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1. Contexto 

Brasil: Produção: 6º  / Consumo interno: 4º / Exp.: 10º / Imp.: 8º / E. Ren.: 1º 

 Crise financeira internacional: Plano Brasil Maior  

 Experiência internacional: Efic. energética +  capac. tecnológica 

 Competitividade mundial: China (60% menor) / México (40% menor) 

 INOVAR-AUTO: negociações ANFAVEA/Governo  nos últimos 5 anos 
(suporte PwC) 

Legislação 
Medida Provisória 

n. 540/2011 

Lei 12.546/2011 Decreto n. 7.819/2012 

Lei n. 12.751/2012 

“poderão usufruir da redução 
das alíquotas do IPI, mediante 
ato do Poder Executivo” 

“Conversão da MP  540/2012” 

“Fica criado o INOVAR-AUTO” 

“Regulamenta o INOVAR-AUTO” 
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2. Impactos na indústria brasileira 

 
 Indústrias automotivas 

 Indústrias que atuam em função 
do setor automotivo, como 
autopeças, pneus etc. 

Direto Indireto 
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3. O que é o INOVAR-AUTO? 

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO 

Definição 

31 de dezembro de 2017 Duração 

Empresas que 
produzam produtos 
beneficiados 

Produtora Comercial Projeto de investimento 

Empresas que tenham projeto 
de investimento aprovado para 
instalação, no País, de 
fábrica, novas plantas ou 
novos modelos de produtos 
beneficiados 

Empresas que não 
produzam, mas 
comercializem, 
produtos 
beneficiados 
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4. Produtos beneficiados 

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 (e.g. 
auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de 
combate a incêndio etc.) 

87.06 
Chassis com motor para os veículos automóveis 
das posições 87.01 a 87.05 
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5. Habilitação 

12 meses renováveis por igual 
período até 2017 (exceto 2012) 

Validade 

Condições 
Gerais  

• Regularidade fiscal (tributos federais) 

• Eficiência energética 

MDIC / MCTI 
Órgão 
concedente 

• Plano de dispêndios em P&D + Eng. / Tec. Básica / Capac. Forn 

• Adesão ao Programa de Etiquetagem Veicular 
Comerciais: 

• Atividades fabris 

• Investimento em P&D (% “Rec. Bruta”) 

• Investimento em Eng. / Tec. Básica / Capac. Forn. (% “Rec. Bruta”) 

• Adesão ao Programa de Etiquetagem Veicular 

Produzam: 

1 habilitação/projeto Fábrica / Nova planta / Projeto industrial: 
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6. Benefícios tributários 

6.1. Crédito presumido restrito (compensar 30 p.p) 

6.2. Crédito presumido regular (incentivar inovação/capacitação) 

6.3. Crédito presumido + suspensão para importados 

6.4. Redução da base de cálculo  

6.5. Redução da alíquota ref. eficiência energética 

 

Incentivos tributários relacionados ao IPI 

Créditos apurados pela matriz 
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6.1. Crédito Presumido Restrito  

Insumos Estratégicos e Ferramentaria 

• Crédito presumido = dispêndios x fator 

• “Manutenção” de percentuais para posteriores a 2013 

Automóveis e Comerciais Leves 

Fator Ano-Calendário 

1,30 2013 

1,25 2014 

1,15 2015 

1,10 2016 

1,00 2017 

Caminhões e Chassis com Motor 

Fator 
Ano-

Calendário 
Período de Apuração da 

Receita Líquida de Vendas 

(1,30 x RPS) + (1,0 x RLM) 
RT 

2013 jul/2011 a jun/2012 

(1,25 x RPS) + (0,95 x RLM) 
RT 

2014 jul/2012 a jun/2013 

(1,15 x RPS) + (0,90 x RLM) 
RT 

2015 jul/2013 a jun/2014 

(1,10 x RPS) + (0,85 x RLM) 
RT 

2016 jul/2014 a jun/2015 

(1,00 x RPS) + (0,85 x RLM) 
RT 

2017 jul/2015 a jun/2016 

RPS: Receita Líquida de Vendas da empresa nos segmentos de caminhões pesados e semipesados e chassis com motor; 
RLM: Receita Líquida de Vendas da empresa nos segmentos de caminhões semileves, leves e médios;  
RT: somatório de RPS e RLM. 
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6.1. Crédito Presumido Restrito 

Insumos Estratégicos e Ferramentaria 

       Valor residual (2): 
meses subseqüentes 
(até 2017) 

       Valor residual (1): saída de 
veículos importados, 
observados os seguintes limites: 

• 30% da base de cálculo do 
IPI; e 

• 4.800 veículos/ano 

Empresas que produzam como as que comercializem, a partir de 2013 na 
seguinte ordem: 

      Pagamento 
do IPI devido 
na saída dos 
produtos 
beneficiados 

1 2 3 
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6.2. Crédito Presumido Regular 

Crédito: 50% dos dispêndios 

Limite: 2% da receita bruta total de venda de bens e serviços, 
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda: 

 

 

 

 

Receita Bruta – Tributos Indiretos 
P&D, inovação e 

FNDCT ≤ 2% x 

2 

P&D 

Crédito: 50% dos dispêndios 

Limite: 2% da receita bruta total de venda de bens e serviços, 
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda: 

 

 

 

 

RB – Trib. 

2 

Capac. forn., eng. e 
tec. ind. básica 

≥ 0,75% x RB – Trib. ≤ 2,75% x  

Capac. Forn. / Eng. / Tec. Ind. Básica 
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6.3. Crédito presumido e suspensão para importados 

30% sobre saída veículos 
importados habilitados 

Crédito 

• 6 meses após o início da comercialização (máx. 24 meses da hab.) 

• Matriz 
Apuração 

Limitação 
do crédito 

Projeto de investimento Empresa 

24 

Capacidade produção 
anual 

x 

Meses restantes 
no ano-calendário 

 Pré operacional: 

 

 Operacional: até 35% do saldo devedor de IPI (até 2017)  

Utilização 48 

Capacidade produção 
anual 

x 

Meses restantes 
no ano-calendário 

• Veículos importados (direta ou indiretamente) 
Suspensã

o 
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6.4. Redução da base de cálculo 

a)  MERCOSUL; 
b) ACE n° 55 (Automotivo MERCOSUL-México) 
c) 38° Protocolo Adicional ao ACE 14 (Brasil – Argentina) 

Período 

Produtos 
Originários 

Empresa As empresas que produzam ou tenha projeto de investimento 

De 01/jan/2013   a  31/jul/2016 

Redução 30% das alíquotas de IPI 

a) ACE n° 02 (Brasil – Uruguai) 
b) Importações realizadas pela empresa habilitada no INOVAR-

AUTO (direta ou indireta), limitado a: (i) média da quantidade 
de veículos importados nos anos de 2009 a 2011, e (ii) 4.800 
veículos (se o valor da média for superior) 

c) Fabricados por encomenda de empresa habilitada no INOVAR, na 
saída do veículo 

d) Fabricados por empresas com volume de produção anual inferior 
a 500 unidades e faturamento anual não superior a 90 MR$ 
 

Outros 
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9.5. Redução da alíquota ref. eficiência energética 

 
Entre janeiro de 2017 e dezembro de 2020, a alíquota do IPI sofrerá a 
redução abaixo mencionada, desde que comercializados pelas 
empresas que atinjam determinado nível de eficiência energética: 

 

 Certos automóveis que consumam 15,46% menos (eficiência 
energética) terão direito a abatimento de 1% da alíquota do IPI. 

 

 Certos automóveis que consumam 18,84% menos (eficiência 
energética) terão direito a abatimento de 2% da alíquota do IPI 
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10. Pontos de atenção 

 
1. Conceito de “insumos estratégicos”  e “ferramentais”/ requisitos de 

origem / “produção” / fabricação própria / mão-de-obra 

2. Controles necessários para investimentos (habilitação/renovação) e/ou 
tomada de créditos 

3. Transferência de créditos entre estabelecimentos 

4. ICMS-ST e ICMS em faturamento direto ao consumidor (Convênio ICMS 
51/00) 

5. Compliance em obrigações acessórias (SPED Fiscal / EFD) 

6. Cálculo de receita bruta 

7. Cotas de importação 

 



Minuta para discussão, 
sujeita a alterações 
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Obrigado! 
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