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Você já conversou com seu contador sobre o assunto? Você sabe que a opção de tributação 
ocorre apenas em Janeiro e depois não pode ser alterada? As empresas já devem se preparar para 
definir a forma de tributação a ser usada em 2019. Como a legislação não permite mudança de 
sistemática no mesmo exercício, a opção por uma das modalidades de tributação será definitiva para 
todo o período. Se a decisão for equivocada, ela terá efeito por todo o ano. A opção é definida no 
primeiro pagamento do imposto. 

 

Planejamento Tributário: ele pode reduzir os impostos de sua empresa 

 

A elaboração do Planejamento Tributário pode ser uma boa oportunidade para as empresas 

ganharem fôlego e aumentarem a sua competitividade no mercado. 

O Planejamento Tributário trata-se de um plano de ações editado, pelo menos, uma vez ao ano, 

cuja finalidade é deixar as empresas integralmente regulares com o fisco brasileiro. Além disso, pode ser 

utilizado para buscar a elisão fiscal, que é a prática legal de reduzir a carga tributária que incide sobre as 

operações de cada empresa. 

Eu afirmo a vocês que uma das melhores maneiras para alcançar economia nesta área é realizar 

um estudo detalhado da empresa, revisando tributo a tributo, operação a operação para assim avaliar 

se o regime tributário em que ela está enquadrada é o mais indicado para a sua atividade. Não é uma 

matemática exata, ou seja, cada empresa tem sua realidade, portanto o que é vantajoso para uma pode 

não ser para outra.  

“O conjunto de boas estratégias pode levar a uma economia de 20 a 50% da carga tributária 

efetiva sobre a receita bruta. A começar pela escolha por um regime tributário adequado, que deve ser 

feita caso a caso, analisando-se individualmente as características contábeis e financeiras de cada 

empresa”. 

No Brasil é comum encontrar empresários que optaram pelo Simples Nacional apenas por 

deduzirem que este regime é mais barato e principalmente menos fiscalizado. “Mas, sabemos que isso 

não é mais verdadeiro há muito tempo. A Receita Federal faz suas fiscalizações baseadas em operações 

e não em regimes tributários. Inclusive, não é raro encontrarmos empresários com várias empresas no 

Simples Nacional, de forma irregular (sujeitas até às penalidades criminais) e que quando migram ao 

regime do Lucro Real, por exemplo, passam a pagar menos tributos do que pagavam”.  

 

MEI também pode ser uma armadilha!  



Escolher o melhor regime, o primeiro passo é não olhar os impostos de modo isolado. “É 

preciso verificar o percentual de todos juntos sobre a receita bruta. A maioria dos empresários pensa 

que pagará mais INSS se sair do Simples, por exemplo, mas se optar pelo regime do Lucro Real, pagaria 

menos PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, etc. Ou seja, o composto de todos os tributos é que nos interessa e é 

onde se gera mais ou menos lucratividade para a empresa”. 

Por Exemplo, uma empresa de tecnologia foi possível diminuir o percentual pago em tributos 

de 16,56% para 9,7% sobre a receita bruta, uma economia de quase 7%, ao migrar para o Lucro Real e 

com outras estratégias na operação. E uma empresa de representação comercial de 14,33% que era 

lucro presumido para 6% optando pelo simples nacional.  E isso tem sido bastante frequente, “a cada 10 

empresas que realizamos o planejamento tributário, 9 reduzem a carga tributária de forma expressiva”. 

Não existe mágica, é estudo! Número de funcionários também influencia e muito nesse calculo. 

Outra dica é não deixar para fazer o Planejamento Tributário somente no final do ano, pois aí 

não será possível estabelecer mudanças drásticas que revertam em alto retorno. “É preciso tempo para 

estruturação de controle de notas fiscais, de estoques, dos contratos, etc., e assim proporcionarmos a 

melhor eficiência tributária para a empresa”. Também é necessário tempo para a troca de regime. 

Deixar para o final do ano é um dos piores erros do empresário. 

O regime brasileiro de tributos é um dos mais caros e complexos do mundo. São mais de 90 

tributos, que representam 36% do PIB em arrecadação. Por isso, o tributarista indica ainda que buscar a 

ajuda de profissionais capacitados é fundamental para a adoção de práticas que levem a um maior 

desempenho contábil e fiscal da empresa. 

Conheça cada regime tributário existente no Brasil e seus benefícios: 

Microempreendedor Individual – MEI: Podem ser enquadradas como MEI as empresas com 

renda bruta de até R$ 81 mil a partir de 2018. O optante pelo SIMEI recolherá, por meio do Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), valor fixo mensal correspondente à soma das parcelas 

relativas à contribuição previdenciária, do ICMS e o ISS, quando cabíveis. 

Simples Nacional: tem a maior parcela de empresas brasileiras enquadradas neste regime, que 

atinge as que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. É o regime, em tese, menos complexo, com alíquotas 

definidas, progressivas e mais fáceis de serem aplicadas. Aqui alguns cuidados são indispensáveis: como 

as regras de exclusão do regime. Como quando um sócio da empresa do Simples é sócio com mais de 

10% de outra empresa, e a soma dos faturamentos fica acima do limite de R$ 4,8 milhões. 

 

Lucro Presumido: como o nome diz, é PRESUMIDO, logo, se a empresa tem prejuízo, por 

exemplo, pagará IRPJ e CSLL como se tivesse lucro! Se ela ficou com margem negativa, pagará PIS, 

COFINS como se tivesse margem positiva! O limite de faturamento permitido para esse regime é de até 

R$ 78 milhões anuais. 

 



Lucro Real: é o regime tributário mais justo, a empresa pagará apenas sobre sua margem 

positivo e sobre seus lucros efetivos, exige mais controles da empresa e regras de governança, mas 

possibilita um nível muito superior de gestão e, principalmente, economias tributárias expressivas, com 

diversos benefícios fiscais que se aplicam apenas a esse regime. 

 

LUCRO REAL ANUAL POR ESTIMATIVA, a empresa pode recolher os tributos mensalmente 
calculados com base no faturamento, de acordo com um percentual de lucro estipulado pelo Governo 
Federal. Neste modelo se aplica a alíquota do IR e da CSLL de forma semelhante ao Lucro Presumido. A 
diferença é que, no final do ano, a empresa levanta o balanço anual e apura o Lucro Real do exercício, 
ajustando o valor do IRPJ e da CSLL ao seu resultado efetivo. 

Nesta modalidade a empresa poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em 
cada mês, desde que demonstre, por meio de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado 
já pago excede o valor do imposto devido. O tributo é calculado com base no Lucro Real do período em 
curso. 
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