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Resumo: O planejamento tributário visa a economia. Este é compreendido como uma 
atividade que estuda todos os atos administrativos para se saber quais são as cargas 
tributárias de cada regime, o que exige do gestor escolher o regime menos oneroso e 
com mais ganhos financeiros. Assim, tem-se como objetivo geral analisar a carga 
tributária da empresa com a elaboração de cálculos sobre os tributos federais e 
estaduais nos regimes analisados para que se possa fazer a verificação de qual regime 
apresentará a menor carga tributária. Tem-se como objetivos específicos comparar os 
cálculos, analisando a carga tributária de cada regime e apresentar a melhor opção de 
tributação para a empresa. Na metodologia, utilizou-se de pesquisa aplicada, com 
abordagem quali-quantitativa e comparativa, trazendo seu objetivo como pesquisa 
exploratória e descritiva, sendo um estudo de caso único realizado por coleta de dados 
dos documentos fornecidos pela organização. Desta forma define-se que o lucro real é 
a melhor opção de tributação, pois foi o regime que apresentou a menor carga tributária, 
totalizando 3,62% do faturamento e um lucro de 1,71%, já o lucro presumido e o simples 
nacional apresentaram 7,19% e 9,06% de carga tributária sobre o faturamento, com 
isso, fez-se apresentar resultados negativos. Desta forma, a empresa está sendo 
assertiva por optar pelo lucro real. Recomenda-se que as empresas façam sempre um 
acompanhamento com um profissional contábil, para que seja realizado periodicamente 
um planejamento sobre sua carga tributária, conforme as características de cada 
organização. 
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Lucro Real. Lucro Presumido. Simples 
Nacional.  
 

Tax Planning: a case study in a food company in western Paraná. 

 

Abstract: Tax planning aims at the economy. This is understood as an activity that 
studies all administrative acts to know what the tax burdens of each regime are, which 
requires the manager to choose the least onerous regime and with more financial gains. 
Thus, the general objective is to analyze the company's tax burden with the preparation 
of calculations on federal and state taxes in the analyzed regimes, so that it can be 
verified which regime will present the lowest tax burden. The specific objectives are to 
compare the calculations, analyzing the tax burden of each regime and present the best 
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taxation option for the company. In the methodology, applied research was used, with a 
qualitative-quantitative and comparative approach, bringing its objective as exploratory 
and descriptive research, being a single case study carried out by collecting data from 
documents provided by the organization. In this way, it is defined that the real profit is 
the best option for taxation, as it was the regime that presented the lowest tax burden, 
totaling 3.62% of revenue and a profit of 1.71%, while the presumed profit and the simple 
national tax rates showed 7.19% and 9.06% of tax burden on revenue, with this, 
negative results were presented. In this way, the company is being assertive by opting 
for real profit. It is recommended that companies always follow up with an accounting 
professional, so that a planning is carried out periodically on their tax burden, according 
to the characteristics of each organization. 
Keywords: Tax Planning. Real profit. Presumed profit. Simple national. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

De acordo com Granda (2021), em uma pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) e publicada pela Agência Brasil, as 

dificuldades econômicas que o país vem atravessando devido à pandemia da Covid-

19, fez com que a população tivesse seu poder aquisitivo defasado em decorrência da 

alta taxa de inflação e desemprego. Dessa forma, as empresas enfrentam cenários 

cada vez mais exigentes, sendo necessário reinventar suas estruturas organizacionais. 

Mesmo com todas as dificuldades encontradas, as micros e pequenas empresas no 

Brasil são geradoras de empregos e receita, sendo abertas aproximadamente 630 mil 

micros e pequenas empresas em todo território nacional, deste total 85% de 

microempresas. Os segmentos que mais tiveram abertura de microempresas foram na 

área de escritório administrativo com 3,8%, comércio de vestuários e acessórios 3,1% 

e restaurantes e similares 2,4%, seguidos de outros ramos de atividades. Mesmo 

estando defasado o poder aquisito o governo federal destacou que, no ano de 2020, 

houve uma alta de 6% em aberturas de novas microempresas em comparação com o 

ano de 2019 (GRANDA, 2021).  

 Em um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) e publicada pelo G1, o setor varejista no Brasil teve uma 

perda em aproximadamente 70 mil lojas, em 2020, devido ao cenário do Covid-19, com 

esta queda, o país teve uma perda considerável em empregos e receita. Mesmo com 

este cenário, os pesquisadores projetam um pequeno crescimento de 3,9% no ano de 

2021 (G1, 2021). 
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Já no ramo alimentício houve um crescimento de 12,8% de faturamento no ano 

de 2020 em relação ao ano de 2019, sendo esse faturamento uma somatória das 

vendas para o mercado externo e interno, apresentando 10,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB). De acordo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) (2021), 

os setores que tiveram maior destaque em volume de produção, levando em 

consideração o mercado externo e interno, foram o açúcar com +22,6%, óleos vegetais 

+3,9% e carnes +1,9%. Mesmo com toda dificuldade encontrada no cenário econômico 

no país, o ramo alimentício, por se tratar de uma atividade essencial, criou em torno de 

20 mil novas vagas de emprego, sendo ele o setor que mais gerou emprego na indústria 

de transformação no Brasil (SANTOS; VIEIRA, 2021). 

Neste sentido, o planejamento tributário torna- se uma ferramenta de economia 

necessária dentro da empresa. O Brasil é um país com um grande número de tributos, 

exigindo das empresas uma elevada carga tributária. As empresas precisam adotar 

métodos que as auxiliem na redução destes tributos de uma forma lícita, permitindo 

gerar economia, possibilitando ter maior competitividade empresarial. O planejamento 

tributário tem por finalidade gerar economia, compreende-se em uma atividade que 

explora os atos administrativos para identificar a carga tributária de cada regime, 

fazendo com que facilite para o gestor na sua escolha do regime menos oneroso e com 

mais ganhos financeiros (FERREIRA; FERREIRA, 2011).  

Visando esta economia tributária, busca-se analisar os regimes tributários do 

lucro real, lucro presumido e simples nacional em uma empresa do comércio varejista 

no ramo alimentício. Com base na delimitação do tema de pesquisa proposto, a questão 

de pesquisa para o estudo é: qual o melhor regime tributário em um comércio varejista 

de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- supermercados 

do Oeste do Paraná?  

Assim, tem-se como objetivo geral analisar a carga tributária da empresa com a 

elaboração de cálculos sobre os tributos federais e estaduais nos regimes analisados 

para que possa fazer a verificação de qual regime irá apresentar a menor carga 

tributária. Já os objetivos específicos são: realizar os cálculos em cada regime e, em 

seguida, fazer a comparação apresentando um quadro resumo da carga tributária total 

da empresa em cada um dos regimes estudados, para se chegar no regime mais 

benéfico para a empresa analisada. 

A pesquisa foi realizada em uma empresa que atua no ramo de mercado 

varejista de alimentos que está localizada no oeste paranaense e seu quadro funcional 
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é de 8 funcionários e 1 sócio. O regime tributário atualmente é o lucro real e apresentou 

um faturamento de aproximadamente três milhões e quinhentos mil reais em 2020. 

Justifica-se o estudo pela busca da melhor carga tributária para a organização, 

assim almeja-se que este possa vir a auxiliá-la, para que tenha uma boa gestão de seus 

tributos, pois é por meio deste, que irá obter conhecimento sobre cada particularidade 

e os benefícios propostos em cada regime tributário analisado, podendo contribuir com 

o gestor na escolha da melhor opção de tributação sendo ela a mais vantajosa e 

econômica para a empresa.  

Por fim, este estudo de caso foi estruturado em cinco etapas, sendo a primeira 

a introdução, com as informações da empresa analisada e a abordagem do problema. 

A segunda descreve os conceitos e as pesquisas na área dos regimes tributários. A 

terceira trata da metodologia aplicada. A quarta encaminha-se para análise e discussão 

dos resultados. A quinta etapa trata da análise tributária dos dados apresentados, 

seguida pelas considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O regime tributário consiste em um conjunto de leis que regem a forma de 

tributação da pessoa jurídica, que se refere às taxas de contribuições e impostos 

cobrados.  No Brasil, existem quatro regimes tributários, sendo eles: simples nacional, 

lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado.  

 

2.1 LUCRO PRESUMIDO 

 

O lucro presumido é um tipo de tributação que se utiliza das receitas dos 

contribuintes para apuração de resultado, tributado pelo IR e CSLL, desta forma, são 

calculados de acordo com percentual previsto em lei (PÊGAS, 2017). 

O IRPJ e CSLL são apurados trimestralmente pelo lucro presumido. A alíquota 

é de 15% ou 25% de IRPJ e 9% da CSLL, incide sobre receitas baseando-se no 

percentual de presunção variável 1,6% a 32% do faturamento (CREPALDI, 2019). 

Segundo a Lei nº 9.718 de 27 de novembro de 1998,  

 

Art. 13.  A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior 
tenha sido 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 
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(doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido (BRASIL, 1998). 

 

O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada e não obrigatória, 

sendo uma tributação muito usada pelos contribuintes para a apuração do seu lucro, 

origina-se do total da receita bruta, que será aplicada sobre a alíquota prevista na 

legislação tributária, apresentando um cenário de lucro. 

 

2.2 LUCRO REAL 

  

A legislação fiscal e tributária para o lucro real considera como base o lucro 

líquido após os ajustes de adições, exclusões ou compensações antes do Imposto de 

Renda, podendo ser realizada sua apuração anual ou trimestral, sendo que na anual, 

o contribuinte apura o lucro do exercício de acordo com o seu resultado real, já na 

apuração trimestral são calculados sobre o balanço que será apurado no final de cada 

trimestre (CREPALDI, 2019). 

Segundo a Lei nº 9.718 de 27 de novembro de 1998,  

 

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: I - cuja 
receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de 
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses (BRASIL, 1998). 

 

Na tributação do lucro real, aplica-se a alíquota de 9% para cálculo da CSLL e 

para o IRPJ aplica-se uma alíquota normal de 15%, mais um adicional de 10% quando 

exceder o valor de R$60 mil no trimestre (ALENCAR; PEREIRA; RESENDE, 2010). 

“Este deveria ser o regime tributário padrão, porque sua metodologia se resume a 

averiguar as receitas e deduzir os custos e as despesas para apurar o resultado do 

período” (CREPALDI, 2019). 

 

2.3 SIMPLES NACIONAL 

 

Trata-se de um regime unificado de arrecadação, cobrança e fiscalização de 

tributos, ao qual se aplica para microempresas e empresas de pequeno porte. A 

empresa tributada pelo simples nacional tem o benefício de pagar os tributos federais, 
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estaduais e municipais mensalmente em um único pagamento que é calculado sobre 

uma proporção de sua receita bruta (CREPALDI, 2019; PROENÇA, 2014). 

Para o simples nacional cada atividade relacionada aplica-se uma alíquota 

diferente, sendo elas, 8% para atividades de revenda de mercadoria, 1,6% para 

revenda de combustível e derivados de petróleo, 16% para serviços de transportes em 

exceção a cargas e 32% para prestação de serviço em geral (POHLMANN, 2010). 

 

2.4 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

Em relação ao planejamento tributário observa-se que cada regime usa de 

formas de tributações diferenciadas, mas todas elas precisam levar em consideração a 

elisão fiscal, pois é uma prática que precisa ser realizada preventivamente para poder 

adiar ou diminuir os tributos antes que aconteça o fato gerador e possa identificar um 

resultado com uma carga tributária menor dentro das alternativas legais, lícitas e 

legitimas. Ao contrário da evasão fiscal que é uma forma ilícita, ou seja, contrária a lei, 

que decorre após a realização do fato gerador, em que se tem por objetivo, a redução 

ou ocultação dos fatos. A evasão fiscal está classificada na Lei nº.8.137/1990, dos 

crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo 

(FABRETTI, 2017; LIMA, 2020). 

O planejamento tributário ainda pode ser compreendido como um conjunto de 

cisões e ações definida pelos contribuintes, tendo-se a finalidade de evitar incidência 

de tributos, ou apenas reduzir ou prorrogar o pagamento em determinado ato, negócio 

ou atividade (POHLMANN, 2010). Desta forma, foram descritos a seguir (Quadro 1) 

os estudos relacionados ao planejamento tributário, a fim de demonstrar os resultados 

obtidos nas diferentes formas de tributação e segmentos: 

 
QUADRO 1 – PESQUISAS RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

AUTORES/ANO  OBJETIVOS  MÉTODO RESULTADO  

POTT; 
STEINBRENNER, 
2015.  

Analisar os 
documentos 
contábeis do ano 
fiscal de 2015 e 
identificar qual 
seria a melhor e 
mais vantajosa 
forma de regime 
tributário a se 
utilizar em um 
supermercado 

Cálculos comparativos 
entre os regimes 
tributários do lucro 
real, lucro presumido e 
simples nacional.  

A melhor opção tributária é o lucro 
real, apresentando um resultado 
de 0,75% da receita bruta de 
vendas.  
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familiar na cidade 
de  
Panambi. 

SONTAG; HOFER; 
BULHÕES, 2015.  

Realizar um 
estudo 
comparativo entre 
as formas de 
tributação nos 
regimes do lucro 
real, lucro 
presumido e do 
simples nacional e 
identificar qual 
apresenta menor 
carga tributária em 
uma empresa 
atacadista de um 
município no 
Oeste  
do Paraná.  

Realização de cálculos 
e um comparativo 
utilizando o 
faturamento e os 
documentos contábeis 
do último trimestre do 
ano fiscal de 2014, 
tendo como base no 
regime de tributação 
de 2015.  

Verificou-se que pelo regime do 
simples nacional teve um aumento 
considerável de 4,96% na carga 
tributária, no lucro real e lucro 
presumido não teve nenhum 
aumento já que o ICMS não é 
cumulativo, mesmo com o simples 
nacional apresentando este 
aumento ele ainda é a melhor 
opção de tributação para a 
empresa 

CASTO; 
JUNQUEIRA, 2016.  

Apresenta um 
estudo 
comparativo das 
formas de regime 
de tributação 
simples nacional e 
lucro presumido 
numa empresa de 
transportes de 
passageiros na 
cidade de Volta  
Redonda. 

A partir dos cálculos e 
análises dos 
documentos contábeis 
do ano fiscal de 2014. 

A conclusão da pesquisa foi que o 
melhor regime de tributação para 
empresa seria o simples nacional, 
pois ela teria aproximadamente 
R$14.000,00 a mais de lucro 
líquido. 

POSSANI; SANTOS, 
2017.  

Estudar qual seria 
a melhor forma de 
tributação onde 
apresentaria a 
menor carga 
tributária em uma 
empresa de 
prestação de 
serviço que está 
localizada na 
cidade de Balsas, 
no  
Estado do 
Maranhão. 

Foram realizados 
cálculos e análises 
para poder fazer uma 
comparação entre as 
formas de tributação 
do simples nacional e 
do lucro presumido, 
utilizando os 
documentos contábeis 
do ano fiscal de 2014. 

A melhor opção para a empresa é 
o simples nacional, tendo os 
valores dos impostos bem 
menores em comparação ao lucro 
presumido, apresentando uma 
diferença de aproximadamente 
R$39.000,00. 

DENICOL; 
MIGLIORANZA; 
PEGORINI, 2017.  

Apresentar uma 
análise tributária 
de três empresas 
do ramo varejista 
alimentício da 
Serra Gaúcha- 
RS. 

Calcular e analisar os 
dados contábeis do 
ano fiscal de 2016 para 
comparar os regimes 
do lucro real trimestral, 
lucro presumido e 
simples nacional.  

Ambas as empresas, mostraram 
que a melhor opção tributária, é o 
lucro real trimestral. 
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PIRES; SILVA, 2018.  Realizar um 
estudo 
comparativo dos 
regimes de 
tributação do lucro 
presumido e lucro 
real para averiguar 
qual deles 
apresenta a menor 
carga tributária em 
uma empresa  
do comércio de 
Caxias do Sul. 

Elaborando os cálculos 
e as análises, dos 
documentos contábeis 
do ano fiscal de 2017, 
ressaltando que não 
teve um período de 
doze meses completos 
para a análise. 

O melhor regime tributário para 
empresa é o lucro real, pois 
apresentou um valor de tributos 
bem abaixo do valor do lucro 
presumido, aproximadamente 
R$70.000,00.  

CUNHA; SILVA, 
2018.  

Realizar um 
estudo para 
averiguar qual o 
melhor regime 
tributário em uma 
empresa  
Revendedora 
varejista de 
derivados de 
petróleo.  

Calcular e analisar os 
documentos contábeis 
como demonstrativo 
de resultado, balanço 
patrimonial e relatórios 
de compra e venda de 
mercadorias do ano 
fiscal de 2016 e 2017.  

Tendo como a melhor opção, o 
lucro presumido. Sendo a que a 
empresa foi assertiva em sua 
escolha já que ela vinha sendo 
tributada pelo regime do lucro 
presumido. 

SANTOS; SILVA, 
2019.  

Realizar um 
estudo 
comparativo dos 
regimes tributários 
do lucro real, lucro 
presumido e do 
simples nacional, 
apresentando qual 
seria a melhor 
opção tributária 
em uma  
drogaria 
localizada em um 
município do 
centro-oeste de 
Minas Gerais.  

Calcular e comparar os 
demonstrativos 
contábeis do ano fiscal 
de 2018.  

A melhor forma de tributação é o 
lucro presumido, apresentando 
menor carga tributária, sendo ela 
4,24%, fazendo com que a 
empresa tenha maior lucro líquido, 
podendo influenciar com a 
redução dos preços dos seus 
produtos.  

PEREIRA; SANTOS, 
2019.  

Elaborar um 
estudo sobre os 
regimes do lucro 
presumido e lucro 
real, para se 
chegar na menor 
carga tributária em 
uma empresa 
prestadora  
de serviços 
hospitalares em 
Rondonópolis/MT.  

Desenvolvendo 
cálculos, realizando 
um comparativo entre 
os regimes estudados, 
tendo como base, os 
demonstrativos 
contábeis dos anos 
fiscais de 2014 e 2015.  

Neste caso observou-se que o 
regime de tributação mais 
favorável foi o lucro presumido. 

FOCHESATO; 
SONTAG, 2019. 

Tinha o intuito de 
identificar qual o 
melhor regime 
tributário para a 
empresa, 
realizando um 
comparativo entre 
os regimes de 

Um comparativo entre 
os regimes tributários 
estudados, 
analisando-se os 
documentos contábeis 
do ano de 2018. 

Identificou-se que o regime de 
lucro real apresentou menor carga 
tributária, pois sendo um sistema 
não cumulativo e que permite o 
aproveitamento de crédito, faz 
com que diminua o recolhimento 
dos tributos, assim sendo a 
melhor opção de tributação 
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tributação de uma 
empresa de  
transportes 
rodoviários no 
oeste do Paraná.  

FONTE: Elaborado pelos autores (2021) 

 

3 METODOLOGIA 
 

A pesquisa tem como base um estudo de comparação de regimes tributários. 

Nas análises e do debate do problema, foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa 

e comparativa, em que quantidade e qualidade são características inseparáveis para 

todos os objetos e fenômenos e estão totalmente ligadas uma à outra (GIL, 2008). 

Sendo comparativa, pois consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo 

suas semelhanças e suas diferenças. Geralmente, o método comparativo aborda duas 

séries ou fatos de natureza análoga, tomados de meios sociais ou de outra área do 

saber, a fim de se detectar o que é comum a ambos (FACHIN, 2005, p.40). Com isso, 

neste estudo aplicam-se as comparações entre os regimes tributários aplicados no 

mesmo período. Tendo característica quantitativa nos cálculos tributários e qualitativa 

na análise dos resultados obtidos. 

 A pesquisa exploratória tem como finalidade principal apresentar, instruir e 

substituir conceitos e ideias, formulando problemas necessários ou teorias que possam 

apresentar estudos consecutivos (GIL, 2008). Na pesquisa descritiva verifica-se o 

estudo, análise, registro e se interpretam os fatos, sendo assim tem-se como propósito 

apresentar a particularidade de uma população, fenômeno ou experiência. Este estudo 

classifica-se como exploratório e descritivo por serem explorados os dados obtidos e 

por descrever as características da empresa e seus resultados. 

Já o método de estudo de caso é reconhecido por ser um estudo intensivo, neste 

leva-se em consideração especialmente a compreensão sobre o tema investigado. 

Sendo assim, quando se intensifica o estudo podem surgir ligações que se fossem 

realizadas de outras formas, não se manifestariam (FACHIN, 2005). No referido estudo 

foi aplicado um estudo de caso único para averiguar de que forma a carga tributária 

impacta nos resultados.  

A coleta de dados é habitualmente constituída por hipótese, coleta, análise e 

apresentação de dados (GIL, 2008). A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise dos 

livros contábeis, fiscais e demais relatórios da empresa referente ao ano de 2020, 

fornecidos de maneira informal pela empresa por meio de e-mail e WhatsApp. Dessa 
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forma foi definida a empresa pela praticidade de obtenção dos dados e por afinidade 

com a organização, sendo tabulados e estruturados utilizando o software Excel. 

Ainda, a pesquisa encontra as seguintes limitações que devem ser respeitadas, 

como o espaço temporal, sendo estudado apenas o ano fiscal de 2020, e a 

documentação utilizada apenas a fornecida pela empresa. Foram analisadas as 

limitações dos regimes tributários definidos para o estudo perante a autenticidade da 

empresa e nos documentos fornecidos. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 De acordo com as informações obtidas a partir dos cálculos, elaborou-se a 

Tabela 1, apresentando a carga tributária da empresa nos três regimes analisados.  

 

TABELA 1 – APURAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. 

IMPOSTO   LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES NACIONAL 

ICMS  1,21% 1,21% 0% 

PIS  0,04% 0,34% 0% 

COFINS  0,21% 1,56% 0% 

IRPJ 0,31% 1,33% 0% 

CSLL 0,18% 1,08% 0% 

SIMPLES NACIONAL  0% 0% 9,06% 

INSS EMPRESA  1,67% 1,67% 0% 

TOTAL  3,62% 7,19% 9,06% 

    
RESULTADO 1,63% -1,94% -3,80% 

FATURAMENTO  100% 100% 100% 

FONTE: Elaborado pelos autores (2021). 
 

Ao avaliar os dados obtidos, de acordo com a tributação da empresa, o lucro 

real, por não ser cumulativo, permite o aproveitamento de créditos e com isso diminui 

o recolhimento de tributos, acertada a maneira de calcular o imposto de renda e a 

contribuição social que usa como base o lucro contábil da empresa. Mesmo que as 

alíquotas de PIS e COFINS sejam maiores, com a aceitação de tomada de crédito, o 

valor final acaba sendo menor do que nos outros regimes analisados. 

Já para o ICMS do lucro real e lucro presumido apresenta-se um total de 

R$78.581,62 para vendas e R$34.868,52 para compras, sendo assim, deduz-se o valor 

do ICMS das compras sobre o ICMS das vendas, fechando num valor de R$43.713,10 

a ser pago. Neste caso não se apresenta uma alíquota específica, pois foram utilizados 

os valores já calculados pela empresa, devido as alíquotas variarem de produto a 
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produto. Por se tratar de uma empresa do ramo alimentício, muitos produtos são de 

alíquota zero ou podem ter benefício fiscal por serem de cesta básica 

O valor dos tributos, por meio do Lucro Real, foi de R$130.957,65, o que 

representa 3,62% do faturamento anual da empresa, enquanto isso, no Lucro 

Presumido, o valor acumulado de tributos foi de R$259.910,53, resultando 7,19% do 

faturamento anual da empresa. E já no Simples Nacional, apurou-se um total de tributos 

de R$327.445,66, o que reflete em 9,06% do faturamento anual da empresa, sendo o 

regime menos viável.  

Percebe-se que há uma grande diferença no valor dos tributos do lucro real, para 

o lucro presumido, quanto ao simples nacional, essa diferença pode implicar em custos 

maiores nos pagamentos dos tributos, fazendo com que a empresa possa ter prejuízos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseando-se nos cálculos realizados que tiveram como fundamento o 

referencial teórico sobre a contabilidade tributária, mais especificamente a análise 

tributária da empresa no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios, pode-se concluir a relevância dos estudos 

tributários para que se possa fazer a melhor escolha na forma de tributação para a 

empresa analisada. Assim, a melhor opção é o lucro real, que encontra resultado 

semelhante com Pott e Steinbrenner (2015) para o mesmo setor de atividade. Este 

regime foi o único a apresentar resultado positivo na pesquisa, evidenciando que a 

correta escolha do regime tributário pode determinar a continuidade das atividades 

empresariais. 

Nestes estudos, o principal objetivo foi identificar qual seria a melhor opção 

tributária econômica e financeira para a empresa e verificando sua situação econômica 

e tributária, pois dependendo da análise e dos fatores, já citados, por mais que o lucro 

real possa ser vantajoso nem sempre será a melhor opção, como se pode verificar em 

Sontag, Hofer e Bulhões (2015), em que verificou-se que o regime do simples nacional 

mesmo tendo  um aumento considerável de 4,96% na carga tributária, tornou a melhor 

opção de tributação naquele momento. 

 E para que se chegasse a um resultado satisfatório e mais vantajoso para o ano 

base da empresa estudada, foram elaborados cálculos sobre as informações fornecidas 

pela empresa. Os cálculos realizados e as comparações concluíram que, se a empresa 
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continuar sua tributação no regime do lucro real, terá seu resultado positivo de 1,63% 

sobre a receita bruta das vendas. Sendo que nas modalidades de tributação do lucro 

presumido e do simples nacional a empresa apresentaria um resultado negativo, sendo 

eles entre -1.94% a -3,80% sobre a receita bruta. 

Desta forma pode-se concluir que as empresas necessitam estudar as opções 

que permitem obter algum tipo de vantagem, já que no Brasil há uma variedade de 

tributos que recaem sobre as mesmas. Por fim, nota-se a necessidade do profissional 

da contabilidade, para que se faça um bom planejamento tributário e que a empresa 

possa recolher os menores encargos tributários possíveis nas alternativas legais.  
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