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RESUMO

 Como existe uma elevada carga tributária no Brasil, foi 
realizado um estudo sobre os regimes de tributação atualmen-
te disponíveis: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. 
O estudo buscou concretizar a importância de um planejamen-
to tributário como parte de um ferramental indispensável para 
gestão, desenvolvimento e controle da atividade empresarial. 
Assim sendo um planejamento tributário adequado propicia 
redução no recolhimento de tributos ao menor custo fi scal pos-
sível dentro da licitude, possibilitando crescimento do resulta-
do anual e de longo prazo. O estudo foi realizado através de 
uma análise comparativa entre os três regimes de tributação, 
toma como referência a DRE publicada no site http://www.rbs.
com.br/investidores/downloads/RBSPar_DFDez2011Port.pdf. 
Esse comparativo foi de fundamental importância para ilustrar 
o quanto é importante o planejamento tributário e sua infl uên-
cia nos resultados da empresa.

Palavras-chave: 1. Regimes de Tributação 2. Redução de Cus-
tos 3. Planejamento Tributário

1 INTRODUÇÃO
 
 A cobrança de tributos remonta ao tempo dos Estados 
Absolutistas, que, em troca do pagamento de um determinado 
valor, concediam aos súditos o direito de habitar em suas ter-
ras e ter sua proteção. A conquista de um Estado Democrático 
de Direito possibilita a limitação do poder de tributar do Es-
tado, mediante o respeito às Leis, que são superiores a ele. O 
poder de tributar é uma parcela da soberania estatal, que tem 
o fi m de atender às despesas deste Estado. Por ser Democrá-
tico, seu poder deve emanar do povo. Esta democracia se dá 
de forma representativa, são os eleitos pelo povo que devem 
estabelecer as normas estatais. Neste Estado, as normas es-
tatais são a Constituição e as Leis, que são produzidas pelos 
representantes do povo. Uma das funções da existência da lei 
é limitar o poder do Estado de tributar. O Estado que, além 
de garantir a democracia e primar pela legalidade, reconhece 

como um de seus fundamentos a manutenção do bem-estar 
social, é conhecido como Estado de Bem Estar Social. Neste sis-
tema os tributos, além de manter a estrutura estatal, também 
devem possibilitar aos seus cidadãos algumas prerrogativas, 
tais como saúde, educação, habitação, lazer. 
 A República Federativa do Brasil hoje se constitui em 
um Estado Democrático de Direito, conforme dispõe o artigo 
1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CF). Seus artigos 5º e 6º, ainda, informam tratar-se de um Es-
tado que se propõe ao bem-estar social, ao garantir os direitos 
individuais e sociais de seus cidadãos. 
 Contudo, para garantir o que determina a Constitui-
ção, o Estado de Bem Estar- Social necessita arrecadar um valor 
mais expressivo do que um Estado Liberal que apenas garan-
te sua manutenção. Esta fi nalidade busca justifi car a elevada 
carga tributária que hoje vige no Brasil. Devido à grandeza 
do território nacional, suas determinantes particularidades, por 
abranger nas esferas federal, estadual e municipal um sistema 
tributário repleto de leis e normas, que precisam ser obser-
vadas atenciosamente a fi m de não realizar recolhimento de 
tributos desnecessários, duplicados, indevidos ou até deixar 
de recolher algum tributo devido. Contudo, as legislações que 
regulamentam a tributação no Brasil são complexas, por ve-
zes incongruentes. Esta situação incentiva a iniciativa privada, 
dentro da legalidade, a buscar a melhor forma de gerir seus 
negócios em virtude da lei posta. 
 Cumprir o disposto em lei e ter uma atividade lucrativa 
exige planejamento e organização das empresas e empresários 
atuantes no Brasil. Dessa forma, a análise, discussão e enten-
dimento de conceitos de legislação tributária torna-se de fun-
damental importância, de modo que o gestor de uma empresa 
possa certifi car que os seus negócios estão sendo conduzidos e 
pagando-se apenas os tributos devidos, planejam-se a melhor 
forma de adimpli-los, e fi xam-se as estratégias que a empresa 
deve adotar para otimizar sua atuação. Em verdade, deve o 
planejamento tributário ser parte integrante do planejamento 
estratégico da empresa. Sem esta concepção, ou a falência é 
certa, ou se parte para a informalidade. Há a necessidade de 
compreender como tal conduta pre¬ventiva e lícita, praticada 
pelo contribuinte com o intuito da redução da carga tributária 
pode e deve refl etir resultados consideráveis às empresas. As-
sim sendo, o planejamento tributário se torna um ferramental 
indispensável para melhor gestão, desenvolvimento e contro-
le da atividade empresarial. Um planejamento tributário ade-
quado propicia redução no recolhimento de tributos ao menor 
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custo fi scal possível dentro da licitude, a Blindagem, proteção 
patrimonial e com um regime de tributação adequado, possi-
bilitar ganhos e aumento do resultado anual e em longo prazo. 
Portanto, aqui se propõe conceituar os tributos, regimes tribu-
tários, planejamento tributário, seus benefícios e ônus, bem 
como demonstrar com comparativo entre os regimes de tri-
butação a importância da aplicabilidade de um planejamento 
tributário efi ciente.

2. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

 O conceito dado pelo Código Tributário Nacional - CTN 
(Lei n.5.172/66) em seu art. 96 é: “Art.96. A expressão legis-
lação tributária compreende as leis, os tratados e convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídi-
cas a eles pertinentes”.
 “O sistema tributário brasileiro encontra-se instituído 
nos artigos 145 a 162, CF, dentre outros. A lei complementar 
que o regulamenta é a Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, 
também conhecido como Código Tributário Nacional - CTN, 
que dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui as nor-
mas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados 
e aos Municípios.”

3.TRIBUTOS

 O conceito de tributos pode ser encontrado no Código 
Tributário Nacional (CTN) que em seu art. 3º defi ne: 

Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsó-
ria, 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, 

Segundo Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2012, p.5) 

[...] o Código Tributário Nacional conceitua tributo como 
toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua san-
ção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada, e que, é 
possível decompor sua defi nição em: prestação pecuni-
ária – signifi ca que o tributo deve ser pago em unidades 
de moeda corrente; - compulsória – signifi ca obrigação 
independente da vontade do contribuinte; - em moeda 
ou cujo valor se possa exprimir – signifi ca que os tribu-
tos são expressos em moeda corrente nacional (reais) ou 
por meio de indexadores; - que não constitua sansão de 

ato ilícito – signifi ca que as penalidades pecuniárias ou 
multas não se incluem no conceito de tributo; - instituída 
em Lei – signifi ca que só existe a obrigação de pagar o 
tributo se uma norma jurídica com força de lei estabele-
cer essa obrigação; e por fi m, cobrada mediante ativida-
de administrativa plenamente vinculada – que signifi ca 
a autoridade não possui liberdade para escolher a me-
lhor oportunidade de cobrar o tributo, ou seja, a lei já 
estabelece todos os passos a serem seguidos.

 Segundo Fabretti (2013, p.106) “analisando o Art. 3º 
do CTN, pode-se resumir o conceito de tributo, afi rmando que 
é sempre um pagamento compulsório em moeda, forma nor-
mal de extinção da obrigação tributária.”

4 REGIMES TRIBUTÁRIOS

4.1 Lucro Real

 De acordo com o Art. 247 do RIR/1999:

[...] lucro real é o lucro líquido do período de apuração 
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 
prescritas ou autorizadas pela legislação fi scal. A deter-
minação do lucro real será precedida da apuração do 
lucro líquido de cada período de apuração com obser-
vância das leis comerciais.

 
 Segundo consulta no site da receita federal:

[...] é a base de cálculo do imposto sobre a renda apura-
da segundo registros contábeis e fi scais efetuados siste-
maticamente de acordo com as leis comerciais e fi scais. 
A apuração do lucro real é feita na parte A do Livro de 
Apuração do Lucro Real, mediante adições e exclusões 
ao lucro líquido do período de apuração (trimestral ou 
anual) do imposto e compensações de prejuízos fi s-
cais autorizadas pela legislação do imposto de renda, 
de acordo com as determinações contidas na Instrução 
Normativa SRF nº 28, de 1978, e demais atos legais e 
infra legais posteriores.

4.2 Lucro Presumido / Arbitrado

 Segundo defi nição, 

[...] o lucro presumido é uma forma de tributação simpli-
fi cada para determinação da base de cálculo do imposto 
de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estive-
rem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro 
real. O imposto de renda é devido trimestralmente. A 
opção pelo regime de tributação com base no lucro pre-
sumido 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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A pessoa jurídica que iniciar atividades a partir do se-
gundo trimestre manifestará a opção com o pagamento 
da primeira ou única quota do imposto devido relativa 
ao período de apuração do início de atividade. A opção 
pela apuração do imposto de renda com base no lucro 
presumido é irretratável para o ano-calendário (Lei nº 
9.718, de 1998, art. 13, § 1º).

 O Lucro Presumido:
 

[...] é uma forma de tributação simplifi cada para deter-
minação da base de cálculo do imposto de renda e da 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL das pes-
soas jurídicas. 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 fi xado a partir de percentuais pa-
drões aplicados sobre a Receita Operacional Bruta - ROB. 
Sobre o referido resultado somam-se as outras receitas 
auxiliares (receitas fi nanceiras, alugueis esporádicos, en-
tre outras). Assim, por não se tratar do lucro contábil 
efetivo, mas uma mera aproximação fi scal. 

4.3 SIMPLES Nacional

 O Simples Nacional  “é um regime tributário diferencia-
do, simplifi cado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006”. 

 O Simples Nacional 

[...] é um regime compartilhado de arrecadação, cobran-
ça e fi scalização de tributos aplicável às Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Abrange 
a participação de todos os entes federados (União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios).É administrado por 
um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos 
Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios.

 O SIMPLES 

[...] é uma forma simplifi cada e englobada de recolhi-
mento de tributos e contribuições, tendo como base 
de apuração a receita bruta; foi instituído, a partir de 
01.07.2006, pela Lei Complementar 123/2006.As pes-
soas jurídicas que se enquadram na condição de micro-
empresa ou empresa de pequeno porte poderão optar 
pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte – SIMPLES

5 FERRAMENTAS DE ANÁLISES

5.1 Balanço Patrimonial

 Balanço Patrimonial

[...]  é a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, numa determinada 
data, a posição patrimonial e fi nanceira da entidade.No 
balanço patrimonial, as contas deverão ser classifi cadas 
segundo os elementos do patrimônio que registrem e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a aná-
lise da situação fi nanceira da empresa. De acordo com 
o § 1º do artigo 176 da Lei 6.404/76, as demonstrações 
de cada exercício serão publicadas com a indicação dos 
valores correspondentes das demonstrações do exercício 
anterior, para fi ns de comparação. O Balanço Patrimo-
nial é constituído pelo:- Ativo compreende os bens, os 
direitos e as demais aplicações de recursos controlados 
pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos 
futuros, originados de eventos ocorridos.- Passivo com-
preende as origens de recursos representados pelas 
obrigações para com terceiros, resultantes de eventos 
ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação. - 
Patrimônio Líquido compreende os recursos próprios da 
Entidade, e seu valor é a diferença positiva entre o valor 
do Ativo e o valor do Passivo. 

 De forma sucinta, 

[...] o balanço patrimonial é basicamente um levanta-
mento por parte contábil, onde é justifi cada a situação 
fi nanceira e econômica de um determinado empreendi-
mento. Sua metodologia de apresentação de dados é 
composta por agrupamentos dos relativos saldos credo-
res da empresa, juntamente com o saldo devedor, estes 
relativos a uma data específi ca ou período. Este dito 
“balanço” representa a situação econômica e também 
fi nanceira do empreendimento em determinada data, 
sendo sua análise documentada como ofi cial perante as 
operações contábeis realizadas pela empresa. 

 Segundo Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes (2012, 
p.30), 

[...] é importante destacar que balanço patrimonial não 
é apenas um mero agrupamento de contas. É antes de 
tudo um juízo de valor. Pressupõe a avaliação dos bens 
sociais mediante critérios que a lei não poderia deixar 
ao arbítrio do administrador e de seu contador. Era ne-
cessário transforma-los em critérios objetivos, já que não 
havia, entre nós, uma codifi cação uniforme de princípios 
contábeis, que a lei pudesse simplesmente referir. Por 
isso, a Lei n. 6.404/76 dedicou 25 artigos às demons-
trações contábeis, artigos 175 a 200, reunindo ali regras 
essenciais que darão a orientação básica que norteará, 
nos casos concretos, a solução das situações previstas. 
Paralelamente, tais normas procuraram corrigir ou coibir 
práticas que pudessem distorcer os resultados e a ava-
liação do patrimônio.

 Segundo Assaf Neto (2012, p.57).
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O balanço apresenta a posição patrimonial e fi nancei-
ra de uma empresa em dado momento. A informação 
que esse demonstrativo fornece é totalmente estática 
e, muito provavelmente, sua estrutura se apresentará 
relativamente diferente algum tempo após seu encer-
ramento. No entanto, pelas relevantes informações de 
tendências que podem ser extraídas de seus diversos 
grupos de contas, o balanço servirá como elemento de 
partida indispensável para o conhecimento da situação 
econômica e fi nanceira de uma empresa.

 Segundo Assaf Neto, (2012, p.59), demonstração da 
estrutura básica do balanço patrimonial:

ATIVO PASSIVO
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
     Realizável a Longo Prazo
     Investimento
     Imobilizado
     Intangível

Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
PATRIMONIO LÍQUIDO
     Capital Social
     Reservas de Capital
     Ajustes de Avaliação 
Patrimonial
     Reservas de Lucros
     Ações em Tesouraria
     Prejuízos Acumulados

5.2  Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

 Segundo Assaf Neto, (2012, p.76).

A demonstração de resultado do exercício (DRE) visa for-
necer, de maneira esquematizada, os resultados (lucro 
ou prejuízo) auferidos pela empresa em determinado 
exercício social, os quais são transferidos para contas 
do patrimônio líquido. O lucro (ou prejuízo) é resultante 
de receitas, custos e despesas incorridos pela empresa 
no período e apropriados segundo o regime de compe-
tência, ou seja, independentemente de que tenham sido 
esses valores pagos ou recebidos.

Por defi nição, 

A DRE apresenta grande utilidade aos investidores, aos 
bancos fi nanciadores, ao governo e aos administradores 
das empresas, que podem avaliar através dela sua capa-
cidade e, quando necessário, modifi car a administração 
da empresa. Quando a DRE retrata a real situação da 
empresa torna possível uma administração voltada para 
a efi ciência e a competência, e é fl exível aos interesses 
dos usuários de maneira geral.

 Segundo Marion (2003, p. 127) “A DRE é extremamen-
te relevante para avaliar desempenho da empresa e a efi ci-

ência dos gestores em obter resultado positivo. O lucro é o 
objetivo principal das empresas”.
 De acordo com Gonçalves (1996, p.315) “A Demons-
tração do Resultado do Exercício apresenta, de forma resumi-
da, as operações realizadas pela empresa, durante o exercício 
social, demonstrada de forma a destacar o resultado líquido do 
período”.
 Para Ludícibus (2004, p.194)  “A Demonstração do Re-
sultado do Exercício é um resumo ordenado das receitas e des-
pesas da empresa em determinado período. É apresentada de 
forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as 
despesas e em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuí-
zo)”.
 Segundo Assaf Neto, (2012, p.77), representação da 
demonstração do resultado de acordo com a Lei das S.A.:

Tabela 01:

(-)
(-)
=
(-)
=
(-)
(-)
(-)

(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
=
(-)
=

(-)
(-)

(+)
=

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS
Descontos concedidos e devoluções
Impostos sobre vendas
RECEITA LÍQUIDA
Custo dos Produtos Vendidos e/ou Serviços Prestados
RESULTADO BRUTO
Despesas / Receitas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas de Vendas
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros sobre Capital Próprio
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
Provisão para IR e Contribuição Social
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E 
CONTRIBUIÇÕES
Participações
Contribuições
Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio
RESULTADO (LUCRO/PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO POR AÇÃO

6 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

 Segundo Fabretti (2013, p.8) “O estudo feito preventi-
vamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, 
pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alter-
nativas legais menos onerosas, denomina-se Planejamento Tri-
butário.”
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 O Planejamento Tributário é afi rmado por Domingues 
(2000, p.112) como:

Atividade empresarial que, desenvolvendo-se de forma 
estritamente preventiva, projeta os atos e fatos admi-
nistrativos com o objetivo de informar quais os ônus 
tributários em cada uma das opções legais disponíveis, 
cuidando de implementar aquela menos onerosa, for-
mando um conjunto de condutas, comissivas, da pessoa 
física ou jurídica, realizadas antes ou depois da ocorrên-
cia do fato gerador, destinadas a reduzir, mitigar, transfe-
rir ou postergar legalmente os ônus dos tributos.

 Segundo Ribeiro e Pinto (2012, p.5)

O planejamento tributário consiste na defi nição de es-
tratégias que possibilitem o gerenciamento de assuntos 
relacionados ao cumprimento de obrigações principais e 
acessórias na relação do contribuinte (entidade) com o 
fi sco (governo).” e ainda complementa, “A principal meta 
desse gerenciamento é reduzir ao máximo a carga tribu-
tária da organização, não só com uma programação que 
possibilite o prévio conhecimento dos montantes dos 
tributos e das respectivas datas de seus recolhimentos, 
como também com o melhor aproveitamento possível 
das faculdades, permissões e, inclusive das lacunas ou 
brechas existentes na legislação que viabilizem reduzir, 
mitigar ou mesmo eliminar a obrigação de recolher o 
tributo, ainda que pela sua postergação, sem, contudo, 
infringir dispositivos legais.

 De acordo com Oliveira, Chieregato, Junior e Gomes 
(2012, p.22)

Entende-se por planejamento tributário uma forma lícita 
de reduzir a carga fi scal, o que exige alta dose de co-
nhecimento técnico e bom-senso dos responsáveis pelas 
decisões estratégicas no ambiente corporativo. Trata-se 
do estudo prévio à concretização dos fatos administrati-
vos, dos efeitos jurídicos, fi scais e econômicos de deter-
minada decisão gerencial com o objetivo de encontrar 
alternativa legal menos onerosa para o contribuinte.

 Ainda segundo Frabetti (2005, p.152-153) “Portanto, 
devem-se estudar e identifi car todas as alternativas legais apli-
cáveis ao caso ou existência de lacunas (“brechas”) na lei, que 
possibilitem realizar a operação pretendida, da forma menos 
onerosa possível para o contribuinte, sem contrariar a lei.”

 Borges (2000, p.55 ) por sua vez, menciona que: 

[...] a natureza ou essência do planejamento fi scal – ou 
tributário – consiste em organizar os empreendimentos 
econômico-mercantis da empresa, mediante o emprego 
de estruturas e formas jurídicas capazes de bloquear a 
concretização da hipótese de incidência tributária ou, 

então, de fazer com que suas materialidades ocorra na 
medida ou no tempo que lhe sejam mais propícios, Tra-
ta-se, assim, de um comportamento técnico-funcional, 
adotado no universo dos negócios, que visa excluir, re-
duzir ou adiar os respectivos encargos tributários.

7 ANÁLISE POR COMPARATIVO DE REGIME TRIBUTÁRIO

 De acordo com o Decreto 3.000 de 26 de Março de 
1999, as empresas podem optar por três formas de tributação, 
a saber: SIMPLES, Lucro Presumido e Lucro Real. 
 Segundo a LEI COMPLEMENTAR N º 139, DE 10 DE 
NOVEMBRO DE 2011,

[...] os impostos que incidem sobre os optantes pelo 
SIMPLES, são diferenciados por setores:Simples Nacional 
– Comércio - Anexo I desta Lei Complementar; Simples 
Nacional - Indústria - Anexo II desta Lei Complementar; 
Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis 
e de Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C 
e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar - Anexo III; 
Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação 
de serviços relacionados no § 5º-C do art. 18 desta Lei 
Complementar - Anexo IV; Simples Nacional - Receitas 
decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 
5º-D do art. 18 desta Lei Complementar - Anexo V

A tabela a seguir mostra:
Tabela 02:
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 Segundo está disponível para consulta no Site: o IRPJ 
sobre o Lucro Presumido será pago sobre a base de cálculo 
presumida, à alíquota de 15%. Pode-se acrescentar adicional 
a essa cobrança, respeitando regra específi ca, caso lucro pre-
sumido exceda o valor de R$ 20,000,00 multiplicados pelo nu-
mero de meses da apuração. COFINS e PIS incidirão respecti-
vamente nos percentuais de 3,0% e 0,65% sobre faturamento 
bruto.
 Por força do artigo 22 da Lei 10.684/2003, a base de 
cálculo da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo 
lucro presumido corresponderá a12% da receita bruta nas 
atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de 
transporte, disponível no site:
 Segundo o IRPJ para empresas optantes pelo regime 
de Lucro Real será pago sobre a base de cálculo, lucro líquido, 
à alíquota de 15%. Pode-se acrescentar adicional a essa co-
brança, respeitando regra específi ca, caso lucro liquido exceda 
o valor de R$ 20,000,00 multiplicados pelo numero de meses 
da apuração. CSLL, partir de 01.02.2000 a alíquota é de 9% 
(nove por cento). COFINS e PIS incidirão respectivamente nos 
percentuais de 7,6% e 1,65% sobre faturamento, 
 Comparativo de DRE nos três Regimes de Tributação, 
setor de comércio/indústria. Conforme a tabela a seguir:
Tabela 03:

8 INTERPRETAÇÕES / NOTAS:

 Trata-se de empresa com faturamento em milhões, 
logo se dá a obrigatoriedade do regime de tributação por Lucro 
Real. Para fi ns de estudos comparativos dos três regimes de tri-
butação, foi utilizado no quadro o Demonstrativo de Resultado 
do Exercício fi ndado em 31 de Dezembro de 2011, 
 Na Simulação 1 realizada nos critérios do Lucro presu-
mido, o valor do imposto de renda e contribuição social subiu 
de 45.665MM no lucro real para 49.536 apresentando um au-
mento de 8,48%, representando 3.871MM.
 Já na Simulação 2, embora não sendo real, pois a em-
presa não poderia ser enquadrada no Regime SIMPLES Nacio-
nal, foi utilizada a alíquota máxima do regime, 11,61% sobre 
faturamento, o que representou 56.245MM, em comparação 
com lucro real, um aumento de 10.580MM, 23,17%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Para que se possa elaborar de maneira efi ciente o Pla-
nejamento Tributário para uma empresa, é necessário conhecer 
as formas de tributação e quais os impostos e as contribuições 
que as empresas são obrigadas a recolher aos cofres públicos. 
Visto o conceito de tributos, e conhecer os três regimes tri-
butários disponíveis no Brasil, analisa-se o comparativo com 
os mesmos dados através de simulações nos três, visualiza-se 
claramente que é preciso organizar de forma criteriosa e com 
muito bom-senso o planejamento tributário de uma empresa, 
pois  um direcionamento mal aconselhado pode resultar em 
grandes perdas para a empresa, devido ao recolhimento de 
imposto desnecessariamente, e em contraposição, um bom 
planejamento tributário, ajustado ao direcionamento correto 
do regime tributário poderá proporcionar para a empresa um 
resultado signifi cativo nos lucros a ser distribuído aos acionis-
tas. 

TAX PLANNING AND ITS IMPORTANCE

ABSTRACT

 As there is a high tax burden in Brazil, a study was con-
ducted on taxation schemes currently available: Income, Presu-
med Income and National Simple. The study sought to realize 
the importance of tax planning as part of a tooling necessary 
for management, development and control of business activity. 
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Therefore proper tax planning provides a reduction in tax col-
lection at the lowest cost possible tax within the lawful, ena-
bling growth of annual results and long-term. The study was 
conducted through a comparative analysis between the three 
regimes of taxation with reference to the DRE http://www.rbs.
com.br/investidores/downloads/RBSPar_DFDez2011Port.pdf 
published on the site. This comparison was of fundamental im-
portance to illustrate how important it is tax planning and its 
infl uence on company results.

Keywords: 1. Taxation schemes 2. Cost Reduction 3. Tax Plan-
ning
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