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Exemplo 2: 
 
Uma empresa com lucro líquido de R$ 1.000,00 paga R$ 340,00 de Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) – 34% sobre o valor. Por meio do projeto de lei encaminhado hoje 
pelo presidente da República e pelo ministro Fernando Haddad, esta 
empresa pode investir em pesquisas científicas desenvolvidas por 
instituições federais de ciência e tecnologia, podendo excluir do lucro líquido, 
para o cálculo do imposto, de 0,5 a 2,5 vezes o investimento feito. 
 
Caso a empresa invista R$ 100,00 no projeto de pesquisa acadêmica e 
decida reduzir do imposto a integralidade desse valor (1,0 vez), terá R$ 
306,00 em imposto devido –  R$ 1.000,00 - R$ 100,00 (integralidade do 
valor investido na pesquisa científica) = R$ 900,00, valor sobre o qual incide 
o imposto de 34%. Como resultado, tem-se os R$ 306,00 devidos. 
 
Nessa caso, a empresa teve um benefício fiscal efetivo de R$ 34,00 (que é a 
diferença entre os R$ 340,00 devidos originalmente como IRPJ e os R$ 
306,00 pagos de fato). 
 
A titularidade da empresa sobre os direitos da pesquisa é dada pela fórmula: 
Titularidade = Valor do Patrocínio – Benefício Fiscal 
       Valor do Projeto 
 
Portanto, se a empresa bancou todo o custo do projeto (valor investido = 
custo total) e descontou do imposto a integralidade desse valor, ela deterá 
66% da titularidade sobre os direitos da pesquisa. No exemplo dado: 
Titularidade = 100 – 34 = 0,66 = 66%. 
          100 
 
Nesse caso, a instituição científica e tecnológica detém 34% dos direitos 
sobre a pesquisa. 
 
Se o custo da pesquisa foi de R$ 1.000,00 e o valor investido pela empresa 
foi de R$ 100,00, sua participação na titularidade dos direitos é de 6,6% 
(100-34 = 6,6%). 
  1.000 
 
Nesse segundo caso, a instituição científica e tecnológica detém 93,4% dos 
direitos sobre a pesquisa. 
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