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 RESUMO  
Devido à elevada carga tributária existente no Brasil, analisar e viabilizar a 

redução do custo é de suma importância para manter a competitividade da organização. 
No entanto, isso só se torna possível quando os dados são gerados de forma robusta e com 
qualidade, papel desempenhado pela Contabilidade: principal fornecedora de 
informações econômico-financeira. O objetivo dessa pesquisa é analisar sobre qual das 
duas operações, de determinada empresa, gera o maior impacto tributário sobre o preço 
de venda, visando expressar a importância da Contabilidade Tributária no processo de 
formação de preço e de planejamento estratégico. Para alcançar o objetivo proposto foi 
realizado um estudo de caso, tendo como base os métodos de pesquisa bibliográfica e 
documental. Através da empresa estudada foram extraídos relatórios do departamento 
fiscal e contábil, emitidos em seus seis primeiros meses no ano de 2016, dos quais foram 
analisados e resumidos em tabelas que visam demonstrar os resultados obtidos e as 
respectivas análises. Os resultados demonstraram que o maior impacto tributário está 
sobre a operação com produto importado, sendo 50% do preço de venda desse produto 
constituído por tributos. Percebeu-se que essa diferença está relacionada principalmente 
pelo fato do produto importado recair o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). 
Foi concluído que a Contabilidade Tributária é de suma importância no processo de 
formação do preço de venda, pois permite que os tributos sejam corretamente agregados 
ao preço. Dessa maneira, a Contabilidade Tributária possibilita que as empresas repassem 
seus tributos de forma a legislação nacional e não sofrer com o ônus de possíveis repasses 
incorretos e multas. 

 
 
Palavras-chave: Contabilidade Tributária. Preço de Venda. Planejamento 

Tributário. 
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1 Introdução  
Há no Brasil uma relevância quando o tema é o pagamento de tributo. De acordo 

com a Secretaria do Tesouro Nacional, 33,4% do faturamento das empresas é destinado 
a pagamentos de tributos e o alto custo contribui para o aumento do preço de seus 
produtos e serviços, assim, reduzindo a competitividade e a lucratividade das empresas. 

Conforme Amaral (2016), a carga tributária brasileira, que é a relação entre a 
arrecadação de impostos e a produção econômica, em proporção ao PIB, cresceu mais de 
70% em 36 anos, apresentando um recorde de arrecadação.  

Complementa Oliveira et al (2015) que, 
 

“além da elevada carga tributária, há de considerar também os 
gastos administrativos com o gerenciamento e o controle das atividades 
tributárias. Dependendo do porte e da complexidade das atividades de 
uma empresa, há certas situações em que são altos os gastos e 
investimentos em profissionais especializados em tributos, funcionários 
administrativos, sistemas de informação, espaço físico e etc., o que, em 
muitas circunstâncias, representa parcelas relevantes de sacrifícios dos 
recursos econômicos e financeiros das corporações, somente para 
atender a todas as obrigações acessórias impostas pelas diversas 
legislações tributárias.” (OLIVEIRA et al, 2015)  

Conforme Oliveira et al (2015), o setor produtivo é um dos grandes responsáveis 
pela geração de emprego, renda e receitas para o país, mas esse potencial poderia ser 
melhor aproveitado, com um ambiente mais favorável para os negócios, com mais 
segurança jurídica, estímulos para a ampliação da produção, a geração de novas empresas, 
a atração de investimentos e a oferta de produtos e serviços a preços mais acessíveis a 
população.   

Acrescenta Amaral (2016), que para o crescimento se faz necessário fomentar a 
economia e para isso é imprescindível cortar tributos para elevar a competitividade das 
empresas e reduzir a alta carga tributária que recai sobre os consumidores. 

Devido a essa problemática da elevada carga tributária brasileira, buscou-se no 
presente estudo responder a seguinte pergunta: “Qual das duas formas de 
comercialização de um produto, por uma empresa atacadista-importadora 
localizada no estado do Rio de Janeiro, apresenta a maior carga tributária no seu 
preço de venda?”. Portanto, o presente artigo tem a função de estabelecer uma junção entre a teoria 
e a prática, tendo como objetivo geral identificar dentre as duas operações analisadas 
a que possui o maior impacto tributário na formação do seu preço de venda.  O presente artigo limita-se por não abranger todos os tributos envolvidos nas 
operações de saída que são utilizados para estimar a margem de lucro: CSLL e IR. Os 
tributos analisados na pesquisa são aqueles que impactam diretamente na formação do 
preço, conhecidos como tributos sobre produção e consumo: IPI, PIS, COFINS e ICMS.  
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2 Revisão bibliográfica 
 
2.1 Contabilidade   
Contabilidade como ciência da informação se apresenta nas entidades como a 

principal fonte de informações para tomadas de decisões. Trata se da principal forma de 
captar, registrar, analisar, interpretar e controlar os aspectos relativos ao patrimônio das 
entidades. Evidencia a seus usuários, informações através de demonstrativos e análises 
da situação econômica e financeira que a empresa se encontra. (IUDÍCIBUS, 2010; 
OLIVEIRA, 2014; SANTOS, 2014). 

A ciência contábil tem vasta aplicação para apuração de resultados, registros e 
interpretação destes. A análise contábil pelo profissional de contabilidade, dentro de uma 
determinada entidade pode se apresentar em diferentes campos de aplicação, capazes de 
apresentar o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas à entidade. (FRANCO, 
1999; CREPALDI, 2010).  

 
2.2 Ramos da Contabilidade  
De acordo com o ramo de atividade desenvolvida pela entidade, haverá também 

um ramo da contabilidade específico que a ela se aplica. (CREPALDI, 2010; RIBEIRO, 
2013). 

As principais áreas de atuação, de acordo com o ramo de atividade que será 
desenvolvido pelo presente estudo, são: Contabilidade Societária, Contabilidade 
Tributária e a Contabilidade Gerencial. 

 
2.2.1 Contabilidade Societária  
A contabilidade societária apresenta-se como a contabilidade que está presente na 

contabilidade de todas as entidades. Apresentada de acordo com as legislações societárias 
vigentes possibilita a estruturação de demonstrações e relatórios que viabilizam a análise 
do retorno do investimento aos investidores atuais, demonstrando também sua 
potencialidade a futuros investidores. (OLIVEIRA,2005). 

De acordo com Iudícibus, et al (2010),  
 

“Tem a característica de tratar da contabilidade aplicável nas 
companhias abertas, às sociedades por ações fechadas, as de grande 
porte, as pequenas e médias empresas (qualquer que seja sua forma 
jurídica), conforme nova legislação e conforme os pronunciamentos do 
CPC, o que significa conforme as normas internacionais hoje aplicadas 
ou em fase de implantação em aproximadamente 140 países”. 
(IUDÍCIBUS et al, 2010). 

 Dessa forma, é notável a importância de se manter a contabilidade societária, e 
como ela está inerente a outros ramos de contabilidade, como a contabilidade tributária: 
fornecendo dessa forma ao setor tributário, procedimentos que estão intimamente ligados 
a melhor administração dos tributos. (COSTA, 2010). 

 
2.2.2 Contabilidade Tributária  
De acordo com Pêgas (2014), contabilidade tributária é o campo da contabilidade 

que exerce a atividade de administrar os tributos da entidade, estabelecendo dessa maneira 



7 
 

um conjunto de procedimentos a serem seguidos mediante normas, princípios, 
regulamentos e legislações das quais visam apurar e conciliar a geração de tributo. 

Oliveira et al (2015), ressalta para a presente questão que “[...] a legislação 
tributária concernente ao registro contábil e divulgação dos tributos que incidem nas 
diversas fases de atividade das empresas e, principalmente, sobre a obtenção de renda e 
lucro em determinado período”. 

O conjunto de leis que regem e indicam os tributos a serem pagos ao governo, são 
denominados como regimes. Tais regimes impactam diretamente no cálculo dos tributos: 
IRPJ, CSL, PIS e COFINS.  

Conforme Pêgas (2014), os tipos de regimes são: 

 

 
 
 
Assim, ao saber do regime tributário a qual a empresa se enquadra, cabe à 

Contabilidade Tributária valer-se do conjunto de procedimentos e ações que visam apurar 
e conciliar os tributos, com o intuito de executar um registro contábil correto, assim como 
direcionar as alternativas licitas de redução do custo tributário, através de um 
planejamento tributário estratégico. 

 
2.2.2.1 Planejamento Tributário Estratégico 
 Planejamento como construção de etapas para se chegar a determinado objetivo, 

se apresenta no tributário estratégico de forma a minimizar a carga tributária que recai 
sobre a empresa de forma tática. A partir disso, desenvolve se estudos e análises de curto 
e de longo prazo, sobre as operações da empresa, assim como, de que forma essas 
operações possam ser realizadas com o menor desembolso tributário possível, realizando 
assim um planejamento estratégico tributário. (BORGES, 2014) 

Lennes (2007) e Barros (2005), divide planejamento em duas etapas das quais 
também podem ser implementadas no planejamento tributário estratégico:  

 A primeira fase refere se à definição dos resultados. Faz se uma análise 
interna, como, sobre as operações realizadas pela empresa, se as normas estão sendo 
aplicadas corretamente, com o objetivo de identificar fatores críticos. Observa se também 
nessa fase o ambiente externo, identificando elementos que contribuirão para a atividade 

Característica Opção Base  de Cálculo Faixa de  faturamento anual Observação

Microempresas: maior do que R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais) e igual ou inferior a R$ 
3.600.000,00. Empresas de pequeno 

porte: igual ou menor do que R$ 
360.000.

Se o lucro líquido for superior a R$ 
20.000,00 por mês, haverá um 
adicional de 10% sobre o valor 

excedente.
Se o lucro líquido for superior a R$ 

20.000,00 por mês, haverá um 
adicional de 10% sobre o valor 

excedente.

_______

_______SIMPLES

Lucro 
Arbitrado

Lucro 
Presumido

Lucro Real

Empresa 
Comercial

Lucro Fiscal (Lucro apurado pela Contabilidade ajustado).

Lucro estimado mediante a aplicação de alíquota sobre as 
Receitas.

 Receitas bruta.

Lucro estimado mediante a aplicação de alíquotas, sobre as 
Receitas (quando conhecidas), acrescida de 20% ou a aplicação 
das alternativas de mensuração oferecidas pelo fisco quando as 

Receitas não forem conhecidas.

Está ligado as condições em que 
empresa se encontra ou pela 

iniciativa do fisco.

Menor ou igual a R$ 78.000.000,00

Acima de R$ 78.000.000,00.
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a qual o setor pertence, uma melhor forma de comercialização, possíveis ameaças, dentre 
outros objetivos e resultados a serem alcançados.  

 Já na segunda fase avalia-se dentre as constatações, a melhor. Nessa fase, 
elaborado um programa de ação, utilizando-se de todas as ferramentas matemáticas, 
legais, lógicas e até mesmo intuitivas, pois sustentarão decisões que definirão ações, 
capazes de levar a reduzir o pagamento de tributos, realizando uma elisão fiscal. 

Nesse sentido, o planejamento tributário estratégico se apresenta de forma a 
contribuir diretamente com a redução dos custos das empresas decorrendo de uma boa 
análise das operações realizadas por elas, através da contabilidade gerencial. 

 
2.2.3 Contabilidade Gerencial   
Conforme, Marion (2009) e Crepaldi (2010), a contabilidade gerencial estaria 

diretamente vinculada para fins internos. Apoiando na avaliação de desempenho e de 
resultado, gerindo os sistemas de informação, gerenciando no processo de gestão, 
monitorando e orientando o processo de planejamento, dentre outras funções afim de  
fornecer o melhor emprego dos recursos econômicos da empresa, por meio de adequado 
controle dos recursos da entidade. 

Assim quando tratamos de custos faz se necessário o auxilio da contabilidade 
gerencial a fim de tratamos dos custos de diferentes formas para tomada de diferentes 
decisões, pois as empresas buscam redução dos custos, com o aumento da lucratividade. 
(ARAUJO, G. ; ROCHA, S. , 2007) 

Dessa forma a contabilidade gerencial como fonte de informação para melhor 
alocação de recursos, contribui diretamente com a formação do preço de venda. 
Fornecendo aos gerentes dessa área um conjunto maior de informações, através de um 
sistema de informação gerencial, tão somente para a tomada de decisão, a cerca do melhor 
preço para se atribuir a seus produtos. (MARION, 2009; CREPALDI,2010). 

 
2.3 Formação de preço 

 
O preço de venda é uma das principais formas de atrair o cliente, conforme 

Crepaldi (2010), ele é um dos principais indicadores do valor monetário que a empresa 
acredita que seus produtos podem gerar para seus clientes, tornando cada vez mais um 
forte aliado na busca pela afirmação no mercado.  

Na determinação do preço de venda devem-se levar em consideração as despesas, 
que por sua vez são gastos que incorrem na manutenção da atividade da empresa, porem 
não contribuem diretamente para geração de novos itens que serão comercializados. 
(DUBOIS et al, 2008) 

A identificação do produto se torna muito importante ao se formar o preço de 
venda. Sendo que este, o produto, pode ser identificado através de um código, que serve 
para identificar a natureza das mercadorias, sendo assim o objetivo de fazer com que os 
itens sejam classificados de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). 
Essa classificação pode ser encontrada na Tabela de Incidência de Imposto de Produtos 
Industrializados (TIPI), onde constam os códigos e a descrição dos produtos com suas 
respectivas alíquotas do imposto de produtos industrializados. 

Dessa maneira, ao saber qual produto será comercializado, a TIPI nos fornece à 
informação quanto à incidência ou não do imposto, a qual pode vir a impactar na 
formação de preço do produto. 

Além desse tributo, na ocorrência da comercialização pode haver também fato 
gerador de outros tributos que devem ser levados em consideração na venda de tal tributo. 
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Portanto é importantíssimo que a organização forme seus preços de venda levando em 
consideração os tributos.  

Para administrar o preço de venda, conforme Martins (2015) faz se necessário 
conhecer ainda o custo do produto, do qual através de um sistema de custo fornecer 
informações uteis e consistentes. Porém o autor ressalta que o custo do produto por si só 
embora seja necessária, não é suficiente: 

"além do custo, é preciso saber o grau de elasticidade da 
demanda, os preços de produtos dos concorrentes, os preços de 
produtos substitutos, a estratégia de marketing da empresa etc.; e tudo 
isso depende também do tipo de mercado em que a empresa atua, que 
vai desde o monopólio ou do monopsônio até a concorrência perfeita, 
mercado de commodities etc".(MARTINS, p. 156, 2015) 

 Com base nessas variáveis existem diferentes métodos de se definir quanto à 
empresa irá cobrar por seus produtos ou serviços. De acordo com Crepaldi (2010), os 
métodos de análise e uso no processo de definição de preços são classificados geralmente 
com base em três critérios: custo; demanda; concorrência.  

 
• Método baseado na concorrência 
 Para utilização deste método faz-se necessário ter o foco voltado para as práticas 

da concorrência, ou seja, empresas do mesmo setor ou mercado. Dessa forma,                      
“o critério de apreçamento baseado na concorrência resulta em uma relativa equiparação 
entre todos os preços da indústria. Assim, restam às empresas competir com base nas 
estratégias de produto, promoção e distribuição”. (CREPALDI, 2010) 

Essa metodologia se justifica devido à dificuldade de se medir os custos 
envolvidos no processo, ou refletindo a tendência coletiva de um segmento, as empresas 
consideram o preço de mercado uma boa solução por refletir um consenso do setor. 
(KOTLER; 2012) 

 
• Método baseado na demanda 
 Já o método baseado na demanda concentra-se nos preços baseados sobre aquilo 

que os clientes se dispõem a pagar, ou seja, utiliza a percepção de valor por parte do 
cliente. Essa metodologia geralmente pode ser diferenciada, aplicando sobre o produto: 
um melhor canal de distribuição, a qualidade das garantias, a imagem que o comprador 
tem do desempenho do produto, o atendimento ao cliente e atributos mais subjetivos, 
agregando toda uma estrutura de planejamento, qualidade que faz com que a empresa 
possa fixa seus preços com base no o valor prometido por sua proposta de valor e os 
clientes percebam esse valor. (CREPALDI, 2010; KOTLER; 2012). 
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• Método baseado nos custos 
 Enquanto os custos, conforme Crepaldi (2010) refere se a um acréscimo de uma 

margem sobre o custo. De modo geral esse método se torna de fácil uso e simples, pois 
neste caso não é necessário preocupar-se com ajustes em função da demanda, produtos 
substitutos, preço dos concorrentes, fatores de mercado e da sensibilidade dos 
consumidores. 

 Os critérios dos custos mais utilizados são: 
 
 Fixação do ROI  
Conforme Crepaldi(2010), “ o retorno sobre o investimento(ROI) é um índice de 

avaliação financeira que indica a rentabilidade obtida por unidade monetária de 
investimento”. 

 
Preço de Venda = ROI x Investimento / Quantidade vendida 
 
Complementando, Peter (2013), diz que se refere a uma técnica que envolve a 

determinação dos custos totais e depois, a adição a eles de uma taxa de retorno sobre o 
investimento para definir o preço de venda. 

 
 
 Fixação da Margem de Lucro 
 Outro critério que Crepaldi (2010) ressalta para a apuração do preço é com base 

no “quanto a empresa gera de receita adicional aos custos para fazer face as suas 
necessidades de distribuição de resultados, cobrir despesas e se capitalizar”. 

 
Preço = (1+ Margem x (Custo) 
 
 
 Mark Up 
 Na formação de preço, conforme Martins (2003) leva se em consideração os 

custos envolvidos no processo de produção do bem, sendo que sobre esses custos deve se 
agregar uma margem denominada mark-up, técnica pela qual é agregada, os custos para 
adquirir o produto, tributos, custos indiretos, despesas, comissões incidentes sobre o 
preço e margem de lucro desejada.  

De acordo com Dubois et al (2008), Crepaldi (2009)  a formulação para se chegar 
ao Mark up e o preço de venda se apresenta da seguinte forma: 

Mark up = 1
1-soma de % 

 
Preço de venda = Custos x Mark up  

Dessa maneira, para Santos et al (2013, p.5), “ o preço de venda deve ser fixado 
com o intuito de cobrir todos os custos e despesas, bem como gerar um resultado positivo 
para a empresa. ” 

Para o calculo das porcentagens dos custos sobre a venda, leva se em 
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consideração: os custos de se adquirir o produto, a margem de lucro desejada, as despesas 
durante a transação e os custos tributários sobre a venda. 

 
• Custos de se adquirir o produto 
 De acordo com Dubois et al (2008), o custo de aquisição da mercadoria 

compreende o preço de aquisição acrescido de alguns outros possíveis gastos incorridos: 
 

Quadro 1: Elementos que integram ao custo 

 
Fonte: Dubois, (2008).  

• Margem de lucro 
 A margem de lucro é a porcentagem de lucro que a empresa terá em cima de suas 

vendas, ou seja, margem de retorno que se gostaria de se obter.  
 
• Despesas 
 Dentre as despesas exemplifica-se, matéria prima, energia aplicada na 

administração, salários e encargos do pessoal administrativo, aluguel do escritório, 
valores investidos na área comercial, marketing, recursos humanos dentre outros gastos 
que possuem características de serem reconhecidos na ocorrência do fato gerador. 

 
• Tributos na Formação de preço  
No que se refere às espécies de tributos, segundo Art. 5º do Código Tributário 

Nacional(BRASIL,1966), temos que “os tributos são impostos, taxas e contribuições de 
melhoria.”. Esse estudo foca na classe dos impostos e contribuições, pois são os 
envolvidos na formação do preço de venda do caso em questão. 

Conforme Pêgas (2014), diversos são os tributos incidentes sobre a cadeia 
produtiva (também chamados de tributos sobre consumo). Dentre eles destacam-se os 

Preço do produto
(-) Impostos sobre compra recuperáveis: Devido a sua recuperabilidade, não são
integrados ao custo dos produtos comprados.
(-) Descontos: Corresponde ao desconto concedido pelo fornecedor no momento
da venda.
(+) Impostos sobre compra não recuperáveis: São os impostos que incidem sobre 
a compra da mercadoria, fazem parte do custo dos produtos comprados.
(+) Valor do frete: Corresponde ao valor gasto com o transporte da mercadoria.
(+) Seguro: Valor pago para ter a mercadoria assegurada, caso ocorra algum
acidentes, durante o transporte dos produtos.
(+) Gastos alfandegários: Caso a empresa importe a mercadoria, corresponde aos
valores gastos na importação.
(+) Outras despesas de compra: Corresponde a outros gastos para se adquirir os
produtos. 
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analisados no presente artigo: 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em Pêgas (2014). 

 
Além desses elementos que são substanciais para a definição do montante a ser 

recolhido, vale também citar os benefícios da imunidade e isenção concedidos pela Lei, 
pois são fatores que influenciam na não tributação e consequentemente na formação do 
preço. 

Silva (2014), explica que a imunidade é a proibição constitucional proposta às 
entidades políticas que detêm a competência tributária, de tributar determinadas pessoas, 
seja pela natureza jurídica que possuem, pelo tipo de atividade que desempenham ou 
ainda ligadas a determinados fatos, bens ou situações. Já a isenção, não é a vedação, mais 
sim a dispensa legal do pagamento do tributo. 

De acordo com o Inciso II, do Art. 81 da Lei 7.212/10, os produtos industrializados 
na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos com projetos aprovados pelo Conselho 
de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, dados 
os limitadores impostos pelo próprio inciso, serão isentos do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI). 

 
Desta forma, a Contabilidade como principal fonte de informação, registrando, 

analisando e controlando contribui diretamente para uma melhor formulação do preço. 
Através da contabilidade societária, orientando a contabilização dos registros conforme a 
legislação vigente como a formulação da constituição do custo de aquisição para se 
constituir o preço de venda. Juntamente a contabilidade Tributária e o planejamento 
tributário estratégico, que nos fornece informações fidedignas para que se possam ser 
alcançadas formas lícitas de redução da carga tributária. E a contabilidade gerencial que 
do suporte ao processo de tomada de decisão, com seus sistemas de informações 
integrados, fornecendo informações internas para uma melhor precificação de seu 
produto.  
 

3 Procedimentos metodológicos  
Conforme Gil (2002, p.18), por meio da pesquisa pode-se obter conhecimento 

sobre um assunto onde as informações estão disponíveis, porém em uma quantidade 
muito grande, onde se faz necessário um método confiável a ser seguido para que seja 

Tributo Fato Gerador Base de cálculo
ICMS Incide sobre a circulação de mercadoria, serviço 

de   transporte   intermunicipal  e   interestadual  e 
também sobre serviço de comunicação.

Valor   da   operação   de   que 
decorre a saída da mercadoria.

COFINS Incide  sobre  o  total  das  receitas  auferidas  no 
mês pela pessoa jurídica, independentemente de 
sua denominação ou classificação contábil.

As   receitas   totais,   sendo   
que estas  empresas deduzir  
créditos permitidos por lei.

PIS Obtenção  de   receita  pela   pessoa  jurídica   de 
direito privado.

As   receitas   totais,   sendo   
que estas  empresas deduzir  
créditos permitidos por lei.

IPI Saída  de  produto  de  estabelecimento  industrial, 
ou equiparado a industrial.

Valor  da operação  de saída  do 
produto  do  estabelecimento  do 
contribuinte.
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possível coletar, organizar e interpretar os dados, para, com isso, alcançar o resultado 
esperado.  

Este estudo, quanto aos seus objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa 
descritiva, por ter a intenção de descrever um fenômeno e a análise de variáveis 
relacionadas a ele. (GIL, 2002). 

Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa caracteriza-se como quantitativa 
e qualitativa, pois conforme Teixeira (2005), a pesquisa se utiliza de instrumentos 
estatísticos e não estatísticos, tanto para a coleta quanto para o tratamento das informações 
estudadas. 

Os métodos a serem utilizados serão: Pesquisa Bibliográfica, Documental e 
Estudo de Caso. A Pesquisa Bibliográfica e a Documental serão as bases de dados para a 
execução do Estudo de Caso. 

 
 
 
 
 
 

 
“A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002). O trabalho será 
realizado com base em livros e artigos de autores ligados ao tema em análise e também 
terá suas bases pautadas na legislação brasileira, por isso, se constitui em uma Pesquisa 
Bibliográfica. 

Também serão realizados levantamentos de dados em documentos internos da 
instituição analisada, pois possibilitará uma maior proximidade com a realidade das 
operações analisadas. O levantamento e tratamento de dados em documentos não tratados 
se constituem parte da Pesquisa Documental, de acordo com Gil (2002). Os dados 
utilizados da empresa em questão foram devidamente validados para a sua utilização na 
presente pesquisa. 

Para a análise do fenômeno será utilizado o Estudo de Caso, pois fornece uma 
visão integral de fenômeno que ocorre na vida real que é o objetivo do trabalho, conforme 
Yin (2010).  

O primeiro passo da pesquisa se consistirá em levantar os documentos internos da 
empresa, de janeiro a junho de 2016, e com base nos mesmos, calcular o custo médio de 
venda do produto importado e do nacional. Em cima do custo médio serão calculados os 
impostos para a formação do preço. Através disso, serão realizadas análises, com o intuito 
identificar qual operação de venda tem o maior impacto tributário.  

Com base na pesquisa, pretende se demonstrar que através de um estudo focado 
em Contabilidade Tributária é possível identificar variáveis que impactam na formação 
de preço, e com isso, viabilizar uma tomada de decisão assertiva que possa oferecer ao 
cliente um produto mais competitivo e que reduza o impacto dos tributos na organização. 
 

4 Estudo de Caso  
O Estudo de Caso em questão será realizado com base em duas operações de uma 

empresa que será denominada no presente estudo de CONTEC LTDA, para atendimento 
aos requisitos estabelecidos pela entidade para utilização de seus dados. Todas as 
informações utilizadas, incluindo os relatórios internos, foram previamente autorizados 
pelos gestores da empresa. 

Pesquisa 
Documental

Pesquisa 
Bibliográfica

Estudo de Caso



14 
 

 
4.1 Descrição da Empresa  
A CONTEC LTDA é uma empresa comercial atacadista equiparada a industrial, 

que realiza as suas operações em centro logístico do Estado do Rio de Janeiro. 
Atualmente, atua revendendo produtos eletrônicos para todos os estados do Brasil e para 
o Exterior. Seus dois principais fornecedores de mercadorias estão localizados, um nos 
Estados Unidos da América e o outro no estado de Manaus. Os principais clientes da 
empresa estão localizados no estado de São Paulo. Sua principal fonte de faturamento 
advém da venda de projetores classificados no NCM 8528.61.00 e que serão parte do 
objeto de análise do presente artigo. Para preservar a integridade da empresa fonte de 
estudo o valor do produto será aproximado. 

Além disso, vale ressaltar que a empresa atualmente está enquadrada no regime 
tributário do Lucro Real, tendo impacto diretamente na formação dos impostos, 
contribuições e por consequência na formação do preço de venda. 

 
4.2 Descrição das operações  
As operações que serão analisadas ocorrem da seguinte forma: 
1ª – O produto é adquirido de uma indústria localizada na Zona Franca de Manaus 

e revendido no mercado nacional e internacional. 
2ª – O produto é adquirido de sua matriz localizada nos EUA e revendido no 

mercado nacional, ou seja, a empresa age como uma distribuidora nacional do produto. 
 
5 Análise e formação do preço de venda  
Serão apresentados abaixo os cálculos dos custos envolvidos na constituição do 

preço de venda a uma empresa localizada no estado de São Paulo. Com base nas 
informações fornecidas pela empresa, será realizado o cálculo de todos os tributos 
envolvidos nas transações de venda desse produto. Por fim, serão apresentados os 
resultados obtidos e as respectivas análises, para então demonstrar qual o impacto dos 
tributos no preço médio de venda e como o planejamento tributário se torna importante 
na tomada de decisão. 

No presente estudo, a empresa leva em consideração na formulação de seus preços 
o modelo conhecido como Mark Up. Assim sendo, com base no enfoque levou-se em 
consideração na soma das porcentagens dos custos sobre a venda: os custos de se adquirir 
o produto, os custos tributários e a margem de lucro desejada e as despesas ocorridas 
durante a transação. 

  Custo de se adquirir o produto 
 Os custos de se adquirir o produto, tanto no mercado externo como no mercado 

interno foram fornecidos pela empresa através de uma planilha com os custos das compras 
de janeiro a julho do ano de 2016. Dessa forma para facilitar e posteriormente generalizar 
a análise do impacto tributário foi gerado um valor médio com base nos dados fornecidos 
pela empresa. 
 

Com isso, o custo médio do produto nacional ficou estabelecido em R$ 1.302,49: 
 

Quadro 2: Calculo da média do custo de aquisição unitário 
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E o custo médio do produto internacional foi constituído da seguinte forma R$ 

1.684,37: 
Quadro 3: Calculo da média do custo de aquisição unitário  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Custos Tributários 
 Analisando ambas as vendas do produto, verificou-se que os tributos que recaem 

sobre sua comercialização são: o ICMS com uma alíquota interestadual de 12% devido à 
venda do produto ser para uma empresa situada no Estado de São Paulo, conforme 
Constituição Federal de 1988, art. 155, § 2º, VII, “a”. Enquanto o produto importado, 
conforme Resolução SF nº 13/2012, art. 1º, recai uma alíquota 4%, devido ao fato do 
mesmo ter sido adquirido do mercado externo.  

Como a CONTEC LTDA é tributada pelo Lucro Real, o PIS e a COFINS, são 
recolhidos de acordo com o Regime Não Cumulativo. Dessa forma, sobre o produto, pelas 
duas formas como foi adquirido, na venda recairá uma alíquota de PIS de 1,65% e de 
COFINS de 7,6%. 

O custo com o Imposto Sobre Produtos Industrializados recai apenas sobre o 
produto importado, incidindo sobre sua venda uma alíquota de 15% conforme a TIPI. O 
produto nacional é isento de tal imposto e, por isso, não sofre o ônus do mesmo. 

Assim para realizar esse calculo a soma total das porcentagens totais dos tributos 
sobre a comercialização do produto ficou da seguinte forma: 
 
 
 
 

Quando 4: Demonstração das porcentagens dos impostos 

Mês Quantidade Custo de Aquisição 
Unitário Custo Total

Janeiro 654 1.310,39R$            856.995,06R$      
Fevereiro 409 1.361,29R$            556.767,61R$      
Março 708 1.409,11R$            997.649,88R$      
Abril 405 1.316,01R$            532.984,05R$      
Maio 338 1.221,40R$            412.833,20R$      
Junho 383 1.086,41R$            416.095,03R$      
Total 2897 3.773.324,83R$   
Média 1.302,49R$            

Mês Quantidade Custo de Aquisição 
Unitário Custo Total

Janeiro 234 1.823,45R$            426.687,30R$      
Fevereiro 558 1.761,47R$            982.900,26R$      
Março 345 1.672,15R$            576.891,75R$      
Abril 453 1.618,14R$            733.017,42R$      
Maio 168 1.744,16R$            293.018,88R$      
Junho 170 1.382,07R$            234.951,90R$      
Total 1928 3.247.467,51R$   
Média 1.684,37R$            
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O IPI ainda não compôs essa porcentagem total, pois o mesmo recai sobre o preço 

final de venda do produto, com isso será acrescentado ao preço médio final em um 
momento posterior. 

  Margem de Lucro e Despesas 
 A margem de lucro juntamente com as despesas gerais de venda será projetada 

em 10%. 
 
5.1 Preço Médio do Produto Nacional 

 Dessa forma obtemos as variáveis necessárias para formar o preço médio de venda 
do produto nacional:  

 
   Quadro 5: Cálculo do preço médio de venda do Produto Nacional 

Mark up = 1
1- (21,3 % + 10%) =1,45 

Preço Médio de Venda = 1.302,49 x 1,45 = R$ 1894,53 
 
 
5.2 Preço Médio Produto Importado 
 Para o cálculo do produto importado foi primeiramente encontrado o seu preço 

médio e a esse preço agregou-se o valor do IPI: 
 

  Quadro 6: Cálculo do preço médio de venda do Produto Importado 
Mark up = 1

1-(13,25% + 10%) =1,30 
Preço Médio = R$ 1.684,37 x 1,30 = R$ 2.194,62 
Valor do IPI = 2.194,62 x 15% = 329,19 
Preço Médio de Venda = 2.194,62 + 329,193 = 

2.523,81 
 
 
 
 
 
 

5.3 Impacto de cada tributo sobre o preço médio  

Impostos sobre o 
produto Nacional Importado
ICMS 12% 4%
PIS 1,65% 1,65%

COFINS 7,6% 7,6%
Total 21,3% 13,3%
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  Quadro 7: Discriminação de cada imposto sobre o preço de venda 

 
Na apuração do ICMS, conforme Constituição Federal (1988), em seu artigo 155, 

XI, dispõe que não compreenderá, na base de cálculo do ICMS, o montante do imposto 
sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa 
a produto destinado à industrialização ou à comercialização, dessa forma a base do ICMS 
será pelo valor total menos o valor do IPI, R$ 2194,62. Nesse sentido, conforme aplicação 
das alíquotas respectivas, o produto adquirido no mercado externo auferiu um valor 
menor do que o produto nacional de R$ 139,56. Vale ressaltar que essa diferença 
representativa no valor do ICMS é devido a uma estratégia estabelecida pelo Senado 
Federal através da Resolução Nº 13 de 2012 que estabelece em 4% a alíquota interestadual 
de produtos importados.  

Na apuração do PIS e da COFINS, foi verificado que o valor a ser incorporado no 
preço de venda teria uma variação pelo fato do custo de compra ser superior no produto 
importado (aumentou a base cálculo). Com isso, tem se uma variação de R$ 4,95 pagos a 
mais ao adquirir no mercado externo para o PIS, e um valor de R$ 22,81 para a COFINS.  

Já o IPI possui uma metodologia diferente, pois o produto nacional é alcançado 
pelo benefício da isenção e devido a isso não impacta a cadeia de comercialização, sendo 
um econômico de suma importância. Dessa forma obtém se o valor de R$ 329,19 que será 
somado ao custo do produto importado. 

 
5.4 Variação entre o custo da aquisição e o preço de venda  

Quadro 8: Variação entre o custo da aquisição e o preço de venda  
 
 
 
 
A empresa CONTEC S.A, adquiriu o mesmo produto por duas vias diferentes, 

uma por um fornecedor externo e outra por um fornecedor interno. No cálculo do preço 
médio de venda, levou se em consideração os custos para se adquirir o produto de acordo 
com os valores fornecidos pela empresa. Desse valor calculou-se o preço médio de venda, 
para o nacional foi de R$ 1.894,53 e para o importado de R$ 2.194,62, como o importado 
incidiu o IPI, a esse valor agregou se o valor do IPI. Alterando seu preço de venda para 
R$ 2.523,81, enquanto o preço final do produto nacional, continuou o mesmo encontrado 
no quadro 2. 

Ao se comparar essas duas formas de aquisição, analisamos que para se adquirir 
o produto com o fornecedor Nacional, o custo médio para comercializar esse produto 
seria de R$ 1.894,53, sendo que desse montante aproximado de 45%, ou seja, R$ 402,59 
estaria diretamente vinculado ao pagamento de tributos embutidos no preço. Enquanto no 
importado teríamos uma variação entre custo unitário médio e o seu preço de venda médio 
de R$ 619,98. 

 
 
 

Produto Custo sem impostos Preço de Venda Variação
Nacional 1.302,49R$             1.894,53R$        45,45%
Importado 1.684,37R$             2.523,81R$        49,84%

PRODUTO VALOR % ICMS % PIS % COFINS % IPI
Nacional 1.894,53R$  12% 227,34R$  1,65% 31,26R$  7,6% 143,98R$  - -
Importado 2.194,62R$  4% 87,78R$    1,65% 36,21R$  7,6% 166,79R$  15% 329,19R$  
Variação 300,09-R$     139,56R$  4,95-R$    22,81-R$    329,19-R$  
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6 Conclusão  
Devido à elevada carga tributária existente no Brasil, analisar e viabilizar a 

redução do custo através de um Planejamento Tributário Estratégico é de suma 
importância para manter a competitividade da organização. Vale ressaltar a importância 
da Contabilidade Tributária e Gerencial no processo estratégico, pois ambas 
disponibilizam informações substanciais que permitem a comparabilidade e a projeção 
de novas operações. 

Esse artigo objetivou analisar o impacto tributário advindo das formas de 
comercialização de uma determinada empresa, dadas às inúmeras variáveis que ambas 
estão sujeitas, e com isso, propor soluções que viabilizem a redução da carga tributária 
de forma lícita.  

 Uma possível solução para a redução do impacto tributário seria a 
comercialização integral do produto nacional, pois o mesmo não sofre a incidência do IPI 
devido à isenção do mesmo. Ao realizar a operação dessa maneira, a empresa 
disponibilizará ao mercado um produto mais competitivo e disponibilizar um produto 
mais competitivo é de suma importância no mundo atual, fazendo com que a sua oferta 
seja a escolhida pelos clientes. Mas não só isso, também permite alcançar clientes 
potenciais. 

Através dos conceitos teóricos (pesquisa) e práticos (caso real) apresentados no 
presente artigo, foi possível compreender a importância que há em se conhecer a 
Legislação Tributária abrangente a cada tipo das diferentes formas de comercialização de 
uma empresa. Além disso, verificou-se que o conhecimento da legislação sozinho não 
basta, é de suma importância que haja uma consonância entre o Planejamento Estratégico, 
a Contabilidade Gerencial e a Contabilidade Tributária, pois tal consonância permite que 
a comparabilidade das informações ocorra de forma robusta e eficiente, e com isso, 
possibilite uma tomada de decisão assertiva para a redução da carga tributária da 
organização.  

Devido à abrangência do artigo, é sugerido pelos autores que a metodologia 
utilizada na pesquisa seja aplicada em outras situações que objetivem comparar o impacto 
tributário sobre o preço de venda de outros produtos ou até mesmo comparar a viabilidade 
financeira antes da realização da operação. 
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