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RESUMO  

 

Este estudo demonstrou à importância do planejamento tributário dentro das 
organizações, demonstrando aos empresários e todos os usuários da contabilidade 
as formas de tributação, a pesquisa apresenta quais os benefícios de se ter um 
planejamento tributário, considerando uma empresa de Transportes de cargas, 
Situada em Toledo - PR. De acordo com o assunto abordado, a problemática é: qual 
das tributações existentes no Brasil que melhor se enquadra para a empresa de 
estudo? (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real/Arbitrado).  Como a 
legislação tributária possui inúmeras alterações, partiu-se da hipótese que só é 
possível demostrar qual o melhor regime tributário para a empresa, após um 
planejamento tributário. As informações para a realização do planejamento foram 
coletados através do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Balancete 
de Verificação e Folha de Pagamento. De acordo com os dados, sendo quantitativo 
e qualitativo, o  quantitativo nos possibilitou uma análise numérica, através dos 
números mostramos os valores dos tributos, chegando a um resultado; e qualitativos 
proporcionou opiniões e pensamentos que nos levaram ao nosso objetivo final, o 
regime que melhor se enquadrou em uma tributação menos onerosa. O objetivo 
desta análise é demonstrar como o planejamento tributário é necessário para as o 
empresas, estabelecendo para o empresário, a melhor tributação em que a 
transportadora se enquadra, sendo menos onerosa. 
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INTRODUÇÃO  

 

O assunto apresentado no presente trabalho é sobre o Planejamento 

Tributário, buscamos apresentar as formas de planejamento dentro do assunto de 

tributária e a sua importância quando analisado, proporcionando o resultado de qual 

a menor incidência de carga tributária que a empresa pode estar pagando. 

Sendo assim a contabilidade tributária apura os fatos geradores de 

informações e os pagamentos de tributos, por meio das operações contábeis e 

transações, já registradas na contabilidade geral ou especifica de cada gestão. 

Como mencionado acima abordamos uma microempresa (ME), que atua no 

ramo de transportes de cargas, intermunicipal, interestadual e internacional, 

atualmente enquadrada no regime Presumido, com o objetivo de apresentar qual 

tributação, proporcionou a menor incidência de carga tributária.    

Dessa forma, justificamos a pesquisa, quando considerarmos a realidade em 

que se encontra esta e outras empresas, que já vem atuando nos ramos de 

transportes de cargas, e que vem apresentando o faturamento que possibilita alterar 

sua tributação, nós com o objetivo de apresentar um projeto de estudo de caso, 

onde analisamos qual o melhor enquadramento tributário auxiliando na redução do 

pagamento dos impostos legalmente obrigatórios. 

Conforme analisado, as empresas não possuem o conhecimento e 

profissionais preparados para tomar esse tipo de decisão de maneira aprofundada 

em relação a esses assuntos tributários. Os empresários precisam estar buscando e 

se atualizando sobre as situações econômicas e sobre o que realmente é devido de 

cada imposto para o governo, fazendo as análises e os planejamentos tributários de 

seus estabelecimentos. 

O profissional contábil vem auxiliando as empresas, através das legislações 

vigentes e dos princípios contábeis, em diversos assuntos dentre os quais sobre 

Planejamento tributário, suas incidências, isenções, benefícios, procurando ajudar 

na redução do pagamento de impostos. 
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De acordo com o assunto abordado, e com a análise superficial da empresa, 

temos como problemática, a questão que orienta esta pesquisa exploratório-

descritiva: ”Qual das tributações existentes no Brasil que melhor se enquadra para a 

empresa de estudo? (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real/ Arbitrado)” 

Para empresas de pequeno porte a tributação mais indicada é o Simples 

Nacional, devido às vantagens e incentivos existentes. Já o lucro presumido, se 

enquadra algumas empresas devido ao seu ramo de atividade e faturamento; sendo 

assim o lucro arbitrado é composto geralmente pelas empresas que não estão 

enquadradas nos regimes Presumido e Real, e o lucro real composto por empresas 

que optam, indiferentemente do ramo de atividade e do faturamento, optando como 

um planejamento tributário, devido ao pagamento dos impostos. 

Mas devido o ramo de atividade que a empresa de estudo possui, sendo 

transportes de cargas, cabe analisar e comparar outros incentivos e benefícios 

existentes que a legislação oferece que pode proporcionar uma redução no 

pagamento de impostos e aumentar seu faturamento, através do planejamento 

tributário. 

O objetivo geral é identificar qual a menor incidência de carga tributária a ser 

implantada, de acordo com o faturamento da empresa a ser estudada.  

Como objetivos específicos, a pesquisa descreve os conceitos de 

Planejamento Tributário; procura identificar qual a tributação que melhor se 

enquadra para a empresa também analisando e comparando as tributações: Simples 

Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Real. 

Esta pesquisa que desenvolvemos, teve como finalidade: esclarecer, 

apresentar e definir os conceitos e as formas de Planejamento tributário (Simples 

Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e lucro Real) ao empresário. Essa 

pesquisa procurou diminuir o pagamento dos tributos, os quais representam uma 

grande parte dos custos da empresa. Com essa economia gerada a empresa poderá 

estar gerando novos investimentos e crescendo dentro do mercado. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

  

As empresas precisam utilizar recursos financeiros, por isso elas necessitam 

da contabilidade, pois através dela são geradas informações que possibilitam a 

empresa tomar as decisões de forma mais correta. A contabilidade tributária tem a 

função de auxiliar, ela possui princípios e normas que demonstram todas as formas 

de tributação, dessa maneira demonstrou para os empresários qual a melhor formar 

de enquadramento, qual o regime que esteja adequado a sua realidade empresarial. 

“A contabilidade é uma ciência social que desenvolveu processos próprios com a 

finalidade de estudar e controlar os fatos que podem afetar as situações 

patrimoniais, financeira e econômica de uma entidade” (OLIVEIRA, 2009, p.5). 

Ainda definindo a contabilidade: 

 

Contabilidade é a ciência que estuda, registra e controlar o patrimônio e as 
mutações que nele operam os atos e fatos administrativos, demonstrando 
no final de cada exercício social o resultado obtido e a situação econômico-
financeira da entidade (FABRETTI, 2009, p.7). 

 

Dessa forma, a contabilidade tributária possui a importância de mostrar os 

fatos ocorridos e principalmente os tributos pagos pelos empresários, a principal 

função da contabilidade tributária é mostrar o melhor caminho para se pagar menos 

tributos ao governo. Então cabe ao contador dizer qual a melhor forma de tributação 

para que o empresário consiga se manter na competitividade do mercado 

empresarial, seguindo a legislação e pagando a menor carga tributária. 

 

1.2 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Hoje no Brasil as empresas apresentam uma alta competitividade, tendo 

como a maior necessidade a redução de custos, o objetivo principal da contabilidade 

tributária é de apurar com exatidão os resultados econômicos, fazendo os 

empresários acreditarem que seus contadores analisam a melhor forma de 
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tributação, resultando em uma redução legal de ônus tributários levando a empresa 

a um patamar de rentabilidade.  

O planejamento tributário visa construir a aplicação na forma de tributação 

objetivando a pagar menos tributos, e seguir de forma correta a legislação aos 

procedimentos da empresa, para que sejam tomados os créditos e cálculos da 

melhor forma resultando em menor carga tributária. O planejamento pressupõe 

trabalho, aprimoramento para chegar a um objetivo e assim atingir as suas metas. 

Assim o estudo feito esta repleto de ideias do planejamento tributário 

proporcionando a economia tributária as empresas, onde interpretamos a lei de 

forma mais favorável ao contribuinte. 

 

1.3 TRIBUTOS 

 

Tributo foi definido como uma prestação, paga de forma independente da 

vontade do contribuinte é cobrada em moeda corrente nacional, cujo valor, só existe 

a obrigação de pagamento com a existência de normas jurídicas com força de lei 

que estabelece essa obrigação. Os tributos são valores cobrados através de: 

impostos, taxas e contribuições; exigidos por lei e cobrados através de atividade 

administrativa. Alexandre (apud AMARO, 2007, p.34) definiu tributo como: “[...] a 

prestação pecuniária não sanciatória de ato ilícito, constituída em lei e devida ao 

Estado ou a entidades não estatais de fins de interesse”. 

A definição legal de tributo está presente no, Art. 3º do Código Tributário 

Nacional – CTN (apud ALEXANDRE, 2007, p. 34). 

 

Art. 3º. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua, sansão de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 
A cobrança do tributo, mediante o Fisco, só pode agir de acordo com a lei, 
para que não exista a possibilidade de abuso ou desvio de poder.  O código 
Tributário Nacional CTN apresenta o art. 4º. 
Art. 4º a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato 
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-las: 
I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
II – a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
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Compreendemos assim que o tributo poderia ser visto como “gênero” e suas 

“espécies” eram os tributos vinculados e os nãos vinculados, que se subdividem 

entre os impostos, as taxas e as contribuições. 

Os impostos sempre tiveram compreendidos entre os tributos não 

vinculados, pois sua incidência ocorreu devido à riqueza do sujeito passivo 

(devedor). Conforme Fabretti (2009, p.105) “É aquele que, uma vez instituído por lei, 

é devido, independentemente de qualquer atividade estatal em relação ao 

contribuinte. Portanto, não está vinculada a nenhuma prestação especifica do 

Estado ao sujeito passivo”. 

O Código Tributário Nacional definiu o tributo por gerar o imposto, conforme 

o art.16 do CTN, (apud ALEXANDRE, 2007, p. 41). “Art. 16. Imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer 

atividade específica, relativa ao contribuinte.”  

O órgão que possui a competência para instituir os impostos é a CF – 

Constituição Federal, que os dividiu em impostos devidos para a União, para o 

Estado e para o Município. 

Alexandre (2009 p. 46) argumentou que os impostos compreendidos para a 

União são sete: II, IE, IR, IPI, IOF, ITR, e IFG; aos Estados couberam apenas três 

impostos: ITCMD, ICMS e o IPVA; e para os Municípios também ficaram instituídos 

três impostos: IPTU, ITBI e ISS. 

As Taxas são valores cobrados pela administração pública referente á: 

segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina de produção, tranquilidade pública, 

ao respeito com a propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Conforme 

Fabretti (2009, p. 106), as taxas foram definidas: 

  

Está definida nos arts, 77 e 78 do CTN e tem como fato gerador o exercício 
regulador do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço 
pública especifica e divisível, prestado ou colocado á disposição do 
contribuinte. 

 

Contribuição de melhoria é cobrada em razão de obra pública ou pela 

valorização imobiliária do contribuinte. Os artigos que as definem são arts. 81 e 82 

(apud ALEXANDRE, 2007, p.46) 
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Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela união, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual e acréscimo de valor que da obra resultar 
para cada imóvel beneficiado.” 
Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observa os seguintes 
requisitos mínimos: 
I – Publicação Prévia dos seguintes elementos: 

a) Memorial descritivo do projeto; 
b) Orçamento do custo da obra; 
c) Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela 
contribuição; 
d) Delimitação da zona beneficiada; 
e) Determinação do fato de absorção da valorização para toda a zona 
ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas;. 

II – fixação do prazo inferior a 30(trinta) dias, para impugnação, pelos 
interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior; 
III – regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento 
da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua 
apreciação judicial. 
 

Contudo, a contribuição de melhoria, cobrada por todas as esferas, foi 

instituída em razão de uma valorização que o objeto particular acabou ganhando, 

devido à realização de uma obra pública (calçadas, asfaltamento de ruas, entre 

outros). 

1.4 REGIMES  

Todo o início do ano calendário surge á dúvida nos empresários em decidir 

qual o regime tributário para o ano em questão, assim as empresas acabam 

decidindo por meio de quais são as vantagens e as desvantagens de cada regime, 

mas para isso foi preciso uma análise aprofundada, levando em consideração todas 

as movimentações ocorridas no ano anterior. 

Para que as análises ficassem de forma mais correta, foi preciso fazer uma 

avaliação com muita cautela com todos os tipos de tributações existentes no Brasil, 

hoje elas são constituídas por quatro regimes, sendo: Simples Nacional, Lucro Real, 

Lucro Presumido e Lucro Arbitrário. Cada empresa, em sua abertura se enquadrou 

em um tipo de regime, devido as suas particularidades que foram analisadas, e 

chegaram a um resultado positivo e assim a empresa conseguiu obter sucesso. 
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A escolha do regime de tributação é uma forma de planejamento tributário, 

que envolve a empresa com todas as suas particularidades, e as análises 

apresentadas pelo contador, que juntos, em análises acabam tomando a decisão de 

qual regime, foi o mais viável, para o pagamento de menos tributos, e que 

proporcionou maiores incentivos fiscais e governamentais, com base na 

competência anterior. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Todas as pesquisas feitas podem ser consideradas como um procedimento 

formal, que possui métodos de pensamento reflexivo e que precisam de um 

tratamento científico, de onde buscamos mostrar as realidades para o 

reconhecimento de verdades e encontramos as respostas para as questões 

propostas. Conforme Ander-Egg (apud MARCONI; LAKATOS,2009 p. 43) “é um 

procedimento reflexivo sistemático e crítico, que permite descobrir novos fatos ou 

dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento”.                                              

Este trabalho teve como forma principal de pesquisa o modelo exploratório - 

descritivo, pois, envolveu o estudo de uma empresa do ramo de transportes de 

cargas, em Toledo no oeste do Paraná, onde realizamos a exploração dos dados, na 

empresa e no escritório de contabilidade, e através de análises obtidas, 

descrevemos os dados em busca das soluções. 

Toda pesquisa tem como base algum tipo de pesquisa e análise, a pesquisa 

exploratória procurou, conforme Gonçalves (2003, p. 65): 

 

 [...] proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar 
a delimitação de um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as 
hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o 
trabalho que está em mente. [...] A pesquisa exploratória é aquela que se 
caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de idéias, com objetivo 
de oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um 
determinado fenômeno que é pouco explorado. Esse tipo de pesquisa 
também é denominado “pesquisa de base”, pois oferece dados 
elementares que dão suporte para a realização de estudos mais 
aprofundados sobre o tema (GONSALVES, 2003, p.65). 
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A pesquisa exploratória foi quem deu início ao trabalho, sendo uma base de 

orientação, para as ideias e planos, aprofundando os estudos e pesquisa sobre o 

tema. 

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 
construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bem bastante flexível, 
pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou 
fenômeno estudado. A coleta de dados pode ocorrer de diversas maneiras, 
mas geralmente envolve: 1 Levantamento bibliográfico; 2. Entrevistas com 
pessoal que tiveram experiências práticas com o assunto; e 3. Análises de 
exemplos que estimulem a compreensão. (SELLTIZ, 1967, p. 63 apud GIL 
et al., 1967, p. 63 2010, p.27). 

 

Conforme os autores, percebemos que a pesquisa exploratória possui uma 

importância fundamental, na elaboração de trabalhos e de pesquisas, pois ela é 

quem dá o rumo dos estudos e das análises, para os projetos, é destinada ao 

levantamento dos dados necessários para as investigações. 

A pesquisa também foi considerada como descritiva, pois além de fazer a 

busca das informações, elas foram descritas no trabalho e posteriormente foram 

analisadas, para a solução dos problemas. Conforme Gil (2010, p.27) “[...] a 

finalidade de identificar possíveis relações entre as variáveis. [...]”. E com elas no 

papel, facilitou a interpretação e a busca pela solução, no caso de estudo do 

Planejamento Tributário mais viável para a empresa. 

 

A pesquisa descritiva objetiva descrever as características de um objeto de 
estudo. Dentre esse tipo de pesquisa estão as que atualizam as 
características de um grupo social, nível de atendimento do sistema 
educacional, como também aquelas pretendem descobrir a existência de 
relações entre variáveis. Nesse caso, a pesquisa não está interessada no 
por que, nas fontes do fenômeno; preocupa- se em apresentar suas 
características (GONSALVES, 2003 p. 65). 

 

Finalizado o trabalho, utilizado todos os procedimentos de forma correta, e 

utilizado todos os tipos de pesquisa, seja exploratória, descritiva, levantamentos, 

estudo de caso, bibliográfica, documental, quantitativa e qualitativa. Esperamos que 

com a finalização, e com o resultado alcançado, a empresa, tome providencias em 

termos do Planejamento Tributário, e que além de poder ajudar a empresa 
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estudada, que o embasamento e os métodos utilizados, ajudem outras empresas 

que possuem situação parecida com a que foi estudada. 

A pesquisa bibliográfica foi entendida como uma forma de métodos que 

desenvolve procedimentos científicos, para chegar a uma verdade, ela procurou 

responder uma questão proposta como métodos científicos, segundo Fachin (2003, 

p.125):  

A pesquisa bibliográfica diz respeito ao conjunto de conhecimentos 
humanos reunidos nas obras. Tem como finalidade fundamental conduzir o 
leitor a determinado assunto e proporcionar a produção, coleção, 
armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações 
coletadas para o desempenho da pesquisa.   

 Para Gil (1996, p.48) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Assim sua função foi mostrar o resultado de um objetivo através de autores, onde o 

objetivo era identificar a real resposta para o problema em questão. 

 Os dados empresariais, que foram utilizados nesse trabalho, foram 

coletados diretamente na fonte, ou seja, coletados na empresa de estudo do projeto 

de conclusão de curso, e também fizemos a coleta de dados e informações 

complementares, no escritório de contabilidade terceirizado, utilizado pela empresa. 

Os demais dados com embasamento teórico foram coletados, através de pesquisas 

bibliográficas em livros e sites confiáveis, além do auxilio dos professores que nos 

orientaram e nos acompanharam para a elaboração do trabalho. 

Para a escolha de tempo e lugar de estudos, fizemos algumas 

considerações necessárias diante do tema escolhido para as análises e pesquisas. 

Consideramos a realidade de diversas microempresas, além de considerarmos a 

situação política e econômica em que o país se encontra, o Planejamento Tributário 

vem passando por diversas mudanças devido à economia presente do Brasil, 

decidimos então fazer as análises comparativas referentes ao último período de 

fechamento da empresa, sendo então a competência de 2014, ou seja, o cenário 

mais recente que a empresa passou, de forma que os dados obtidos fossem os mais 

atuais e reais possíveis para as análises, que teve como objetivo buscar a 

tributação: Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional e Lucro arbitrado, que 
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possibilitaria diante das situações e da posição em que a microempresa se encontra 

qual o regime que dentro das leis é o menos oneroso. 

As coletas dos dados empresariais foram feita, através do auxilio do setor 

administrativo da empresa estudada, e do escritório de contabilidade contratado. Os 

dados foram repassados para nós, através de relatórios e arquivos repassados por 

e-mail ou impresso. 

Outro tipo de pesquisa realizado foi o estudo de caso, onde analisamos a 

empresa, através dos dados coletados por meio de relatórios da empresa e do 

escritório de contabilidade, que nos proporcionaram informações mais precisas para 

as análises. Segundo Gil (1996, p.58): 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo aprofundado e exaustivo de 
um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros 
delinearem considerados. 

 O estudo de caso foi a investigação que nos possibilitou a verificação 

através da pesquisa exploratória, para chegar ao resultado de um objetivo 

especifico. 

Este método é caracterizado por ser um estudo intensivo, no método do 
estudo de caso, leva-se em consideração, principalmente, a compreensão, 
como um todo, do assunto investigado. Todos os aspectos do caso serão 
investigados. Quando o estudo é investigado, puser até aparecer relações 
que de outra forma não seriam descobertas (FACHIN, 2003, p.42). 

A função principal do estudo de caso foi de explicar os fatos tributários e 

mostrar que eles poderiam ocorrer no contexto social, assim o nosso objetivo foi 

atingido e exemplificado através de quadros, tabelas, gráficos e análises tributárias 

onde procuramos identificar e demonstrar a melhor tributação para o nosso estudo. 

O nosso estudo foi realizado através de cálculos que nos permitiu obter as 

informações através dos relatórios contábeis e da receita federal, de acordo com a 

atividade exercida pela empresa, aplicamos as alíquotas que estão estabelecidas 

pela lei, assim os valores dos impostos foram demonstrados através de planilhas, 

onde tivemos a resposta de qual regime tributário obterá mais viabilidade. 

O modelo que nos norteou, foi embasado nos relatórios contábeis, que 

permitiram a coletada dos dados para fazermos as análises através da pesquisa 
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bibliográfica e do apoio da legislação, que nos levaram a uma análise positiva. Neste 

estudo foi apresentado o melhor regime tributário, dentre eles o: Simples Nacional, 

Lucro Real, Lucro Arbitrado, Lucro Presumido. Através destes regimes chegamos a 

um resultado, o qual apresentou o melhor regime, que a empresa poderá utilizar-se 

dele para pagar menos impostos. 

 A pesquisa realizada permite-se, ser utilizada por outras empresas, pois 

nossas análises foram feitas através de estudos e comprovações, que mostrou ser 

usadas como base para outras empresas, assim chegamos a um resultado que 

deixou bem esclarecido, qual o melhor regime tributário, que proporciona uma 

tributação menos onerosa. 

O método de pesquisa quantitativa segundo Fachin (2003, p.79) “é 

determinada em relação aos dados ou a proporção numérica, mas a atribuição não 

deve ser feita ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada 

cientificamente”. A forma quantitativa cientifica tem a função de atribuir números a 

propriedade, objetivos, fazendo ser uma pesquisa útil, mostrando uma análise 

numérica com um resultado positivo, assim a análise quantitativa dará todo o sentido 

ao estudo. 

Para Fachin (2003, p.81) “qualitativa é caracterizada pelos seus atributos e 

relaciona aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 

descritivamente”. Tem a função principal de explicar um objetivo especifico e assim 

procurar uma resposta através de entrevista e opiniões pessoais, onde identificamos 

pontos positivos que nos levou ao objetivo do estudo. 

O estudo de pesquisa teve caráter quantitativo e qualitativo, onde 

quantitativo nos possibilitou uma análise numérica, através dos números mostramos 

os valores dos tributos, chegando a um resultado, e qualitativos proporcionou 

opiniões e pensamentos que nos levaram ao nosso objetivo final, o regime que 

melhor se enquadra em uma tributação menos onerosa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste estudo, analisamos os benefícios que cada regime de 

tributação, poderia trazer para a transportadora, de acordo com a situação em que 

ela se encontrava no ano de 2014, ou seja, comparar qual a tributação menos 

onerosa e que traz mais oportunidades de forma legal para a empresa manter –se 

competitiva no mercado,  fazendo com que ela obtenha mais lucros e possua um 

maior crescimento/desenvolvimento empresarial, já que no Brasil a carga tributária 

está cada vez mais alta, dificultando a continuidade de muitas empresas. 

O estudo feito na transportadora a partir da pesquisa exploratória, na qual 

contribuiu para a compreensão do problema a ser estudado, adquirindo  uma 

resposta para a dificuldade e assim chegando ao resultado esperado. Já a pesquisa 

descritiva, permitiu realizar as analises e interpretações dos dados reais da empresa. 

Assim a metodologia fundamentalizou no pensamento  reflexivo buscando  mostrar 

as realidades para o reconhecimento de verdades e encontramos as respostas para 

as questões propostas. Para a realização do planejamento tributário utiliza-se o 

estudo de caso para a coleta de dados. Permitiu assim visualizar, com os cálculos, 

que existe uma considerável diferença nos valores dos tributos, os quais são pontos 

estratégicos e proporcionam viabilidade. 

Os dados utilizados na pesquisa, foram coletados através de relatórios 

fornecidos pelo empresário e escritório terceirizado, sendo: livros fiscais de entradas 

e saídas, balancetes mensais, resumo da folha de pagamento, resumo de 

faturamento, demonstração de resultado, entre outros. Os tributos a serem 

recolhidos foram apurados mensalmente, através dos regimes: Simples Nacional, 

Lucro Presumido e Lucro Real; após isso foi demonstrado um comparativo de 

tributações dos regimes, chegando ao resultado esperado. 

A pesquisa, conseguiu atingir a perspectiva de forma satisfatória, através do 

estudo de caso, onde comprovou-se que o planejamento tributário é de grande 

importância para a gestão de uma empresa, desde que seja utilizado de forma 

correta podendo assim trazer resultados mais precisos   de forma mais viável e 

imprescindível, auxiliando o empresário a tomar decisões que venham aumentar o 
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seu lucro, diante do cenário econômico e da realidade que vivem as empresas hoje, 

o planejamento tributário é fundamental para o desenvolvimento e crescimento 

garantindo a sua sobrevivência. 
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