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Evolução dos Regimes 
Automotivos com contrapartida 
em P&D
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Rota 2030
I - incrementar a eficiência energética, o desempenho estrutural e a disponibilidade de 
tecnologias assistivas à direção dos veículos comercializados no País;

II - aumentar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no País;

III - estimular a produção de novas tecnologias e inovações, de acordo com as 
tendências tecnológicas globais;

IV - automatizar o processo de manufatura e o incremento da produtividade das 
indústrias para a mobilidade e logística;

V - promover o uso de biocombustíveis e de formas alternativas de propulsão e 
valorizar a matriz energética brasileira; e

VI - integrar a indústria automotiva brasileira às cadeias globais de valor.

Diretrizes

Apoiar o desenvolvimento 
tecnológico, a competitividade, a 
inovação, a segurança veicular, a 
proteção ao meio ambiente, a 
eficiência energética e a 
qualidade de automóveis, 
caminhões, ônibus, chassis com 
motor e autopeças

O Programa Rota 2030 –
mobilidade e Logística vigerá de 
1º de agosto de 2018 à 31 de 
julho de 2023

A habilitação será solicitada ao 
MDIC, e concedida por ato 
específico (ANUAL)

As obrigações e os direitos da 
empresa constarão no Termo de 
Compromisso, conforme 
estabelecido em ato do MDIC



Poderão ainda habilitar-se ao Programa Rota 2030 
- Mobilidade e Logística, como projeto de 
desenvolvimento e produção tecnológica, as 
empresas que tenham:

Habilitações
Empresas que produzam, no 
País, os veículos classificados 
nos códigos 87.01 a 87.06 da 
TIPI, ou as autopeças ou 
sistemas estratégicos para a 
produção destes veículos

Não produzam, mas 
comercializem, no País, os 
produtos referidos acima

Tenham projeto de 
desenvolvimento e produção 
tecnológica aprovado para a 
produção, no País, de novos 
produtos ou novos modelos 
de produtos já existentes 
referidos acima, ou de novas 
soluções estratégicas para a 
mobilidade e logística

em execução, projeto de desenvolvimento e 
produção tecnológica para a instalação de novas 
plantas ou de projetos industriais

projeto de investimento aprovados no moldes do 
Programa Inovar Auto (instalação de fábrica de 
veículos leves com capacidade produtiva anual de 
35mil unidades e com investimento de, no mínimo, 
R$ 17.000,00 por veículo)

projeto de investimento relativo à instalação de 
fábrica, no País,  de veículos leves, com capacidade 
produtiva anual de até 35mil unidades e com 
investimento específico de, no mínimo, R$ 23.300,00 
por veículo

projeto de investimento relativo à instalação, no 
País, de linha de produção de veículos com 
tecnologias de propulsão alternativas à combustão



1206

991

87.01 Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09)

87.02 Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista.

87.03
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte 
de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os 
automóveis de corrida.

87.04 Veículos automóveis para transporte de mercadorias.

87.05
Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-socorros, caminhões-guindastes, 
veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, 
veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de 
pessoas ou de mercadorias.

87.06 Chassis 

Rota 2030 - Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - TIPI



Peças, incluindo pneumáticos, subconjuntos e conjuntos necessários à produção de 
veículos, bem como as necessárias à produção de outras autopeças, incluídas as 
destinadas ao mercado de reposição

Autopeças

Sistemas para propulsão, segurança, tecnologias assistivas à direção, e para gerenciamento 
e controle das funções elétricas ou eletrônicas de veículos

Sistemas Estratégicos

Mobilidade: Condições de deslocamento ou acessibilidade ou inclusão de pessoas no 
espaço geográfico, envolvendo uma ou mais mobilidades por meio de veículos na cidade e 
nas rodovias, por meio de transportes públicos, ou por meio de transportes individuais

Logística: Transporte de bens e mercadorias, gestão de suprimentos e armazenagem, 
considerando o uso de diferentes modais de transporte

Mobilidade e Logistica

O ROTA2030 trouxe a 
possibilidade de 
além das 
Montadoras, outras 
empresas da cadeia 
automotiva aderirem 
ao Programa.

Pendente de 
regulamentação para 
maiores 
esclarecimentos 



Requisitos para Habilitação
Para fins de habilitação no Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística, o 
Poder Executivo federal estabelecerá requisitos relativos à:
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MONTADORAS AUTO-PEÇAS
Rotulagem Veicular

Eficiência energética Veicular

Desempenho estrutural associado a tecnologias 
assistivas à direção

Dispêndios com pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico

Ser tributado pelo regime de Lucro Real e possuir 
Centros de Custo de P&D
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Dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico
Inovar Auto

Pesquisa de 
Desenvolvimento

Pesquisa Básica Dirigida

Pesquisa Aplicada

Desenvolvimento Experimental

Serviço de Apoio Técnico

Engenharia

Desenvolvimento de Engenharia

Tecnologia Industrial básica

Capacitação de Fornecedores

Desenvolvimento de Ferramental

Treinamento

Investimento em Laboratório

Desenvolvimento de Produtos

Rota 2030

Pesquisa & 
Desenvolvimento

Pesquisa Básica Dirigida

Pesquisa Aplicada

Desenvolvimento Experimental

Serviço de Apoio Técnico

Tecnologia Industrial Básica

Capacitação de Fornecedores

Manufatura Básica

Manufatura Avançada

Conectividade

Mobilidade

Logística

Novas Tecnologias de Propulsão

Autonomia veicular

Desenvolvimento de ferramental

Nanotecnologia

Pesquisadores Exclusivos

Big data

Dispêndios Estratégicos



Incentivos do 
Programa

Considerações
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P&D
Dispêndios

Estratégicos

Benefício de 10,2%

Benefício de 2,295%

Dispêndios classificáveis
como operacional de 

acordo com o RIR

A utilização será limitada 
ao imposto devido do 

período

Possibilidade de dedução 
em apurações 

subsequentes, limitado à 
30% dos tributos (carry

over)

Os créditos serão 
reconhecidos como 

Resultado Operacional, e 
não tributados 

(IRPJ/CSLL/ PIS/Cofins)

Este benefício não exclui 
a utilização de outros 

incentivos fiscais voltados 
à inovação tecnológica

Sem Incentivos Rota 2030 (MP 
843/18)

Lei do Bem 
(11.196/05)

Rota 2030 + Lei 
do Bem

Receita 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
Despesas/Custo -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 
Despesas com P&D -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 

Receita - Rota 2030 - 10.200,00 - 10.200,00 

Receita - Rota 2030 (estratégico) - 2.295,00 - 2.295,00 

Resultado Operacional 400.000,00 412.495,00 400.000,00 412.495,00

Efeito Rota 2030 - -12.495,00 - -12.495,00 
Exclusão Adicional - Lei do Bem 
(60% do P&D) - -60.000,00 -60.000,00 

Base de cálculo do IRPJ e da CSLL 400.000,00 400.000,00 340.000,00 340.000,00 

IRPJ e CSLL devidos (34%) 136.000,00 136.000,00 115.600,00 115.600,00 

Saldo restante a Pagar (IR/CS) 136.000,00 123.505,00 115.600,00 103.105,00 

Saving (%) - 12,495% 20,400% 32,895%



Regime tributário para a importação das partes, peças, componentes, 
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, sem 
capacidade de produção nacional equivalente, todos novos. 

O que é

Isenção do imposto de importação para os produtos, quando destinados à 
industrialização de produtos automotivos.

Importação com destino aos seguintes produtos

automóveis e veículos 
comerciais leves com até um 
1500 Kg de capacidade de carga;

ônibus;

caminhões;

tratores rodoviários para 
semirreboques;

chassis com motor, incluídos os 
com cabina;

reboques e semirreboques;

carrocerias e cabinas;

tratores agrícolas, colheitadeiras e 
máquinas agrícolas 
autopropulsadas;

máquinas rodoviárias 
autopropulsadas; e

Autopeças. 

Aplicação, no País, de 2% em projetos de P&D e 
inovação e em programas prioritários de apoio ao 
desenvolvimento industrial e tecnológico para o setor 
automotivo e sua cadeia, em parceria com:

Benefício

Contrapartida

ICTs

Empresas públicas com foco em desenvolvimento e na 
sustentabilidade industrial e tecnologia para mobilidade e logística

Entidades Brasileiras de ensino

Entidades Sociais (Lei 9.637/98) que promovam PD&I para o setor

Regime de Autopeças não Produzidas



• Medida Provisória nº 843, de 5 de julho de 2018 (“MP 843/18”) – Trâmite no Congresso Nacional

Public. MP
(6/7/2018)

Designação
(9/7/2018)

Prazo emendas -
81 apresentadas

(13/7/2018)

1ª Reunião da Comissão 
(8/8/2018)

Prazo(s) conversão MP (art. 62, §7º, CF):

 60 dias: 4/9/2018
 120 dias: 3/11/2018

 Presidente: Sen. Eduardo Amorim (PSDB-SE)
 Relator: Dep. Alfredo Kaefer (PP-PR)

Parecer
(pendente)

Votação – maioria simples
(pendente)

Votação – maioria simples
(pendente)

Apenas se houver alteração 
na redação original da MP



ROTA 2030
Regime

Importação
Autopeças

Outros
Assuntos

Requisitos
Obrigatórios

• Inclusão das datas para os 3 ciclos do Rota 2030.

• Aumento do percentual dos dispêndios (60%; 80%; 
100% e 160%). 

• Taxa SELIC para a correção dos créditos.

• Exclusão do limite de 30% para períodos 
subsequentes.

• Detalhamento do conceito de "ferramental" e das 
etapas para o seu desenvolvimento

• Exclui o limite de 20% para o cumprimento dos 
dispêndios em P&D mediante depósito.

• MP 843/18

• Cumulação da redução de alíquota do IPI de 
"eficiência energética" de 2 pontos percentuais com 
a de "desempenho estrutural" de 1 ponto percentual.

• Aumento para 3 meses do prazo para a 
realização dos dispêndios

• Inclusão das empresas com projeto de 
investimento.

• Utilização do saldo de créditos de IPI pelas 
empresas habilitadas no Inovar Auto na 
modalidade de projeto de investimento.

• Extensão do benefício da Lei n. 9.440/97 até 
31/12/2025.

40

19
14
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A 
implementação 
do Rota 2030 
trará diversos 
desafios às 
empresas 
habilitadas. 

O time de R&D 
Tax Consulting 
da KPMG 
possui vasta 
experiência em 
benefícios 
fiscais com 
trabalhos em 
toda a cadeia 
automotiva.

Mapeamento das áreas elegíveis

Elegibilidade das atividades de P&D e 
dos itens considerados Estratégicos

Identificação dos produtos ou soluções 
estratégicas, com sua descrição e 

características técnicas

Estruturação de ICTs e parcerias com 
Universidades

Reportes Periódicos / MCTIC/ MIDC / 
RFB

Revisão dos contratos nas aquisições e 
operações estratégicas

Estruturação do pipeline de P&D para 
otimização do benefício

Rota 2030: Os desafios da Empresa

PMO – Gerenciamento do Programa

Auditorias do Governo Aproveitamento e Procedimentos para 
utilização dos Créditos Tributários



Wiliam Calegari
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+55 (11) 3940-5103 | wcalegari@kpmg.com.br
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