


Em 1992 nasceu a Komedi, empresa que deu origem a um grupo de 
empresas que hoje possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Campinas, mas que atua continuamente em todo o território nacional, o 
Grupo Komedi.

Ao longo das últimas duas décadas já prestamos serviços para centenas de 
empresas nacionais e multinacionais de grande porte.

Trabalhamos nas áreas de Recuperação de Tributos (PIS/Co�ns, Folha de 
Pagamento), uso de incentivos �scais para cultura (Rouanet, ProAC SP e ISS 
Rio) e para Inovação Tecnológica (Lei do Bem e Rota 2030).



 

 

  

  

Rota 2030

MOBILIDADE E LOGÍSTICA: OBJETIVOS

Estímulo à geração de inovação por 
meio da pesquisa e desenvolvimento 
(P&D).

Sustentabilidade veicular: redução 
das emissões de CO2 e do consumo 
de combustível, e valorização dos 
biocombustíveis.

Evolução da segurança veicular.



Rota 2030

QUEM
• Empresas que produzam, no país, veículos e autopeças, ou os sistemas estratégicos para a produção dos veículos 
classi�cados nos códigos 87.01 a 87.06, da tabela TIPI;
• Tributadas pelo Lucro Real;
• Que invistam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D).

COMO
• Habilitação junto ao MDIC;

• Comprovação, no ano-base, dos investimentos em P&D;

• Comprovação de regularidade �scal

QUANDO
• A partir de 01/08/2018 até 30/11/2023.



Rota 2030

• Dispêndios P&D = 100
• Base limite 100% = 100
• Exclusão de 30% = 30
• IRPJ e CSLL = 34%
• Benefício = 10,2%

• Dispêndios P&D Estratégico = 100
• Base limite 45% = 45
• Exclusão de 15% = 7
• IRPJ e CSLL = 34%
• Benefício = 2,3%

• Dedução de até 12,5% do 
IRPJ e CSLL para produção 
de automóveis, caminhões, 
ônibus, chassis com motor e 
autopeças.

10,2% +

2,3%

TOTAL: 12,5%



Rota 2030

FORMA DE TRABALHO

1 - Contrato de trabalho
• A empresa não tem custo, pois o Grupo Komedi recebe apenas um valor proporcional ao ganho da empresa.
• A empresa tem ganho real, especialmente por meio da redução do IR e CSLL. 

2 - Reunião com equipes internas da empresa para treinamento no levantamento de dados de P&D e inovação. 
Busca dos projetos signi�cativos para melhor custo benefício no uso do incentivo.

3 - Coleta de dados da empresa.
Criação e cadastro de relatórios para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (até 31/07 do ano seguinte).

4 - Aprovação pelo MCTIC.

5 - O processo nunca termina e novamente retornamos ao processo sistematização e melhores práticas da coleta 
de dados.



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES



www.KOMEDI.com.br

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO

CAMPINAS

11 2078.3690
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19 3234.4864


