$ 145,00 R$ 4.968,26 

JUNHO R$ 16.158,24 R$ 1.292,65 R$ 3.231,64 R$ 462,76 R$ 152,55 R$ 5.139,60 

JULHO R$ 15.574,59 R$ 1.245,94 R$ 3.114,92 R$ 556,01 R$ 143,80 R$ 5.060,67 

AGOSTO R$ 17.005,31 R$ 1.360,41 R$ 3.401,06 R$ 638,99 R$ 165,26 R$ 5.565,72 

SETEMBRO R$ 18.821,44 R$ 1.505,69 R$ 3.764,29 R$ 744,33 R$ 192,51 R$ 6.206,82 

OUTUBRO R$ 19.427,45 R$ 1.554,17 R$ 3.885,49 R$ 779,50 R$ 201,60 R$ 6.420,76 

NOVEMBRO R$ 20.894,20 R$ 1.529,49 R$ 4.104,60 R$ 843,01 R$ 218,02 R$ 6.695,12 

DEZEMBRO R$ 19.396,64 R$ 1.539,42 R$ 3.848,62 R$ 768,80 R$ 198,83 R$ 6.355,67 

13° SALÁRIO R$ 14.911,54 R$ 801,93 R$ 2.004,92 R$ 581,42 R$ 150,37 R$ 3.538,64 

TOTAL R$ 222.140,71 R$ 17.225,71 R$ 43.345,79 R$ 8.026,30 R$ 2.173,10 R$ 70.770,90 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

  

Não existe um valor exato de montante considerado saudável para gastar com a folha 

de pagamento, pois cada empresa possui suas particularidades em relação as suas atividades 

desenvolvidas. O custo com a carga tributária sobre a folha de pagamento para a empresa em 

estudo corresponde um montante de R$ 70.770,90 equivalendo 1,17% da receita auferida do 

ano de 2020. A apuração dos tributos sobre a folha de pagamento não possui alterações para os 
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regimes do lucro presumido e do lucro real, diante disso, os resultados adquiridos permanecem 

os mesmos para a comparação entre os regimes tributários. 

 

4.2 TRIBUTAÇÃO NO LUCRO REAL 

Atualmente a empresa está enquadrada no regime do lucro real e a apuração do PIS e 

da COFINS é não cumulativa. No entanto, essa empresa comercializa produtos monofásicos e 

não monofásicos, sendo que para os monofásicos a tributação é apurada e paga apenas pelo 

primeiro integrante da cadeia produtiva, não gerando imposto a pagar, tampouco crédito de PIS 

e de COFINS para a empresa em estudo. No ano de 2020, apenas 0,20% do valor total das 

compras e 0,25% do valor total das vendas eram de produtos não monofásicos, ou seja, de 

produtos que deveriam ser apurados os tributos. O recolhimento de PIS e da COFINS foi de R$ 

425,40 e R$ 1.959,43 respectivamente (Quadro 5). Quanto a apuração do ICMS, a empresa 

possui crédito a recuperar registrado em seus balanços de R$ 203.213,54, dessa forma, não foi 

realizado o cálculo deste imposto.  

Para a empresa em estudo, a apuração do IRPJ e da CSLL ocorre de forma trimestral, 

no entanto, os cálculos foram realizados com dados da DRE de 2020. O cálculo foi feito através 

do lucro líquido deduzindo todas as despesas consideradas indispensáveis para a atividade da 

empresa. No ano de 2020, a empresa recolheu R$ 3.591,68 de Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica e R$ 2.155,01 como Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. No quadro 5, são 

apresentados os cálculos tributários pelo regime do lucro real. 

 

QUADRO 5 – TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL 

COMPRAS R$ 5.332.335,20 

VENDAS R$ 6.046.907,26 

BASE DE CALCULO PIS E COFINS R$ 25.781,94 

PIS A PAGAR (1,65%) R$ 425,40 

COFINS A PAGAR (7,60%) R$ 1.959,43 

LUCRO LÍQUIDO R$ 23.944,50 

IRPJ A PAGAR (15%) R$ 3.591,68 

CSLL A PAGAR (9%) R$ 2.155,01 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 8.131,52 

                Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os sócios da empresa em estudo estimam que, com a abertura da conveniência 

(varejo), o faturamento da empresa aumentará em cerca de 30% em relação ao faturamento do 

ano de 2020.  Diante do exposto, foi estimado um novo faturamento, 30% superior ao obtido 

no ano anterior. Para o valor das compras, do lucro bruto e do lucro líquido os sócios não 

conseguem ter uma margem fixa, pois comercializam cerca de 1.024 produtos. No entanto, foi 
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estimado que, com a atividade de varejo associada, as compras de mercadoria seriam em torno 

de 20%, maiores do que é hoje, no atacado. Finalmente, para o cálculo do PIS e da COFINS 

foram mantidas as estimativas de 0,20% e 0,25% de produtos não monofásicos para as compras 

e para as vendas respectivamente. Dessa forma, com o aumento do faturamento, estima-se que 

a carga tributária, referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS se eleve para R$ 9.897,63, conforme 

é apresentado no quadro 6.  

 

QUADRO 6 – TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL – ATACADO E VAREJO 

COMPRAS R$ 6.398.802,24 

VENDAS R$ 7.860.979,36 

BASE DE CALCULO PIS E COFINS R$ 32.450,04 

PIS A PAGAR (1,65%) R$ 535,42 

COFINS A PAGAR (7,60%) R$ 2.466,20 

LUCRO LÍQUIDO R$ 28.733,40 

IRPJ A PAGAR (15%) R$ 4.310,01 

CSLL A PAGAR (9%) R$ 2.586,00 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 9.897.63 

                          Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Com base nos dados obtidos e com a inclusão do comércio varejista, a empresa iria ter 

um aumento de R$ 1.766,11 na carga tributária, gerando assim, um montante de R$ 80.668,53. 

Dentre esses valores, o PIS e a COFINS iriam gerar um total de R$ 3.001,62, o IRPJ e a CSLL 

um total de R$ 6.896,01 e os tributos sobre a folha de pagamento, os quais correspondem a R$ 

70.770,90. É interessante ressaltar que a carga tributária sobre a folha de pagamento 

corresponde a 87,73% do montante de tributos recolhidos pela empresa durante o ano de 2020, 

Scherer e Castro (2018) destacam que a folha de pagamento das empresas é a principal base de 

arrecadação de tributos no Brasil, e que em termos comparativos, a efetividade das 

contribuições previdenciárias sobre a folha é bem superior à de tributos que incidem sobre o 

faturamento. 

 

4.3 TRIBUTAÇÃO NO LUCRO PRESUMIDO 

No regime do lucro presumido a apuração do PIS e da COFINS é realizada pelo regime 

cumulativo. Portanto, para os produtos não monofásicos, que em valores equivalem a 0,20% 

das compras e a 0,25% das vendas, foram utilizadas as alíquotas de 0,65% para o PIS e 3,00% 

para a COFINS, sem permissão de crédito.  

O recolhimento da CSLL e do IRPJ permanecem de forma trimestral, no entanto, as 

alíquotas são aplicadas sobre a presunção de lucro de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL. 
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Sobre a base de cálculo foram aplicadas as alíquotas do IRPJ e CSLL, as quais são 15% e 9% 

respectivamente. No quadro 7, é demonstrado a tributação pelo lucro presumido. 

 

QUADRO 7 – TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. 

COMPRAS R$ 5.332.335,20 

VENDAS R$ 6.046.907,26 

BASE DE CALCULO PIS E COFINS R$ 25.781,94 

PIS A PAGAR (0,65%) R$ 167,58 

COFINS A PAGAR (3,00%) R$ 773,45 

LUCRO BRUTO R$ 878.353,16 

BASE DE CALCULO IRPJ (8%) R$ 70.268,25 

IRPJ A PAGAR (15%) R$ 10.540,24 

BASE DE CALCULO CSLL (12%) R$ 105.402,38 

CSLL A PAGAR (9%) R$ 9.486,21 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 20.967,48 

          Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

O quadro acima demonstra de maneira mais clara os resultados obtidos pelo lucro 

presumido, o qual gera um total de R$ 941,03 de PIS e COFINS, e R$ 20.026,45 para o IRPJ e 

a CSLL. Estes valores somados junto com os tributos sobre a folha de pagamento de R$ 

70.770,90, geram o montante de R$ 91.738,38. 

Em relação ao cálculo dos impactos causados pela abertura da loja de conveniência 

(varejo), manteve-se as estimativas já informadas no cálculo do lucro real. O quadro 8, 

apresenta de maneira mais clara a estimativa do atacado e varejo. 

 

QUADRO 8 – TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO – ATACADO E VAREJO 

COMPRAS R$ 6.398.802,24 

VENDAS R$ 7.860.979,36 

BASE DE CALCULO PIS E COFINS R$ 32.450,04 

PIS A PAGAR (0,65%) R$ 210,92 

COFINS A PAGAR (3,00%) R$ 973,50 

LUCRO BRUTO R$ 1.054.023,79 

BASE DE CALCULO IRPJ (8%) R$ 84.321,90 

IRPJ A PAGAR (15%) R$ 12.648,28 

BASE DE CALCULO CSLL (12%) R$ 126.482,85 

CSLL A PAGAR (9%) R$ 11.383,45 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 25.216,15 

       Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Conforme a sistemática do lucro presumido apresentada no quadro 8, é possível 

constatar que a inclusão do varejo iria acarretar em um aumento de R$ 4.248,67, totalizando o 

valor de R$ 95.987,05 em tributos a pagar. Sobre esses valores, o PIS e a COFINS iriam gerar 

um total de R$ 1.184,42, o IRPJ e a CSLL um montante de R$ 24.031,73 e os tributos sobre a 

folha de pagamento, os quais correspondem a R$ 70.770,90. 
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4.4 COMPARATIVO LUCRO REAL E LUCRO PRESUMIDO 

No regime tributário do lucro real a carga tributária é 16,3% menor considerando 

apenas a atividade de atacado e, desenvolvendo as atividades de atacado e de varejo, a carga 

tributária passa a ser 19% menor no real se comparada ao presumido. Entre os regimes, no lucro 

real, associando atacado e varejo a carga tributária sobe 2,2%, no entanto, no lucro presumido 

esse valor aumentaria em 4,6%, o gráfico 1, demonstra a diferença dos valores entre os regimes 

tributários.     

 

Gráfico 1 - Comparativo Lucro Real e Lucro Presumido 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Conforme o gráfico 1, a empresa em estudo recolheu durante o ano calendário de 2020, 

pelo lucro real e com o comércio atacadista um total de R$ 78.902,42 em tributos. A abertura 

da loja de conveniência (varejo), iria ter um impacto no aumento no faturamento, os sócios 

estimam que em torno de 30% sobre o valor atual, e também estipulam que o lucro líquido 

acrescentaria em torno 20%, dessa forma, o valor em tributos a pagar chegaria a um montante 

de R$ 80.668,53.  

Por outro lado, na sistemática do lucro presumido e na atividade do comercio 

atacadista, a empresa teria que recolher um total de R$ 91.738,38. Com a abertura do varejo e 

as estimativas previstas pelos sócios, a tributação da empresa iria resultar em um montante de 

R$ 95.987,05.  

Com isso, pode-se perceber que o atual regime tributário da empresa é o mais indicado, 

inclusive se a empresa decidir investir em uma loja de conveniência para atuar no varejo. A 

R$ 78.902,42 

R$ 91.738,38

R$ 80.668,53

R$ 95.987,05

LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO

Comparativo

Atacado Atacado + Varejo
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opção pelo lucro real representa uma economia tributária de R$ 12.835,96 por ano no comercio 

atacadista e R$ 15.318,52 no comercio varejista. 
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CONCLUSÃO 

O sistema tributário brasileiro é complexo e possui uma elevada carga tributária, diante 

disso, as empresas buscam alternativas que visam reduzir os seus custos tributários, e com isso 

surge a importância do planejamento tributário, o qual tem como proposito analisar de forma 

licita qual dos sistemas tributários apresenta uma menor carga tributária para as empresas. 

Dessa forma, foi elaborado um planejamento tributário em uma empresa que atua no comércio 

de alimentos e bebidas, com o objetivo de verificar qual dos regimes tributários apresenta menor 

carga tributária para a empresa em estudo. 

 Atualmente, a empresa analisada possui como atividade principal o comércio o 

atacadista, porém a mesma pretende abrir uma conveniência (varejo) a qual ocasionara a divisão 

das atividades. Foram realizados cálculos do lucro real e do lucro presumido, também foi 

elaborado cálculos com a divisão do comercio atacadista do varejista, e por fim, foi feito um 

gráfico comparando os regimes. Não foi possível realizar o cálculo do simples nacional por 

impedimentos legais, primeiro porque a empresa possui um faturamento maior do que é 

permitido neste regime, segundo, na abertura da conveniência os proprietários serão os mesmos, 

os quais possuem mais de 10% do capital do comércio atacadista. Além disso a empresa possui 

um elevado valor em crédito de ICMS, que não poderia ser aproveitado no regime tributário do 

simples nacional.  

Conclui-se que o presente estudo solucionou o problema proposto, o qual consistia em 

saber qual dos regimes tributários iria demonstrar menor carga tributária para a empresa em 

estudo, a qual atua no ramo de comércio de alimentos e bebidas. O regime pelo lucro presumido 

apresentou resultados maiores que o lucro real, portanto, o atual regime tributário da empresa é 

o mais indicado para a mesma.  

Diante dos resultados obtidos ficam algumas sugestões, primeiramente que a empresa 

elabore o planejamento tributário anualmente, com o objetivo de verificar se o lucro real 

permanece sendo o regime tributário mais indicado para a mesma, principalmente após a 

abertura do comércio varejista, onde terá dados concretos em seus resultados, fazendo com que 

o planejamento tributário seja mais perspicaz. Sugere-se também que a empresa estude uma 

possível terceirização de seus serviços prestados no atacado, já que possui um valor significante 

com tributos sobre a folha de pagamento. Também fica a sugestão de que a empresa realize um 

planejamento gerencial, com o objetivo de verificar uma possível oportunidade de conseguir 

apurar os tributos da loja varejista pelo simples nacional. 
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