
5 mitos que te impedem 
de aproveitar as vantagens 

do Lucro Real
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O senso comum vem mentindo para você 
e deixando o seu caixa limitado. 

Dizem que o Lucro Real é caro, que 
afoga as contas da sua empresa, que é 
trabalhoso e, por consequência, te faz 
perder tempo e dinheiro. 

Porém, nada disso é verdade, o Lucro Real 
tem se mostrado uma ótima alternativa 
para empresas que crescem e buscam 
expandir seus horizontes no mercado. 

Isso significa que ele pode sim ser um 
regime tributário econômico, que pode 
trazer mais segurança financeira ao seu 
negócio e que, longe de ser a última 
alternativa, pode até mesmo ser a 
primeira opção para prosperar. 

Nós, da Fas group, ajudamos diversos 
negócios a crescerem com uma 
verdadeira mudança na cultura 
empresarial, na qual o controle financeiro 
e a redução da carga tributária andavam 
lado a lado. 

Por isso, neste e-book, queremos 
desmistificar aquilo que você, empresário, 
vem ouvindo sobre esse regime e mostrar 

Por que ler 

este e-book?

como aproveitar benefícios fiscais 
valiosos. 

Acima de tudo, queremos que você 
cresça com estratégia, com alto 
desempenho e tendo destaque no 
mercado. E tudo isso é profundamente 
afetado pela forma com a qual você 
recolhe impostos. 

Pague menos impostos e de forma 
correta, sem pôr em risco a sua 
regularidade fiscal - esse será um passo 
decisivo para o desenvolvimento do seu 
negócio. 

Pague impostos da forma errada… E 
chegue a trabalhar de 1.483 a 1.501 
horas por ano para pagar impostos como 
inúmeras empresas já fazem, segundo o 
Banco Mundial, sem sequer ver o fruto de 
tanto trabalho. 

Leia este e-book até o final e escolha o 
caminho certo para a sua empresa. 

Confira os principais mitos sobre o Lucro 
Real e conheça a verdade que tanto 
escondem de você. 
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Esse é o mito mais comum e vamos 
explicar o porquê de não ter fundamento.

A ideia de muitos empresários é que não vale a pena 
migrar para o Lucro Real, se não são obrigados ou 

não faturam acima de R$ 78 milhões. 

A verdade é que o Lucro Real é a mina de 
ouro dos benefícios fiscais para quem 

realmente sabe aproveitá-los, e ajusta o seu 
negócio a ele. 

O primeiro exemplo são o PIS e COFINS, 
que podem ser apurados pelo regime não-
-cumulativo e que consideram créditos de 
alguns custos, abatendo valores de acordo 

com a receita. 

Também há deduções específicas que 
somente empresas enquadradas no Lucro 
Real dispõem, como as que ocorrem para 

doações, patrocínios, projetos culturais, 
programa de combate ao câncer, dentre 

outras.

Trata-se de um incentivo fiscal da legislação 
tributária para que a sua empresa cresça e 

ajude outras pessoas. 

1. “O Lucro Real é 
caro e compromete 
o faturamento da 
empresa”
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No entanto, vamos voltar à questão: o Lucro Real só vale a pena para grandes negócios 
que acumulam milhões ou para aqueles que são obrigados? 

Não. Se a sua empresa está em processo de crescimento e faz constantes 
investimentos, por exemplo, é possível deduzir os valores gastos na escalabilidade do 
seu negócio.

Um exemplo prático de um dos nossos clientes: recomendamos a ele que alugasse 
computadores novos sempre que fosse preciso. O valor poderia ser deduzido na 
apuração porque representa um custo. 

O resultado? Essa empresa pode renovar a sua tecnologia todos os anos quase a 
custo zero, uma vez que os valores são abatidos nos impostos. É um jogo de ganha-ga-
nha para um faturamento mais alto e para sua segurança fiscal. 

Então, não, não é algo custoso e que compromete o faturamento, é uma saída 
estratégica alinhada à legislação. 

Tendo uma contabilidade especializada ao seu lado e entendendo as possibilidades que 
podem haver para seu empreendimento, esse regime pode sair mais “barato” para o 
seu caixa do que outros.

2. “A apuração do Lucro Real é demorada e 
difícil, tirando o tempo da minha gestão”.

A apuração do Lucro Real não é 
demorada, apesar de requerer 
cuidados. 

Primeiro, esse processo pode ser 
delegado ao seu contador, permitindo 
que você tenha tempo para se dedicar 
à sua gestão empresarial. 

Segundo, o tempo de apuração é 
outro aspecto que pode ser estratégico 
para a sua empresa.
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O regime Lucro Real permite que o recolhimento aconteça trimestralmente, 
acompanhando o desempenho financeiro do seu negócio nos períodos de:

Também permite que seja feita a apuração anualmente, dando mais flexibilidade 
para ajustar o seu financeiro e os balanços contábeis, ocorrendo sempre no dia 

31 de dezembro. 

O IRPJ e a CSLL, que são pagos mensalmente, são considerados uma antecipação dos 
valores apurados no balanço anual. Se houver saldo positivo ou negativo, os valores 

devem ser pagos ou compensados. 

Novamente, tudo é questão de estratégia.

Esse é um mito travestido de 
verdade. 

Veja bem: sim, uma empresa no 
Lucro Real tem que ter um controle 
mais rigoroso, a fim de apurar 
corretamente os valores a serem 
pagos e evitar prejuízos fiscais. 

Porém, em um país no qual 20% 
das empresas fecham as portas 
ainda no primeiro ano por falta de 
planejamento financeiro, esse pode 
ser mais um alicerce para a sua 
segurança financeira. 

Isso é tão evidente que, se nos seus 
balanços contábeis é identificado 
algum prejuízo mensal, seu 

1º de janeiro a 
31 de março

1º de abril a 
30 de junho

Entre 1º de 
julho e 30 de 
setembro

1º de outubro 
a 31 de 
dezembro

3. “O Lucro Real dá muito trabalho, pois 
exige um controle financeiro complexo”
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negócio estará isento de pagar impostos como o IRPJ e a CSLL. 

É a oportunidade para construir um negócio sólido, dificilmente afetado pelas marés 
baixas da economia brasileira. 

Esse controle financeiro irá te ajudar a entender o fluxo do seu dinheiro, trazendo um 
panorama completo da sua situação financeira, dos pontos fracos e fortes e de quais 
investimentos possuem um alto potencial de retorno. 

Realmente, o Lucro Real exige uma mudança na cultura financeira da sua empresa e 
um maior controle.

Porém, em um cenário tão instável quanto o mercado brasileiro, ter controle da 
situação significa: 

l Fugir dos riscos de operar no vermelho; 
l Evitar prejuízos que atrasam a escalabilidade do seu negócio; 
l Garantir que a sua empresa resista à crises, a baixas no mercado e não entre na 
estatística de quase 60% das empresas que fecham as portas em 5 anos.

Certamente, a essa altura, você já deve ter percebido os motivos pelos quais isso é 
um mito.

Vamos lá, o fato do Lucro Real apurar valores somente sobre o lucro não o torna 
prejudicial. Na verdade, é o contrário: é a certeza de que você pagará um valor 
justo sobre a receita gerada. 

É o outro lado da moeda que não costumamos enxergar: o da segurança 
financeira e fiscal. 

Sua empresa não sofrerá caso não dê muitos lucros, como pode acontecer no 
Lucro Presumido e no Simples Nacional, e, ao mesmo tempo, irá pagar um valor 
compatível com os lucros obtidos. 

4. “O Lucro Real só vale a pena quando a 
empresa dá prejuízos. Quando dá lucros, 
ele consome boa parte do faturamento”.
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Não é como se o Fisco pudesse tomar boa parte do seu faturamento sempre 
que o seu negócio cresce. Além de haver alíquotas que determinam tais 
quantias, ainda há as inúmeras possibilidades de dedução. 

Ou seja, dentro do valor a ser pago, ainda podem haver “descontos” vantajosos 
na hora do seu recolhimento.

5. “Eu teria que mudar todo o financeiro 
da minha empresa para ser adequado ao 

Lucro Real”

Talvez, esse seja o mito mais próximo da verdade que tratamos neste livro. 

O financeiro da sua empresa realmente tem que se adaptar, mas queremos focar em 2 
principais pontos: 

1) Isso pode ser o start para a sua prosperidade; 
2) Esse processo não precisa ser trabalhoso e você sequer precisa fazê-lo. 

A mudança de cultura empresarial e de mindset é necessária para as empresas que 
querem um alto desempenho e ser destaque no mercado. 

Grande indústrias, comércios e prestadoras de serviços não cresceriam se a mentalida-
de delas fosse se manter enclausuradas nas supostas facilidades do Simples Nacional. 

Não investiriam e conseguiriam deduções sobre valores gastos em melhorias se estives-
sem no Lucro Presumido. 

Um passo a mais teve de ser dado. O medo das guias de recolhimento teve que ser dei-
xado para trás para escalarem e faturarem milhões, empregando pessoas, reforçando a 
sua marca no mercado e se expandindo com franquias e filiais. 

É preciso abandonar o pensamento pequeno e abraçar os desafios de sonhar grande. O 
Lucro Real é um aliado nisso, não inimigo. É a chave que abre as portas, não a que fe-
cha. 

Por fim, o ponto dois é realmente aquilo que torna essa mudança tão promissora. 
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Você não precisa fazer isso sozinho(a). Não precisa pensar em estratégias, conhecer a 
legislação tributária, ou se perder em meio a cálculos, relatórios, demonstrativos e mé-

tricas de desempenho. 

Conte com especialistas contábeis focados em fazer pequenas e médias empresas se 
tornarem grandes usando o Lucro Real a seu favor.

Esse é o diferencial que queremos destacar neste e-book.

A Fas group é uma contabilidade que se preocupa com o seu futuro. Justamente por 
isso, nos diferenciamos oferecendo um serviço especializado no Lucro Real. 

Sabemos que ele pode ser a oportunidade de alavancar os seus resultados e 
oferecemos uma gestão financeira completa, voltada para um desempenho de 
alto nível. 

Contamos com mais de 59 anos de experiência, auxiliando negócios não apenas a 
estarem em conformidade legal, mas também a se desenvolverem no mercado.

Disponibilizamos a você um serviço de BPO Financeiro e uma terceirização do setor 
de finanças, por meio de um time competente e comprometido com o seu sucesso, 
possibilitando benefícios como: 

l Redução de custos trabalhistas, por não ser necessário contratar colaboradores para 
o departamento em questão; 
l O apoio de especialistas para cuidar das finanças do seu negócio;
l Auxílio na tomada de decisão para que você invista naquilo que realmente trará 
retornos lucrativos.

Tenha a parceria certa 
para desenvolver um 
negócio próspero
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Entre em contato!

Sendo assim, conte conosco para prosperar, transformar a cultura financeira da sua 
empresa e desenvolver um negócio que resiste aos tempos baixos do mercado, 
aproveitando as melhores oportunidades na alta dele. 

Estamos à sua disposição para traçar um planejamento financeiro e tributário eficiente, 
a fim de que sua empresa alcance patamares mais altos. 

WhatsApp 
(19) 99320-4214

E-mail
novosnegocios@fasgroup.com.br

Nosso Endereço
R. Reg. Feijó, 170 - Cidade Nova I, Indaiatuba - SP, 13334-090


