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RESUMO 

 

Introdução: A substituição tributária tem ganhado, nos últimos anos, grande importância 

como instrumento para reduzir a sonegação fiscal e incrementar a arrecadação do ICMS pelos 

Estados. O preço de venda dos produtos é um dos pontos chave para o crescimento, 

estabilidade ou falência das empresas. Com isso, é crescente a busca de aprimoramento com 

constante análise na redução de custos para a formulação do preço de venda, sendo analisados 

vários fatores, como matéria prima, mão-de-obra, logística, tecnologia, planejamento 

tributário, entre outros. Objetivo: O estudo objetivou demonstrar a importância do 

conhecimento tributário do ICMS/ST para a elaboração de planejamento de precificação dos 

produtos. Metodologia: A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento do 

estudo foi bibliográfica mediante pesquisa exploratória. A busca das informações foi feita por 

meio de artigos científicos, com o auxílio principal do Google acadêmico. O estudo 

exploratório objetivou familiarizar o pesquisador com o objeto estudado, sendo utilizadas as 

informações coletadas no método bibliográfico, e aplicadas na prática, em uma simulação de 

formulação de preço de venda de um produto com características específicas da pesquisa. 

Para desenvolvimento do estudo, analisou-se a abordagem ICMS/ST na formação do preço de 

venda de produtos de limpeza de empresas optantes pelo lucro real no estado de Minas 

Gerais. Considerações Finais: Para atingir o objetivo, foram esclarecidos os conceitos que 

envolvem o ICMS e a Substituição Tributária, definindo quem são os contribuintes, o fato 

gerador, as alíquotas dos produtos, a formação da base de cálculo e a maneira de se calcular o 

ICMS/ST. Foi apresentada a formação de preço de venda do produto hipotético em análise, 

sendo o Mark-up o método utilizado. E por fim, comprovado que o método utilizado para a 

formação do preço de venda é eficaz. Foi demonstrada a importância do conhecimento 

tributário do ICMS/ST para a elaboração de planejamento de precificação dos produtos visto 
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que, estabelecer o preço de vendas necessita, principalmente, do conhecimento de todos os 

gastos para ter o discernimento necessário da definição do preço ideal. Não se deve somente 

utilizar os aspectos contábeis ou fiscais, mas sim agregar os conhecimentos e vivências 

práticas dos administradores da empresa para que seja tomada a melhor decisão. 
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