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RESUMO  

 

O objetivo desse projeto é de demonstrar a importância de um planejamento tributário 

em uma organização, relatando detalhes dos possíveis ganhos financeiros que ela possa 

receber com a aplicação dessa ferramenta com o fato de reduzir impostos, taxas e 

contribuições de maneira que não infrinja a lei em vigor, podendo aplicar esses recursos em 

outros setores da empresa como investimento ou até mesmo para aumentar o seu o caixa, e 

verificar se ela se enquadra no regime de tributação menos oneroso. Esse projeto foi realizado 

em uma empresa do ramo de materiais para construção, situada no município de Ouro Verde 

do Oeste-Paraná, e foi levando em consideração o alto crescimento populacional e 

consequentemente a alavancagem do setor imobiliário que ocasionou um crescimento da 

empresa, aumentado a sua receita se tornando um alvo ainda maior de cobranças de tributos, 

visto que no Brasil há uma carga tributária altíssima sendo considerada uma das maiores do 

mundo, podendo equivaler até 50% do seu faturamento, e o alto nível de competitividade 

entre empresas, os empresários se veem ameaçados, e acaba tomando decisões precipitadas 

podendo sofrer multas e ate mesmo o afastamento do administrador por tempo indeterminado 

caso optem pela sonegação de impostos, ou seja, fornecer informações fraudadas para o fisco.  

Hoje a aplicação dessa ferramenta dentro de uma empresa independente do seu porte é 

de fundamental importância, não podendo ser visto como despesa e sim como um 

investimento uma vez que visa trazer benefícios para a empresa, esse projeto foi realizado 

através de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, trazendo consigo a consolidação da teoria 

aplicada à prática.  
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INTRODUÇÃO  

 

A Contabilidade Fiscal, conhecida como Contabilidade tributária é do ponto de vista 

geral uma área de estudo e de aplicação da contabilidade Gerencial, que se preocupa com a 

apuração e contabilização, utilizando lançamentos proporcionados pelas operações realizadas 

nas empresas, para o fechamento do período, que produz o fato gerador dos tributos, que 

incidiu em cima do faturamento anual ou mensal da empresa. 

O Planejamento tributário é o ato de se apurar documentos da empresa com 

informações verdadeiras, é uma forma de gestão que visa ampliar a economia da empresa de 

maneira a reduzir custos, de maneira legal se tratando de leis, custos esses relacionados ao 

recolhimento de imposto. 

Tendo isso em mente fica evidente que o planejamento tributário tem uma grande e 

relevante importância para a economia da empresa, entretanto há ainda certo 

desconhecimento ou desinteresse por parte dos lideres das empresas em fazer um 

planejamento tributário, mas no mercado de hoje que se caracteriza um mercado muito 

concorrido, e os índices altos de tributos exigidos legalmente das empresas, acredita se que 

esta será uma das ferramentas mais procuradas e utilizadas no cenário econômico nos dias de 

hoje.   

O planejamento tributário bem implantado trouxe solvência, sucesso e competitividade 

para a empresa, e isso deveria ser tratado como quase uma obrigação em um país com tanto 

potencial. Os beneficiários da solvência e competitividade da empresa agregam benefícios 

para a sociedade de forma geral e ao governo, a sociedade ganha renda, pois os trabalhadores 

terão empregos, e estarão recebendo seus salários, fazendo a economia local e da região girar, 

e o governo terá a consciência tranquila que estará recebendo seus tributos de forma inteira e 

legal. 

De acordo com o conteúdo explorado acima, as duvidas que serviu de pilar para o 

desenvolvimento da pesquisa foi: “A importância do Planejamento tributário hoje interfere 

diretamente na rentabilidade e lucratividade de toda e qualquer organização”? E qual a 

importância do planejamento tributário na escolha do melhor regime tributário a se optar? 
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No entanto se um planejamento tributário é de suma importância, e tem uma grande 

relevância para a elaboração de um bom plano com finalidade de reduzir tributos, e 

consequentemente maximizar os rendimentos, fica evidente que ele interferiu de maneira 

positiva na economia da empresa, pois assim ela obteve um resultado em que relata sua real 

condição de permanecer ou não optante do seu atual regime tributário.  

O objetivo geral da pesquisa foi o de realçar e mostrar a importância do planejamento 

tributário, quais seus principais benefícios e os métodos adotados para a elaboração deste, 

demonstrando os procedimentos passo a passo, tendo como finalidade uma amostra detalhada 

de quais ferramentas e qual caminho a seguir para elaboração de um bom plano tributário, que 

trouxe consigo uma maneira para a empresa reduzir impostos, e verificou-se esta se enquadra 

no regime mais vantajoso que consequentemente terá maximização do seu lucro, e como 

esperado a aplicação desse método começou a despertar um interesse da empresa a fazer com 

que esse processo se torne rotineiro, pois observou que foi indispensável no processo de 

solvência da empresa. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: Mostrar a importância do planejamento 

tributário dentro de uma organização para se obter solvência e perpetuidade; Demonstrar as 

diferentes características entre um regime e outro; Buscar por meio de apuração de 

informações cedidas pela empresa se ela esta enquadrada no regime correto ou poderá se 

modificar conforme seu faturamento, verificar se as possíveis vantagens que o planejamento 

acarretará para a empresa terá um aspecto relevante no sistema econômico da empresa. 

Contudo, demonstramos a importância do planejamento tributário para a empresa, e 

não só para ela, mas para todas que pensam nessa ferramenta como investimento e que vem se 

tornando uma forte aliada para o desenvolvimento e para o sucesso empresarial. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO- METODOLÓGICA 

 

1.1 PLANEJAMENTO TRIBUTARIO 

 

Diante da analise feita pelo critico "[...] O planejamento tributário é um conjunto de 

procedimentos previstos em lei ou não vetados por ela que visam diminuir a carga tributária 

[...]” (ZALUNCA, 2012). Visto que no Brasil o contribuinte donos de empresas pagam um 

valor considerável alto em impostos, impostos mais altos do mundo e que segundo o IBPT 
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(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) pode corresponder mais da metade do lucro 

da empresa, ou seja, tal planejamento serviria para diminuir os tributos para um resultado 

econômico melhor e maior ao final do exercício ou de determinado período. 

 Segundo Zalunca (2012) o planejamento tributário também pode ser chamado de 

elisão fiscal que se diferencia da evasão fiscal, pois elisão fiscal é a forma legal que não fere a 

lei no assunto de diminuição de pagamento de imposto, já a evasão fiscal é a forma ilegal e 

não planejado da diminuição de pagamentos dos impostos que levaram a duras penas ao 

contribuinte se pego pelo fisco. 

O alto custo tributário existente em nosso país e também os custos de conformidade 

que são os gastos acessórios relacionados às exigências do fisco, se não 

equacionados, podem provocar a extinção de um bom número de empresas 

despreparadas para esse novo desafio. O planejamento tributário tem um objetivo à 

economia (diminuição) legal da quantidade de dinheiro a ser entregue ao governo. 

Os tributos (impostos, taxas e contribuições) representam importante parcela dos 

custos das empresas, senão a maior. Com a globalização da economia, tornou-se 

questão de sobrevivência empresarial a correta administração do ônus tributário 

(ZALUNCA, 2012). 

 

Um bom planejamento tributário se torna uma ótima saúde ao bolso, pois como já falado 

gera economia, pois o valor dos impostos ao serem pagos serão menor, essas economias 

poderão se transformar em novos investimentos que gerarão novos empregos e trará vários 

outros benefícios ate ao próprio governo e a população, mas infelizmente nem todas as 

empresas podem ter acessos a uma consultoria e a um planejamento tributário bom, 

principalmente as micros e pequenas empresas, mas que diante dos altos impostos em plenos 

século XXI não se pode negar que um bom planejamento tributário pode concretizar a 

solvência e a perpetuidade de uma empresa no mercado optado por ela. (ZALUNCA, 2012).  

1.2 TRIBUTOS 

 

Carga tributária é o conjunto de impostos, taxas e contribuições (federais, estaduais e 

municipais) que, direta ou indiretamente, incidem sobre qualquer atividade econômica 

(indústria, comércio e serviços), encarecendo o custo e o preço final. No Brasil, na média 

geral, a carga tributária corresponde a 39% sobre o preço de tudo que pagamos. 

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 
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Segundo Fabretti (2009) um tributo é caracterizado pelos seguintes elementos: 

 Fato Gerador, Contribuinte ou Responsável e a Base de Cálculo. Para que venha a 

existir uma obrigação tributária, é preciso que exista um vínculo jurídico entre um 

credor (Sujeito Ativo) e um devedor (Sujeito Passivo), pelo qual o Estado, com base 

na legislação tributária, possa exigir uma prestação tributária positiva ou negativa 

(Fabretti, 2009, p.74). 

Visto o conceito de tributos, podemos entender melhor, o que é um Planejamento 

Tributário que, antes da realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos 

jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos onerosas, denomina-se Planejamento 

Tributário Fabretti (2009). Visto que ele se torna uma grande ferramenta para uma dissolução 

e um entendimento se tratando de pagamentos de impostos exigidos por lei, no entanto 

entende se que uma estrutura de planejamento tributário bem elaborado pode se tornar um 

marco para um grande desenvolvimento de uma empresa, pois resulta no pagamento dos 

valores exatos que a empresa tem o dever de contribuir com o fisco. 

 

1.2.1 Tributos Federais 

 

A União tem competência para instituir sete impostos, no entanto segundo Alexandre 

(2010, p. 583) “no Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF a União não utilizou de sua 

competência, de forma que o tributo não foi efetivamente instituído.” Sendo assim, cabe a 

União a competência sobre seis impostos, são eles: Imposto sobre Importações, Imposto sobre 

Exportação, Imposto de Renda, Imposto sobre Produtos Industrializados, Impostos sobre 

Operações Financeiras e Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. 

 

1.2.2 Tributos Estaduais 

 

Os Estados têm competência para instituir três impostos, os Impostos sobre 

Circulações de Mercadorias e Prestações de Serviços, Imposto de Transmissão Causa Mortis e 

Doações e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. 

 

1.2.3 Tributos Municipais 

 

Imposto é uma quantia de dinheiro paga ao governo federal, estadual e municipal por 

pessoas físicas e jurídicas. É um tributo para que sejam custeadas as despesas de 
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administração e os investimentos do governo em obras de infraestrutura e serviços, como 

segurança, saúde e educação. Os impostos que pagamos podem ser federais quando é 

destinado ao governo federal, estaduais quando é destinado ao governo estadual, e municipal 

quando o imposto for para o governo municipal. 

 Os impostos municipais são: Imposto Sobre Serviços, Imposto sobre Propriedade 

Territorial Urbana e Imposto sobre Operações Inter Vivos de Bens e Imóveis. A seguir serão 

relatado a importância e a competência de cada um dos impostos citados anteriormente, 

levando em consideração o seu fato gerador.  

 

1.3 SIMPLES NACIONAL 

  

“O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e 

fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006” (RECEITA FEDERAL, 2014). 

O Simples Nacional aparece no cenário nacional apenas em dois mil e sete (2007) 

idealizado pelo governo federal, tudo para contemplar empresas de pequeno porte, que se 

viam incomodadas com pagamentos de vários tributos em varias datas diferentes, com o 

surgimento do simples nacional ou super simples surgiu o documento de arrecadação do 

simples nacional (DAS), que possibilitou de forma uniforme o pagamento de tributos em 

datas iguais e que, seriam distribuídos de forma própria para cada esfera do país.   

O Simples Nacional foi um programa idealizado pelo governo federal que visou 

simplificar a burocracia das empresas, as empresas enquadradas nesse sistema possuem as 

rotinas e obrigações mensais facilitada, além de uma carga tributária reduzida e unificada pois 

esta ultima era uma das grande reclamações das empresas, vários impostos a serem pagos em 

varias datas diferentes com a inserção do Simples Nacional os tributos passaram a ser pagos 

todos em uma única data facilitando assim o controle do pagamento dos tributos. 

Conforme indica a Receita Federal do Brasil, para enquadramento no simples 

nacional a empresa deve ser obrigatoriamente uma microempresa (ME) ou uma empresa de 

pequeno porte (EPP), sendo que até o ano de 2011 entendia-se como ME as empresas que 

tivessem faturamento anual de até R$ 240.000,00 e EPP as empresas que atingissem 

faturamento maior que R$ 240.000,00 e igual ou menor a R$ 2.400.000,00. Para o eventual 
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caso da empresa entrar no regime no mesmo ano calendário de inicio de suas atividades, 

deve-se fazer o calculo proporcional, de maneira a auferir o valor de R$ 20.000,00 e R$ 

200.000,00 para ME e EPP, respectivamente, multiplicados pelos meses decorrentes do inicio 

da atividade até o final do ano calendário. 

Ainda sobre a mesma ótica citada acima, a partir do ano de 2012, para fins de 

simples nacional ficou acordado que seria considerado como ME a empresa que tivesse 

faturamento anual de R$ 360.000,00 e EPP empresas que ultrapassem o valor de R$ 

360.000,00 e seja menor ou igual a R$ 3.600.000,00. Para calculo de proporcionalidade, será 

considerado para ME e EPP, respectivamente, o valor de R$ 30.000,00 e R$ 300.000,00 

multiplicados pela quantidade de meses entre o inicio das atividade e o fim do ano calendário 

(RECEITA FEDERAL, 2014). 

Para uma empresa optar pelo simples nacional é necessário acessar o portão do 

simples nacional, para ser feito o pedido para adesão, podendo ser feito unicamente por este. 

O período vigente para inscrição é durante o mês de janeiro, sendo valido ate seu ultimo dia 

útil, contudo existe a opção de se fazer um agendamento para o simples, visando que este te 

dará as primeiras instruções para o ingresso, para o eventual caso de falta de documentos, 

podendo assim o solicitante regularizar sua situação antes do prazo de janeiro. O 

agendamento estará disponível entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de 

dezembro, entendido que o agendamento não conta como o devido pedido, sendo este feito 

em janeiro. Até o encerramento para o prazo de admissão a pessoa jurídica poderá regularizar 

sua situação ou cancelar seu pedido, visto se este já não tiver sido deferido (CENOFISCO, 

2013). 

 Seguindo a ideologia citada pelo CENOFISCO, o calculo dos impostos é feita 

utilizando o faturamento e aplicando a devida alíquota sobre o mesmo. A Resolução CGSN nº 

94/11 destinou cinco tabelas (anexos I a V), sendo divididas por forma de atividade da 

empresa, onde são apresentadas as alíquotas totais para calculo, juntamente com o 

destacamento de cada um dos tributos a serem pagos, a partir deste ano de dois mil e quinze 

(2015) houve a inserção do anexo VI onde empresas como medicina, inclusive laboratorial e 

enfermagem; medicina veterinária, odontologia; psicologia, psicanálise, fonoaudiologia e 

clínicas de nutrição, arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, 

desenho e agronomia; representação comercial e demais atividades de intermediação de 
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negócios e serviços de terceiros; entre outras passaram a poder ser tributadas pelo simples 

nacional, antes do surgimento desse anexo essas empresas e varias outras não citadas tinham 

de ser tributadas através do lucro presumido. 

1.4 LUCRO PRESUMIDO  

 

Segundo o SEBRAE (2014) o Lucro Presumido é uma forma tributaria para uma 

determinação mais clara e simplificada do calculo base do imposto de renda (IR) e da 

contribuição social sobre o lucro (CSLL) das pessoas jurídicas que não estiverem cadastradas 

no simples e nem com apuração no lucro real e conforme analisa o serviço “[...] No lucro 

presumido a apuração tanto do imposto de renda como da contribuição social é efetuado em 

períodos trimestral, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

dezembro [...]”.  

O lucro presumido será o montante determinado pela aplicação de porcentuais 

variáveis, conforme o ramo de atividade da pessoa jurídica sobre a receita bruta 

auferidas em cada trimestre do ano calendário, já referidos no calculo do IRPJ por 

estimativa [...] exceto as instituição financeiras, seguradoras, entidades de 

previdência privada e as empresas de factoring que estão obrigadas à apuração do 

imposto com base no lucro real. (OLIVEIRA, 2009, p. 110).  

 

Segundo Oliveira (2009) a empresa pagando a primeira DARF de maneira especifica 

ela se manifesta optante pelo regime do Lucro Presumido, e essas empresas que optarem por 

esse regime deverá manter segundo o autor: 

 

Escrituração contábil nos termos da legislação comercial; Livros Registros de 

Investimentos, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no termino 

do ano calendário; Em boa guarda de ordem, enquanto não tiver decorrido o prazo 

decadencial e não forem prescritas as eventuais ações que lhe sejam pertinentes, 

todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal especial, bem como 

documentos e demais papeis que servirem de base para escrituração comercial e 

fiscal. 

 

As empresas que poderão optar pelo lucro presumido segundo o que avalia o 

SEBRAE (2014) são: 

a) cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e 

oito milhões de reais), no ano-calendário anterior, ou a R$4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no ano-

calendário anterior, e  

b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade 

exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica. 

As empresas que poderão optar pelo lucro presumido deverão sempre estar atentas as 
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legislações, pois como já citado esse ano ouve modificações e cada instante há modificações, 

ate o ano de 2015 muitas empresas de prestações de serviço tinham de ser tributadas pelo 

lucro presumido já hoje com as mudanças ocorridas muitas dessas já podem ser tributadas 

pelo simples nacional.  

Há empresas que ficam vedadas de inclusão no lucro presumindo sendo assim 

vedadas elas ficam a ser inclusas no lucro real, as vedações ao lucro presumido segundo o que 

informa o SEBRAE (2014) são: 

a) cuja receita total no ano anterior tenha sido superior a R$ 48.000.000,00. 

b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos e 

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

empresas de seguro privado e de capitalização e entidades de previdência privada 

aberta;  

c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;  

d) que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de benefícios fiscais 

relativos à isenção ou redução do imposto de renda;  

e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado o recolhimento mensal com 

base em estimativa;  

f) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de 

assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, 

administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios 

resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

As vedações não são de variar com tanta frequência, mas no Brasil toda regra há uma 

exceção então cabe ao profissional ficar a tento as brechas que existem na legislação brechas 

essas que sejam legais para que seu cliente possa sair satisfeito e pagando menos tributos.  

 

1.5 LUCRO REAL 

 

O lucro real é o lucro liquido do exercício, entretanto, este regime tributário tem base 

no faturamento mensal ou trimestral da empresa e incide apenas sobre seu lucro efetivo, ou 

seja, não há a possibilidade de pagamento maior ou menor do que é devido. 

O lucro real serve de regra para apuração do (IR) conforme consta no Portal 

Tributário (2014): 

O Lucro Real é a regra geral para a apuração do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica. 

Ao mesmo tempo em que é o “regime geral” também é o mais complexo. 

Neste regime, o imposto de renda é determinado a partir do lucro contábil, apurado 

pela pessoa jurídica, acrescido de ajustes (positivos e negativos) requeridos pela 

legislação fiscal, conforme esquema a seguir: 

Lucro (Prejuízo) Contábil 

(+) Ajustes fiscais positivos (adições) 

https://contaazul.com/relatorios/faturamento
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(-) Ajustes fiscais negativos (exclusões) 

(=) Lucro Real ou Prejuízo Fiscal do período. 

O período de apuração do (IR) Imposto de Renda das pessoas físicas sobre o Lucro 

Real poderão ser divididos e trimestres encerrando as apurações no dia 30/31 de cada mês que 

corresponde ao final de cada trimestre, ou seja, Março, Junho, Setembro e Dezembro, e o 

recolhimento é por estimativa mensal, e a apuração também, no final do ano. 

A base de calculo que é estabelecida sobre o Lucro Real segundo a lei vigente na 

data da ocorrência do fato gerador, como regra geral inclui-se na base de calculo todos os 

ganhos e rendimentos de capital, indiferente da sua origem de natureza, denominação ou da 

existência do titulo ou contrato escrito (PORTAL TRIBUTARIO, 2014). 

Segundo a Receita Federal do Brasil (2014), estão obrigadas ao regime de tributação 

com base no lucro real, as pessoa jurídicas que: 

a) cuja receita total, ou seja, o somatório da receita bruta mensal, das demais 

receitas e ganhos de capital, dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas 

nos mercados de renda variável e dos rendimentos nominais produzidos por 

aplicações financeiras de renda fixa, da parcela das receitas auferidas nas 

exportações às pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que 

exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa, na forma da IN SRF nº 

38, de 1997, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$24.000.000,00 

(vinte e quatro milhões de reais), ou de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

multiplicado pelo número de meses do período, quando inferior a doze meses; b) 

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

desenvolvimento, 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; c) que tiverem 

lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;  

d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos 

à isenção ou redução do imposto; e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham 

efetuado pagamento mensal do imposto de renda, determinado sobre a base de 

cálculo estimada, na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996; f) que explorem as 

atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 

mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e 

a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou 

de prestação de serviços ( factoring). 

 

Ao optar pelo Lucro Real, o empreendedor deve estar ciente em assumir a 

obrigatoriedade de escrituração comercial e fiscal rigorosa e adequada, propiciando uma 

melhor organização na  empresa para estar sempre a par,, de seu estado financeiro real. 

Um aspecto importante que pode ser observado a respeito desse regime tributário é 

que as empresas em que há variações no seu lucro no decorrer do ano podem ser prejudicadas, 

pois podem estar pagando mais imposto quando estão obtendo mais ou menos lucro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve por objetivo a elaboração de um planejamento tributário com o 

seguinte propósito, identificar qual dos regimes de tributação entre o Simples Nacional, Lucro 

Presumido e Lucro Real seria o mais vantajoso, ou seja, o menos oneroso para a empresa de 

materiais de construção no período de 2013 que foi o escolhido. 

 Objetivou-se no mesmo a escolha pelo regime de tributação mais benéfico, aquele 

menos oneroso e que traria benefícios e oportunidades para a empresa se manter, em um 

mercado que a cada dia é mais competitivo e, com maior possibilidade de lucros e melhores 

condições de desenvolvimento, visto que no Brasil a carga tributária esta cada vez mais alta 

dificultando a permanência de muitas empresas no mercado. Nesse sentido, este estudo torna-

se indispensável por conseguir identificar o melhor regime de tributação para a empresa sendo 

ate proposto à empresa fazer um planejamento tributário com certa frequência em sua 

empresa para a mesma não pagar tributos a mais e se manter competitiva, além de verificar 

qual o melhor regime no momento. 

 Foram utilizados para a pesquisa a fundamentação metodológica, a pesquisa descritiva 

e exploratória e o estudo de caso. A forma exploratória nos orienta a determinar o campo de 

investigação nos mostrar o norte, ou seja, onde iremos focar a pesquisa para poder chegar ao 

problema esperado e resolve-lo. Já na fase descritiva são realizadas as análises e 

interpretações, sem interferências de pesquisas. O estudo de caso é a coleta dos dados para a 

realização do planejamento tributário.  

Para a o andamento da pesquisa foram coletados dados através do registro fiscal das 

entradas e saídas, balancetes mensais e resumo da folha de pagamento. Foram 

calculados/auferidos os montantes de tributos a serem recolhidos no período com base no 

Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, e em seguida foi elaborado o comparativo 

entre os regimes de tributações, ficando assim mais claro a verificação do melhor regime de 

tributação para a empresa em questão, nos cálculos ficou claro que é o Simples Nacional o 

regime mais vantajoso para a empresa em estudo. Ficando claro que ao adotar esse regime e 

consequentemente pagando menos imposto de forma lícita, a empresa torna-se mais 

competitiva visto que o mercado exige competitividade, podendo reduzir preços e conquistar 

mais clientes. 
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No regime do Simples Nacional a empresa totalizou um montante a recolher de 

tributos no valor de R$ 177.822,57 (Cento e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e 

cinquenta e sete centavos). Sendo R$ 9.839,59 (Nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e 

cinquenta e nove centavos) referentes ao IRPJ e a CSLL, R$ 29.573,23 (Vinte e nove mil, 

quinhentos e setenta e três reais e vinte e três centavos) referentes ao COFINS, R$ 7.046,62 

(Sete mil, quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referentes o PIS/PASEP, R$ 

84.647,00 (Oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais) referentes ao CPP, R$ 

10.314,54 (Dez mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) referentes ao 

FGTS, e por fim R$ 26.562,02 (Vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dois 

centavos) referentes ao ICMS. A empresa também terá maior facilidade de atender as 

legislações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, pois estará dispensada de apresentar a 

DIPJ, SPED Contribuições, DCTF e a DACON referente aos períodos que recolher seus 

tributos pelo regime do Simples Nacional. 

 Pode-se concluir que um planejamento tributário ajuda as empresas a economizar na 

quantidade de tributos a recolher ao governo, tornando-se mais lucrativas e tendo mais 

condições de se manteres competitivas no mercado. 
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