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ROTA 2030

O Programa Rota 2030 é regulado pela Lei 
13.755/2018 

O programa é destinado a: 

• Montadoras

• Autopeças
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OBJETIVOS

• Estabelecer requisitos obrigatórios para a 
comercialização de veículos. 

• 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. 
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PILARES
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• Condições para comercialização de veículos
novos no país.

• Montadoras e importadores.

Pilar 1

• Estímulo ao investimento em P&D no país.

• Toda empresa da cadeia automotiva.

Pilar 2

• Subsídios para execução de projetos de P&D 

• ICT’s, universidades, autopeças e 
montadoras.

Pilar 3



PILAR 1
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DEFINE
Metas de eficiência energética e segurança
veicular 
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PILAR 2
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TIPOS DE 
ATIVIDADE
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Atividades de pesquisa:

• Pesquisa básica dirigida.

• Pesquisa aplicada.

• Desenvolvimento experimental.

• Projetos estruturantes.

Atividades de desenvolvimento:

• Desenvolvimento.

• Capacitação de fornecedores.

• Manufatura básica.



PROJETO DE 
PESQUISA (NÃO 
ESTRUTURANTE)
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• Pesquisa básica.

• Pesquisa aplicada.

Conhecimento:

• Desenvolvimento 
experimental.

Risco tecnológico:



RISCO 
TECNOLÓGICO

• Definido através de uma ou mais contradições
técnicas que caracterizam o risco e a 
complexidade do projeto.

• A contradição técnica a ser resolvida no projeto
é expressa com a indicação de um parâmetro
técnico que se deseja obter ou melhorar e de 
outro que será degradado, degradação esta a 
ser evitada.
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PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO
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• Desenvolvimento.

• Manufatura básica.

Incerteza tecnológica:

• Capacitação de fornecedores

Transferência de tecnologia:



INCERTEZA
TECNOLÓGICA

A incerteza tecnológica corresponde à
imprevisibilidade do resultado quando da 
implementação de uma tecnologia ou na
combinação de diversas tecnologias em um 
determinado projeto.
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P&D ESTRATÉGICO
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Autonomia 
veicular 

Big data & AI Conectividade 
Desenvolvimento 
de ferramental, 

moldes e modelos  

Manufatura 
avançada 

Nanotecnologia 
Novas tecnologias 

de propulsão 
Pesquisadores 

exclusivos 

Logística Mobilidade



PILAR 3
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REGIME DE 
PEÇAS NÃO 

PRODUZIDAS

Destinação dos recursos provenientes dos 2% do 
Imposto de Importação das autopeças 
enquadradas nos requisitos para o 
desenvolvimento de projetos prioritários de 
pesquisa e desenvolvimento entre Institutos de 
Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas da cadeia 
de fornecimento automotivo. 
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BENEFÍCIO

Isenção do imposto de importação para as novas 
partes, peças, componentes, conjuntos e 
subconjuntos, acabados e semiacabados, 
pneumáticos, sem capacidade de produção
nacional equivalente. 
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CONTRAPARTIDA

Investir em programas e projetos prioritários
(PPPs) para o setor automotivo, correspondente a 
2% do valor aduaneiro.
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LINHAS 
PRIORITÁRIAS E 
COORDENADORAS
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Alavancagem Industrial através do estímulo do 
desenvolvimento de produtos e processos inovadores 
propostos por um grupo de empresas da indústria da 
cadeia automotiva.

Linha 1 
SENAI

Digitalização - Não foi aprovada pois está incluída na linha I 
e IV

Linha 2 
Sem 

Coord.

PD&I na Cadeia Produtiva Automotiva (TRL 3 a 6)
Linha 3 

EMBRAPII

Ferramentas Brasileiras Mais Competitivas
Linha 4 

FUNDEP

Biocombustíveis, Segurança Veicular e Propulsão 
Alternativa à Combustão

Linha 5 
FUNDEP

Desenvolvimento de projetos transversais a todas as linhas 
do programa de projetos prioritários do ROTA 2030

Inovação
& 

Pesquisa
FINEP



PERSPECTIVAS ?
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