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RESUMO: O planejamento tributário está se tornando um fator importante para a saúde 

financeira das organizações empresariais, os tributos têm exigido uma grande atenção 

das empresas na contabilização e planejamento das operações com o intuito de gerar 

economia fiscal. Existem muitas opções para a diminuição da carga tributária nas 

empresas, entre elas se encontram as opções de regimes tributários. Os regimes 

tributários são: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. Este artigo tem como 

objetivo identificar a importância do planejamento tributário para as empresas, 

verificando se é possível reduzir a carga tributária da empresa simplesmente escolhendo 

um regime tributário adequado a ela, e qual seria a melhor maneira de planejar a gestão 

tributária de uma empresa. Os métodos metodológicos foram do tipo pesquisa 

exploratória bibliográfica e foi realizado um levantamento de dados em uma empresa de 

Automação Industrial na cidade de Goiânia. 
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ABSTRACT: Tax planning is becoming an important factor for the financial health of 

business organizations, taxes have required a great deal of attention from companies in 

accounting and planning operations in order to generate tax savings. There are many 

options for reducing the tax burden on companies, including tax regime options. The tax 

regimes are: Real Profit, Presumed Profit and Simples National. This article aims to 

identify the importance of tax planning for companies, verifying whether it is possible 

to reduce the company's tax burden simply by choosing a tax regime suitable for it, and 

what would be the best way to plan a company's tax management. The methodological 

methods were of the bibliographic exploratory research type and a data survey was 

carried out in an Industrial Automation company in the city of Goiânia. 
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1. INTRODUÇÃO   

O Planejamento tributário é a área responsável pelos aspectos tributários de uma 

empresa, onde os envolvidos controlam e acompanham as atividades relacionadas aos 

tributos, para realizar a adequação e otimizar o processo tributário. Visto que outras 

áreas também possuem ligações fiscais com a empresa, essa área deve acompanhar a 

interação com os demais departamentos, fazendo com que o foco do planejamento 

fiscal, não fique somente na área responsável pelos tributos. 

O planejamento tributário vem surgindo como forma de diminuir o ônus 

tributário, ele é baseado em estudos minuciosos na busca de maneiras legais e lícitas de 

diminuir os impostos e se favorecer de benefícios criados pelo governo. O planejamento 

tributário torna-se um fator importante para a saúde financeira das organizações 

empresariais, os tributos têm exigido uma grande atenção das empresas na 

contabilização e planejamento das operações com o intuito de gerar economia fiscal. O 

custo tributário é um ônus empresarial como qualquer outro, que deve ser reduzido em 

prol da maior lucratividade do empreendimento, (CRIPALDI, 2017). 

A contabilidade tributária é um conjunto de atuações e procedimentos 

operacionais de uma empresa que tem como resultado a redução legal do ônus 

tributário, com intuito de propiciar o maior nível possível de rentabilidade e por 

consequência garantir a continuidade e a competitividade empresarial. Ainda, o 

planejamento tributário tem por intuito evitar a Evasão Fiscal, crime na esfera tributária 

e penal, implementando de forma lícita a economia tributária ou elisão fiscal. 

CHAVES (2017) enfatiza:  

Assim, o planejamento tributário exige uma soma de conhecimentos, tais 

como o contábil e o jurídico. Contábil porque, além da intimidade com a 

legislação fiscal, o profissional consegue com mais facilidade identificar no 

processo operacional da empresa os fatos geradores de tributos. 

O profissional contábil cuida das questões financeiras, tributárias, econômicas e 

patrimoniais de uma empresa, área de grande responsabilidade, que trabalha com 

planilhas, demonstrativos de resultados, contas a pagar e receber, guias de impostos e 

muitos números. 

O Planejamento tributário tornou-se necessário, considerando a complexidade de 

sistema tributário brasileiro, e as efetivas cargas tributárias vigentes, que impactam 

diretamente nos preços dos produtos e serviço, exigindo análises mais sucintas das 

empresas nos processos tributários. A escolha do regime tributário para uma empresa é 

fundamental para diminuir a sua carga tributária, pois será através dele que serão 



definidos os tributos a serem pagos. Existem muitas opções para a diminuição da carga 

tributária nas empresas, entre elas se encontram as opções de regimes tributários. Os 

regimes tributários são: lucro real, lucro presumido e simples nacional. 

O planejamento tributário é de suma importância para as empresas, além de 

proporcionar informações mais conclusivas para que os gestores definam suas metas e 

planejamentos, auxilia na otimização do recolhimento dos tributos, garante a 

regularidade da empresa perante a Receita Federal Brasileira e ainda contribui para que 

a margem de lucro possa ser maior, por meio da escolha do melhor regime tributário da 

empresa, pois assim evita de pagar impostos desnecessários. 

O planejamento tributário é o processo de escolha de ação, não simulada, 

anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta ou indiretamente à 

economia de tributos. Fazer planejamento tributário não é apenas um direito 

garantido na Constituição Federal, mas também um dever legal determinado 

pelo artigo 153 da Lei no 6.404/1976. CHAVES (2017). 

A escolha do tema justifica-se pela importância do Planejamento Tributário nas 

empresas, assim, torna-se importante aprofundar em pesquisas relativas ao contexto, 

analisar suas peculiaridades e compreender as considerações associadas à questão. Bem 

como, pela pretensão de adquirir mais informações relativas à Gestão Tributária. Esse 

trabalho também justifica em ser uma oportunidade para fundamentar-se em estudos 

bibliográficos e em pesquisas de campo e assim compreender melhor a realidade da sua 

gestão tributária. 

Logo, esse estudo pode ser de grande valia para as empresas, que irá dispor de 

um estudo de sua gestão tributária podendo, então, compreender como a mesma se 

estabelece, conforme as normas teóricas a serem propostas neste estudo, sendo possível, 

assim, reduzir ou ganhar uma folga em seus impostos. 

Diante disto, evidencia-se a necessidade de estudos acerca da importância do 

profissional contábil no planejamento tributário como suporte no processo decisório, 

não só para a retenção dos impostos, mas também para auxiliar na escolha do regime de 

tributação. Ao fazer esse trabalho, o planejamento tributário de uma empresa realiza-se 

de maneira legal, a partir do conhecimento das taxas, impostos e as contribuições que 

têm a obrigatoriedade de serem recolhidas, das formas de tributação, e também o 

faturamento da organização.  

Portanto, é possível reduzir a carga tributária sobre a empresa simplesmente 

escolhendo um regime tributário adequado a ela? Qual seria a melhor maneira de 

planejar a gestão tributária do seu empreendimento? Ao propor o planejamento 



tributário para uma Indústria de Automação acredita-se estar contribuindo com a 

minimização dos custos e com a ampliação dos lucros da mesma.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Planejamento tributário 

O planejamento tributário pode ser entendido como o planejamento empresarial 

que tem como objeto a análise dos tributos e seus reflexos na organização, e objetivo de 

economia de impostos, adotando procedimentos estritamente dentro da legalidade.  

 Tributo é uma obrigação empresarial que se constitui através de um fato gerador, 

definido em Lei, que gera a obrigação tributária ao contribuinte, e planejamento 

tributário se refere à atividade pela qual os contribuintes organizem a execução das suas 

atividades econômicas visando provocar a menos incidências de tributação possível sem 

infringir o ordenado jurídico. 

Devido à quantidade de leis regulamentadoras e da extensa quantidade de 

tributos que as empresas estão sujeitas no sistema tributário brasileiro, assim como os 

sistemas tecnológicos de fiscalização tributária, torna a sonegação fiscal cada vez mais 

difícil e arriscada para as empresas, principalmente pelos controles da Receita Federal 

do Brasil. 

 O planejamento tributário vem tornando um papel essencial na gestão das 

empresas, com o intuito de minimizar a representatividade dos tributos no resultado das 

mesmas. É necessário estudo e conhecimento da legislação tributária e de suas 

atualizações constantes para reduzir a carga tributária que as entidades estão sujeitas. 

Destaca-se a importância do planejamento tributário como um estudo preventivo 

de legislação, dos atos e fatos administrativos relacionados às atividades da empresa, 

com o intuito de minimizar o ônus tributário, facilitando a tomada de decisões nas 

empresas. Planejar os tributos exige o conhecimento do gestor e o bom senso. É de 

importância significativa que os profissionais Contábeis, obtenham e busque 

conhecimento na área tributária e se especializem na lei tributaria devido à influência 

nas rotinas das organizações. 

Crepaldi (2017) ressalta: 

Um planejamento tributário não é tão simples quanto alguns empresários 

interpretam. Com as margens de lucro cada vez mais enxutas em decorrência 

da forte concorrência em todos os segmentos, um bom planejamento 

tributário certamente fará a diferença em uma negociação. 



A empresa deve revisar seu planejamento tributário anualmente, devido as 

constantes mudanças na legislação, essa avaliação consiste na melhor forma de tributar 

seu resultado, pois o contribuinte deve recolher Imposto de Renda e Contribuição Social 

sobre o lucro com base nos regimes de tributação da empresa.  

2.2 Regimes tributários  

Existem muitas opções para a diminuição da carga tributária nas empresas, entre 

elas se encontram as opções de regimes tributários. Os regimes tributários são: lucro 

real, lucro presumido e simples nacional. Uma vez escolhido o regime de tributação, a 

empresa deve se dedicar ao planejamento das operações da empresa de acordo com o 

modelo adotado e, a partir daí, determinar onde há espaço para ações de redução de 

custos tributários, seja pela diminuição da base de cálculo e percentuais dos impostos, 

encargos e taxas, seja pela recuperação dos impostos. 

O planejamento tributário será iniciado com uma revisão fiscal, em que o 

profissional deve aplicar os seguintes procedimentos: Chaves (2017): 

1.fazer um levantamento histórico da empresa, identificando a origem de 

todas as transações efetuadas, e escolher a ação menos onerosa para os fatos 

futuros; 

2.verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos tributos pagos e 

analisar se houve cobrança indevida ou recolhimento a maior; 

3.verificar se houve ação fiscal sobre fatos geradores decaídos, pois os 

créditos constituídos após cinco anos são indevidos; 

4.analisar, anualmente, qual a melhor forma de tributação do Imposto de 

Renda e da contribuição sobre o lucro, calculando de que forma (real ou 

presumida) a empresa pagará menos tributos; 

5.levantar o montante dos tributos pagos nos últimos cinco anos, para 

identificar se existem créditos fiscais não aproveitados pela empresa; 

 

A escolha do regime tributário é um dos passos mais importantes para o sucesso 

de uma empresa. Uma opção mal feita nesta etapa do processo pode gerar a necessidade 

do pagamento de um conjunto de impostos inadequados, comprometendo sensivelmente 

a saúde financeira do negócio, ou até mesmo gerando problemas fiscais com a Receita 

Federal. 

2.2.1 Lucro Real 

Lucro real, de acordo com as determinações contidas no artigo 257 do 

Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), é a forma de tributação que 

tem como base a contabilidade elaborada de acordo com as leis fiscais e comerciais, ou 



seja, a tributação é aplicada com base no lucro real apurado no período, portanto, a 

partir da escrituração e aplicação do percentual de tributos sobre o lucro.  

Para CHAVE (2017):  

O lucro real é o resultado contábil (receitas menos os custos e despesas), 

ajustado pelas adições e exclusões. Quando analisado somente o Imposto de 

Renda e a Contribuição Social sobre o lucro, na maioria dos casos é a melhor 

opção, porque a empresa somente paga os referidos tributos quando obtém 

lucro. 

Nesse regime de tributação, há basicamente quatro tributos principais: Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), que 

por sua vez são considerados tributos diretos, além do Programa de integração Social 

(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) que são 

chamados de tributos indiretos. 

Quem opta pelo regime do Lucro Real encontra algumas vantagens: 

tributação mais justa de acordo com o lucro real do negócio, compensação de prejuízos 

fiscais, possibilidade de aproveitar créditos do PIS e do Cofins, opção de apurar os 

lucros em diferentes períodos fiscais, seja trimestral ou anualmente, desobrigação de 

pagar os tributos sobre o lucro quando a empresa apresenta prejuízo fiscal. Para usufruir 

dessas vantagens, é essencial que o empreendedor tenha um bom controle das finanças 

do negócio. Dessa forma, é possível apurar com exatidão o lucro líquido e pagar 

somente o necessário. 

As empresas tributadas com base no lucro real podem optar pela apuração do 

lucro real anual, alternativamente à apuração em cada trimestre, porém os recolhimentos 

dos tributos devem ser efetuados mensalmente. (COSTA NETO, 2019) 

2.2.2 Lucro Presumido 

 Lucro presumido, regulamentado pelos artigos 587 do Regulamento do 

Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), é similar ao lucro real, sendo sujeito aos 

mesmos tributos diretos (IRPJ e CSLL) e indiretos (PIS e COFINS). A sistemática é 

utilizada para presumir o lucro da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e outras 

receitas sujeitas à tributação. Em termos gerais, trata-se de um lucro fixado a partir de 

percentuais padrões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta. Sobre o referido 

resultado somam-se as outras receitas eventuais auferidas, como receitas financeiras e 

alugueis. Assim, por não se tratar do lucro contábil efetivo, mas uma mera aproximação 

fiscal, denomina-se de Lucro Presumido.  



Segundo Costa Neto (2019): 

A sistemática é utilizada para presumir o lucro da pessoa jurídica a partir de 

sua receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. Em termos gerais, 

trata-se de um lucro fixado a partir de percentuais padrões aplicados sobre a 

Receita Operacional Bruta - ROB. Sobre o referido resultado somam-se as 

outras receitas eventuais auferidas, como receitas financeiras e aluguéis. 

Para empresas do Lucro Presumido, manter a contabilidade conforme legislação 

fiscal pode trazer as seguintes vantagens: o lucro contábil mesmo sendo o presumido, 

pode ser distribuído em sua totalidade sem qualquer ônus tributário, resolve às vezes 

problema de caixa, gera receita livre de tributação, pode-se reduzir o pró-labore 

economizando, assim, INSS. 

O lucro presumido deve ser apurado trimestralmente nos dias 31 de março, 30 de 

junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, ou na data de extinção 

da pessoa jurídica, caso encerre as atividades ou seu acervo líquido seja totalmente 

destinado. (COSTA NETO, 2019) 

2.2.3 Simples Nacional 

Simples nacional, contempla empresas que possuem faturamento anual de até R$ 

3,6 milhões, consideradas empresas de pequeno e médio porte. Trata-se de um regime 

de unificação da arrecadação, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006. O simples 

nacional tem por objetivo realizar a apuração e recolhimento dos tributos de ordem 

federal, estadual e municipal de forma unificada e com tratamento diferenciado, 

direcionado para beneficiar as Microempresas (ME’s) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP’s). 

Crepaldi (2019) ainda acrescenta: 

Quando se opta pelo Simples Nacional, o contribuinte é enquadrado como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A aparente simplicidade do 

regime do Simples Nacional e as alíquotas relativamente baixas são os 

grandes atrativos desse regime. Entretanto, há inúmeras restrições legais para 

esta opção, além do limite de receita bruta, que é de R$ 4,8 milhões no ano. 

Dentre suas principais vantagens está a relativa simplificação na apuração dos 

valores. Essa apuração é de acordo com a receita bruta das empresas nos últimos 12 

meses anteriores. Outra vantagem é o recolhimento através de uma única guia o DAS – 

Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Através deste regime, também se 

elimina uma série de outras obrigações acessórias. Uma delas é do SPED – Sistema 

Público de Escrituração Digital, obrigações que não são exigidas para os optantes do 

regime. 

https://conube.com.br/blog/o-que-e-sped-contabil-e-por-que-ter-o-e-cpf-para-declarar/
https://conube.com.br/blog/o-que-e-sped-contabil-e-por-que-ter-o-e-cpf-para-declarar/


Essa forma simplificada de tributação estabelece um pagamento mensal 

unificado, correspondente à aplicação de um percentual sobre a receita bruta mensal, 

estando contemplados os seguintes tributos e contribuições: IRPJ, CSLL, Cofins, PIS, 

IPI, INSS, ICMS e ISS, conforme Lei Complementar 155 de 2016. (CREPALDI, 2019). 

Há questões que exigem análise detalhada, como a ausência de créditos do 

ICMS e do IPI e sublimites estaduais para recolhimento do ICMS. Outro detalhe do 

Simples é que as alíquotas são progressivas, ou seja, aumenta de acordo com o seu 

faturamento, podendo inviabilizar o fluxo de caixa para as faixas superiores de receita, 

especialmente para empresas de prestação de serviços. 

Fabretti (2019) acrescenta: 

A Lei Geral permite que os Estados e o Distrito Federal adotem sublimites, 

ou limites próprios para enquadramento das empresas no recolhimento de 

ICMS. Isso significa que, na prática, nos Estados onde se adota essa técnica, 

esse imposto não será englobado pelo regime do Simples, devendo ser 

recolhido em separado e de acordo com a legislação estadual. A tributação de 

ICMS será realizada em separado. Os sublimites serão adotados pelos 

Estados que fixarão as faixas de receitas para limitar o pagamento do ICMS 

pelo sistema do Simples Nacional. 

Além dos regimes tributários, é essencial para as empresas saber identificar o 

CNAE correto de acordo com as atividades exercidas. Trata-se de um código utilizado 

para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa. Um dos 

objetivos da CNAE é melhorar a fiscalização do governo, por meio da padronização dos 

códigos de atividades econômicas exercidas no país. Para as empresas, essa 

classificação visa o enquadramento tributário correto, especialmente pelos optantes do 

regime tributário Simples Nacional, que de acordo com a atividade escolhida, deve-se 

desenquadrar do regime. A escolha da CNAE certa para o seu negócio garante que você 

pegue os impostos devidos, ou seja, elimina gastos desnecessários com tributos e 

garante que sua empresa esteja legalizada. 

O planejamento tributário é algo dinâmico que muda constantemente de acordo 

com as mudanças que ocorrem com as empresas, portanto, tem-se a necessidade de 

renovar e rever os enquadramentos tributários constantemente, principalmente a cada 

início de exercício social.  

Para que a empresa faça a opção correta pelo regime de tributação que lhe será 

mais favorável, faz-se necessária a análise minuciosa da sua contabilidade e das 

atividades que desenvolve, visando determinar o percentual de sua lucratividade em 

relação ao total das receitas auferidas, bem como os bens, insumos e serviços que lhe 

dão direito a benefícios fiscais. 



3. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada foi do tipo exploratória e bibliográfica que conforme Gil 

(2008), constitui-se em uma pesquisa baseada em artigos científicos e livros tendo como 

princípios bibliográficos a análise dos dados destas bases científicas de pesquisa. Esse 

método de pesquisa baseia-se em inscrever e ordenar os dados pesquisados buscando 

uma evolução no decorrer do seu desenvolvimento (LAKATOS, 2001). Quanto à 

pesquisa bibliográfica foi realizada uma ampla leitura dos principais autores sobre o 

assunto das quais foram feitas citações no decorrer do trabalho de modo a colaborar 

com a discussão sobre a temática em foco. 

Quanto aos procedimentos realizados, foi feito um levantamento de dados por 

meio de uma auditoria em uma Empresa Jurídica do ramo de automação industrial, da 

cidade de Goiânia, que atualmente está enquadrada no regime tributário Simples 

Nacional, porém a empresa estuda a mudança de regime tributário devido ao 

faturamento elevado nos últimos meses. 

Após a coleta de dados, seus resultados foram organizados para melhor 

entendimento dos leitores e maior facilidade de compreensão dessas análises.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comparação entre as modalidades de tributação é extremamente importante, 

bem como é importante fazê-lo com um prazo antecipado, pois a legislação não permite 

mudança de sistemática no mesmo exercício. Sendo assim uma mudança equivocada 

pode acarretar para a empresa um desembolso desnecessário referente aos tributos, visto 

que a opção por uma das modalidades é válida por um ano. Se a decisão for equivocada, 

ela terá efeito no ano todo. Sendo que a opção é definida pelo primeiro pagamento do 

imposto. 

Com a coleta de dados, foi possível identificar os CNAE – Código Nacional de 

Atividade Econômica que a empresa está autorizada a exercer: 

• 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da 

informação;  

• 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;  

• 3321-0-00 – Instalação de máquinas e equipamentos industriais.  

• 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, 

teste e controle; 



• 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio 

especializado em produtos não especificados anteriormente; 

• 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso 

industrial; partes e peças. 

Em que pese a empresa realizar atividade de industrialização, não se encontrou 

nenhum CNAE relacionado à atividade, devendo ser inserido código correspondente à 

tal atividade. Tal medida visa evitar descompassos entre atividade e escrituração o que 

possibilidade a autuação fiscal futura, uma vez que a atividade econômica da empresa 

determina a qual regime tributário a empresa deverá se encaixar.  

As atividades têm suas alíquotas previstas nos Anexos I, II, III e V da Lei 

Complementar 123/06, e que de acordo com a referida Lei, é essencial saber qual anexo 

as atividades estão inseridas para realizar o cálculo do valor do DAS a ser recolhido.  

Segundo informações da empresa, no anualmente, tem-se a expectativa de 

realização de projeto de industrialização/automação em valores anuais de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), e aproximadamente R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) de outras atividades, ante uma possível expansão, questiona-se a viabilidade ou 

não de permanência no regime atual. 

Com base nos documentos encaminhados para análise, verificaram-se as 

seguintes receitas acumuladas: 

2019 - R$ 1.149.502,11 

2020 – R$ 1.393.450,94 

2021 – R$ 728.322,00 (Janeiro) 

Nota-se que no ano em curso, onde o faturamento inicial em curva 

exponencialmente maior que a média dos anos anteriores, mesmo que somado ao 

faturamento do ano anterior inclusa expectativa dos faturamentos diversos no importe 

de R$ 400.000,00, além da média usual, teríamos um total projetado de R$ 

2.521.772,94. Montante que não supera o sublimite do ICMS, para manutenção da 

empresa no Simples Nacional, quanto a este tributo, tão pouco supera o teto geral do 

Regime Simples Nacional. 

Porém utilizaremos o valor apurado acima para comparar a carga tributária entre 

regime e as tabelas utilizadas pela Empresa, fazendo aqui a ressalva, que para os fins 

aqui propostos, adotamos em cada simulação a receita total para cada Anexo 

isoladamente.  



a) Atividade inserida no Anexo I (Comércio) – 5ª Faixa (De 1.800.000,01 a 

3.600.000,00) – Alíquota 14,30%, permitindo a dedução de até R$ 

87.300,00 da base de cálculo.  

b) Atividade inserida no Anexo II (Revenda Mercadorias Industrializadas 

pelo Contribuinte) – 5ª Faixa (De 1.800.000,01 a 3.600.000,00) – 

Alíquota 14,70%, permitindo a dedução de até R$ 85.500,00 da base de 

cálculo.  

c) Atividade inserida no Anexo III (Serviços de Instalação e Manutenção) – 

5ª Faixa (De 1.800.000,01 a 3.600.000,00) – Alíquota 21,00%, 

permitindo a dedução de até R$ 125.640,00 da base de cálculo. 

d) Atividade inserida no Anexo V (Serviço de Representação Comercial) – 

5ª Faixa (De 1.800.000,01 a 3.600.000,00) – Alíquota 23,00%, 

permitindo a dedução de até R$ 62.100,00 da base de cálculo. 

Há de se observar que algumas atividades, incluídas no Anexo III e V, prescinde 

de análise da folha salarial, denominado fator “r”, que no caso da Empresa analisada 

gera índice abaixo de 0,28% levando à enquadramento tributário de maior alíquota. 

Entretanto, segundo apurado a atividade que gera maior renda, enquadra-se 

como industrialização realizada pelo próprio contribuinte, inserida no Anexo II da LC 

123/06. 

Verifiquemos em linhas gerais os tributos incidentes nas pessoas jurídicas 

incluídas no Regime de Lucro Presumido: 

a) IRPJ – é de 15%, sobre o lucro presumido de 8% (oito por cento) sobre o 

faturamento, cuja alíquota incidirá quando o faturamento no trimestre 

seja de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ultrapassado este valor, 

deve-se aplicar adicional de 10% (dez por cento). 

b) Já no ano de 2020 a média de receita mensal foi de R$ 74.712,00, assim 

teríamos à aplicação do adicional.  

c) CSLL é de 9%, sobre o lucro presumido de 12% (doze por cento) sobre o 

faturamento; 

d) PIS – alíquota de 0,65% 

e) COFINS – alíquota de 3,00% 

f) ICMS – sendo o produto vendido, enquadrado no NCM 8537.10.90, 

alíquota é de 12%; 

g) IPI – com base na classificação cima descrita, alíquota de 15%.  



Regime de Lucro Real: 

h) IRPJ – é de 15%, sobre o lucro líquido, cuja alíquota incidirá quando o 

faturamento no trimestre seja de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 

ultrapassado este valor, deve-se aplicar adicional de 10% (dez por cento). 

i) CSLL é de 9%, sobre o lucro líquido. 

j) PIS – alíquota de 1,65% 

k) COFINS – alíquota de 7,6% 

l) ICMS – sendo o produto vendido, enquadrado no NCM 8537.10.90, 

alíquota é de 12%; 

m) IPI – com base na classificação cima descrita, alíquota de 15%. 

De modo que numa visão macro, teríamos:  

QUADRO 1: Tabela de Comparativo entre Regimes Tributários 

 

FONTE: A autora 

Ressalvamos que os cálculos foram realizados como se a única atividade fosse 

industrialização (venda de produção do próprio estabelecimento), por ser esta a receita 

de maior impacto, segundo informação da referida empresa.  

De modo que mesmo que, realizadas as divisões, ocorrendo acréscimo 

exponencial de atividade, face à soma das alíquotas no Lucro Presumido não se verifica 

viável a mudança de Regime, atualmente, visto que continuar com o Regime de 

tributação Simples Nacional, é mais vantajoso para a empresa no tocante ao baixo valor 

dos impostos a serem pagos.  

 



 

FIGURA 1: Gráfico de Comparativo de Redução de Tributos 

 

FONTE: A autora 

 O gráfico acima reafirma o quanto seria mais viável continuar com o regime de 

tributação Simples Nacional, visto a variação significativa da redução dos tributos 

aplicados em relação ao Lucro Real e Lucro Presumido. 

No que concerne ao Lucro Real, dado ao formado da atuação, bem como as 

alíquotas deste regime, a necessidade extrema de controle de estoque, compras, 

contabilização além dos maiores custos contábeis, dada a dedicação que este regime 

necessita do mesmo modo o torna para a empesa em estudo não indicado no momento. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo trouxe de forma ampla a importância do planejamento 

tributário para as empresas, face à escolha do regime de tributação adequado à empresa, 

apresentando a diferença entre Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, 

utilizando um comparativo entre as formas de tributação para melhor expor as 

vantagens e desvantagens da nova sistemática em questão. 

Sendo assim, com base na análise realizada, acerca dos valores dos impostos, a 

empresa de Automação Industrial, deve continuar com a escolha do regime de 

tributação Simples Nacional, visto pelo valor de economia de tributos calculados a 

partir do comparativo. Vale ressaltar que a empresa auditada deve fazer algumas 

adequações quanto à inclusão da atividade econômica referente à industrialização a fim 



de evitar autuações fiscais futuras numa possível fiscalização da Receita Federal do 

Brasil.  

De acordo com os métodos utilizados para verificar o melhor regime de 

tributação, foi concluído que a melhor forma de fazer um planejamento tributário 

correto é realizar uma coleta de dados com todas as informações sobre a empresa, a 

forma jurídica em que a mesma se encontra e estudo referente a escolha do regime 

tributário, para então dar inicio a elaboração do plano tributário para que a empresa 

possa operar com segurança e sem risco fiscal.  

Em tempos de competitividade empresarial, um planejamento tributário visa à 

redução legal do ônus tributário para as empresas, com isso é possível proporcionar um 

maior nível de rentabilidade, garantindo um crescimento maior para as organizações. 

Por isso os empresários devem repensar o conceito de contratar um profissional contábil 

adequado, que tenha grandes responsabilidades em realizar os demonstrativos de 

resultados eficientes para as empresas.  
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