
E - B O O K
ROTA 2030



O Programa Rota 2030 foi criado pela Lei Federal nº 

13.755/2018, e possui o objetivo principal de incentivar 

os Projetos de Pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 

toda cadeia do setor e também tem como objetivo 

estimular a modernização do mercado 

a longo prazo através de incentivos fiscais, de modo 

que o resultado final será aproveitado à toda sociedade, 

por meio do aumento da eficiência energética e da 

segurança dos veículos comercializados no país. 

O programa Rota 2030 apresenta 3 benefícios, são eles:

ROTA 2O30



Nessa primeira parte do programa, é estabelecido os 

requisitos para a comercialização de veículos novos 

produzidos no País e para a importação de veículos 

novos classificados nos códigos da Tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), os 

referidos requisitos são relativos a metas corporativas 

de rotulagem e eficiência energética veicular e 

desempenho estrutural e tecnologias assistivas à 

direção: 

• Rotulagem veicular;

• Eficiência Energética;

• Desempenho estrutural e tecnologias assistivas 

à direção.

Redução do IPI na comercialização 
ou importação de veículos novos 
produzidos no País



Com o benefício, empresas poderão fazer jus 

a dedução do IRPJ e CSLL devidos, proporcional ao 

volume de dispêndios realizados no país em P&D. De 

acordo com o previsto na legislação do Rota 2030, 

o benefício corresponde a um retorno que pode variar 

entre 10,2% e 12,5% do valor dos dispêndios realizados.

Os requisitos para usufruir dos benefícios são:

• Lucro Real;

• Centro de Custo de P&D;

• Situação regular em relação aos tributos federais; 

• Investimentos mínimos em P&D.

Condições para de benefício 
tributário à empresa que realizar 
dispêndios em P&D no País



O referido Regime Tributário isenta do imposto de 

importação a importação das autopeças sem produção 

nacional equivalente, tendo como contrapartida a 

realização, pelos importadores, de dispêndios 

correspondentes a dois por cento do valor aduaneiro, 

em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e 

em programas prioritários de apoio ao 

desenvolvimento industrial e tecnológico para o setor 

automotivo e sua cadeia.

Regime de Autopeças Não 
Produzidas



O conceito de Pesquisa e Desenvolvimento de Inovação 

Tecnológica é muito amplo. Considera-se o conceito de inovação 

tecnológica: ‘’concepção de novo produto ou processo de 

fabricação, tem como a agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, 

resultando maior competividade no mercado’’. Desse modo, se faz 

importante a atuação do FI Group para realização de uma análise 

cuidadosa de verificação do P&D na empresa. 

Para saber mais sobre o conceito de P&D, baixe o Manual de 

Frascati gratuitamente: 

https://mailchi.mp/f-iniciativas/manual-de-frascati

Mas o que define a atividade ser 
de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Inovação Tecnológica?



A empresa fabricante de autopeças elegíveis ao 

programa Rota 2030 no Brasil pode habilitar-se no 

programa ainda que o veículo não seja produzido no País, 

ou seja, apesar das autopeças serem fabricadas no País, 

serão exportadas e o veículo final não será produzido 

aqui, importando somente que os requisitos das 

autopeças sejam observados.

Você sabia?



O descumprimento de requisitos de compromissos, 

previstos na Lei ou no regulamento do Programa do Rota 

2030, poderá acarretar em algumas penalidades, dentre 

elas o cancelamento da habilitação, e neste caso é 

importante esclarecer que seus efeitos são retroativos, ou 

seja, o estorno será correspondente ao benefício auferido 

durante a habilitação da empresa ao programa.

Dessa forma, para garantir o sucesso na obtenção dos 

incentivos fiscais relacionados à Pesquisa e 

Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (PD&I), é 

importante um acompanhamento profissional e 

personalizado. Sendo assim, o FI Group está totalmente 

Qual a importância de contar com 
uma empresa especializada na 
obtenção de incentivos fiscais?



focada nos aspectos financeiros que envolvam P&D, por meio de 

uma equipe própria formada por engenheiros técnicos 

especializados em diversas áreas de atuação, garantindo assim, 

soluções adaptadas às necessidades dos clientes. 

Somos uma empresa especializada na obtenção de incentivos 

fiscais e financiamentos relacionados à Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação Tecnológica (PD&I). Com mais de 20 anos de experiência 

na Europa, o FI Group trouxe toda sua expertise técnica e fiscal ao 

Brasil e tem auxiliado muitos clientes a conquistarem benefícios 

fiscais, principalmente com a Lei do Bem (Lei 11.196/05), a Lei de 

Informática(Lei 8.248/91), o Rota 2030 (Lei 13.755/18) ou na gestão do 

fomento à inovação.

Qual a importância de contar com 
uma empresa especializada na 
obtenção de incentivos fiscais?
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