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O presente estudo aborda o tema Planejamento Tributário e o impacto de cada forma 
de tributação (Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional) sobre o mark-up, e no preço 
de venda, na empresa e Planejados Ltda. Foram abordados no referencial bibliográfico temas 
pertinentes ao objeto de pesquisa, como: planejamento estratégico e tributário,  o sistema 
tributário brasileiro e suas modalidades de tributação. O procedimento metodológico adotado 
enquadra o estudo como uma pesquisa documental, descritiva com abordagem quantitativa. 
Através de uma análise comparativa dos três regimes tributários, tempo por base informações 
do exercício 2014, verificou-se que a alteração na forma de tributação tem impacto relevante 
no resultado da empresa, sendo que caso a empresa optasse pelo Lucro Real ou pelo Lucro 
Presumido, sem efetuar aumento de preços, teria apresentado prejuízo operacional em ambos 
regimes tributários. Caso a empresa optasse pelo aumento de preços para manutenção das 
margens de lucro o impacto no mesmo seria de 9,47% pelo lucro real e de 27,19% no lucro 
presumido, o que reforça a importância do planejamento tributário nas pequenas e médias 
empresas.  
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1 Introdução  

 

Muitas são as manifestações provenientes de segmentos representativos da sociedade, 
em especial do meio empresarial, em virtude da elevada carga tributária, dos constantes 
aumentos dos impostos e da burocracia dominante.  A política fiscal, que ao longo dos anos 
vem sendo praticada e mantida pelo governo, a todos desencanta.   

O sistema tributário brasileiro, além de complexo, é considerado um dos mais 
onerosos do planeta, sobrecarregando em demasia a sociedade. Um estudo feito pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT, demonstra que a carga tributária brasileira, em 
2012, chegou a 36,56% do Produto Interno Bruto – PIB,  com um montante arrecadado no 
ano de R$ 1,056 trilhão sobre o valor do PIB, que ficou em R$ 2,889 trilhões, sendo que, no 
mesmo período, cada brasileiro pagou aproximadamente R$ 5.572,00 em impostos, com um 
aumento de  R$ 652,00 sobre os valores pagos em 2010.   

Uma pesquisa feita pelo Banco Mundial em 2008, divulgou dados revelando que, “as 
empresas brasileiras são as que dedicam mais tempo para ficar em dia com as obrigações 
tributárias, dentre um universo de 178 nações pesquisadas [...] ocupa a 137ª posição no 
ranking geral, que classifica os países de acordo com a complexidade de seu sistema 
tributário”. O estudo revela que a pessoa jurídica brasileira gasta 2.600 horas por ano e usa 
dois funcionários para cumprir com suas obrigações tributárias. (HONORATO, 2007, p. 01). 

Este cenário, aliado à elevada competitividade do mercado, que exige produtos dentro 
de padrões de qualidade e de baixo custo, nada favorece aos administradores quando da 
tomada de decisões.  O que era modelo ontem, hoje já não serve mais.  Mudanças, e até 
mesmo a criação de novas estratégias, são constantes e essenciais para que as empresas 
continuem sendo competitivas. 

Diante deste desafiador cenário, a Gestão Tributária desempenha papel fundamental.  
Através de seu mais valioso instrumento, o Planejamento Tributário, ela objetiva, mediante a 
adoção de procedimentos legais, a redução do ônus tributário, contribuindo, portanto, para a 
redução dos custos das empresas, sejam elas micro, pequenas, médias ou de grande porte. 

Neste contexto, a presente pesquisa propõe-se a efetuar um estudo sobre o  
planejamento tributário, avaliando o impacto da mudança da forma de tributação no mark-up 
da empresa, impactando, consequentemente no seu preço de venda. 

A Planejados Ltda. é uma empresa de pequeno porte que atua no comércio, entrega e 
montagem de móveis planejados através do sistema de franquia na região Norte do RS, tendo 
iniciado suas atividades no ano de 1993. Atualmente possui cinco pontos comerciais e um 
depósito central, contando com 21 colaboradores. Sua administração é exercida por um sócio 
administrador que coordena o departamento financeiro e o de compras. Com relação ao 
aspecto tributário a mesma é optante pelo regime de tributação do SIMPLES Nacional, sendo 
que em função de investimentos e projetos de expansão, a empresa projeta crescimento das 
vendas que podem fazer com que a receita ultrapasse o limite de faturamento para este regime 
de tributação, a saber R$ 3.600.000,00, obrigando a mudança no regime de tributação. Diante 
disso, é imperativo avaliar o impacto que novas formas de tributação terão no resultado da 
empresa e, a influência nos preços de venda e faturamento. 
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Diante do exposto o objetivo principal do estudo é avaliar os impactos dos diferentes 
regimes de tributação (Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido) na formação do 
mark-up da empresa Planejados Ltda, e seu efeito no preço de venda a ser praticado.  

Pata tanto o artigo está estruturado em cinco capítulos. Primeiro traz a introdução e o 
objetivo principal de pesquisa. O segundo traz uma revisão da bibliografia relativa ao tema de 
pesquisa, com destaque para a abordagem dos conceitos de planejamento, planejamento 
tributário e formação do preço de venda. O terceiro capítulo apresenta a metodologia 
utilizada, no quarto são apresentados os resultados do estudo empírico, para no quinto e 
último capítulo elencar as considerações finais. 

 
 

2 Planejamento Tributário  
 
 
O estudo em questão objetiva avaliar os impactos que a mudança de regime de 

tributação ocasionam nos resultados e sua influência no mark-up da empresa em estudo. Para 
tanto, inicialmente, se faz necessário conceituar o Planejamento e Tributário e as modalidades 
de tributação previstas na legislação tributária.  

Na bibliografia, há uma intensa discussão sobre a necessidade de mudança no sistema 
tributário brasileiro e a adoção de novos mecanismos buscando simplificar as rotinas 
tributárias, entretanto, enquanto tal mudança não ocorre, as empresas necessitam, cada vez 
mais, de um planejamento tributário criterioso e criativo, que possa resguardar seus direitos de 
contribuinte protegendo também seu patrimônio. A estratégia mais buscada é a redução de 
custos, e para obter um resultado satisfatório em uma economia tão instável como a brasileira, 
o instrumento mais significativo que as empresas dispõem para racionalizar seus custos 
tributários, sem ir de encontro às diversas legislações que regem os mais diversificados 
tributos, é o planejamento tributário. (OLIVEIRA [et al.], 2009). 

Ainda, existem alternativas legais e válidas para grandes empresas, mas que são 
inviáveis para empresas de médio e pequeno porte, tendo em vista o custo que as operações 
necessárias para a execução desse planejamento pode exigir. Assim, a relação custo/benefício 
deve ser muito bem avaliada, havendo diversas alternativas que variam de acordo com os 
valores envolvidos, a época, o local, etc. (FABRETTI, 2001). 

No Brasil, a quantidade de tributos é tão grande quanto à complexidade para 
acompanhar, interpretar, aplicar ao caso concreto e fazer cumprir a legislação tributária, sendo 
que, dominar essas funções é o ponto de partida para os administradores planejarem uma 
possibilidade de reduzir a carga tributária nas empresas em que atuam e não expô-las aos 
riscos fiscais. (OLIVEIRA [et al.], 2009). 

Para tais funções, há o planejamento tributário, que trata-se de um estudo feito 
preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, pesquisando seus efeitos 
jurídicos e econômicos, bem como as alternativas legais menos onerosas, exigindo, 
principalmente, o bom senso do planejador. (FABRETTI, 2001). 
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De acordo com OLIVEIRA [et al.], 
 

Entende-se por planejamento tributário uma forma lícita de reduzir a carga fiscal, o 
que exige alta dose de conhecimento técnico e bom-senso dos responsáveis pelas 
decisões estratégicas no ambiente corporativo. Trata-se do estudo prévio à 
concretização dos fatos administrativos, dos efeitos jurídicos, fiscais e econômicos 
de determinada decisão gerencial, com o objetivo de encontrar a alternativa legal 
menos onerosa para o contribuinte. (2009, p. 29). 
 

Considera-se o planejamento tributário uma atividade empresarial totalmente 
preventiva, que tem como base de pesquisa o tributo, buscando identificar e projetar os atos e 
fatos que circundam a tributação e seus efeitos, confrontando os resultados prováveis para as 
diversas formas de execução possíveis, buscando possibilitar a escolha da opção menos 
onerosa, desde que não ultrapasse os limites da licitude. 

Assim sendo, torna-se claro o entendimento de que o planejamento tributário é o 
estudo das alternativas lícitas de formalização jurídica de determinada operação, antes da 
ocorrência do fato gerador, para que o contribuinte possa optar pela que apresente o menor 
ônus tributário. Entretanto, é importante referir que planejamento tributário não se confunde 
com sonegação fiscal, isso porque, o primeiro é escolher, entre duas ou mais opções lícitas, a 
que resulte no menor imposto a pagar; e a segunda, por sua vez, trata-se de utilizar meios 
ilegais para deixar de recolher o tributo devido. (OLIVEIRA [et al.], 2009). 

Ainda, o planejamento tributário trata-se de uma análise prévia à realização dos fatos 
administrativos, pesquisando seus efeitos jurídicos, fiscais e econômicos, exigindo uma 
grande quantidade de conhecimento técnico e bom-senso dos responsáveis pelas decisões 
estratégicas no ambiente corporativo, buscando encontrar a alternativa menos onerosa para o 
contribuinte e uma forma lícita de reduzir a carga fiscal. 

 OLIVEIRA, et al. (2005, p. 177), apresenta as modalidades de tributação das 
pessoas jurídicas, como mostra a figura 1. 
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A empresa será enquadrada em uma das modalidades acima, conforme suas 

particularidades em relação ao fato econômico passível de tributação, faturamento, atividade e 
forma do capital social da empresa, entre outras.  

Dentre as modalidades de tributação existentes, inicialmente, faz-se necessário 
analisar o entendimento de Lucro Real, que conforme o entendimento de Pinto (2007) e 
Neves (2004), é o lucro líquido contábil do período-base, ajustado pelas adições, exclusões e 
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda.  

De forma simplificada, “o lucro real é apurado a partir do resultado contábil do 
período-base, que pode ser positivo (lucro) ou negativo (prejuízo). Logo, pressupõe 
escrituração contábil regular e mensal”. (FABRETTI, 2001, p. 229). 

Por sua vez, o Lucro Presumido constitui-se em uma forma de tributação simplificada, 
“que pode ser utilizada pelas pessoas jurídicas que não estejam obrigadas à complexa 
apuração trimestral do IRPJ baseada no lucro real, que pressupõe uma escrituração contábil 
capaz de apurar o resultado fiscal do trimestre, antes do último dia útil do mês subseqüente”. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 104). 

Segundo Pinto (2007), a opção pela tributação com base no Lucro Presumido será 
aplicada em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário, e será 
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente 
ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário. 
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 É uma modalidade optativa de apurar o lucro e, consequentemente, o Imposto 
de Renda e a Contribuição Social das Pessoas Jurídicas, observando-se determinados limites e 
condições.  O fisco presume antecipadamente o lucro e o tributa com uma alíquota única 
de 15%. Nas empresas comerciais, o governo presume um lucro de 8% da receita bruta. 
Aplicando-se os 15% em 8% de lucro, teremos 1,2% sobre a receita bruta. 

 Utilizando-se da mesma sistemática do IRPJ, a Contribuição Social é calculada 
com a aplicação de um percentual de 9% (a partir de fevereiro de 2000) sobre um lucro 
também presumido de 12%, dando um resultado de 1,08% (9% de 12%). 

 O quadro a seguir sintetiza as atividades e respectivas alíquotas para cálculo do 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

 
Quadro 1  –  Percentuais para cálculo do Imposto de Renda por Estimativa 

ATIVIDADES OPERACIONAIS  
PERCENTUAL 

• Revenda, para consumo, de combustíveis derivados de petróleo e álcool 
 etílico carburante, inclusive gás natural. 

 
1,6% 

• Comércio e indústria em geral; 
• Prestação de serviços de transporte de cargas; 
• Prestação de serviços hospitalares; 
• Construção por empreitada, quando houver emprego de materiais em qualquer 

quantidade (Ato Declaratório Normativo COSIT nº 06/97); 
• Loteamentos de terrenos, incorporações imobiliária e venda de imóveis construídos ou 

adquiridos para revenda. 

 
 
 

8 % 
 

• Prestação de serviços de transporte de passageiros; 
• Instituições financeiras, seguradoras e entidades de previdência privada; 
• Prestação de serviços, cuja receita bruta acumulada no ano-calendário não exceda ao 

limite de R$ 120.000,00 

 
 

16 % 

• Prestação de serviços em geral, inclusive aqueles relativos ao exercício de profissões 
regulamentadas e escolas; 

• Intermediação de negócios, inclusive corretagem (seguros, imóveis, dentre outros) e de 
representação comercial; 

• Administração, locação ou cessão de bens imóveis e móveis; 
• Construção p/ administração ou p/ empreitada unicamente de mão-de-obra; 
• Factoring; 
• Prestação de serviços de gráfica, com ou sem fornecimento de material, em relação à 

receita bruta que não decorra de atividade comercial ou industrial; 
• Prestação de serviços de suprimentos de água tratada e coleta de esgoto e exploração de 

rodovia mediante cobrança de pedágio (Ato Declaratório COSIT nº 16/2000). 

 
 
 
 
 
 
       32% 

Fonte: OLIVEIRA (2005, p. 101) 
 
 O quadro 2 sintetiza as alíquotas incidentes e as bases de cálculo em cada uma 

das duas formas de tributação descritas anteriormente: Lucro Real e Lucro Presumido, 
levando-se em consideração a empresa objeto do presente estudo: 
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Quadro 2 - As alíquotas incidentes e as bases de cálculo no Lucro Real e no Presumido 
  

tributo 
Lucro Presumido Lucro Real 

alíquota base de cálculo alíquota base de cálculo 

PIS 0,65%  faturamento 1,65% 
faturamento (-) 

operações com direito 
a créditos 

COFINS 3,00%  faturamento 7,60% 
faturamento (-) 

operações com direito 
a créditos 

IRPJ 15,0% 8% do faturamento 15,00% lucro tributável 
ADICIONAL 
IRPJ 

10,0% lucro > 20000/mês 10,00% 
lucro > 20000/mês 

CSLL 9,0% 12% do faturamento 9,00% lucro tributável 
INSS e sistema S 26,80% remuneração 26,80% remuneração 
FGTS 8,00% remuneração 8,00% remuneração 

ICMS 17,00% 
faturamento (-) 

operações com direito 
a créditos 

17,00% 
faturamento (-) 

operações com direito 
a créditos 

Fonte: Adaptado de Gestão Tributária nas Empresas – www.portaltributario.com.br (2009).  
  
Por sua vez, a modalidade tributária determinada SIMPLES Nacional, também 

conhecida por Supersimples, surgiu como a mais recente forma de tributação para as pessoas 
jurídicas, vindo a substituir a Lei do SIMPLES.  

A partir de 01 de junho de 2007, as microempresas e as empresas de pequeno porte, 
enquadradas no regime simplificado de tributação, são regidas pela Lei Complementar n. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, que foi alterada posteriormente pela Lei Complementar n. 127, 
de 15 de agosto de 2007.  

A Lei Complementar n. 123/2006 trouxe alterações de tamanha abrangência que 
englobou a seara trabalhista, contábil, civil, societária, previdenciária e principalmente 
tributária e dentre as mudanças, pode-se destacar que a inclusão de impostos que antes não 
eram abrangidos pelo SIMPLES, agora passam a integrar juntamente com os demais, como é 
o caso do ICMS e do ISS. Também ficou estipulado que seria criado um Comitê Gestor e um 
Fórum Permanente, ficando estes responsáveis por tratar dos aspectos tributários das 
microempresas e empresas de pequeno porte. (NETO, 2007). 
 Para os fins do disposto na Lei, o conceito de Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) está relacionado com a Receita Bruta anual, onde ME é aquela cuja 
Receita Bruta anual é até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e EPP do limite de 
ME até R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). As empresas optantes pelo 
SIMPLES Nacional deverão discriminar mensalmente a receita bruta, tributada por uma 
tabela que se refere aos últimos 12 (doze) meses. 

Assim, como a lei faculta as empresas fazer a opção da modalidade de tributação, esse 
estudo, na sequência, irá avaliar qual é o impacto da mudança do regime de tributação do 
SIMPLES Nacional para o Lucro Presumido ou Lucro Real nos resultados e no mark-up da 
empresa e como minimizar os impactos dessa mudança.  

Ainda, será analisada qual é a melhor alternativa para a direção da empresa baseada 
nos resultados do estudo, o custo tributário e o custo efetivo de cada regime de tributação e as 
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diferenças entre esses custos, apresentando qual é a melhor alternativa para manter a 
competitividade, verificando qual é o impacto no preço de venda e como minimizar os 
impactos dessa mudança de regime, não somente a opção de mudança. 

 
 

3 Metodologia 
 
Na escolha dos procedimentos metodológicos para o desenvolvimento do presente 

estudo optou-se pela classificação proposta por Diehl e Tatim (2004). De acordo com esta 
classificação o estudo pode ser classificado como uma pesquisas descritiva, quantitativa e 
documental. 

A empresa analisada é a Planejados Ltda., empresa de pequeno porte que atua no ramo 
de comércio, entrega e montagem de móveis planejados, através do sistema de franquia na 
região Norte do RS, e o levantamento de dados no setor contábil da empresa. O período a ser 
analisado compreenderá janeiro a dezembro de 2014, tendo como base de dados para a 
pesquisa os relatórios contábeis referentes ao exercício. 

Os documentos levantados junto ao setor contábil da empresa, que possibilitam o 
planejamento tributário são: notas de entrada de mercadorias oriundas de fornecedores dentro 
do estado do Rio Grande do Sul para apuração do Custo da Mercadoria Vendida, guias de 
arrecadação do SIMPLES Nacional para apuração do faturamento, Demonstrativo de 
Resultado do Exercício 2014, Guias de Arrecadação de Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), Guias da Previdência Social (GPS) e valores da folha de pagamento da 
empresa pesquisada. 

Para análise inicialmente foi projeta os tributos a serem desembolsados pelos regimes 
de tributação do lucro presumido e do lucro real, para posterior comparação com o atual 
regime da empresa o simples nacional. Na sequência são projetados os impactos no mark-up e 
no preço de venda da empresa pela mudança do regime de tributação. 

 
4 Apresentação de resultados 

  
A empresa em estudo revende móveis planejados, prestando serviço de instalação e 

manutenção. Possui uma linha completa de móveis para cozinhas, dormitórios, closets, home 
theaters, home offices, áreas de serviço, banheiros e ambientes comerciais, sempre primando 
pela qualidade do serviço e atendendo a dinâmica do mundo do design, arquitetura e 
decoração, buscando oferecer móveis planejados com versatilidade de tendências e excelência 
em acabamentos, valorizando cada pequeno espaço, planejando espaços modernos para um 
convívio agradável, refletindo um estilo próprio de viver.  A cadeia de fornecedores na 
Planejados Ltda. encontra-se situada no Estado do Rio Grande do Sul e os créditos de ICMS 
são de 17%. 
 Neste tópico busca-se analisar o efeito no resultado, e no mark-up da empresa, com a 
alteração das faixas de tributação do SIMPLES Nacional, passando de 8,37%, alíquota de 
2014, para 11,61%, que será a alíquota a ser praticada com a projeção de crescimento da 
receita, até o limite para enquadramento no SIMPLES. O resultado é apresentado na tabela 1.  
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Tabela 1: Projeção do resultado com alteração da alíquota do SIMPLES Nacional no 
período 2014 

 
DESCRIÇÃO 

SIMPLES 
2014 

SIMPLES 
3.600.000 

Receita Operacional Bruta 100,00% 100,00% 
Venda de mercadorias 100,00% 100,00% 
(-) Deduções de vendas 8,37% 11,61% 
SIMPLES 8,37% 11,61% 
ICMS, PIS, COFINS - - 
(=) Receita Operacional Líquida 91,63% 88,39% 
(-) CMV 55,96% 55,96% 
Compras 55,62% 55,62% 
Fretes 0,34% 0,34% 
(=) Resultado Bruto (RCM) 35,67% 32,43% 
(-) Despesas operaconais 28,45% 28,45% 
Despesas administrativas 5,29% 5,29% 
Pro labore (valor bruto, com 11% de INSS) 1,20% 1,20% 
Despesa com salários (folha bruta=salário+INSS 

funcionário) 16,42% 16,42% 
Despesas com FGTS 1,31% 1,31% 
Despesas comerciais 2,81% 2,81% 
Despesas tributárias (IPTU e outras) 0,25% 0,25% 
Despesas financeiras 1,20% 1,20% 
Receitas financeiras 0,01% 0,01% 
Outras receitas operacionais 0,03% 0,03% 
Outras despesas operacionais 0,01% 0,01% 
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda 7,22% 3,98% 
CSLL - - 
IRPJ - - 
Lucro líquido 7,22% 3,98% 
Fonte: Dados elaborados pelo autor com base nos demonstrativos contábeis da empresa. 
 
Como pode ser verificado na Tabela 1, se mantidas as proporções das despesas de 

acordo com os valores incorridos em 2014, e aumentando o faturamento da empresa para o 
limite do SIMPLES Nacional (R$ 3.600.000,00), quando a alíquota do imposto incidente 
passa para 11,61%, o percentual da margem de lucros reduz-se na mesma proporção em que o 
imposto aumenta. 

No caso de crescimento das receitas até o limite do SIMPLES, para manter a margem 
de lucro em 7,22%, a empresa necessitará aumentar seu mark-up (receita total dividida pelo 
preço de compra da mercadoria sem deduções) que em 2014 era de 1,7979, para 1,8698, 
representando um aumento nos preços de venda da ordem de 4,00%.  
 No regime de tributação do Lucro Real, o qual apura o imposto de renda com base no 
resultado do exercício apurado através dos demonstrativos contábeis, na tabela 2 é 
apresentado o desempenho da empresa simulando a tributação com base no Lucro Real a 
partir das informações disponíveis no demonstrativo de resultado de 2014. 
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Tabela 2: Projeção do resultado com alteração da tributação para Lucro Real no período 
2014.  

 LUCRO REAL  
Receita Operacional Bruta 100,00% 
Venda de mercadorias 100,00% 
(-) Deduções de vendas 26,25% 
SIMPLES 0,00% 
ICMS s/ vendas menos créditos de compras (17%) 17,00% 
PIS sobre vendas menos créditos de compras (1,65%) 1,65% 
COFINS s/ vendas menos créditos de compras (7,60%) 7,60% 
(=) Receita Operacional Líquida 73,75% 
(-) CMV 41,27% 
Compras menos ICMS, PIS, COFINS 41,02% 
Fretes menos ICMS, PIS, COFINS 0,25% 
(=) Resultado Bruto (RCM) 32,48% 
(-) Despesas operacionais 33,09% 
Despesas administrativas 5,29% 
Pro labore (valor bruto, com 11% de INSS) 1,20% 
INSS sobre pro-labore 20% só parte da empresa 0,24% 
Despesa com salários (folha bruta=salário+INSS 

funcionário) 16,42% 
Despesas com INSS sobre a folha 26,8% só da empresa 4,40% 
Despesas com FGTS 1,31% 
Despesas comerciais 2,81% 
Despesas tributárias (IPTU e outras) 0,25% 
Despesas financeiras 1,20% 
Receitas financeiras 0,01% 
Outras receitas operacionais 0,03% 
Outras despesas operacionais 0,01% 
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda -0,61% 
CSLL (7,60%) 0,00% 
IRPJ (15%) 0,00% 
(=) Lucro líquido -0,61% 

    Fonte: Dados elaborados pelo autor com base nos demonstrativos contábeis da empresa. 
 
A tabela 2 apresenta o cálculo dos tributos incidentes, matendo-se a mesma estrutura 

de custos e despesas apuradas no DRE adaptado de 2014. Observa-se que neste caso a 
empresa obteria prejuízo. O cálculo do CMV partiu do mesmo preço de compra das 
mercadorias e valor dos fretes praticados na Tabela 1.  

A redução no valor percentual do CMV deve-se ao fato de que na tributação pelo 
Lucro Real o valor de compra das mercadorias é deduzido dos impostos a compensar, como 
ICMS, PIS e COFINS, uma vez que os produtos comercializados pela empresa se enquadram 
nesta condição. 

Para manter a margem inicial de 7,22%, o mark-up necessário seria de 1,9681 
calculado a partir do valor de compra dos produtos, sem as deduções, da mesma forma que 
nos cálculos anteriores. Neste caso, os preços deveriam ser 9,47% superiores e o acréscimo 
deveria se refletir nas receitas totais obtidas, para manutenção dos mesmos resultados obtidos 
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em 2014. Por fim, na tabela 3 é apresentado o impacto tributário apurado através do regime de 
tributação denominado Lucro Presumido.  

 
Tabela 3: Projeção do resultado com alteração da tributação para Lucro Presumido no período 
2014. 

LUCRO 
PRESUMIDO 

Receita Operacional Bruta 100,00% 
Venda de mercadorias 100,00% 
(-) Deduções de vendas 20,65% 
SIMPLES 0,00% 
ICMS s/ vendas menos créditos de compras (17%) 17,00% 
PIS sobre vendas (0,65%) 0,65% 
COFINS sobre vendas (3%) 3,00% 
(=) Receita Operacional Líquida 79,35% 
(-) CMV 46,49% 
Compras menos 17% ICMS 46,21% 
Fretes - 17% ICMS 0,28% 
(=) Resultado Bruto (RCM) 27,27% 
Despesas operaconais 33,09% 
Despesas administrativas 5,29% 
Pro labore (valor bruto, com 11% de INSS) 1,20% 
INSS sobre pro-labore 20% só parte da empresa 0,24% 
Despesa com salários (folha bruta=salário+INSS 

funcionários) 16,42% 
Despesas com INSS sobre a folha 26,8% só da empresa 4,40% 
Despesas com FGTS 1,31% 
Despesas comerciais 2,81% 
Despesas tributárias (IPTU e outras) 0,25% 
Despesas financeiras 1,20% 
Receitas financeiras 0,01% 
Outras receitas operacionais 0,03% 
Outras despesas operacionais 0,01% 
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda -5,82% 
CSLL 9%/12% da receita total 1,08% 
IRPJ 15%/8%da receita total 1,20% 
Lucro líquido -8,10% 

 Fonte: Dados elaborados pelo autor com base nos demonstrativos contábeis da empresa. 
 
Como mostra a tabela 3, mantendo-se as mesma estrutura de custos e despesas 

apresentados na tabela 1, caso optasse pelo sistema de tributação pelo Lucro Presumido a 
empresa teria um prejuízo equivalente a 8,10% de suas receitas.  A diferença no valor do 
CMV em relação às duas formas de tributação apuradas anteriormente, deve-se ao fato de que 
no Lucro Presumido o valor de compra das mercadorias e fretes é deduzido somente do valor 
pago de ICMS, compensado no imposto a pagar. 

Para obter o lucro de 7,22% (lucro atual obtido através do simples nacional) a empresa 
teria que aumentar seu mark-up para 2,2867 e seus preços em 27,19%. Importante observar 
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que nesta forma de tributação o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido são devidos, independente de a empresa obter ou não lucros, uma vez que são 
calculados sobre percentual do faturamento, e não do resultado. 

A tabela 4 traz um comparativo do resultado obtido através de cada modalidade de 
tributação. Os dados agrupados possibilita visualizar os diferentes impostos incidentes em 
cada forma de tributação e o impacto nos resultados. e os impactos nos custos e despesas da 
empresa. 
 
Tabela 4: Demonstrativo do Resultado do Exercício Adaptado Planejados Ltda. 31/12/2012 

 
SIMPLES 

2012 
SIMPLES 

3600M 
LUCRO 
REAL 

LUCRO 
PRESUMIDO 

Receita Operacional Bruta 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Venda de mercadorias 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
(-) Deduções de vendas 8,37% 11,61% 26,25% 20,65% 
SIMPLES 8,37% 11,61% - - 
ICMS  - - 17,00% 17,00% 
PIS  - - 1,65% 0,65% 
COFINS  - - 7,60% 3,00% 
(=) Receita Operacional Líquida 91,63% 88,39% 73,75% 79,35% 
(-) CMV 55,96% 55,96% 41,27% 46,49% 
Compras 55,62% 55,62% 41,02% 46,21% 
Fretes 0,34% 0,34% 0,25% 0,28% 
(=) Resultado Bruto (RCM) 35,67% 32,43% 32,48% 27,27% 
(-) Despesas operacionais 28,45% 28,45% 33,09% 33,09% 
Despesas administrativas 5,29% 5,29% 5,29% 5,29% 
Pro labore (valor bruto, com 11% de 

INSS) 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 
INSS sobre pro-labore 20% só parte 

da empresa - - 0,24% 0,24% 
Despesa com salários (salário+INSS 

funcionário) 16,42% 16,42% 16,42% 16,42% 
Despesas com INSS s/ folha 26,8% só 

da empresa - - 4,40% 4,40% 
Despesas com FGTS 1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 
Despesas comerciais 2,81% 2,81% 2,81% 2,81% 
Despesas tributárias (IPTU e outras) 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 
Despesas financeiras 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 
Receitas financeiras 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Outras receitas operacionais 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 
Outras despesas operacionais 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
(=) Lucro Antes do Imposto de 

Renda 7,22% 3,98% -0,61% -5,82% 
CSLL - - - 1,08% 
IRPJ - - - 1,20% 
Lucro líquido 7,22% 3,98% -0,61% -8,10% 
Fonte: Dados elaborados pelo autor com base nos demonstrativos contábeis da empresa. 
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É possível inferir que, se mantida a mesma estrutura de despesas e custos, a opção 

mais vantajosa seria o SIMPLES Nacional, demonstrando ser a escolha da empresa por este 
regime tributário. Entretanto, a partir do momento em que a empresa ultrapassa o limite de 
faturamento para enquadramento no SIMPLES Nacional, a melhor opção seria pela tributação 
pelo Lucro Real, com a qual a empresa teria obtido o menor prejuízo em 2014. 

A tabela 5 traz uma síntese dos mark-ups apurados para a manutenção da margem de 
lucros obtida em 2014, através de cada regime de tributação, bem como a variação de preços 
necessária para a manutenção das margens: 

 
 

Tabela 5: Síntese dos mark-ups apurados para a manutenção da margem de lucros obtida em 
2012. 

MARK-UP ÍNDICE VARIAÇÃO PREÇO 
Apurado no DRE 2012 1,7979 - 
Para o Limite do SIMPLES 1,8698 MAIS 4,00% 
Para o Lucro Real 1,9681 MAIS 9,47% 
Para o Lucro Presumido 2,2867 MAIS 27,19% 

Fonte: Dados elaborados pelo autor com base nos demonstrativos contábeis da empresa. 
 
Mantidos os valores de compras, o aumento necessário do mark-up, que se reflete em 

aumento das receitas, sem alterar as demais contas de resultado, a empresa pela modalidade 
do lucro real teria que elevar em 9,47% seus preços de venda e no lucro presumido 27,19% 
para manter a lucratividade atual de 7,22%, o que mostra o impacto que os diferentes regimes 
tributários podem causar no preço de venda. Salienta-se a importância de se manter controles 
constantes nesta área, principalmente no que tange a margens atribuídas sobre os preços de 
compras para evitar prejuízos para a empresa, decorrentes de alterações tributárias. 
 
 
5 Considerações finais  

 
 
Através da realização do presente estudo, demonstrou-se a importância do 

Planejamento Tributário para as empresa, face a complexidade de tributos, alíquotas e formas 
de tributação.  SIMPLES Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

Através de uma análise comparativa dos três regimes tributários, SIMPLES Nacional, 
Lucro Presumido e Lucro Real, tempo por base informações do exercício 2014, verificou-se 
que a alteração na forma de tributação tem impacto relevante no resultado da empresa, sendo 
que caso a empresa optasse pelo Lucro Real ou pelo Lucro Presumido, sem efetuar aumento 
de preços, teria apresentado prejuízo operacional em ambos regimes tributários. Caso a 
empresa optasse pelo aumento de preços para manutenção das margens de lucro o impacto no 
mesmo seria de 9,47% pelo lucro real e de 27,19% no lucro presumido. 

Como alternativa para manter a margem de lucro atual, com a mudança de regime 
tributário, sem alterar preços de venda podem ser: o ganho de escala por funcionário, o que 
implica em melhorar a receita em relação ao custo da folha de salários; redução de despesas, 
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através da otimização logística para reduzir os dispêndios associados a montagens, (viagens, 
combustível, alimentação, diárias). 

Outra solução a ser avaliada é o fracionamento da empresa com a finalidade de manter 
o faturamento nas faixas mais baixas do SIMPLES Nacional. Entretanto, tal alternativa 
demonstrou ser completamente inviável, considerando a logística envolvida na atividade do 
negócio. 

Por fim, o estudo destacou o efeito dos diferentes regimes tributários no preço de 
venda, o que reforça a importância do planejamento tributário, mesmo em pequenas e médias 
empresas.  
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