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RESUMO 

 

 

BARRIOS, Paulo Emilio. IMPACTOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NO 

RESULTADO DE UMA EMPRESA COMERCIAL FARMACÊUTICA DE PEQUENO 

PORTE. 2014. 49 páginas. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de 

Administração como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Administração. 

Faculdade Antônio Meneghetti. Curso de Administração, Recanto Maestro-Restinga Sêca/RS, 

2014.   

 

É de fundamental importância planejar tributariamente as empresas. Os empresários deveriam 

conhecer mais sobre as formas de tributação e, como e quanto elas podem beneficiar ou 

mesmo prejudicar o resultado do seu negócio. Este trabalho foi desenvolvido em uma 

empresa comercial farmacêutica de pequeno porte com sede na cidade de Faxinal do 

Soturno/RS, e tem como objetivo principal analisar o impacto do planejamento tributário no 

seu resultado. Também se objetivou identificar qual forma de tributação é a mais vantajosa 

para ela. Tendo em vista tratar-se de um estudo de caso, a coleta dos dados se deu mediante 

acesso aos documentos disponibilizados pela empresa e pelo escritório de contabilidade. Os 

resultados tabulados e analisados demonstram a importância de se realizar o planejamento 

tributário, pois dependendo da forma de tributação adotada pela empresa observou-se um 

impacto significativo no resultado apresentado por ela, aumentando ou mesmo reduzindo a 

sua margem de lucro. Também se constatou que a opção tributária adotada atualmente não é a 

mais vantajosa. Assim, a partir desta verificação os sócios optaram pelo desenquadramento do 

Simples Nacional e migrar para o Lucro Presumido.  

Palavras-chave: Planejamento tributário; Formas de tributação; Empresa comercial 

farmacêutica. 
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ABSTRACT 

 

BARRIOS, Paulo Emilio. IMPACTS OF TAX PLANNING IN THE RESULT OF A 

SMALL PHARMACEUTICAL COMMERCIAL COMPANY. 2014. 49 pages. Work of 

course conclusion presented to the course of Administration as partial requirement to obtain 

the degree of bachelor in Business Administration. Faculdade Antonio Meneghetti. 

Administration Course, Recanto Maestro-Restinga Sêca/RS, 2014. 

 

 

It is of fundamental importance for companies to plan for taxation. Entrepreneurs should 

know more about the forms of taxation, and how and how much they can benefit or even 

prejudice the outcome of ones business. This work was developed in a small pharmaceutical 

commercial company with headquarters in the city of Faxinal do Soturno/RS, and has as main 

goal to analyze the impact of tax planning in its result. It also aimed to identify which form of 

taxation is the most advantageous to it. Having in view the fact that this work deals with a 

case study, the data collection took place through access to documents made available by the 

company and the accounting office. The tabulated and analyzed results demonstrate the 

importance of conducting the tax planning, because depending on the form of taxation 

adopted by the company, it was observed a significant impact on the result presented by it, 

increasing or reducing its profit margin. Also, it was revealed that the currently adopted tax 

option is not the most advantageous. Thus, from this research the partners have opted to take 

their company out of the Simples Nacional and migrate to the Lucro Presumido. 

Keywords: tax planning; forms of taxation; business pharmaceutical. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Entende-se como planejamento tributário um conjunto de meios legais que tendem a 

diminuição de pagamentos de tributos, para Andrade Filho (2007),  

 

planejamento tributário envolve a escolha, entre alternativas válidas, de situações 

fáticas ou jurídicas que visem reduzir ou eliminar ônus tributários, sempre que isso 

for possível nos limites da ordem jurídica. (p. 728) 

 

 E, isto tem reflexos significativos nos resultados apresentados pelas empresas de todos 

os setores. 

Atualmente o número de farmácias e o comércio de produtos farmacêuticos vêem 

aumentando. No dia 31 de dezembro de 2013, segundo o Presidente do CFF (Conselho 

Federal de Farmácias), o número de farmácias e drogarias registradas, de acordo com os 

relatórios de fiscalização enviados ao CFF pelos Conselhos Regionais de Farmácias, é de 

75.716.  

Portanto, com o crescimento da concorrência neste ramo de mercado, os 

administradores devem tomar certos cuidados no momento de iniciar as atividades de sua 

empresa, como escolher qual forma de tributação é a mais adequada e lhe proporcionará um 

retorno mais lucrativo. Pois é sabido que os tributos impactam substancialmente na margem 

de lucro dos produtos comercializados. 

Assim, uma das formas de sair ganhando ou empatando frente às empresas 

concorrentes é escolhendo adequadamente a forma com a qual irá tributar os seus bens de 

venda. 

Levando em consideração tudo o que fora apresentado anteriormente, este estudo tem 

como objetivos: verificar quais são os impactos que o planejamento tributário desencadeia nos 

resultados de uma empresa comercial farmacêutica de pequeno porte, analisar as formas de 

tributação para esta empresa e qual a mais vantajosa.   

A motivação por esta pesquisa se dá em virtude de que entre todos os conteúdos 

estudados durante o curso de administração os temas relacionados a custos e tributação foram 

os quais houve uma maior identificação e interesse por parte do autor deste trabalho em 

avançar estudando neste momento e para dar continuidade em estudos futuros em outros 

cursos até mesmo de graduação e pós-graduação.  
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Também porque se evidencia no âmbito empresarial uma grande demanda por 

profissionais que tenham domínio destes conhecimentos para atuar no mercado, pois as 

empresas carecem de uma eficiente gestão por melhores resultados e de planejamentos 

tributários coerentes com o seu perfil.   

 Além de o trabalho trazer benefícios a empresas de outros setores e deste, as quais 

poderão utilizá-lo como guia para análise de seus casos individuais, os gestores da empresa 

estudada têm interesse nos resultados desta pesquisa com o intuito de replanejar e reorganizar 

sua forma de atuação no mercado.  

A empresa foi escolhida devido à facilidade de contato e obtenção dos dados para o 

desenvolvimento do trabalho e também pelo interesse da empresa analisada nas informações 

que esta pesquisa pode proporcionar. 

O estudo está estruturado em cinco capítulos que buscam contemplar os objetivos 

propostos.  

O capítulo 1 traz uma introdução ao trabalho, onde é apresentada a justificativa para a 

escolha do tema, os objetivos da pesquisa e a estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 expõe o referencial teórico sobre os conteúdos necessários para 

aprofundar os conhecimentos sobre o assunto a ser desenvolvido. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia desenvolvida e utilizada para a realização da 

pesquisa. 

O capítulo 4 apresenta os resultados do relato de caso e a discussão dos resultados. 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais do estudo e, o final do trabalho 

apresentam-se as referências bibliográficas consultadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as fundamentações teóricas sobre o tema, e será 

estruturado de forma que possam ser utilizados para subsidiar e responder os objetivos desta 

pesquisa.  

 

2.1. Planejamento Tributário 

 

Começaremos entendendo o significado das palavras do título planejamento tributário. 

Para Oliveira (1996), planejamento, pode ser definido como um processo que considera os 

aspectos destacados pelas dimensões anteriormente demonstradas, no sentido de alcançar uma 

situação desejada de maneira mais eficiente e efetiva com a melhor concentração de esforços 

e recursos pela organização. 

Segundo Chiavenato (2004), o planejamento se constitui na primeira função do 

processo administrativo, permitindo o estabelecimento dos objetivos organizacionais 

conforme os recursos necessários para atingi-los eficazmente. Tributário referencia-se tributos 

e uma das definições de tributo pode ser encontrada no (CTN) Código Tributário Nacional 

(2004), que em seu art. 3º afirma: 

 

Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.  

 

Ou seja, O termo tributo, de acordo com o direito público, é definido 

como obrigações financeiras que são impostas de forma unilateral e que são exigidas 

pela administração pública a partir de uma lei específica, cujo valor é usado para quitar gastos 

públicos (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, 2004). 

Entendido o conceito de planejamento e de tributos, podemos ver o que é um 

Planejamento Tributário que, segundo Fabretti (2006) é:  

 

o estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realização do fato administrativo, 

pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais menos 

onerosas, denomina-se Planejamento Tributário, que exige antes de tudo, bom senso 

do planejador.  (p. 32) 

 

http://queconceito.com.br/obrigacoes
http://queconceito.com.br/administracao-publica
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Então, é notória a percepção que o planejamento tributário é de extrema importância 

para as empresas, para Borba (2001), 

 

a importância, bem como necessidade do planejamento numa empresa são 

determinadas por dois fatores. O primeiro é o elevado ônus tributário incidente no 

universo dos negócios. O outro é a consciência empresarial do significativo grau de 

complexidade, alternância e versatilidade da legislação pertinente. (p. 8) 

 

Segundo Malkowski (2000),  

 

o planejamento da carga tributária deve fazer parte da rotina de qualquer 

empreendimento, na medida da imposição legal ao administrador do dever de 

empregar todos os recursos que estiverem ao seu alcance, no sentido de lograr os 

fins e no interesse da empresa. (p. 19) 

 

 

2.1.1Formas de tributação 

 

O momento em que se escolhe o regime tributário e seu enquadramento é quando a 

empresa deve decidir entre qual regime tributário o planejamento se enquadra de melhor 

forma, pois é a escolha da incidência de tributos.   

No Brasil existem três tipos de formas de tributação utilizadas nas empresas, que são: 

• Simples Nacional 

• Lucro Presumido 

• Lucro Real 

 

2.1.1.1Simples Nacional 

 

 Segundo a Secretaria da Receita Federal o Simples Nacional (Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno porte) é 

um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e na resolução CGSN nº 115, de 4 de setembro de 2014. Pode-se optar pelo 

o regime do Simples Nacional, aquela empresa que:  
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 Não tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário 

em curso, receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 ou ao limite adicional de igual 

valor para exportação de mercadorias; 

 Não tenha auferido, no ano-calendário de início de atividade, receita bruta superior ao 

limite proporcional de R$ 300.000,00 multiplicados pelo número de meses em 

funcionamento no período, inclusive as frações de meses, ou ao limite adicional de 

igual valor para exportação de mercadorias; 

 De cujo capital não participe outra pessoa jurídica; 

 Não seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

sede no exterior; 

 De cujo capital não participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

R$ 3.600.000,00; 

 Cujo titular ou sócio não participe com mais de 10% do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00; 

 Cujo sócio ou titular não seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 

com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 

3.600.000,00; 

 Que não seja constituída sob a forma de cooperativas, exceto as de consumo; 

 Que não participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 Que não exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 

de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de 

crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 

câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização 

ou de previdência complementar; 

 Que não seja resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos-calendário 

anteriores; 

 Não constituída sob a forma de sociedade por ações; 

 Que não explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de 

assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm


19 

 

pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos 

creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços 

(factoring); 

 Que não tenha sócio domiciliado no exterior; 

 De cujo capital não participe entidade da administração pública, direta ou indireta, 

federal, estadual ou municipal; 

 Que não possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja 

suspensa; 

 Que não preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros; 

 Que não seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia 

elétrica; 

 Que não exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; 

 Que não exerça atividade de importação de combustíveis; 

 Que não tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de 

atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, 

que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de 

instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de 

negócios; 

 Que não realize cessão ou locação de mão-de-obra; 

 Que não realize atividade de consultoria; 

 Que não se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis;  

 Que não realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir à 

prestação de serviços tributados pelo ISS; 

 Que não possua a ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal 

federal, municipal ou estadual, quando exigível; 

 Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, 

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade Incluído pela Resolução CGSN 

nº 115, de 4 de setembro de 2014; 

 O disposto nos incisos V e VIII do caput não se aplica à participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, 

no consórcio referido no art. 50 e na sociedade de propósito específico, prevista no art. 

56, ambos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e em associações assemelhadas, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2014/CGSN/Resol115.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2014/CGSN/Resol115.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
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sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de 

sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses 

econômicos das ME e EPP; 

 As vedações relativas ao exercício de atividades previstas no caput não se aplicam às 

pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes ou as 

exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação 

no caput; 

 Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, 

profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de 

pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres; 

 Agência terceirizada de correios; 

 Agência de viagem e turismo; 

 Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de 

passageiros e de carga; 

 Agência lotérica; 

 Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, 

solda, tratamento e revestimento em metais; 

 Transporte municipal de passageiros; 

 Escritórios de serviços contábeis; 

 Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou 

apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, 

cinematográficas e audiovisuais;  

 Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de sub 

empreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de 

interiores; 

 Serviço de vigilância, limpeza ou conservação; 

 Cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros; 

 Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;  

 Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes; 

 Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que 

desenvolvidos em estabelecimento da optante;  

 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;  
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 Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que 

realizados em estabelecimento da optante;  

 Empresas montadoras de estandes para feiras;  

 Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;  

 Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e 

métodos óticos, bem como ressonância magnética;  

 Serviços de prótese em geral. 

 Fisioterapia;  

 Corretagem de seguros; 

 Serviços advocatícios; 

 Corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida a receita relativa à intermediação 

na compra, venda, permuta e locação de imóveis; 

 Serviços prestados mediante locação de bens imóveis próprios com a finalidade de 

exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, 

quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de 

diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer 

natureza; 

  Também poderá optar pelo Simples Nacional a ME ou EPP que se dedique à 

prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa neste 

artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta 

Resolução; 

 A vedação à opção por empresas que exerçam a atividade mediante cessão ou locação 

de mão de obra, de que trata o inciso XXII do caput, não se aplica às atividades 

referidas nos incisos X e XI do § 2 º; 

O Simples Nacional implica o pagamento de apenas uma guia de arrecadação, na qual, 

estão incluídos os seguintes tributos: 

 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 

 Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS); 

 Contribuição para a Seguridade Social (cota patronal); 
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 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); 

 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

Todos os Estados e Municípios participam obrigatoriamente do Simples Nacional. O 

imposto devido pelas empresas optantes por esse regime é determinado à aplicação das 

tabelas dos anexos da LC n° 123/06. Para efeito da determinação da alíquota, o devedor irá 

utilizar a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração. Já o 

valor devido mensalmente será o resultante da aplicação da alíquota correspondente sobre a 

receita bruta mensal auferida (SANTOS e OLIVEIRA, 2008). 

 

2.1.1.2 Lucro Presumido 

 

O lucro presumido é uma forma de tributação que utiliza apenas o faturamento da 

empresa para o cálculo do IRPJ e CSLL, de modo que estes tributos são calculados por um 

resultado estimado, encontrado através da aplicação de percentuais definidos na legislação, 

que variam conforme a atividade exercida, sobre o faturamento (PÊGAS, 2007).  

Iudícibus e Marion (2010, p. 337), pontuam que poderão optar pelo Presumido as 

entidades que não constem na lista de empresas obrigadas a optar pelo Lucro Real e as 

sociedades de prestação de serviços profissionais de profissão legalmente regulamentados. 

Toscano (2010) alega que na apuração do resultado pelo Lucro Presumido incidem 

quatro tipos de impostos federais sobre o faturamento, que são o PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, 

dos quais os dois primeiros devem ser apurados mensalmente, enquanto os demais pode-se 

optar por recolher mensalmente ou trimestralmente.  

No regime do Lucro presumido, o valor total a ser tributado também é simplificado e é 

determinado com base na receita bruta, através da aplicação de alíquotas variáveis em função 

da atividade geradora da receita. Para optar pelo lucro presumido as pessoas jurídicas, devem 

ter no ano calendário anterior um faturamento igual ou inferior a R$ 48.000.000,00.  

Pode-se dizer que o lucro presumido é uma presunção por parte do fisco, do que seria 

o lucro de uma empresa caso não existisse a contabilidade. Porém, notamos que algumas 

empresas possuem uma escrituração contábil completa, com os rigores das normas e 
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princípios fundamentais da contabilidade, e mesmo assim acabam por optar pela tributação 

baseada no lucro presumido.  

Isso pode ocorrer por opção, quando representar uma vantagem para a empresa, ou em 

algumas vezes por falta de conhecimento dos empresários ou até mesmo dos próprios 

contadores, os quais desconhecem ou possuem pouca informação sobre as demais formas de 

tributação.  

É aí que deve aparecer a figura do planejamento tributário, o qual deverá exercer 

conscientemente a redução da carga tributária visando à melhor opção para a empresa, seja 

através do lucro real ou presumido (SANTOS e OLIVEIRA, 2008). 

Conforme Santos e Oliveira (2008) o percentual de presunção do IRPJ pode ser de 

8%, 16% ou 32% e para a CSLL pode ser de 12% ou 32% dependendo da atividade da 

empresa. Realizados estes cálculos, acrescentam-se as demais receitas permitidas na 

legislação e aplica-se a alíquota de 9% para calcular o valor da CSLL e 15% para cálculo do 

IRPJ, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder os R$ 20.000,00 mensais.  

Ainda segundo as autoras, citadas no parágrafo anterior, pelo Lucro Presumido, as 

alíquotas para cálculo do PIS e da COFINS, são 0,65% e 3%, respectivamente, os quais 

diferentemente do IRPJ e CSLL, são calculados diretamente sobre o faturamento mensal.  

 

2.1.1.3. Lucro Real 

 

Conforme consta no site da Secretaria da Receita Federal (2014), para fins da 

legislação do imposto de renda, a expressão “lucro real” significa o próprio lucro tributável, e 

distingue-se do lucro líquido apurado contabilmente.  

De acordo com o art. 247 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR, 1999), lucro 

real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 

compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real 

será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das 

leis comerciais.  

A apuração pelo Lucro Real pode ocorrer trimestralmente (Lucro Real Trimestral) ou 

mensalmente (Lucro Real Estimativa Mensal). 
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2.1.1.3.1 Lucro Real Trimestral 

 

Para Young (2008) a forma de tributação denominada lucro real trimestral, o imposto 

de renda e a contribuição social sobre o lucro são apurados trimestralmente. São consideradas 

as receitas e despesas que a empresa obtém durante o trimestre. Como aspecto positivo, 

apontamos que esta forma de tributação é a que mais se aproxima da apuração verdadeira do 

lucro/prejuízo auferido pela pessoa jurídica. 

 

2.1.1.3.2 Lucro Real Estimativa Mensal 

 

A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no Lucro Real poderá optar pelo 

pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre a base de cálculo 

estimada (BRASIL, 1999). Na verdade, o que a lei quer dizer, nesse caso, é que a pessoa 

jurídica, ao recolher por estimativa mensal, está optando automaticamente pelo período anual 

para fins de apuração do Lucro Real.  

A opção será manifestada com o pagamento do imposto estimado correspondente ao 

mês de janeiro ou de início de atividade e será irretratável para todo o ano-calendário 

(RIR/99, art. 222). 

 

2.2 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

Gonçalves (1996) acredita que a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é a 

apresentação, em forma resumida, das operações realizadas pela empresa durante o exercício 

social, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período. 

Estabelece a ordem de apresentação das receitas, custos e despesas, nessa 

demonstração, para fins de publicação. Na determinação do resultado do exercício serão 

computados, as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua 

realização em moeda e os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 

correspondentes a essas receitas e rendimentos (MARQUES, 2002). 
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 Ainda segundo a autora citada no parágrafo anterior, o objetivo da Demonstração do 

Resultado do Exercício é dar aos administradores demonstrações financeiras de sua empresa, 

com os dados básicos e necessários para a formação do resultado do exercício. 

Segundo Iudícibus e Marion (2011) a DRE é iniciada com o valor total geral das 

vendas, ou seja, pela Receita Operacional Bruta no período, na qual é deduzido os impostos 

incidentes sobre as vendas (ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISSQN), devolução de vendas, 

descontos concedidos nas vendas, logo se chega a Receita Operacional Líquida que é o que 

efetivamente sobra para a empresa em termos de Receita. Logo diminuímos os Custos do 

período que são os gastos de produção dos produtos vendidos no caso das indústrias, os 

valores pagos para a obtenção das mercadorias revendidas no caso do comércio, e os gastos 

incorridos (materiais, mão-de-obra) para a prestação de um serviço, assim obtemos o Lucro 

Operacional Bruto que é a diferença entre a Receita Líquida das vendas e o Custo dessas 

vendas (sejam elas produtos, mercadorias ou serviços) (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

Para os autores citados no parágrafo acima, do Lucro Operacional Bruto são, então, 

deduzidas as Despesas Operacionais, que são as despesas necessárias para vender os 

produtos, administrar a empresa e financiar as operações, logo temos o Lucro Operacional, 

também denominado por alguns autores de Resultado Operacional que é obtido através da 

diferença entre o Lucro Operacional Bruto e as Despesas Operacionais. 

 Após o Lucro Operacional apresentam-se as Outras Despesas e Outras Receitas que 

são: os lucros de participações, vendas de sucatas, perdas ou ganhos na alienação de bens do 

ativo fixo. Com isso, apura-se então o Lucro Antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social que é obtido através da diferença entre o Lucro Operacional e a 

subtração/adição das Outras Despesas e Outras Receitas (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

 A seguir deduz-se o Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido (CSLL) obtendo o Lucro Depois do Imposto de Renda e da Contribuição Social, e 

finalmente, deduzem-se as Participações que representam os valores distribuídos às pessoas 

que terão uma “fatia do lucro”, chegando-se, assim, ao Resultado (Lucro ou Prejuízo) que é 

o valor final da Demonstração (IUDÍCIBUS e MARION, 2011).  
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2.3 Caracterização da Empresa Estudada 

 

 A entidade estudada trata-se de uma empresa comercial, cujo objeto social é a 

manipulação de medicamentos e farmácia (CONTRATO SOCIAL, 2007). Ela está sediada 

em Faxinal do Soturno – RS e possui uma filial situada na cidade de Nova Palma – RS 

(SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDATÁRIA, 2013). A 

matriz fora constituída em setembro de 2007 e a filial em abril de 2013 (SEGUNDA 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL CONSOLIDATÁRIA, 2013).  

 A empresa é uma sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada, 

constituída por dois sócios sendo estes cônjuges casados no regime da comunhão parcial de 

bens, o que é permitido pelo Novo Código Civil Brasileiro (CONTRATO SOCIAL, 2007). 

 Conforme o Contrato Social (2007), o capital social integralizado para constituição da 

empresa perfaz o montante de R$ 20.000,00 e não teve alterações futuras, ou seja, a empresa 

prosperou com recursos próprios decorrentes de suas atividades fins. 

 A empresa tem como forma de tributação o Simples Nacional, desde o início de suas 

atividades. Em virtude do desenvolvimento das suas atividades seu porte passou rapidamente 

de Microempresa para Empresa de Pequeno Porte. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Como as pesquisas se referem aos mais diversos objetos e perseguem objetivos muito 

diferentes, é natural que se busque classificá-las (GIL, 2010). A classificação da natureza 

deste trabalho é exploratória descritiva onde os dados obtidos são analisados e interpretados, e 

são qualitativos, utilizando-se de palavras para descrever o fenômeno e quantitativos, 

expressos mediante símbolos numéricos, segundo Rudio (1986).  

Nesta pesquisa realizou-se um estudo de caso em uma empresa comercial 

farmacêutica de pequeno porte, a qual se atribuiu o nome fantasia Farmácia e Manipulação 

ABC, cuja sede fica em Faxinal do Soturno - RS e com uma Filial na cidade de Nova Palma – 

RS, conforme já caracterizada no capítulo anterior. Segundo GIL (2010), o estudo de caso 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita ser 

amplo e detalhado. 

  

3.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados pelo autor da pesquisa através do acesso aos documentos 

necessários disponibilizados pela empresa e pelo escritório de contabilidade. A obtenção de 

dados históricos é uma técnica importante para a pesquisa na área das ciências sociais e 

humanas, pois segundo Ludke e André (1986), a análise documental é indispensável porque a 

maior parte das fontes escritas – ou não – é quase sempre a base do trabalho de investigação, 

ou seja, é aquela realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, 

considerados cientificamente autênticos. 

No que se refere aos documentos solicitados e fornecidos tem-se: o Contrato Social 

Consolidado, os Resumos de entradas e saídas de mercadorias, o Demonstrativo mensal de 

faturamento, os extratos de apuração do Simples Nacional e da folha de pagamento e a 

Demonstração do Resultado do Exercício, e além do material bibliográfico utilizado para a 

redação do referencial teórico desta pesquisa.  
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3.3 Procedimentos de Análise dos Dados 

   

 Com a obtenção da documentação repassada pelo escritório contábil e pela empresa 

estudada, começa-se utilizando o Contrato Social Consolidado para caracterizarmos a 

empresa, e identificarmos informações como, objeto social, local onde está sediada, se possui 

filial, ano de constituição, capital social e forma de tributação.  

 Após a caracterização da empresa, foi necessário identificar as suas movimentações, 

ou seja, identificar suas compras e vendas de mercadorias, para isto foi utilizado os Resumos 

de Compras de Mercadorias e Vendas de Mercadorias, com a obtenção destes documentos 

tabulou-se os dados em tabelas (conforme pode ser visto na Tabela 01 e Tabela 02). 

 De posse das Movimentações de Entradas e Saídas, focou-se nas suas vendas onde foi 

utilizado o Demonstrativo Mensal de Faturamento para analisar a evolução da empresa e de 

suas vendas. 

 Na sequencia, identificou-se o quanto a empresa pagou de tributos pelo Simples 

Nacional no primeiro semestre de 2014, período este utilizado para as análises tributárias 

realizadas, e o quanto ela pagaria nas outras possíveis formas de opção tributária. Para isto 

utilizou-se os Extratos de Apuração do Simples Nacional, dando a diretriz de quanto à 

empresa pagou no período analisado de ICMS, PIS e COFINS, para assim, poder-se simular 

as situações tributárias nas outras formas de tributação. 

Realizada a simulação do planejamento tributário da empresa nas formas de tributação 

do Lucro Presumido e do Lucro Real Estimativa Mensal, partiu-se para a análise dos gastos 

(custos e despesas). 

Uma das analises importantes feitas referentes aos gastos, foi a da folha de pagamento, 

foi necessário identificar o quanto de tributos à empresa pagaria sobre a folha de pagamento, 

caso ela tivesse optado pelas outras formas de tributação, e para isto foi-se utilizado o Extrato 

da Folha de Pagamento.  

 Por último inseriu-se os dados obtidos através das outras analises em uma simulação 

da DRE, para com isto, chegar ao Lucro Líquido de cada opção tributária analisada, podendo 

assim identificar qual delas é a mais vantajosa para a Farmácia e Manipulação ABC. 

 

3.4 Procedimentos Éticos 
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Esta pesquisa não envolverá levantamento de dados de seres humanos, apenas foram 

analisadas informações constantes em documentos da empresa estudada. Quanto a isto se 

ressalta que o nome da empresa será preservado, atribuindo-se um nome fantasia para 

caracterizá-la: Farmácia e Manipulação ABC. 

Os documentos disponibilizados foram devolvidos para a empresa e para o escritório 

de contabilidade, procurando-se manter o sigilo da identificação da empresa trabalhada.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para verificarmos os impactos do planejamento tributário nos resultados da Farmácia e 

Manipulação ABC é preciso realizar e analisar o planejamento tributário com base nos três 

tipos de formas de tributação utilizadas nas empresas do Brasil e possíveis para a empresa 

estudada que são: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real 

 

4.1 Planejamento Tributário da Empresa Farmácia e Manipulação ABC. 

 

 Antes de analisar o planejamento tributário da empresa Farmácia e Manipulação ABC, 

na Tabela 01, são apresentados os montantes das operações de compras e vendas desde o 

início de suas atividades visando demonstrar a evolução do negócio. Os dados a seguir 

apresentados foram obtidos dos relatórios de compras e vendas fornecidos pela empresa 

responsável pela contabilidade em julho de 2014. 

  

Tabela 01 – Operações de compras e vendas da Matriz e da Filial 

  MATRIZ FILIAL TOTAL 

Ano Compras R$ Vendas R$ Compras R$ Vendas R$ Compras R$ Vendas R$ 

2008 237.092,28  219.672,46 -                    -      237.092,28       219.672,46  

2009      479.011,43       591.606,97                     -                    -      479.011,43       591.606,97  

2010      671.557,03       965.199,20                     -                    -      671.557,03       965.199,20  

2011   982.536,29    1.327.397,51                     -                    -   982.536,29    1.327.397,51  

2012   1.197.965,80    1.588.762,19                     -                    -   1.197.965,80    1.588.762,19  

2013   1.451.580,16   1.911.529,78    267.767,97   193.074,38    1.719.348,13   2.104.604,16  

jun/14      960.371,03    1.275.605,80    278.962,25    356.984,27    1.239.333,28    1.632.590,07  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se pode ver, até o ano de 2012 existia apenas a unidade sede (Matriz) e a partir 

dos bons resultados obtidos com o negócio foi decidido pela abertura de uma nova unidade 

(Filial). Os valores apresentados nesta tabela demonstram que a empresa vende mais do que 

compra, o que representa a existência de lucro em todos os anos a partir de 2009. 

Outra observação a ser feita é de que as operações até junho de 2014 já estão acima, 

em proporção, as de 2013, ou seja, se dividirmos as compras e as vendas do ano de 2013 pela 

metade, elas serão consideravelmente inferiores às operações realizadas até junho de 2014. 
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Tendo em vista o crescimento apresentado instigou-se analisar se a forma de 

tributação utilizada atualmente é a que proporciona o melhor resultado para esta empresa, ou 

seja, é a mais adequada.  

Por isto, na Tabela 02 apresentam-se as operações de compras e vendas mensais de 

janeiro a junho de 2014 que servirão de base para realizar o planejamento tributário da 

empresa Farmácia e Manipulação ABC e sua consequente análise. Os dados a seguir 

apresentados também foram obtidos dos relatórios de compras e vendas fornecidos pela 

empresa responsável pela contabilidade em julho de 2014. 

 

Tabela 02 – Operações de compras e vendas mensais da Matriz e da Filial de janeiro a junho/2014 

  MATRIZ FILIAL TOTAL 

Meses Compras R$ Vendas R$ Compras R$ Vendas R$ Compras R$ Vendas R$ 

jan/14 187.831,35 344.776,76 51.729,92 64.344,73 239.561,27   409.121,49  

fev/14 183.895,00 150.631,19 32.109,96 45.662,62     216.004,96   196.293,81  

mar/14 133.848,31 182.679,01 44.552,08 55.299,99     178.400,39   237.979,00  

abr/14 164.262,85 173.520,03 45.760,29 59.908,41     209.169,54   233.428,44  

mai/14 155.461,70 242.590,00 50.570,76 68.282,53     206.032,46   310.872,53  

jun/14 135.071,82 181.408,81 54.239,24 63.485,99     189.311,06   244.894,80  

Total      960.371,03   1.275.605,80    278.962,25    356.984,27    1.239.333,28   1.632.590,07  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Tabela 02 é possível perceber que a empresa apresenta suas operações de compras 

e vendas constantes, mantendo sempre um volume de vendas maior que o de suas compras, 

tanto na Matriz quanto na Filial no período de janeiro a junho de 2014. 

 Considerando o volume de suas vendas reais no primeiro semestre de 2014, e de que 

elas continuem em constante evolução no segundo semestre deste mesmo ano existe a 

possibilidade de que esta empresa ultrapasse o montante de R$ 3.600.000,00 de faturamento e 

com isto seja excluída do atual regime tributário utilizado por ela, Simples Nacional, tendo 

que optar uma nova forma de tributação.  

 Na Tabela 03 é apresentado o valor das vendas da matriz separadas com base na 

incidência ou não incidência de tributação sobre estes valores para o PIS, COFINS e ICMS, 

no período analisado de janeiro a junho de 2014.  
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Tabela 03 – Valor das vendas separadas com base na incidência ou não incidência de tributação - Matriz 

Período 

Não tributadas ICMS e 

tributadas PIS e COFINS 

Tributadas ICMS e tributadas 

PIS e COFINS 

Não tributadas ICMS e não 

tributadas PIS e COFINS 

janeiro  R$                       25.303,57   R$                        9.264,38   R$                   310.208,81  

fevereiro  R$                       14.432,45   R$                        7.581,33   R$                   128.617,41  

março  R$                       21.265,70   R$                        3.192,98   R$                   158.220,33  

abril  R$                       18.981,68   R$                        3.792,95   R$                   150.745,40  

maio  R$                       20.567,90   R$                        3.018,53   R$                   219.003,57  

junho  R$                       19.523,81   R$                        3.130,17   R$                   158.754,83  

Total  R$                  120.075,11   R$                    29.980,34   R$              1.125.550,35  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Como pode ser visto na Tabela 03, temos o total do faturamento da Matriz, separado 

conforme ele será tributado. Percebe-se que as mercadorias que não tributam ICMS e não 

tributam PIS e COFINS, são as mais vendidas pela empresa Matriz e a uma diferença 

exorbitante entre as outras formas de tributação, isso ocorre, por que a maioria dos itens 

farmacêuticos que são revendidos pelo comércio já foi tributada totalmente na fonte 

produtora, ou seja, o comércio fora substituído tributariamente pela indústria. 

 Na Tabela 04 é apresentado o valor das vendas da filial separadas com base na 

incidência ou não incidência de tributação sobre estes valores para o PIS, COFINS e ICMS, 

no período analisado de janeiro a junho de 2014.  

 

Tabela 04 – Valor das vendas separadas com base na incidência ou não incidência de tributação - Filial 

Período 

 Não tributadas ICMS e 

tributadas PIS e COFINS  

 Tributadas ICMS e tributadas 

PIS e COFINS 

Não tributadas ICMS e não 

tributadas PIS e COFINS  

janeiro  R$                        8.261,61   R$                        3.700,14   R$                     52.382,98  

fevereiro  R$                        6.619,14   R$                        2.390,63   R$                     36.652,85  

março  R$                        8.909,21   R$                           385,12   R$                     46.005,66  

abril  R$                        8.355,53   R$                           682,09   R$                     50.870,79  

maio  R$                      10.850,77   R$                           307,87   R$                     57.123,89  

junho  R$                        9.027,49   R$                           902,44   R$                     53.556,06  

Total  R$                    52.023,75   R$                      8.368,29   R$                 296.592,23  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Pode-se ver que a Tabela 04 retrata a mesma situação da Tabela 03, na qual, as 

mercadorias que não incidem tributação de PIS, COFINS e ICMS na revenda são as que 

possuem uma maior demanda na Filial. 
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Assim, conclui-se que a grande maioria dos itens farmacêuticos comercializados sofre 

a sua tributação na fonte produtora (indústria), ficando as empresas revendedoras (comércios) 

dispensadas do recolhimento da tributação de ICMS, PIS e COFINS.  

 

4.1.1 Analise da Tributação pelo Simples Nacional 

  

Considerando-se que a empresa atualmente é tributada pelo Simples Nacional 

apresenta-se na Tabela 05 a análise da tributação da Matriz e da Filial por esta forma de 

tributação. 

 

Tabela 05 – Tributação pelo Simples Nacional da Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014) 

Situação Tributária 

das Vendas 

Valor das Vendas no Semestre Matriz e 

Filial 

 

Alíquota Valor Total Simples 

Nacional 

Não tributadas ICMS e 

tributadas PIS e 

COFINS  

jan/14  R$       33.565,18  6,63%  R$            2.225,37  

Fev, Mar, Abr. - 2014  R$       78.563,71  6,75%  R$            5.303,05  

mai/14  R$       31.418,67  6,81%  R$            2.139,61  

jun/14  R$       28.551,30  7,41%  R$            2.115,65  

 Tributadas ICMS e 

tributadas PIS e 

COFINS 

jan/14  R$       12.964,52  9,38%  R$            1.216,07  

Fev, Mar, Abr. - 2014  R$       18.025,10  9,65%  R$            1.739,42  

mai/14  R$         3.326,40  9,81%  R$               326,32  

jun/14  R$         4.032,61  10,71%  R$               431,89  

 Não tributadas ICMS 

e não tributadas PIS e 

CONFINS  

jan/14  R$     362.591,79  4,91%  R$          17.803,26  

Fev, Mar, Abr. - 2014  R$     571.112,44  4,99%  R$          28.498,51  

mai/14  R$     276.127,46  5,04%  R$          13.916,82  

jun/14  R$     212.310,89  5,48%  R$          11.634,64  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se na Tabela 05 que as mercadorias vendidas que não tributam ICMS e não 

tributam PIS e COFINS, são as mais vendidas pela empresa, ou seja, as mercadorias que no 

montante representam o maior valor do imposto, porém, as mercadorias que possuem menor 

alíquota tributária.  

O caso inverso acontece com as mercadorias que tributam ICMS e tributam PIS e 

COFINS, pois elas representam a menor quantidade de itens vendidos, assim mesmo com a 

maior alíquota o valor do tributo pago é menor. 

 

4.1.2 Analise da Tributação pelo Lucro Presumido 
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 Neste momento será analisada a tributação pelo Lucro Presumido, conforme 

demonstrado na Tabela 06.  

  

Tabela 06 – Tributação pelo Lucro Presumido do PIS, COFINS e ICMS sobre as vendas da Matriz e da 

Filial (janeiro a junho/2014) 

Situação Tributária 

das Vendas 

Valor das Vendas no Semestre  

Matriz e Filial Alíquota 

Valor total do imposto 

no Lucro Presumido 

Tributadas PIS  R$                            210.447,20  0,65%  R$                      1.367,91  

Tributadas COFINS   R$                            210.447,20  3%  R$                      6.313,42  

 Tributadas ICMS   R$                              38.348,34  17%  R$                      6.519,22  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Tabela 06 temos a separação das situações tributárias das vendas no Lucro 

Presumido, na qual, mensalmente tributa PIS, COFINS e ICMS, porém, com alíquotas 

distintas aplicáveis sobre os produtos em que essa tributação incide. As mercadorias vendidas 

que compõem essa tabela são as mesmas apresentadas na Tabela 05 da análise da tributação 

pelo Simples Nacional que tributam PIS, COFINS e ICMS.  

Na Tabela 07 será apresentado o valor dos créditos do ICMS incidente sobre as 

compras das mercadorias tributadas no período de janeiro a junho de 2014 da matriz e da 

filial. Ressalta-se que não há créditos de PIS e COFINS sobre as compras. 

 

Tabela 07 – Tributação pelo Lucro Presumido do ICMS sobre as compras da Matriz e da Filial (janeiro a 

junho/2014) 

Situação Tributária das 

Compras 

Valor das Compras no  

Semestre Matriz e Filial Alíquota 

Valor total do imposto 

no Lucro Presumido 

 Tributadas ICMS   R$                             29.111,03 17%  R$                    4.948,88 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Sobre as compras de mercadorias tributadas obtêm-se créditos de ICMS, o qual será 

utilizado para deduzir do saldo devedor em virtude da incidência deste mesmo tributo no 

momento das vendas. A confrontação deste crédito com o saldo devedor pode ser analisado na 

Tabela 08, bem como o saldo líquido devido. Bem como o valor do valor devido para o PIS e 

para a COFINS. 
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Tabela 08 – Saldo líquido do imposto devido: PIS, COFINS e ICMS pelo Lucro Presumido (janeiro a 

junho/2014) 

Situação Tributária Débito das vendas Crédito das compras  Saldo líquido devido 

Tributadas PIS  R$            1.367,91   R$                           0,00  R$                  1.367,91  

Tributadas COFINS   R$            6.313,42   R$                           0,00  R$                   6.313,42  

 Tributadas ICMS   R$             6.519,22   R$                   4.948,88  R$                   1.570,34 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Vê-se na Tabela 08, o valor do saldo líquido devido de ICMS, PIS e COFINS. O saldo 

líquido de ICMS é obtido da subtração do débito das vendas pelo crédito das compras. 

 No entanto, nesta forma de tributação (Lucro Presumido) além dos impostos 

trabalhados nos parágrafos e tabelas anteriores também há a incidência do IRPJ e da CSLL 

sobre as vendas da Matriz e Filial. 

 Assim, na Tabela 09 apresenta-se a tributação do IRPJ e da CSLL. 

 

Tabela 09 – Tributação do IRPJ e da CSLL sobre as vendas da Matriz e Filial (janeiro a 

junho/2014) 

Situação Tributária das 

Vendas 

Valor das Vendas no  

Semestre Matriz e Filial Alíquota 

Valor Total do imposto 

no lucro Presumido 

Tributação de IRPJ  R$                       1.632.590,07  1,20%  R$                19.591,08  

Tributação de CSSL  R$                       1.632.590,07  1,08%  R$                17.631,97  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O montante dos impostos de IRPJ e CSLL incidentes sobre as vendas da Matriz e da 

Filial no semestre analisado são de respectivamente R$ 19.591,08 e R$ 17.631,97.  

 Os valores apresentados na Tabela 09 foram obtidos aplicando-se a alíquota de 1,20% 

para o IRPJ e de 1,08% para a CSLL, sobre o valor total das vendas do semestre.  

 Para a obtenção da alíquota de 1,20% de IRPJ, considera-se uma base de cálculo sobre 

o montante das vendas de 8% e uma alíquota de 15%; e para obtenção da alíquota de 1,08% 

de CSLL, considera-se uma base de cálculo sobre o montante das vendas de 12% e uma 

alíquota de 9%. 

 

4.1.3 Analise da Tributação pelo Lucro Real Estimativa Mensal 

 

 Após analisarmos a tributação pelo Simples Nacional e pelo Lucro Presumido, parte-

se para análise da tributação pelo Lucro Real Estimativa Mensal.  
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 Assim na Tabela 10 é apresentada a tributação do PIS, COFINS e ICMS sobre as 

vendas da Matriz e da Filial, pelo Lucro Real Estimativa Mensal. 

 

Tabela 10 – Tributação pelo Lucro Real Estimativa Mensal do PIS, COFINS e ICMS sobre as vendas da 

Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014) 

Situação Tributária  

das Vendas 

Valor das Vendas no  

Semestre Matriz e Filial Alíquota 

Valor total do imposto no 

Lucro Real 

Tributadas PIS  R$                            210.447,20  1,65%  R$                        3.472,38  

Tributadas COFINS   R$                            210.447,20  7,60%  R$                      15.993,99  

 Tributadas ICMS   R$                              38.348,34  17%  R$                        6.519,22  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Na Tabela 10 seguindo a mesma lógica que na Tabela 06 da Tributação pelo Lucro 

Presumido do PIS, COFINS e ICMS sobre as vendas da Matriz e da Filial (janeiro a 

junho/2014), possuímos a separação das situações tributárias das vendas no Lucro Real 

Estimativa Mensal, na qual, tributa mensalmente PIS, COFINS e ICMS, porém, com as 

alíquotas de PIS e COFINS distintas: 1,65% e 7,6% respectivamente. As mercadorias 

revendidas que compõem esta tabela são as mesmas que na Tabela 05 da Tributação pelo 

Simples Nacional da Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014). 

 Abaixo na Tabela 11, verificaremos a tributação de PIS, COFINS e ICMS sobre as 

compras de mercadorias. 

 

Tabela 11 – Tributação pelo Lucro Real Estimativa Mensal do PIS, da COFINS e do ICMS sobre as 

compras da Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014) 

Situação Tributária 

das Compras 

Valor das Compras no  

Semestre Matriz e Filial Alíquota 

Valor total do imposto 

no Lucro Real 

Tributadas PIS  R$                            159.644,84  1,65%  R$                     2.634,14  

Tributadas COFINS   R$                            159.644,84  7,60%  R$                   12.133,01  

 Tributadas ICMS   R$                              29.111,03 17%  R$                     4.948,88 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que sobre as compras de mercadorias tributadas obtêm-se créditos de PIS, 

COFINS e ICMS, os quais serão utilizados para deduzir do saldo devedor em virtude da 

incidência destes mesmos tributos no momento das vendas. A confrontação destes créditos 

com os saldos devedores podem ser analisados na Tabela 12, bem como o saldo líquido 

devido.  
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Tabela 12 – Saldo líquido do imposto devido: PIS, COFINS e ICMS pelo Lucro Real Estimativa 

Mensal (janeiro a junho/2014) 

Situação Tributária Débito das vendas Crédito das compras  Saldo líquido devido 

Tributadas PIS  R$         3.472,38   R$               2.634,14   R$           838,24  

Tributadas COFINS   R$      15.993,99   R$             12.133,01   R$       3.860,98  

 Tributadas ICMS   R$         6.519,22   R$               4.948,88  R$       1.570,34 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Vê-se na Tabela 12, o valor do saldo líquido devido de PIS, COFINS e ICMS. Estes 

são obtidos das subtrações dos débitos das vendas pelos créditos das compras. Diferente da 

tributação do Lucro Presumido, no Lucro Real Estimativa Mensal possui-se créditos de PIS e 

COFINS, e não somente crédito de ICMS. 

 No Lucro Real Estimativa Mensal, também possui a incidência de IRPJ e CSLL, 

porém, nesta forma de tributação o calculo é feito sobre o Resultado Operacional do 

exercício, na qual, utiliza-se para o cálculo as alíquotas de 15% de IRPJ e 9% de CSLL, que 

resultam em um valor a pagar no final do exercício de R$ 30.106,20 de IRPJ e R$ 18.063,72 

de CSLL, conforme pode ser visto na Figura 03, apresentada mais adiante. 

 

4.2 Impactos do Planejamento Tributário no Resultado da Farmácia e Manipulação ABC 

 

Realizado e analisado o planejamento tributário da Farmácia e Manipulação ABC nas 

três formas de tributação utilizadas nas empresas do Brasil e possíveis para a empresa 

estudada que são: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, verifica-se os impactos 

do planejamento tributário no resultado da empresa estudada. 

 

4.2.1 Impacto do Planejamento Tributário no Resultado da Farmácia e Manipulação ABC 

pelo Simples Nacional 

 

Na Figura 01 apresentar-se-á e analisar-se-á a Demonstração do Resultado do 

Exercício da Farmácia e Manipulação ABC pelo Simples Nacional. Importante ressaltar que a 

posição apresentada na Figura 01 trata-se de dados reais obtidos no período de janeiro a junho 

de 2014, tendo em vista que sua opção tributária atual é pelo Simples Nacional. 

 

 



38 

 

Figura 01 - Demonstração do Resultado do Exercício da Farmácia e Manipulação ABC pelo Simples 

Nacional da Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014) 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 À 30/06/2014 

Descrição Saldo   Total 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
      

  Venda de mercadorias Matriz  1.275.605,80     

  Venda de mercadorias Filial 356.984,27   1.632.590,07 

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
      

  (-) Simples Nacional (87.350,62)   (87.350,62) 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
    

1.545.239,45 

CMV 
      

  Compras de mercadorias Filial (278.962,25)     

  Compras de mercadorias Matriz (960.371,03)     

  Material de uso e consumo  (2.801,29)     

  Análises Físico-químicas e Microbiológicas (2.197,50)     

  ICMS Diferença de Alíquotas Matriz e Filial (1.190,46)     

  ICMS Substituição Tributária Matriz e Filial (314,01)   (1.245.836,54) 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 
    

299.402,91 

DESPESAS OPERACIONAIS 
    

(156.282,08) 

  Salários e Ordenados Matriz e Filial (48.417,78)     

  13º Salário Matriz e Filial (96,85)     

  Férias Matriz e Filial (6.900,86)     

  FGTS Matriz e Filial (5.414,95)     

  Assistência Médica e Social Matriz (7.459,70)     

  Publicidade e Propaganda Matriz e Filial (4.940,00)     

  Manutenção e Reparo Matriz e Filial (773,80)     

  Material de Uso/Consumo  (109,80)     

  Serviços Prestados Por Terceiros (829,50)     

  
Fretes e carretos (183,63)   

  

  Material de Higiene e Limpeza (300,00)     

  Mensalidades Associativas Matriz e Filial (5.947,31)   

   Pró-labore (30.000,00)     

  Aluguel do Estabelecimento Matriz e Filial (11.592,00)     

  Aluguel de software Matriz e Filial (2.587,89)     

  Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Filial (1.500,00)     

  IPTU (552,87)     

  Taxas Diversas Matriz e Filial (2.291,86)     

  IOF (23,53)     

  Associação Nacional de Farmacêuticos (180,00)     

  Energia Elétrica, Água e Telefone Matriz e Filial (9.347,57)     

  Seguros (425,86)     

  Material de Escritório  (71,00)     

  Manutenção do Sistema  (1.098,15)     

  Despesas Legais e Judiciais  (96,67)     

  Assessoria Contábil (5.880,00)     

  Despesas com Vigilância  (180,00)     

  Despesas Legais e Judiciais Filial (3,70)     

  Bens de Natureza Permanente Matriz e Filial (450,00)     

  Material de Higiene e Limpeza Filial (138,72)     

  Juros de Mora, Comissões Bancárias e Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (622,73)     

  Tarifas Bancárias Matriz e Filial (597,01)     

  IRRF S/ Aplicações Financeiras (239,24)     

  Multas de Mora (1,98)     
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  Despesa com Comissões Cartões de Crédito Matriz e Filial  (7.027,12)   (74.907,90) 

RECEITAS FINANCEIRAS 
    4.649,18 

RESULTADO OPERACIONAL 
    

147.770,01 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 
    

147.770,01 

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO   147.770,01 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da DRE disponibilizada pela empresa. 

 

 Nesta figura convém atentar para o valor pago de deduções, ou seja, o montante do 

imposto pago pelo regime do simples nacional foi de R$ 87.350,62, no semestre analisado.  

Este valor deduzido do valor da Receita Operacional Bruta (ROB) do semestre, que foram de 

R$ 1.632.590,07, chegamos ao resultado da Receita Operacional Líquida (ROL) que foi de R$ 

1.545.239,45.  

Nesta forma de tributação teve-se um Custo da Mercadoria Vendida (CMV) de R$ 

1.245.836,54, que subtraído do valor da Receita Operacional Líquida (ROL) constitui-se o 

valor do Lucro Operacional Bruto (LOB) de R$ 299.409,91. Observa-se que no regime do 

Simples Nacional temos no Custo das Mercadorias Vendidas o valor de ICMS Diferencial de 

Alíquotas e ICMS Substituição Tributaria, dois outros impostos pagos pela a empresa que 

devem ser adicionados no custo da mercadoria vendida. 

A Farmácia e Manipulação ABC possui uma Despesa Operacional de R$ 156.282,08 

que é constituída por despesas com vendas e por despesas administrativas. Com as Despesas 

Operacionais subtraídas do Lucro Operacional Bruto e somadas com as Receitas Financeiras, 

pode-se encontrar o Lucro Líquido, ou seja, pelo enquadramento do Simples Nacional e com 

estas condições de Receitas, Deduções, CMV e Despesas Operacionais, foi evidenciado o 

Lucro Líquido do Período de R$ 147.770,01. 

 

4.2.2 Impacto do Planejamento Tributário no Resultado da Farmácia e Manipulação ABC 

pelo Lucro Presumido. 

 

A partir de dados apresentados na Figura 01 e considerando o planejamento tributário 

pelo Lucro Presumido, na Figura 02 será apresentada a Demonstração do Resultado do 

Exercício pelo Lucro Presumido para que assim possa ser analisado o impacto do 

planejamento tributário no resultado da Farmácia e Manipulação ABC pelo Lucro Presumido. 

 

 



40 

 

Figura 02 - Demonstração do Resultado do Exercício da Farmácia e Manipulação ABC pelo Lucro 

Presumido da Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014) 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 À 30/06/2014 

Descrição Saldo   Total 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA       

  Venda de mercadorias Matriz  1.275.605,80     

  Venda de mercadorias Filial 356.984,27   1.632.590,07 

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA       

  (-) PIS (1.367,91)     

  (-) COFINS (6.313,42)     

  (-) ICMS (1.570,34)   (9.251,67) 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA     1.623.338,40 

CMV       

  Compras de mercadorias Filial (278.962,25)     

  Compras de mercadorias Matriz (960.371,03)     

  Material de uso e consumo  (2.801,29)     

  Análises Físico-químicas e Microbiológicas (2.197,50)   (1.244.332,07) 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO     379.006,33 

DESPESAS OPERACIONAIS     (185.929,59) 

  Salários e Ordenados Matriz e Filial (48.417,78)     

  13º Salário Matriz e Filial (96,85)     

  Férias Matriz e Filial (6.900,86)     

  FGTS Matriz e Filial (5.414,95)     

  Contribuição Previdenciária Patronal Matriz e Filial (21.405,51)     

  Assistência Médica e Social Matriz (7.459,70)     

  Publicidade e Propaganda Matriz e Filial (4.940,00)     

  Manutenção e Reparo Matriz e Filial (773,80)     

  Material de Uso/Consumo  (109,80)     

  Serviços Prestados Por Terceiros (829,50)     

  Fretes e carretos (183,63)     

  Material de Higiene e Limpeza (300,00)     

  Mensalidades Associativas Matriz e Filial (5.947,31)   

   Pró-labore (30.000,00)     

  Aluguel do Estabelecimento Matriz e Filial (11.592,00)     

  Aluguel de software Matriz e Filial (2.977,89)     

  Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Filial (1.500,00)     

  IPTU (552,87)     

  Taxas Diversas Matriz e Filial (2.291,86)     

  IOF (23,53)     

  Associação Nacional de Farmacêuticos (180,00)     

  Energia Elétrica, Água e Telefone Matriz e Filial (9.347,57)     

  Seguros (425,86)     

  Material de Escritório  (71,00)     

  Manutenção do Sistema  (1.798,15)     

  Despesas Legais e Judiciais  (96,67)     

  Assessoria Contábil (13.032,00)     

  Despesas com Vigilância  (180,00)     

  Despesas Legais e Judiciais Filial (3,70)     

  Bens de Natureza Permanente Matriz e Filial (450,00)     

  Material de Higiene e Limpeza Filial (138,72)     

  Juros de Mora, Comissões Bancárias e Juros sobre Empréstimos e Financiamentos (622,73)     

  Tarifas Bancárias Matriz e Filial (597,01)     

  IRRF S/ Aplicações Financeiras (239,24)     

  Multas de Mora (1,98)     

  Despesa com Comissões Cartões de Crédito Matriz e Filial  (7.027,12)   
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RECEITAS FINANCEIRAS 4649,18   4.649,18 

RESULTADO OPERACIONAL     197.725,92 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL     197.725,92 

  IRPJ (19.591,08)    

  CSLL (17.631,97)   (37.223,05) 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   160.502,87 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tem-se na Figura 02 a projeção caso a Farmácia e Manipulação ABC optasse pela 

forma de tributação do Lucro Presumido. Observa-se que nesta forma de tributação o valor do 

custo das mercadorias vendidas (CMV), dos impostos, dos honorários, da manutenção de 

sistema, dos alugueis de software e da contribuição previdenciária patronal para a previdência 

social tem seus valores alterados. 

Assim, as deduções com tributos encontradas no Lucro Presumido são bem inferiores 

as do Simples Nacional, representando um valor de R$ 9.251,67 o que ocasiona no aumento 

do valor da Receita Operacional Líquida para R$ 1.623.338,40, isso ocorre por que a empresa 

pagaria o valor do PIS, da COFINS e do ICMS, demonstrados na Tabela 08.  

Nesta forma de tributação a empresa ABC também diminui o valor do CMV, pois não 

paga ICMS diferencial de alíquotas e nem ICMS substituição tributária, no qual temos um 

montante de R$ 1.244.332,07, aumentando ainda mais o nosso Lucro Operacional Bruto, que 

passa a ser de R$ 379.006,33.  

Ao observar a Despesa Operacional percebe-se um aumento relativo nas despesas com 

vendas, pois com esta forma de tributação a empresa passa a pagar contribuição 

previdenciária patronal para a previdência social elevando as despesas, comparadas com o 

Simples Nacional, para R$ 185.929,59. Este valor também é reflexo do aumento do valor dos 

gastos com honorários contábeis, com a manutenção de sistema e com o aluguel do software 

utilizado pela empresa, tendo em vista que esta forma de tributação é mais complexa e 

trabalhosa que a do Simples Nacional.  

Ao encontrarmos o Resultado Operacional que é de R$ 197.725,92, subtrai-se o valor 

do IRPJ e da CSLL. O cálculo destes dois impostos estão apresentados na Tabela 09, e a 

partir disto pode-se visualizar o valor do Lucro Líquido no regime tributário do Lucro 

Presumido que é de R$ 160.502,87.  

 

4.2.3 Impacto do planejamento tributário no resultado da Farmácia e Manipulação ABC pelo 

Lucro Real Estimativa Mensal 
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Da mesma forma que no Lucro Presumido, a partir de dados apresentados na Figura 

01 e considerando o planejamento tributário pelo Lucro Real Estimativa Mensal, na Figura 03 

será apresentada a Demonstração do Resultado do Exercício pelo Lucro Real Estimativa 

Mensal para que assim possa ser analisado o impacto do planejamento tributário no resultado 

da Farmácia e Manipulação ABC pelo Lucro Real Estimativa Mensal. 

 

Figura 03 - Demonstração do Resultado do Exercício da Farmácia e Manipulação ABC pelo Lucro Real 

Estimativa Mensal da Matriz e da Filial (janeiro a junho/2014) 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2014 À 30/06/2014 

Descrição Saldo  Total 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA       

  Venda de mercadorias Matriz  1.275.605,80     

  Venda de mercadorias Filial 356.984,27   1.632.590,07 

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA       

  (-) PIS (838,24)    

  (-) COFINS (3.860,98)    

  (-) ICMS (1.570,34)   (6.269,56) 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA     1.626.320,51 

CMV       

  Compras de mercadorias Filial (278.962,25)     

  Compras de mercadorias Matriz (960.371,03)     

  Material de uso e consumo  (2.801,29)     

  Análises Físico-químicas e Microbiológicas (2.197,50)   (1.244.332,07) 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO     381.988,44 

DESPESAS OPERACIONAIS     (185.929,59) 

  Salários e Ordenados Matriz e Filial (48.417,78)     

  13º Salário Matriz e Filial (96,85)     

  Férias Matriz e Filial (6.900,86)     

  FGTS Matriz e Filial (5.414,95)     

  Contribuição Previdenciária Patronal Matriz e Filial (21.405,51)     

  Assistência Médica e Social Matriz (7.459,70)     

  Publicidade e Propaganda Matriz e Filial (4.940,00)     

  Manutenção e Reparo Matriz e Filial (773,80)     

  Material de Uso/Consumo  (109,80)     

  Serviços Prestados Por Terceiros (829,50)     

  Fretes e carretos (183,63)     

  Material de Higiene e Limpeza (300,00)     

  Mensalidades Associativas Matriz e Filial (5.947,31)   

   Pró-labore (30.000,00)     

  Aluguel do Estabelecimento Matriz e Filial (11.592,00)     

  Aluguel de software Matriz e Filial (2.977,89)     

  Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Filial (1.500,00)     

  IPTU (552,87)     

  Taxas Diversas Matriz e Filial (2.291,86)     

  IOF (23,53)     

  Associação Nacional de Farmacêuticos (180,00)     

  Energia Elétrica, Água e Telefone Matriz e Filial. (9.347,57)     

  Seguros (425,86)     

  Material de Escritório  (71,00)     

  Manutenção do Sistema  (1.798,15)     

  Despesas Legais e Judiciais  (96,67)     
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  Assessoria Contábil (13.032,00)     

  Despesas com Vigilância  (180,00)     

  Despesas Legais e Judiciais Filial (3,70)     

  Bens de Natureza Permanente Matriz e Filial (450,00)     

  Material de Higiene e Limpeza Filial (138,72)     

  Juros de Mora, Comissões Bancárias e Juros sobre Empréstimos e Financiamentos. (622,73)     

  Tarifas Bancárias Matriz e Filial (597,01)     

  IRRF S/ Aplicações Financeiras (239,24)     

  Multas de Mora (1,98)     

  Despesa com Comissões Cartões de Crédito Matriz e Filial  (7.027,12)   

 RECEITAS FINANCEIRAS 4649,18   4.649,18 

RESULTADO OPERACIONAL     200.708,03 

RESULTADO ANTES DO IR E CSL     200.708,03 

  IRPJ (30.106,20) 15%  

  CSLL (18.063,72) 9% (48.169,93) 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   152.538,10 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tem-se na Figura 03 a projeção caso a Farmácia e Manipulação ABC optasse pela 

forma de tributação do Lucro Real Estimativa Mensal. Observa-se que nesta forma de 

tributação o valor do custo das mercadorias vendidas (CMV), dos impostos, dos honorários, 

da manutenção de sistema, dos alugueis de software e da contribuição previdenciária patronal 

para a previdência social tem seus valores alterados, assim como no Lucro Presumido. 

Observa-se que as deduções tributárias no Lucro Real Estimativa Mensal são 

inferiores as das duas formas de tributação analisadas anteriormente, perfazendo um montante 

de apenas R$ 6.269,56.  Isto ocorre porque nesta forma de tributação existe a possibilidade de 

aproveitamento dos créditos dos tributos incidentes sobre as compras, tanto para o PIS, para a 

COFINS, quanto para o ICMS. 

Este fato eleva o valor da Receita Operacional Líquida para R$ 1.626.320,51. No 

entanto os demais gastos são os mesmos apresentados na DRE do Lucro Presumido. 

Assim, Resultado Operacional de R$ 200.708,03 é maior que nas outras duas formas 

de tributação e até então a forma mais vantajosa. Porém a partir dos cálculos do IRPJ e da 

CSLL deixa de ser a forma mais vantajosa, resultando num Lucro Líquido de R$ 152.538,10.  

 

4.2.4 Síntese dos resultados pela confrontação das três formas de tributação 

 

Ao confrontar as três formas de tributação tem-se o resultado da forma mais vantajosa 

para a Farmácia e Manipulação ABC, a qual pode ser observada na Tabela 13. 
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Tabela13–Confrontação entre as três formas de tributação  

Formas de 

Tributação 

Valor dos Confrontação das  Diferença entre as 

Formas de Tributação  Lucros Líquidos Formas de tributação 

 Simples Nacional  R$ 147.770,01  Lucro Presumido x Simples Nacional  R$ 12.729,45 

 Lucro Presumido  R$ 160.499,46  Lucro Presumido x Lucro Real  R$ 7.963,95 

 Lucro Real R$ 152.535,51  Lucro Real x Simples Nacional  R$ 4.765,50 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Observa-se na Tabela 13 que a forma de tributação mais vantajosa, nas condições em 

que a empresa se apresenta atualmente, é a do Lucro Presumido, possuindo uma diferença de 

R$ 12.729,45 da forma de tributação atual, ou seja, a empresa atualmente está deixando de 

lucrar esta diferença. 

Caso ela viesse a optar pelo Lucro Real Estimativa Mensal ela ainda teria mais Lucro 

Líquido que atualmente pelo Simples Nacional, uma diferença de R$ 4.765,50, porém, o 

Lucro Real Estimativa Mensal comparada com o Lucro Presumido não é vantajoso, pois a 

empresa deixaria de Lucrar R$ 7.963,95. 

 Verifica-se então que a forma de tributação, na qual a empresa Farmácia e 

Manipulação ABC teria maior vantagem financeira, é a do Lucro Presumido, obtendo-se com 

isto um Lucro Líquido de R$ 160.499,46, conforme evidenciado na Figura 02. 

 

4.3 Repercussões do estudo na prática 

 

A partir dos resultados apresentados neste estudo, onde se evidenciou que a forma de 

tributação atual pelo simples nacional não é a mais vantajosa para a empresa Farmácia e 

Manipulação ABC, contatou-se seus proprietários. Estes de posse desta informação optaram 

por alterar o regime tributário da empresa a partir do mês de dezembro/2014 para o Lucro 

Presumido.  

Com isto, várias adequações contábeis e fiscais estão sendo realizadas na empresa: 

adequação do software utilizado pela empresa, atualização cadastral dos produtos, alteração 

das configurações contábeis junto ao escritório de contabilidade, destinação de um 

profissional para cuidar dos lançamentos das entradas de mercadorias na empresa. Todas estas 

mudanças já tiveram os seus gastos considerados nos resultados apresentados. 

Ainda cabe destacar que esta mudança realizada pela Farmácia e Manipulação ABC 

do Simples Nacional para o Lucro Presumido contribuiu para beneficiar uma empresa 

industrial, onde o sócio da Farmácia e Manipulação ABC também faz parte do quadro 
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societário desta que fora beneficiada. Em virtude de que se somados os faturamentos das duas 

empresas ultrapassaria os R$ 3.600.000,00 (limite de faturamento para usufruir do regime do 

Simples Nacional) fazendo com que a partir de 2015 a empresa industrial perdesse a sua 

opção tributária pelo Simples Nacional.  

De forma autônoma e independente dos objetivos desta pesquisa foi verificado que 

isto seria muito desvantajoso, pois elevaria a tributação da empresa industrial em 200%. 

Assim, as duas saíram ganhando a partir dos estudos realizados neste trabalho de pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir dos objetivos propostos neste trabalho, viu-se que o faturamento da Farmácia 

e Manipulação ABC encontra-se em uma crescente e que isto poderia acarretar a necessidade 

de mudanças na sua forma de tributação. Com isto, instigou-se analisar qual a forma de 

tributação seria a mais vantajosa caso a empresa fosse obrigada a optar por outra forma de 

tributação.  

 Quanto aos resultados, inicialmente analisou-se a evolução das receitas e o quanto a 

empresa vinha se desenvolvendo, a resposta encontrada foi que no final deste ano a empresa 

ultrapassaria o limite para o enquadramento no Simples Nacional.  

Considerando que um dos sócios da empresa analisada também participa do quadro 

societário de outra empresa do segmento industrial, para a possibilidade de usufruir dos 

benefícios da Lei Complementar 123/2006 os faturamentos são somados. Isto conforme foi 

visto se não fosse tomado uma atitude traria prejuízos financeiros tributários para as duas 

empresas, pois a empresa industrial se perdesse a opção pelo Simples Nacional elevaria sua 

tributação em 200% enquanto que a Farmácia e Manipulação ABC permaneceria numa forma 

de tributação que não é a mais vantajosa para ela. 

Posteriormente, verificou-se como está estabelecida a tributação da empresa. Assim 

identificou-se que a grande maioria dos itens farmacêuticos comercializados sofre a sua 

tributação na fonte produtora (indústria), ficando as empresas revendedoras (comércios) 

dispensadas do recolhimento da tributação de ICMS, PIS e COFINS.  

 A primeira forma de tributação analisada foi a do Simples Nacional, na qual, 

começou-se analisando os tributos pagos durante os últimos seis meses. Nesta o total do 

imposto devido foi de R$ 87.350,62. Logo se realizou a analise dos montantes dos tributos a 

serem recolhidos pelo sistema cumulativo (Lucro Presumido) verificando que o total de 

imposto devido seria de R$ 9.251,67 referente a PIS, COFINS e ICMS, mais R$ 37.223,05 de 

IRPJ e CSLL. E, finalmente a analise da tributação pelo sistema não-cumulativo (Lucro Real 

Estimativa Mensal), encontrando o montante de R$ 6.269,56 referente a PIS, COFINS e 

ICMS, mais R$ 48.169,93 de IRPJ e CSLL.  

Após analisado as formas de tributação realizou-se a analise do impacto no resultado 

da empresa estudada. Para isto utilizou-se como base a Demonstração do Resultado do 
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Exercício do primeiro semestre do ano base 2014, onde viu-se que o Lucro Líquido neste 

período pela forma de tributação do Simples Nacional é de R$ 147.770,01.  

Considerando a forma de tributação pelo Lucro Presumido, o Lucro Líquido deste 

mesmo período seria de R$ 160.502,87. E, analisando a Demonstração do Resultado do 

Exercício pelo Lucro Presumido percebe-se que ela tem uma diminuição significativa no 

montante dos impostos pagos, no entanto no que diz respeito às despesas operacionais ela tem 

um aumento relativo, isto devido a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a 

folha de pagamento, ao aumento de gastos com assessoria contábil, gastos referente a 

manutenção de sistemas e mensalidade do software. Mesmo assim observa-se uma maior 

vantagem nesta forma de tributação, pois no semestre representaria uma economia de R$ 

12.729,45. 

No Lucro Real Estimativa Mensal o montante dos impostos também diminui 

consideravelmente, tendo como base a forma de tributação adotada atualmente, e da mesma 

forma que no Lucro Presumido alguns gastos operacionais têm os seus valores aumentados. 

No entanto comparando a tributação pelo Lucro Real Estimativa Mensal com a do Lucro 

Presumido observa-se que esta é mais vantajosa, pois Lucro Líquido obtido no Lucro Real 

Estimava Mensal é de R$ 152.538,10.  

No semestre se a forma de tributação fosse o Lucro Real Estimativa Mensal 

comparando com o Simples Nacional ter-se-ia uma sobra de R$ 4.765,50.  

Assim, levando-se em consideração os dados desta pesquisa os sócios da Farmácia e 

Manipulação ABC decidiram alterar a forma de tributação da entidade, migrando para o 

regime cumulativo – Lucro Presumido, por ser esta a forma de tributação mais vantajosa para 

ela no momento. 
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