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RESUMO 

No Brasil, a carga tributária é de 35% do PIB, considerada alta, visto que equivale a mais de 

um terço do que o país produz o que requer das empresas atenção especial aos tributos 

gerados por suas operações, pois eles podem levar à inviabilidade do negócio, principalmente 

em setores da economia como o farmacêutico onde a competitividade das grandes redes com 

as empresas de pequeno porte se confirma. As ferramentas gerenciais, dentre elas o 

planejamento tributário, pode ser utilizado como forma de diminuição deste ônus. Com o 

objetivo de demonstrar a diferença de custo dos tributos decorrentes do planejamento 

tributário em empresa comercial varejista de pequeno porte do setor farmacêutico realizou-se 

simulação de regimes tributários tendo como base as demonstrações financeiras e relatórios 

gerenciais relativos ao período de 2013. Para tanto, o presente estudo de caso de caráter 

exploratório e abordagem qualitativa, utilizou como procedimentos para coleta de dados a 

pesquisa documental e bibliográfica. Constatou-se que a opção quanto ao regime tributário 

apresenta diferenças no volume de tributos a ser recolhido o que provocará impacto direto no 

resultado econômico da organização. Confirmou-se que o Simples Nacional é o melhor 

regime para o enquadramento tributário da empresa investigada. 

 

Palavras-chave: Planejamento tributário; Carga tributária; Setor farmacêutico. 

 

Área Temática: Contabilidade para usuários externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

A carga tributária de um país é a parcela de recursos que o Estado retira dos indivíduos 

e empresas para financiar as ações do governo. Uma forma de medir o impacto dessa coleta é 

compará-la com a soma das riquezas produzidas no país - Produto Interno Bruto (PIB). 

Quanto maior a relação anual entre impostos e PIB maior é a carga tributária desse país (TCU, 

2009). No Brasil, a carga tributária é de 35% do PIB, ou seja, os cofres públicos recebem um 

valor que equivale a mais de um terço do que o país produz. (FIEPR, 2013). 

As empresas são profundamente afetadas pela alta carga tributária e o uso de 

ferramentas gerenciais, como o planejamento tributário, pode resultar em redução do volume 

de tributos recolhidos aos cofres públicos, visto ao utilizá-lo as empresas podem racionalizar 

seus custos sem afrontar as diversas legislações que regem a tributação (OLIVEIRA, 2011). O 

uso dessa ferramenta é muito difundido no meio contábil, especialmente no Brasil, visto ser 

utilizado como uma técnica de prospecção de alternativas de redução da carga tributária 

suportada pelas pessoas e pelas empresas, sempre em consonância com o ordenamento 

jurídico em vigor (FILHO, 2009). 

Alguns estudos têm pesquisado sobre o planejamento tributário e evidenciam 

considerações interessantes. Britto (2012) apresenta a complexidade do direito tributário 

brasileiro e a guerra fiscal causada pelos estados na busca de atração de investimentos por 

meio de incentivos unilaterais utilizando a legislação do ICMS e, ainda apresenta a estrutura 

tributária do setor farmacêutico no Brasil e sua complexidade em comparação a outros países 

do mundo, enfatizando, ainda, o lado social desse segmento que deveria ter uma tributação 

abrandada devido a sua essencialidade. 

Luca et al. (2007) em estudo intitulado “A elisão tributária aplicada às micro e 

pequenas empresas”, discutiu a realidade das micro e pequenas empresas (MPE) que não têm 

condições de empregarem profissionais com habilidades específicas na área fiscal e questiona 

como aplicar a elisão fiscal em empresas desse porte. A autora ressalta a importância de se ter 

essa prática em um setor onde há grande índice de mortalidade das empresas. Baratto e 

Macedo (2007) trazem em seu estudo a discussão sobre a necessidade de alterar a forma de 

tributação do imposto com maior arrecadação no Brasil, considerados por eles como o ICMS 

das operações interestaduais. 

Confirma-se, também, a existência de estudos relativos aos regimes tributários, 

comparando a carga tributária de empresas de distintos setores quando da opção pelo Simples 

Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido, dentre eles, Oliveira (2011), que investigou o setor 

supermercadista, Alberti (2013), que comparou os regimes de tributação para empresas de 

cosméticos e perfumes, e Souza et al (2014), que investigaram a aplicação do planejamento 

tributário para o comércio varejista de combustíveis. 

Partindo dessa exposição formulou-se o problema a ser investigado nessa pesquisa: 

Qual a melhor opção de regime tributário para que uma farmácia de pequeno porte reduza seu 

ônus tributário? Considerando os tributos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL que são de 

competência federal e cujas alíquotas são as mesmas para todos os estados da federação 

desenvolveu-se um estudo de caso em uma empresa do setor farmacêutico localizada no 

município de Ituiutaba (MG). 

O objetivo do estudo é demonstrar a diferença de custo dos tributos decorrentes do 

planejamento tributário, se adotado pela empresa e, ainda, confirmar se a atual opção de 

enquadramento é a mais adequada para a empresa em questão. Pretende-se evidenciar, nesse 

estudo de caso, que a opção quanto ao regime tributário pode provocar diferença, tendo 

impacto direto no resultado econômico das organizações. 

Justifica-se a opção pelo estudo no setor varejista farmacêutico visto que este é um 

setor importante da economia brasileira e, utilizado constantemente pelo governo para 

alcançar a população mais necessitada, por meio da concessão de subsídios em remédios de 



 

uso contínuo e doenças graves. Dessa forma esse estudo tem a responsabilidade de mostrar 

aos gestores que o planejamento tributário pode e deve ser uma opção para a busca de maior 

eficiência dos recursos do negócio quando da escolha da opção de enquadramento tributário 

da organização. 

O estudo encontra-se estruturado em cinco seções, sendo essa primeira introdutória, 

seguida pela seção onde se expõe o referencial teórico. Na terceira e quarta seções 

apresentam-se os procedimentos metodológicos e a análise e discussão dos resultados, 

respectivamente e, por fim sintetizam-se as considerações finais do estudo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Abordam-se, nessa seção, os conceitos que servirão de base para análise e discussão 

de resultados evidenciando o planejamento tributário com destaque para os regimes tributários 

e os tributos contemplados na simulação a ser desenvolvida. 

 

2.1 O varejo farmacêutico 

Desde o surgimento das primeiras boticas em um passado distante, as farmácias 

sempre foram o mais importante canal de dispensação de medicamentos. Nos últimos anos, 

esse segmento tem passado por grandes transformações devido às mudanças econômicas, 

tecnológicas e sociais do atual ambiente de negócios. Se antes predominavam os pequenos 

estabelecimentos com gestão familiar, hoje no atual conceito de farmácias prevalecem as 

grandes lojas, com espaços muito bem estruturados, layouts atrativos e um mix de produtos 

cada vez mais diversificado para conquistar o cliente. (COELHO, 2013). 

O varejo farmacêutico brasileiro apresentou em 2013, crescimento considerável de 

13,8%, quando comparado ao PIB nacional. “A expectativa em relação ao setor é que esse 

crescimento se mantivesse em 2014 com crescimento permanecendo na casa dos dois dígitos” 

(RIBEIRO, 2014). 

Estudo divulgado pela PriceWaterHouse Coopers (PWC, 2013) evidencia que de 2007 

a 2011, as vendas de medicamentos no varejo brasileiro registraram um crescimento 

acumulado de 82,2%, saltando de R$ 23,6 bilhões para R$ 43 bilhões. Esse crescimento em 

volume de negócios se explica em função do sistema de comercialização de medicamentos no 

Brasil que é marcado por um importante conjunto de peculiaridades. 

No mercado farmacêutico brasileiro, há controle de preços de medicamentos 

conforme regime conduzido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(CMED) que além de definir os preços máximos dos produtos, também estipula os 

reajustes anuais e assegura o cumprimento dessas determinações pela indústria 

farmacêutica cujas estratégias se refletem no preço de comercialização no varejo (PWC, 

2013). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) também é responsável pela compra e distribuição 

de medicamentos, especialmente aqueles de uso contínuo e destinados à população de 

menor renda, que impacta a comercialização no setor varejista. Outra política pública 

governamental de distribuição de medicamentos é o Programa Farmácia Popular voltado 

essencialmente para a oferta de medicamentos genéricos e biossimilares de baixo custo 

para a população de menor poder aquisitivo (PWC, 2013). 
Bresciani (2015), explica que o varejo farmacêutico brasileiro é um segmento de 

mercado singular, que destaca algumas características do produto comercializado: (a) produto 

genérico versus produto de marca versus similar versus marca própria; (b) grandes redes 

versus farmácias independentes versus cooperativas versus possibilidade de novos entrantes - 

como os supermercados, as lojas de conveniência, empresas internacionais; (c) medicamentos 

versus não medicamentos; (d) diversificação versus leis governamentais; (e) produto 

fracionado (granel) versus quantidade pré-determinada. 



 

Nesse momento atual do varejo farmacêutico, as grandes redes versus farmácias 

independentes, normalmente de pequeno porte, é uma característica apontada por Bresciani 

que tem resultado na consolidação do setor. Em cidades, com população inferior a 100 mil 

habitantes se confirma a atuação das grandes redes, reduzindo gradativamente a pulverização 

do setor, fato que culminará nos próximos dez anos, de acordo com a PwC (2013) em uma 

participação de 30% das lojas independentes enquanto o restante do mercado ficará sob a 

gestão das médias e grandes redes. 

Justifica-se, cada vez mais, estratégias gerenciais que contemplem o planejamento 

tributário como forma de reduzir os custos do negócio aliadas a estratégias de diferenciação 

que permitam a sobrevivência e crescimento das pequenas empresas do setor. 

 

2.2 Planejamento tributário e elisão fiscal 

A gestão das operações fiscais visa o aumento do resultado econômico, pois a 

economia com os impostos tem impacto positivo na empresa. Como o objetivo principal de 

uma entidade com fins lucrativos é manter sua continuidade, o processo de planejamento 

tributário merece uma atenção especial dos gestores. “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” 

(FABRETTI, 2009, p. 8). 

Oliveira e Nakao (2005) explicam que o planejamento tributário consiste em projetar 

os fatos administrativos, os efeitos jurídicos, fiscais e econômicos de determinada decisão 

gerencial, com o objetivo de proporcionar uma alternativa legal menos onerosa para as 

empresas. A adoção de estratégias para redução da carga tributária implica em conhecimento 

aprofundado da legislação e conforme assegura Chaves (2010, p. 11) “o planejamento 

tributário exige uma soma de conhecimentos, tais como contábil e jurídico”. 

Complementando o conceito de planejamento tributário, Oliveira (2009, p. 189) 

afirma ser um “conjunto de atuações e procedimentos operacionais de uma empresa 

(especialmente os contábeis) que levaria a uma redução legal do ônus tributário empresarial, 

recolhendo exatamente o montante devido que foi gerado em suas operações, fazendo com 

que venha a obter um patamar superior de rentabilidade e competitividade”. É uma atividade 

legal, desde que realizada dentre os limites da elisão fiscal utilizando-se das alternativas 

oferecidas pela legislação em vigor. 

Oliveira, Martins e Hernandez (2011, p. 20) explicam que “nada impede que o 

contribuinte antecipe a ocorrência do fato gerador e comece a projetá-lo e a dimensioná-lo, 

objetivando a economia de impostos. Com esse procedimento, o contribuinte tem a vantagem 

de adotar, entre as opções legais disponíveis, aquelas que com certeza lhe forem mais 

satisfatório”. 

O planejamento tributário preventivo, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador do 

tributo, conforme explica Fabretti (2009) produz a elisão fiscal que resulta na redução da 

carga tributária dentro da legalidade. 

 
“A elisão fiscal pressupõe a licitude de comportamento do contribuinte que 

objetive identificar as conseqüências fiscais de uma decisão, resultando em 

uma economia de tributos [...] pode ser definida como todo procedimento 

lícito realizado pelo contribuinte antes da ocorrência do fato gerador com o 

objetivo de eliminar ou postergar a obrigação tributária ou reduzir o 

montante devido”. (OLIVEIRA; 2009, p.193). 

 

Quando da utilização da elisão fiscal o contribuinte deve se certificar de que a forma 

escolhida esteja prevista ou não vedada em lei (JÚNIOR, 2005). A elisão faz parte do 



 

planejamento tributário, utilizada a fim de economizar o máximo possível para a empresa 

quanto ao recolhimento de tributos, estando legalmente resguardada. 

Dentre as formas de utilização da elisão fiscal a opção pelo regime tributário é uma 

delas e, para sua escolha, o empresário deverá conhecer os tributos aos quais suas operações 

se sujeitam. 

 

2.3 Tributos 

No âmbito do sistema tributário nacional e de acordo com o artigo 3º do Código 

Tributário Nacional (CTN) “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”. (CTN, 1966). Então, 

tributo é uma obrigação legal prevista em lei devida à União, Estados e Municípios pelas 

pessoas físicas e/ou jurídicas, cujos valores monetários arrecadados serão repassados aos seus 

respectivos entes (OLIVEIRA et al, 2011). 

São elementos intrínsecos ao cálculo do tributo a obrigação tributária, o fato gerador, a 

base de cálculo e as respectivas alíquotas. Formigoni (2009) esclarece que a obrigação 

tributária é regida por lei, onde o fisco exige do contribuinte uma prestação que pode ser 

acessória ou principal. É acessória quando o fisco controla a arrecadação do tributo e principal 

quando é efetuado o pagamento. 

O fato gerador é um elemento da obrigação tributária descrito por como a ocorrência 

de uma situação que resulta na exigência do respectivo ônus para o contribuinte. Barroso 

(2013) explica que “o fato gerador é, assim, a situação de fato, prevista na lei de forma prévia, 

genérica e abstrata, que, ao ocorrer na vida real, faz com que, pela materialização do direito 

ocorra o nascimento da obrigação tributária, seja esta principal ou acessória”. 

Com relação à base de cálculo pode-se afirmar que é o montante sobre o qual são 

aplicadas determinadas alíquotas, definidas segundo a legislação de cada ente federativo, para 

apuração do valor do tributo a recolher. 

A Constituição Federal (CF) de 1988, nos artigos compreendidos entre 145 a 162, 

regula a tributação de modo geral e concede a competência tributária e quais tributos a União, 

Estados e Municípios têm direito de exigir classificando-os em impostos, taxas e contribuição 

de melhoria. A União institui impostos de forma nacional, uniformemente a todos os estados e 

municípios da federação, os Estados legislam sobre seu território, exclusivamente a seus 

municípios, que por sua vez, regulam os tributos de âmbito municipal (BRASIL, 1988). 

Os tributos são classificados em diretos e indiretos. Segundo Sabbag (2009, p. 1038), 

“tributos diretos são aqueles cujo ônus é suportado pelo próprio contribuinte, e indireto 

quando tal encargo for transferido para terceiros”. 

 
Impostos indiretos são aqueles que, por sua natureza, se prestam à 

repercussão, podendo o ônus tributário ser transferido pelo contribuinte 

designado pela lei (contribuinte de direito) para outra pessoa que suportará, 

em definitivo, e ao final do processo econômico de circulação de riquezas, a 

carga tributária (contribuinte de fato). (ROSA JR., 2009, p. 67). 

 

Com relação aos tributos diretos Formigoni (2009) afirma que são aqueles que não 

incidem sobre de venda ou serviço, cuja obrigação do recolhimento é do contribuinte. 

Destacam-se o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), regidos pelo Decreto nº 3.000/1999 apurados pelos regimes 

tributários Lucro Real Anual ou Trimestral e Lucro Presumido. 

Os tributos indiretos, cujo ônus é suportado pelo contribuinte, decorrentes das 

operações de comercialização, usuais são o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o Programa de 



 

Integração Social (PIS) e a Contribuição para Seguridade Social (COFINS). As empresas, 

também se sujeitam ao recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP). 

De forma breve expõem-se algumas considerações sobre o ICMS, PIS, COFINS e 

CPP, que são os tributos indiretos e IRPJ e CSLL, tributos diretos, aos quais empresas do 

varejo farmacêutico estão sujeitas, de acordo com o regime tributário adotado. Não se 

contempla o ISSQN nessa discussão visto que a empresa objeto de estudo realiza apenas 

comercialização de mercadorias. 

 

2.3.1 Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) 

Esse tributo incide sobre a circulação de bens e prestação de serviços e tem a não-

cumulatividade como forma de apuração nos regimes tributários Lucro Real e Lucro 

Presumido. As alíquotas são definidas por cada unidade federativa que tem a competência 

para fiscalizar esse tributo, sendo que no estado de Minas Gerais a alíquota interna é de 18%. 

No regime tributário Simples Nacional, a apuração do ICMS é feita sobre o 

faturamento, excluindo-se da base de cálculo aqueles produtos que tiveram o ICMS recolhido 

por Substituição Tributária (ST) e aplicando-se o percentual referente à faixa em que a 

empresa esta enquadrada. Na Tabela 1 é sumarizada a sistemática de cálculo desse tributo, de 

acordo com os diferentes regimes tributários. 

Há que se ressaltar, ainda, a ST do ICMS, que consiste no recolhimento antecipado, 

por parte da indústria ou a ela equiparados, do tributo devido nas operações de circulação. As 

mercadorias, cujo tributo é recolhido por meio de ST, são especificadas em convênios entre os 

estados ou no próprio regulamento de ICMS, de cada estado, no âmbito interno de acordo 

com o Decreto nº 43.080/2002. (CONFAZ, 2002). 

 

2.3.2 Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/PASEP) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

O PIS e a COFINS, tributos federais que incidem sobre o faturamento das empresas, 

têm duas formas de apuração: cumulativa e não cumulativa. 

O sistema de apuração cumulativa é aquele em que a empresa é tributada a uma 

alíquota de 0,65% de PIS e 3,0% de COFINS. Rezende, Pereira e Alencar (2010) explicam 

que no regime de incidência cumulativo, as alíquotas são aplicadas ao valor da receita bruta, 

ajustada por algumas exclusões permitidas na legislação, em geral relacionadas a itens que 

não se configuram como receitas (devoluções, abatimentos, reversões de provisões). É 

aplicado esse regime quando a empresa adere ao regime de tributação de Lucro Presumido. 

O sistema de apuração não cumulativo é utilizado em empresas tributadas pelo regime 

Lucro Real podendo ser aproveitados créditos das compras de produtos e insumos. As 

alíquotas são maiores: 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Nessa sistemática é 

permitido ao contribuinte reduzir o valor da contribuição devida no montante relativo à 

mesma alíquota aplicada aos valores de compras de bens para revenda e insumos utilizados na 

produção de produtos ou serviços (REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010). 

A forma de recolhimento dos tributos e suas alíquotas apresentam exceções, como no 

caso daqueles produtos com tributação monofásica, que consiste na aplicação de uma alíquota 

maior na indústria, sendo os mesmos comercializados com alíquota zero no restante da cadeia 

até chegar ao consumidor final. Esses produtos são elencados nas Leis nº 10.637/2002 e nº 

10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo para essas contribuições (BRASIL; 

2002, 2003). 

No regime tributário Simples Nacional é aplicada uma alíquota variável de acordo 

com o faturamento, e dentro desta alíquota, há um percentual relativo ao PIS e à COFINS. 



 

Para visualização da sistemática de calculo dos tributos ICMS, PIS e COFINS apresenta-se a 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Sistemática de cálculo dos tributos ICMS, PIS e COFINS 
Regime Tributo Sistemática 

Lucro Real 

ICMS 

Não cumulativo PIS 

COFINS 

Lucro Presumido 

ICMS Não cumulativo 

PIS 
Cumulativo 

COFINS 

 

Simples Nacional 

ICMS 

Alíquota sobre o Faturamento PIS 

COFINS 

Fonte: Os autores (2014). 

 

2.3.3 Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) 

A Contribuição Previdenciária Patronal, vulgarmente citada como INSS, é gerida pela 

Previdência Social e pela Receita Federal do Brasil (RFB) e incide sobre a folha de 

pagamento dos empregados (OLIVEIRA, 2011). 

Para as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo regime tributário 

Simples Nacional, a contribuição será determinada mediante aplicação de alíquota sobre a 

receita bruta auferida nas atividades enquadradas nos anexos I a V da LC nº 123/2006 em 

relação à receita bruta total da empresa e seu recolhimento será na guia intitulada Documento 

de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) que engloba vários tributos e contribuições 

(OLIVEIRA, 2011). 

Naquelas empresas optantes pelos regimes tributários Lucro Presumido e Lucro Real, 

a contribuição será determinada mediante aplicação de percentual estabelecido no artigo 22 da 

Lei nº 8.212/1991 e seu recolhimento é feito através da Guia da Previdência Social (GPS), 

juntamente com os valores descontados dos empregados. 

 

2.3.4 Tributos diretos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 

Sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

O IRPJ é um imposto direto cobrado sobre o lucro das empresas, de competência da 

União. Sua forma de apuração depende do regime que a empresa estiver enquadrada, podendo 

ser recolhido trimestralmente ou por estimativa mensalmente quando é regime de 

recolhimento anual. 

Oliveira et al. (2011, p.169) traz como conceito: “ imposto adotado universalmente 

que obriga cada pessoa ou empresa destinar um determinado percentual de sua renda média 

anual para o governo.” A alíquota é de 15% sobre o lucro apurado. 

A CSLL, de acordo com Oliveira (2009, p. 118) “foi instituída pela Lei n° 7.689/88 

com o objetivo de financiar a seguridade social por meio dos lucros auferidos pelas pessoas 

jurídicas e das entidades que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda”. A 

alíquota é 9% sobre a base de cálculo que é o lucro ajustado do período. A forma de 

recolhimento é a mesma do o IRPJ. 

A base de cálculo dos tributos diretos difere de acordo com o regime tributário 

adotado. Com relação aos regimes tributários, cabe ressaltar que o fisco disponibiliza as 

opções tributárias e as empresas exercem sua opção para enquadramento. 

 

2.4 Regimes tributários 



 

A adoção de um determinado regime tributário irá influir e diferir essencialmente na 

forma de se apurar as bases de cálculo na qual a empresa será tributada e, com isso, provocará 

diferenças no total do tributo a ser recolhido aos cofres públicos. Dentre os regimes tributários 

o fisco disponibiliza as opções de Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional para 

recolhimento de tributos federais. 

Oliveira (2009, p. 211) explica que “logo no início de cada ano, surge uma importante 

questão: as pessoas jurídicas que não possuem impedimento algum para optarem por um 

regime de tributação (Lucro Presumido ou Real) devem defini-lo para fins de recolhimento do 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)”. As empresas podem, ainda, optarem pelo regime 

tributário Simples Nacional. 

 

2.4.1 Lucro Real 

Forma mais completa de apuração, adota salvo às exceções do artigo 8° da Lei nº 

10.637/2002 e artigos 10 e 15 da Lei nº 10.833/2003, a não-cumulatividade do PIS, da 

COFINS e do ICMS. Nesse regime apura-se o lucro confrontando receitas e despesas e no 

final, ajusta-se o resultado encontrado no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), de 

acordo com as despesas dedutíveis ou não da legislação do imposto de renda. É sobre o lucro 

fiscal que incidirá o IRPJ e a CSLL. 

Sobre o conceito de Lucro Real, Rezende, Pereira e Alencar (2010, p. 131) afirmam 

que “é o lucro líquido do período de apuração, apurado de acordo com a legislação societária 

e ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 

do IR”. 

A legislação do imposto de renda não define quais empresas podem optar pelo regime 

do lucro real, mas sim as pessoas jurídicas que são obrigadas a esta opção conforme artigo 

246 do Decreto nº 3.000/1999 (OLIVEIRA, 2011). Existem empresas que são obrigadas pela 

Lei nº 9.718/1998 a se enquadrarem nesse regime e não tem poder de escolha, exemplo de 

empresas com faturamento anual acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) 

ou proporcionalmente quando período inferior a 12 meses (BRASIL, 1998). Caso inexista 

essa obrigatoriedade qualquer empresa pode optar por esse regime. 

Na opção pelo recolhimento pelo lucro real trimestral o IRPJ será apurado 

trimestralmente através do resultado contábil de cada trimestre. A apuração do lucro real 

anual ocorre através do balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de cada ano. 

Quando o valor a recolher exceder o valor do imposto já recolhido trimestralmente, a pessoa 

jurídica, de acordo com Oliveira (2011) poderá suspender ou reduzir o pagamento, desde que 

demonstre o valor pago à maior através de balanços e balancetes mensais. 

 

2.4.2 Lucro Presumido 

O lucro presumido é o regime tributário, que tem como base a presunção, através da 

aplicação de percentuais sobre a receita bruta, para obtenção da base de cálculo sobre a qual 

será calculado o valor do tributo a ser recolhido. Oliveira (2009) explica ainda que esse 

percentual é definido em conformidade com o ramo de atividade da pessoa jurídica sendo 

aplicado sobre a receita bruta auferida em cada trimestre do ano-calendário. 

A apuração dos tributos será trimestral e a confirmação da opção pelo regime será 

efetivada após o pagamento da primeira cota. Oliveira (2011) esclarece que os 

estabelecimentos que optarem por esse regime está dispensado da obrigatoriedade da 

escrituração contábil e da apresentação e publicação das demonstrações contábeis 

periodicamente, mas não da elaboração do livro caixa e do livro de registro de inventário. 

No lucro presumido como traz a Lei nº 9718/1998, apura-se o PIS e a COFINS no 

regime cumulativo enquanto o ICMS é apurado no regime não-cumulativo de acordo com o 



 

Decreto nº 43.080/2002. Empresas que são obrigadas, por lei e de acordo com seu 

faturamento, ao lucro real não podem optar por esse regime de tributação. 

 

2.3.3 Simples Nacional 

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado, seguindo o conceito 

cumulativo é diferenciado na apuração dos tributos IRPJ, CSLL, Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), CPP, PIS, COFINS, ICMS e ISSQN, instituídos por meio da Lei 

Complementar (LC) nº 123/2006, que são recolhidos em uma única guia de arrecadação, o 

DAS (BRASIL, 2006). 

A alíquota varia com o faturamento e de acordo com o tipo de atividade exercida. 

Cada anexo, de I a VI, como são chamadas as tabelas com as faixas de faturamento e 

alíquotas, é separado por tipo de atividade exercida como comércio, indústria e serviços. 

Para apuração do valor do imposto devido pelas empresas é necessária a aplicação da 

alíquota definida mediante a faixa de faturamento que é obtida por meio da receita bruta 

acumulada nos últimos 12 (doze) meses ao período de apuração. Determinada a alíquota 

aplica-se a mesma sobre a receita bruta mensal auferida (BRASIL, 2006). 

Existem critérios para que a empresa possa optar e se enquadrar nesse regime, como 

por exemplo, o faturamento anual não superior a R$3.600.000,00, setor de atuação e outros 

previstos na LC nº 123/2006 que o regulamenta. Também é vedado àquelas empresas que se 

enquadrem no artigo 17 da mesma lei complementar a opção por esse regime tributário. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto à natureza, o estudo é classificado como pesquisa aplicada, pois visa por meio 

de estudo de caso demonstrar a diferença de custo dos tributos decorrentes do planejamento 

tributário, em empresa comercial varejista do setor farmacêutico e, ainda, confirmar se a atual 

opção de enquadramento é a mais adequada para a empresa em questão. Estudos aplicados, 

conforme Marconi e Lakatos (2006) caracterizam-se por seu interesse prático, visto que os 

resultados podem ser aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas reais. 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa se classifica como qualitativa. Segundo 

Oliveira (2011) a pesquisa qualitativa “visa destacar características não observadas por meio 

de um estudo quantitativo, haja vista a superficialidade deste último”. 

Com relação aos objetivos a pesquisa é caracterizada como exploratória. Gil (2006) 

assegura que pesquisas exploratórias têm como objetivo principal aprimorar as idéias já 

existentes sobre o assunto ou a descoberta de novos horizontes para o objeto do estudo. 

No que diz respeito aos procedimentos adotados realizou-se um estudo de caso único, 

o qual conforme Yin (2009) justifica ser a tipologia preferida por pesquisadores que desejam 

aprofundar seus conhecimentos a respeito de determinado caso especifico, visto que a 

obtenção de informações detalhadas proporciona maior conhecimento e auxilia na resolução 

da problemática relativa ao caso. A pesquisa documental foi também realizada em fontes 

primárias e secundárias, por meio do exame de materiais diversos. 

As fontes primárias constituíram-se de demonstrações financeiras produzidas pela 

contabilidade da empresa estudada, como a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), 

Balanço Patrimonial, Livros Razão e relatórios gerenciais de vendas. Gil (2006, p. 45) 

esclarece que “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”. 

Os dados secundários necessários ao desenvolvimento da pesquisa compreendem as 

leis que instituíram os tributos e regimes tributários vigentes no Brasil e que regulam os 

tributos envolvidos nas simulações realizadas neste estudo. 



 

A amostra do presente estudo é representada por uma única empresa do setor 

farmacêutico, cuja escolha foi feita por meio da amostragem não probabilística. A escolha da 

amostra se justifica, pois, levou em consideração o acesso aos dados e informações. 

A aplicação prática da legislação ocorreu por meio da simulação de 3 (três) situações 

para discutir qual a melhor opção que resulta na obtenção de menor carga tributária para a 

empresa objeto do estudo de caso. A empresa é uma farmácia de pequeno porte, com 

faturamento inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por ano. Para 

realização das simulações utilizou-se informações de faturamento e de compras dentre outras. 

Os resultados bem como as comparações entre eles são apresentados a seguir. 

 

4 RESULTADOS 

A empresa objeto do estudo de caso é a Farmácia Y, situada na cidade de Ituiutaba 

(MG). O estabelecimento possui nove colaboradores em sua equipe liderada pelo proprietário 

Sr. X. Fundada em 01 de maio de 1995, funcionava em um bairro periférico denominado 

bairro São José. A empresa é uma farmácia independente e participa do Programa Farmácia 

Popular instituído pelo governo federal como forma de subsidiar o preço de medicamentos à 

população de baixa renda. Atualmente o regime tributário adotado pela empresa é o Simples 

Nacional. 

Por meio da análise das informações relativas ao exercício social de 2013 

evidenciados na DRE, Balanço Patrimonial, livros razão e relatórios gerenciais de vendas, 

realizaram-se as simulações para um possível enquadramento da empresa em um regime 

tributário distinto daquele adotado atualmente pela organização, que é o Simples Nacional. 

Fez-se a projeção de cenários diversos para o ano seguinte e inferências sobre o regime que 

resultasse em menor carga tributária para justificativa de recomendações quanto ao 

enquadramento da mesma. 

Projetou-se, a partir da análise preliminar das informações do ano de 2013, o 

crescimento médio de 10% ao ano das vendas e assim calculou-se mês a mês o volume de 

vendas para 2014. De forma similar projetaram-se os gastos relativos à folha de pagamento. 

No ano de 2014 o faturamento acumulado projetado totaliza R$ 1.143.723,09 (um milhão 

cento e quarenta e três mil setecentos e vinte e três reais e nove centavos). Os salários a pagar 

totalizarão, conforme a projeção, R$ 196.005,33 (cento e noventa e seis mil, cinco reais e 

trinta e três centavos). 

Os dados sobre o faturamento e folha de pagamento de 2013 projetados para 2014 

serviram de base ao estudo cujas simulações são apresentadas, em sua totalidade, nas Tabelas 

5, 7 e 9 em apêndice e de forma resumida, nas Tabelas 4, 6 e 8. 

 

4.1 Simulação pelo Simples Nacional 

Com base no faturamento da farmácia, constante no Quadro 2, a alíquota para 

aplicação sobre a base de cálculo será de 8,28%. Essa alíquota é aplicada ao faturamento que 

situa-se na faixa entre R$ 900.000,01 (novecentos mil reais e um centavo) a R$1.080.000,00 

(um milhão e oitenta mil reais) e corresponde ao somatório das alíquotas individuais do 

ICMS, COFINS, PIS, CPP,IRPJ e CSLL.  

As receitas com ST não são sujeitas ao percentual relativo ao ICMS e, por isso, seriam 

então tributadas com redução de 2,82%. Para aqueles produtos de classificação monofásica 

não sujeitos ao recolhimento de PIS e COFINS reduziu-se a alíquota em 1,42% no período de 

janeiro a maio de 2014; de junho a dezembro, devido à mudança de faixa de faturamento 

bruto acumulada, agora enquadrada na faixa que varia entre R$1.080.000,01 (um milhão e 

oitenta mil reais e um centavo) a R$1.260.000,00 (um milhão duzentos e sessenta mil reais), a 

empresa passaria a utilizar a alíquota de 8,36%, aplicando redução de 2,84% aos produtos 

com ST e 1,44% aos monofásicos. 



 

Faz-se necessária uma explicativa relacionada ao procedimento utilizado acima: 

medicamentos comercializados no estado de Minas Gerais são sujeitos à ICMS ST e o regime 

monofásico, observado em âmbito nacional, leva ao desmembramento das receitas quanto ao 

ICMS em venda de produtos tributadas de ICMS e venda de produtos com recolhimento 

antecipado de ICMS ST, e quanto ao PIS e COFINS, venda de produtos tributados de PIS e 

COFINS e venda de produtos monofásicos, com recolhimento antecipado desse tributo por 

parte da indústria. Quando o estado em que a empresa esta instalada não recolhe ICMS ST, a 

receita não precisa ser desmembrada dessa forma, sendo totalmente tributada à alíquota 

incidente de ICMS. O Simples é calculado e recolhido mensalmente, para fins de 

comparabilidade com os outros regimes, a tabela foi elaborada com os valores por trimestre. 

Adotando esse regime tributário a carga tributária anual totaliza R$47.102,36 

(Quarenta e sete mil cento e dois reais e trinta e seis centavos). Na Tabela 2 são apresentados, 

de forma sumarizada, o resumo do resultado obtido. 

 

Tabela 2 - Resumo da simulação - regime tributário Simples Nacional 

Trimestre Faturamento 

ICMS PIS/COFINS 
Total 

Trimestre 
Receita Substituição 

Tributária 

Receita 

Monofásica 

Receita Tributada 

Pis/Cofins 

1° 220.542,62 220.542,62 212.338,43 8.204,19 9.026,42 

2° 309.922,16 309.922,16 298.393,06 11.529,10 12.726,49 

3° 310.002,84 310.002,84 298.470,73 11.532,11 12.814,18 

4° 303.255,47 303.255,47 291.974,37 11.281,10 12.535,27 

Total 1.143.723,09 1.143.723,09 1.101.176,59 42.546,50 47.102,36 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

4.2 Simulação pelo Lucro Presumido 

Para a opção pelo regime tributário Lucro Presumido, efetuou-se a simulação para 

visualizar a viabilidade deste regime no caso estudado. 

Conforme determina a legislação do Imposto de Renda, Decreto 3.000/1999, aplicou-

se a presunção do lucro de 8% para o IRPJ, visto que as operações comerciais de farmácias 

classificam-se como revenda de mercadorias e 12% para a CSLL, uma vez que essa alíquota é 

usada a presunção em situações de vendas de mercadorias e serviços. Considerou-se também 

a cumulatividade do PIS e da COFINS com alíquotas de 0,65% e 3% respectivamente, que 

representam 3,72% do total das vendas da farmácia, nas vendas não alcançadas pela 

classificação monofásica. Esse percentual (3,72%) foi apurado analisando-se o Código de 

Situação Tributária (CST) dos itens vendidos por meio de relatórios gerenciais, para distinção 

dos itens que sofrem incidência de PIS e COFINS. 

Neste regime diferentemente do Simples Nacional, que tem a CPP inclusa no valor do 

tributo recolhido por meio da DAS calcula-se, sobre o valor bruto da folha de pagamento 

mensal, a contribuição previdenciária patronal acrescida do Risco de Acidente de Trabalho 

(RAT) e do percentual relativo à Outras Entidades. 

Após realizar a simulação confirmou-se que a opção por esse regime tributário 

resultará em uma carga tributária anual no valor de R$ 97.799,75 (Noventa e sete mil 

setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). O resultado da simulação é 

evidenciado na Tabela 3, onde está demonstrado o resultado por trimestre. 

 

Tabela 3 - Resumo da simulação - regime tributário Lucro Presumido 

Trimestre Faturamento IRPJ CSLL CPP PIS COFINS 
Total 

Trimestre 

1° 220.542,62 2.646,51 2.381,86 11.104,52 53,33 246,13 19.627,89 

2° 309.922,16 3719,07 3.347,16 12.707,07 74,94 345,87 23.850,82 

3° 310.002,84 3.720,03 3.348,03 15.263,54 74,96 345,96 27.144,92 



 

4° 303.255,47 3.639,07 3.275,16 15.414,35 74,96 345,96 27.176,12 

Total 1.143.723,09 13.724,68 12.352,21 54.489,48 276,55 1.276,39 97.799,75 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

4.3 Simulação pelo Lucro Real 

Na simulação apresentada nas Tabelas 8 e 9, a empresa seria tributada trimestralmente 

de IRPJ e CSLL, de acordo com o lucro contábil apurado, ajustadas as adições e exclusões do 

período. O PIS e a COFINS são não-cumulativos, o que permite aproveitamento de créditos 

sobre a compra de produtos para revenda, exceto quando sujeitos a classificação monofásica. 

Assim como no regime tributário Lucro Presumido, a CPP e demais encargos sobre a 

folha de pagamento são calculadas e recolhidas mensalmente, aumentando o custo total do 

funcionário para a empresa. 

Caso a opção pelo enquadramento fosse o Lucro Real a carga tributária anual 

resultante totalizaria R$ 113.013,87 (Cento e treze mil treze reais e oitenta e sete centavos). 

De forma similar às demais simulações o resultado para este regime tributário é evidenciado 

na Tabela 3, onde está demonstrado o resultado por trimestre. 

 

Tabela 3 - Resumo da simulação - regime tributário Lucro Real 

Trimestre Faturamento IRPJ CSLL INSS PIS COFINS 
Total 

Trimestre 

1° 220.542,62 2.176,80 1.306,08 11.104,52 51,02 234,99 14.873,40 

2° 309.922,16 12.946,44 6.820,72 12.707,07 100,43 462,51 33.037,17 

3° 310.002,84 9.287,47 5.503,49 15.263,54 97,91 450,98 30.603,39 

4° 303.255,47 12.069,62 6.505,06 15.414,35 91,14 419,73 34.499,91 

Total 1.143.723,09 36.480,33 20.135,35 54.489,48 340,50 1.568,21 113.013,87 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

4.4 Análise dos resultados totais por regime tributário 

Considerando os resultados obtidos nas simulações por regime tributário (Tabela 4), 

para o ano de 2014, é vantajoso a farmácia continuar enquadrada no Simples Nacional, pois 

sua opção por qualquer outro regime resultaria em maior carga tributária. O enquadramento 

no regime Lucro Presumido ou Lucro Real acarretariam um aumento no ônus tributário de 

107% e 140%, respectivamente em relação à carga de tributos incidente sobre as operações da 

empresa quando da opção pelo Simples Nacional. 

 

Tabela 4 - Simulação do total de tributos por regime tributário 
Opção de Regimes Tributários Total de Tributos 

Simples Nacional 47.102,36 

Lucro Presumido 97.799,75 

Lucro Real 113.013,87 

Fonte: O autor (2015). 

 

O valor da folha de pagamento, cujo custo orçado é de R$196.005,33 (cento e noventa 

e seis mil, cinco reais e trinta e três centavos), conforme projeção, impactará de forma 

expressiva no aumento da carga tributária para os regimes tributários Lucro Real e Lucro 

Presumido. A contribuição previdenciária patronal por parte da empresa com a alíquota de 

27,8% se somados todos os encargos sobre a folha, resultará no valor de R$54.489,48 

(cinquenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos). O 

valor dos encargos sobre a folha tem uma relação de 4,8% com o faturamento projetado para 

o exercício. 

No regime Simples Nacional o percentual corresponde à CPP para a faixa de 

faturamento na qual a farmácia investigada neste estudo se enquadrava, de acordo com o 



 

Anexo I da LC nº 123/2006 é de 3,3%. A aplicação dessa alíquota sobre o valor projetado 

para a folha de pagamento em 2014 resultaria em R$ 37.742,86 (trinta e sete mil, setecentos e 

quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) de encargos a recolher. A diferença de valores 

dos encargos sociais sobre a folha de pagamento no Lucro Presumido e Real quando 

comparados ao Simples Nacional seria de R$16.746,62 (Dezesseis mil setecentos e quarenta e 

seis reais e sessenta e dois centavos), ou seja, 44% nos valores a recolher. 

Outros tributos relevantes nessa comparação são o IRPJ e CSLL que incidem sobre o 

lucro do exercício. O percentual destes somados no regime Simples Nacional é 0,78%, que 

gera um valor a recolher de R$ 8.921,04 (oito mil, novecentos e vinte e um mil reais e quatro 

centavos), enquanto na opção pelo Lucro Presumido soma R$ 26.076,89 (vinte e seis mil e 

setenta e seis reais e oitenta e nove centavos). No regime Lucro Real atinge o volume de R$ 

56.615,68 (cinquenta e seis mil seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). 

Comparando-se os valores do IRPJ e CSLL em relação ao Simples Nacional, os 

regimes Lucro Presumido e Lucro Real, causariam um acréscimo de 192% e 534%, 

respectivamente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES 

Empresas do setor farmacêutico representam a forma de o governo alcançar a 

população com seus programas de distribuição de remédio gratuitos para doenças como 

hipertensão e diabetes. Esses medicamentos são subsidiados pelo governo e tem seu preço 

tabelado, abaixo do que se pratica normalmente, minimizando os lucros das farmácias. Outra 

constatação verificada ao longo desse estudo foi a extrema competitividade que marca o setor, 

especialmente o setor varejista, que representa o elo entre a indústria farmacêutica e o 

consumidor final. 

No mercado varejista atual se confirma a presença das grandes redes varejistas que 

começam a atuar em cidades com população inferior a cem mil habitantes, concorrendo com 

aquelas farmácias independentes e reduzindo, assim, sua participação no mercado e, 

consequentemente seu volume médio anual de faturamento. Todavia, mesmo que o volume de 

vendas diminua as alíquotas dos tributos incidentes sobre a comercialização dos produtos 

farmacêuticos se mantem justificando o planejamento tributário que nesse estudo, foi 

realizado por meio de simulações entre o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

O objetivo deste estudo consistiu em demonstrar a diferença de custo dos tributos 

decorrentes do planejamento tributário, em empresa comercial varejista do setor farmacêutico 

e, ainda, confirmar se a atual opção de enquadramento é a mais adequada para a empresa em 

questão. A opção atual de enquadramento tributário da empresa é o regime Simples Nacional. 

Por meio das simulações constatou-se que a Farmácia São José, uma empresa de 

pequeno porte, está enquadrada na opção que mostrou ser a mais vantajosa, o regime 

tributário Simples Nacional, devido ao seu faturamento se encaixar dentro do limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) por ano. 

Em qualquer outro regime distinto do Simples Nacional, sua folha de pagamento e 

lucro contábil gerariam valores maiores de tributos aumentando consequente o ônus tributário 

e o desencaixe da empresa que já opera em um ambiente altamente competitivo devido à 

instalação de grandes redes varejistas na cidade. 

O planejamento tributário deveria ser uma prática constante, em qualquer período do 

ano, para que a empresa conheça sua posição e reveja suas opções considerando a alternativa 

que melhor se adeque à sua realidade. Não existe uma fórmula pronta, pois, cada empresa tem 

suas características, seu faturamento e gastos mensais que resultam em margem de 

lucratividade e rentabilidade distintas. São essas variáveis que definirão as estratégias 

empresariais de cada gestor. 



 

A importância do planejamento tributário para a sobrevivência das empresas é 

inegável, visto que a diferença no valor dos tributos quando comparadas as opções tributárias 

pode causar impactos no resultado das operações e principalmente no caixa. A escolha 

inadequada do regime tributário pode causar sérios prejuízos chegando a inviabilizar o 

negócio. 
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