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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar os aspectos tributários do Programa de Incentivo à 

Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva – INOVAR-AUTO, sob o ponto 

de vista das empresas destinatárias dos incentivos, em especial, as fabricantes de veículos. O 

INOVAR-AUTO foi instituído em 2012 no âmbito do Plano Brasil Maior, conjunto de 

iniciativas de política industrial do governo brasileiro. Tem como metas o estímulo à 

inovação, o fortalecimento da cadeia de fornecedores e o aumento de eficiência energética e 

dos padrões de segurança dos veículos comercializados no país. Suas regras têm validade de 

2013 a 2017 e seu mecanismo é a concessão de créditos e isenções tributárias aos fabricantes 

e importadores de veículos, que em contrapartida têm que assumir compromissos de execução 

no país de atividades fabris, patamares mínimos de dispêndios com pesquisa, 

desenvolvimento, engenharia e tecnologia, participação em programa de etiquetagem veicular 

e atingir metas de melhoria nos padrões de consumo e emissões dos veículos. Do ponto de 

vista metodológico, o presente estudo é um trabalho exploratório sobre práticas jurídicas, que 

se utiliza primordialmente de fontes primárias. Examina as regras do INOVAR-AUTO para 

identificar as atividades necessárias para o cumprimento de seus requisitos e os principais 

riscos e obstáculos para as empresas participantes. A partir deste exame, o estudo trata em 

maior detalhe de dois temas: primeiro, a complexidade de operação do sistema desenvolvido 

pelo governo, em conjunto com o setor automotivo, para apuração do conteúdo nacional nos 

insumos, fator gerador dos créditos. Segundo, a formatação das metas de eficiência 

energética, os desafios para atingi-las e os riscos por eventual fracasso. O trabalho avalia as 

opções disponíveis para as empresas do setor, para concluir pela inviabilidade de não adesão 

ao INOVAR-AUTO. Também faz um balanço dos benefícios e problemas para as empresas, 

bem como descreve as bases da nova proposta de política para o setor, denominada Rota 2030 

e que substituirá o INOVAR-AUTO a partir de 2018. São discutidos os fatores que podem 

influenciar o novo regime, tais como os resultados de solução de controvérsia na OMC e as 

novas tendências tecnológicas para veículos. A pesquisa busca antecipar possíveis impactos 

da Rota 2030 para as empresas automotivas. 

Palavras-chave: INOVAR-AUTO, regime automotivo, conteúdo nacional, veículos 

automotores, incentivos tributários, incentivos à inovação, eficiência energética, Rota 2030. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to evaluate tax aspects of the Program of Incentives to the 

Technological Innovation and Enhancement of the Production Chain – INOVAR-AUTO from 

the point of view of the companies contemplated with such incentives, in special the vehicle 

manufacturers. INOVAR-AUTO was enacted in 2012 as part of a wider range of industrial 

policies named Greater Brazil Plan (“Plano Brasil Maior”) implemented by the Brazilian 

government. This regime has as objectives to incentive innovation, to strenghten the supply 

chain and to increase the energy efficiency and safety standards of the vehicles marketed in 

the country. The incentives are valid from 2013 through 2017 and its mechanism is the grant 

of tax exemptions and credits to the manufacturers and importers of vehicles, which in 

exchange have to commit themselves to perform certain manufacturing actitivies in the 

country, to reach minimum thresholds of spending in research, development, engineering and 

technology, to adhere to a vehicle labeling program and to achieve improvements on the 

patterns of consumption and emissions of the vehicles. The methodology of this study is the 

exploratory work of legal practices, using mainly primary sources. The examination of the 

INOVA-AUTO rules leads to the identification of the activities necessary for the fulfillment 

of the program requirements and the main risks and obstacles for the participating companies. 

From this analysis, the research treats two matters in further detail: first, the complexity to 

operate the system developed to estimate the national content in the components and raw 

materials, from where the credits are generated. Second, the design of the energy efficiency 

targets, the challenges to meet them and the risks of a possible failure. The work evaluates the 

options available to the automotive companies and concludes for the unfeasibility of not 

adhering to INOVAR-AUTO. There is also a balance of benefits and burdens to the 

automotive companies, as well as a description of the drivers of a new policy proposed for the 

sector, named Route 2030 (“Rota 2030”), which will replace INOVAR-AUTO from 2018 on. 

The text assess the factors that may influence the new rules, as the results of the dispute 

resolution panel at the WTO and the new technological trends for vehicles. This research 

seeks to anticipate possible impacts of Route 2030 to the automotive companies. 

Keywords: INOVAR-AUTO, automotive regime, national content, tax incentives to 

innovation, energy efficiency, Route 2030.  
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INTRODUÇÃO 

I.1 Apresentação do tema. 

O objeto deste trabalho é o estudo de aspectos tributários do INOVAR-AUTO, 

programa de incentivos destinado ao setor automotivo e coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC. O programa foi lançado 

em 2012 como parte do Plano Brasil Maior - PBM, conjunto de iniciativas de política 

industrial do governo federal. 

Há uma farta literatura sobre as ações de política industrial no Brasil, incluindo a 

análise das iniciativas especialmente destinadas ao setor automotivo, obras dentre as quais se 

mencionam, como exemplos, os trabalhos de Arbix (2007) e Schapiro (2015). Este texto não 

traz novo histórico ou sumário desta discussão, mas busca elementos destas referências para 

contextualizar alguns aspectos do INOVAR-AUTO e as controvérsias a seu respeito. 

 Nesta linha, Gustavo Roxo (2016, p. 80) mostra que, após o recuo da ação do estado 

na década de 1990, nos governos dos presidentes Fernando Collor e Fernando Henrique 

Cardoso, a primeira década do século XXI viu a retomada da concepção do governo como 

protagonista do processo de desenvolvimento. Esta tendência se consolidou a partir do 

segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e teve continuidade nos governos de Dilma 

Rousseff. 

Dessa maneira, o governo federal instituiu o Plano Brasil Maior por meio do Decreto 

nº 7.540, de 2 de agosto de 2011, “com vistas a integrar as ações governamentais de política 

industrial, tecnológica e de comércio exterior”. O decreto estabeleceu quais seriam os 

ministérios participantes do plano, indicou os órgãos de assessoria técnica e estratégica e 

delineou seu sistema de gestão. Trazia os objetivos declarados de “acelerar o crescimento do 

investimento produtivo e o esforço tecnológico e de inovação das empresas nacionais, e 

aumentar a competitividade dos bens e serviços nacionais”.1 

A partir desta estrutura, foram lançados planos específicos para diversos segmentos da 

                                                             
1 Citações respectivamente do caput e do §1 º do Art. 1º do Decreto nº 7.540, de 2 de agosto de 2011. 
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economia, como ilustra a figura a seguir.2 

Figura I.1 Setores contemplados pelo Plano Brasil Maior. 

 

 Extraída de MDIC. “Curso de Formação de Analistas de Comércio Exterior 2014” 

Como parte destas ações do Plano Brasil Maior, instituiu-se um regime especial de 

tributação para o setor automotivo.  

Isto não foi “propriamente uma novidade”, segundo Schapiro (2015, págs. 2 e 5), que 

destaca o setor automotivo como um “cliente permanente das políticas públicas de incentivo”. 

Importante ter em perspectiva a avaliação de Schapiro de que, em lugar de promoverem a 

inovação ou a formação de novas competências econômicas, nossas políticas públicas, 

instituídas por meio de incentivos tributários, serviriam mais para proteger segmentos já 

estabelecidos, com ações incrementais e de curto alcance. Na terminologia que o autor 

menciona, a nossa prática é a de um “Estado pastor” e não um “Estado parteiro”, gerador de 

competências. 

                                                             
2 Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. Plano Brasil 
Maior 2011-2014. Inovar para competir. Competir para crescer. Brasília, DF, 12 de julho de 2012, 23 p. 
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Este é um ponto de vista para se considerar durante a leitura deste trabalho, com a 

ressalva de que não é sua finalidade avaliar o INOVAR-AUTO como política pública. Porém, 

o exame dos impactos dos incentivos e restrições do regime sobre as empresas por ele 

afetadas permite adicionalmente este olhar sobre o potencial de tais regras como indutoras de 

inovação e de novas competências. 

I.2 Problemas propostos pela pesquisa. 

A questão principal do trabalho é avaliar os aspectos tributários do INOVAR-AUTO 

sob o ponto de vista das empresas destinatárias dos incentivos, em especial, as empresas 

fabricantes de veículos3. 

Este exercício, porém, parte de uma premissa: o objeto da análise são os impactos para 

as empresas que optaram pela participação no programa. As montadoras e importadoras de 

veículos não foram automaticamente submetidas ao regime especial de tributação, mas 

tiveram que pleitear sua participação e passar por um processo de habilitação, no qual 

assumiram uma série de compromissos.  

Havia alternativas: não participar do programa, ou então contestá-lo judicialmente. O 

exame destas opções é a primeira etapa do capítulo de análises ao final do presente texto, 

discussão da qual se antecipam algumas hipóteses. 

Como o programa se estrutura a partir de uma barreira tributária, criada pela elevação 

generalizada das alíquotas de IPI incidentes sobre os produtos deste segmento, a opção 

voluntária pela não participação deixaria a empresa exposta em termos competitivos. Para os 

consumidores, os preços finais de seus produtos seriam muito mais altos do que aqueles das 

empresas concorrentes, estas habilitadas no INOVAR-AUTO. 

Para as empresas somente importadoras, a não participação implicaria em não ter nem 

sequer as cotas de produtos que podem ser trazidas ao país sem o acréscimo de tributação. 

                                                             
3 O regime automotivo do INOVAR-AUTO tem uma multiplicidade de regras que são diversas para os 
segmentos de automóveis, veículos a diesel (caminhões e chassis com motor), veículos especiais, etc. Como 
orientação para a leitura deste texto, a descrição do programa toma como base as regras aplicáveis à categoria 
de veículos de passageiros e comerciais leves (estes entendidos como veículos de carga com até três toneladas 
e meia de peso bruto total - PBT), porque estas compõem o conjunto mais amplo e detalhado de normas, além 
de se aplicarem ao segmento com maior representatividade econômica e de maior volume de produção. As 
regras específicas das outras categorias de veículos estão destacadas ao longo do texto, sempre que sejam 
relevantes para a compreensão do programa e que fujam ao padrão tomado como referência.  



16 
 

 
 

A opção de contestar o programa e buscar a declaração de invalidade de suas normas é 

uma possibilidade teórica, já que as regras dos tratados se incorporam ao ordenamento interno 

e todo aquele que se sentir prejudicado tem o direito de acesso à Justiça. Porém, tal iniciativa 

teria que partir de alegação de infração a tratados econômicos internacionais dos quais o país 

é parte. 

Esta rota levaria a empresa a uma complexa e arriscada equação jurídica: os desafios 

de ver reconhecido o foro para discussão, de identificar qual provimento judicial seria viável, 

de estimar as chances de se obter sucesso em tal litígio e avaliar por quais consequências teria 

que passar, durante o prazo necessário para eventualmente conseguir alguma proteção. 

Estas questões serão retomadas em maior detalhe ao longo deste trabalho, porém, 

ainda um outro aspecto deve ser levado em consideração: as normas do INOVAR-AUTO 

foram objeto de negociação entre o governo e as entidades representativas do setor, como a 

Associação Nacional de Veículos Automotores – ANFAVEA e o Sindicato Nacional da 

Indústria de Componentes para Veículos Automotores - SINDIPEÇAS. Ao ser lançado, o 

programa já trazia em seu bojo o entendimento prévio entre o governo e as empresas 

destinatárias. 

Portanto, a premissa é a da participação da empresa destinatária no INOVAR-AUTO. 

O exame do quadro de empresas habilitadas ao INOVAR-AUTO4 mostra uma adesão maciça5 

ao programa e é uma evidência desta percepção. 

Assim, uma vez que a empresa tenha decidido habilitar-se ao INOVAR-AUTO, ou se 

tenha visto compelida a tanto, passou a ter que administrar uma série de obrigações e riscos ao 

longo da duração do programa. A questão principal desta pesquisa é avaliar estes desafios. 

                                                             
4 Disponível em: 
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/InovarAuto/Habilitações_Inovar_Auto_01062017.pdf 
Acesso em 15 de junho de 2017.  
5 Como exemplo, o exame da lista de automóveis e comerciais leves emplacados de janeiro a julho de 2017, 
segundo a FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (disponível em 
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/fenabrave2017_07_2.pdf?utm_source=akna&utm
_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+24%2F8%2F2017 , acesso em 28 de 
agosto de 2017) mostra que 95 dos 100 modelos mais emplacados foram produzidos por empresas habilitadas 
no INOVAR-AUTO, sendo que as quantidades de veículos de montadoras não participantes do programa são 
marginais, representando algumas poucas dezenas de unidades, num universo de venda de aproximadamente 
um milhão, cento e setenta mil veículos (1.170.308) neste período. 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/sdci/InovarAuto/Habilitações_Inovar_Auto_01062017.pdf
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/fenabrave2017_07_2.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+24%2F8%2F2017
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/fenabrave2017_07_2.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+24%2F8%2F2017
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O primeiro conjunto desses obstáculos é que, ao habilitar-se, a empresa assume o 

compromisso em relação a conjuntos de requisitos obrigatórios e opcionais, que podem 

incluir dispêndios mínimos e crescentes ao longo do tempo em atividades de pesquisa e 

inovação, desenvolvimento de engenharia e tecnologia. Há um complexo quadro normativo 

para a apuração e comprovação de tais dispêndios. 

Além disso, o incentivo se baseia em créditos presumidos cuja apuração exige 

volumes progressivos de conteúdo nacional nas compras de insumos, sob o risco de que a 

empresa participante não obtenha créditos suficientes para anular o aumento de tributação que 

foi imposto ao setor. Esta tarefa se desdobra em dois desafios significativos. 

O primeiro deles é a apuração em si do crédito, que envolve a incorporação de um 

novo rol de atividades administrativas e obrigações acessórias à já complexa gestão fiscal de 

uma empresa de grande porte, como são os fabricantes de veículos. Tais obrigações acessórias 

se estendem aos fornecedores da montadora habilitada, o que aumenta ainda mais a 

dificuldade desta gestão. 

O segundo é a necessidade do engajamento da cadeia de fornecedores para o requerido 

aumento do conteúdo local, quer com a transferência para o país da produção de peças e 

componentes anteriormente importados, quer com o aumento do uso de insumos locais nas 

compras feitas no país. Estas ações exigem dos fornecedores locais investimentos em 

capacitação técnica e novas linhas de produção, em um setor econômico caracterizado por 

longos ciclos de projeto e desenvolvimento de produtos, com duração de dois a três anos para 

sua execução. 

Com ciclos de projeto tão longos, há uma limitação para que as ações desenvolvidas 

em conjunto pela empresa habilitada e seus fornecedores deem resultados ainda durante a 

vigência do INOVAR-AUTO, que é de apenas cinco anos. 

Por fim, as empresas participantes se comprometeram ao atingimento de metas de 

eficiência energética nos veículos que produzem ou comercializam. Na formulação original 

do INOVAR-AUTO, este era um requisito obrigatório, cujo não atingimento implicaria na 

perda de todos os créditos utilizados desde a primeira habilitação. Para boa parte das empresas 

participantes, tal perda englobaria créditos utilizados ao longo de cinco anos. 
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O governo atenuou tal exigência e trocou a sanção de perda dos créditos pela previsão 

de multas, mas o risco permanece significativo6. 

Este é, portanto, o objeto desta investigação: descrever quais são as regras e os 

requisitos para participação no INOVAR-AUTO. Identificar quais são os principais 

obstáculos para cumprimento dos compromissos ou atingimento das regras propostas. Avaliar 

os riscos relacionados a esta participação e linhas de ação possíveis para os gestores. 

Desenvolver um balanço sobre o programa para a empresa e, ao final, reunir resultados, 

críticas e opiniões que possibilitem à empresa antecipar-se a novas medidas da mesma 

natureza e participar da formulação de novas iniciativas para o setor.  

I.3 Relevância. 

Ao examinar o IPI em face de diversas propostas de reforma tributária, como as que 

propunham – e ainda propõem - substituí-lo, em conjunto com outros tributos, por um 

imposto de valor agregado nacional, Vieira (2006, p. 157) se perguntava se “...não seríamos 

nós autênticos abutres do Direito, prestes a debruçar-nos sobre um defunto jurídico 

potencial? ” (grifo no original) 

Semelhante indagação poderia ser feita a respeito do INOVAR-AUTO, uma vez que 

suas regras de incentivo expiram no final de 2017. 

Porém, longe de examinar seu próprio “defunto jurídico”, a investigação aqui proposta 

pode gerar um conjunto de análises e lições bastante relevantes. 

Primeiro, em que pese o fato de que este mecanismo de incentivo irá expirar em breve, 

suas consequências tributárias irão perdurar ao menos pelos próximos cinco anos. Tais riscos 

tributários são relevantes e impactam um setor de grande importância para a economia 

nacional. Além disso, o exame das regras serve de ilustração para outra de nossas tradições: o 

manejo de incentivos ou outras iniciativas de natureza fiscal cuja formulação demonstra 

pouca ou nenhuma preocupação com o acréscimo de complexidade e insegurança ao sistema 

tributário nacional, na contramão dos anseios por maior simplicidade e efetividade. 

                                                             
6 Esta alteração foi introduzida pelo Art. 23 da Medida Provisória nº 612, de 4 de abril de 2013, depois 
convertida na Lei nº 12.844, do mesmo ano. 
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Abrindo parênteses com relação ao segmento econômico afetado, para ilustração do 

contexto quando do lançamento do programa, no início de vigência das regras do INOVAR-

AUTO, em 2013, o setor automotivo compreendia vinte e oito (28) montadoras, com 

cinquenta e sete (57) plantas industriais, mais cerca de quinhentos (500) fabricantes de 

autopeças. Incluía ainda uma rede de mais de cinco mil (5.000) distribuidores ou 

concessionários. No conjunto, gerava um milhão e meio de postos de trabalho e participação 

de vinte e um por cento (21%) no Produto Interno Bruto – PIB industrial do país. 

Em dados de 2012, o setor representava um faturamento de cento e seis (106) bilhões 

de dólares, com uma carteira de investimentos prevista, na ocasião, de sessenta e oito (68) 

bilhões, gerando uma arrecadação de vinte e cinco (25) bilhões de dólares em impostos. O 

Brasil era o quarto (4º) maior mercado consumidor e o sétimo (7 º) maior produtor mundial de 

veículos automotores.7 

Além disso, como demonstra David Kupfer (2012), os diversos segmentos do setor 

automotivo apresentam índices multiplicadores de produção entre três a aproximadamente 

quatro vezes para outros setores econômicos, uma das razões que talvez explique a atenção 

constante dada pelo governo federal ao setor: o aumento de atividade desta cadeia de 

produção tem forte influência sobre outras atividades econômicas.8  

Um segundo aspecto desta relevância é que a pesquisa passa, necessariamente, pela 

descrição e exame de uma forma de se fazer política industrial, caracterizada pelo 

protagonismo estatal e pelo protecionismo, com uso do ferramental tributário para criar 

restrições a produtos importados e diferenciação entre insumos nacionais e importados. 

Elemento importante para futura mudança é que o INOVAR-AUTO e diversas outras 

políticas integrantes do Plano Brasil Maior foram declaradas ilegais pelo painel do sistema de 

solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio – OMC. Esta decisão, 

                                                             
7 Fonte: EY. Dados apresentados pelo consultor Sérgio Fontenelle durante o seminário “Os Desafios da 
Legislação Automotiva 2014, promovido pela agência de notícias e editora Automotive Business e realizado em 
9 de setembro de 2013, no Centro de Convenções Millenium, em São Paulo. Anotações pessoais do autor e 
dados constantes da apresentação “Brasil e o Setor Automotivo”, EY, São Paulo, 2013. 
8  David Sérgio Kupfer, economista e então Assessor Especial da Presidência do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, combina dados do BNDES e do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE. Os dados constam do trabalho intitulado “Novo Regime Automotivo. Principais 
características e impactos esperados”, apresentado no seminário “Os Desafios do Novo Regime Automotivo 
Brasileiro”, promovido pela agência de notícias e editora InterNews e realizado em São Paulo, em 17 de julho 
de 2012. 
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anunciada em novembro de 2016 e ainda não publicada, veio em resposta aos 

questionamentos apresentados pelo Japão e pela União Europeia às regras da política 

industrial brasileira.9 

Embora pendentes de apelo, estes resultados iniciais do painel de consagram a redução 

da margem de manobra dos governos para o estabelecimento de incentivos, tais como 

descritos por Schapiro (2015, p. 3) e por Roxo (2016, p. 18), que demonstra a redução do 

“policy space” disponível aos governos devido aos compromissos assumidos nos tratados 

multilaterais. 

Aqui, novamente, longe de tratar somente deste passado, a pesquisa reúne dados, 

análises, opiniões e propostas que podem contribuir para o atual debate sobre setor. O 

momento é oportuno, já que se encontra em funcionamento o Grupo de Alto Nível – 

Mobilidade e Logística (GAN 2030), grupo de trabalho constituído por diversos ministérios e 

outros órgãos da administração federal para a negociação com os segmentos impactados e a 

formulação da nova política que substituirá o INOVAR-AUTO a partir de 2018, já 

denominada ROTA 2030.10 

Opiniões de atores importantes, como representantes do governo, entidades de classe 

representativas, consultores e jornalistas especializados, em conjunto com resultados 

preliminares já divulgados do programa, permitem um olhar prospectivo sobre as 

características desejadas para a nova política - conforme expressão destes atores - vis a vis a 

proposta preliminar de trabalho do GAN 2030. 

Pode-se notar que as bases da nova proposta, se já não consagram uma mudança de 

rota, ao menos já demonstram uma mudança de enfoque. Uma forma de se evidenciar este 

fato é pelo registro dos termos de interlocução entre governo e setor privado: quando do 

lançamento do INOVAR-AUTO, as palavras de ordem versavam sobre “proteção”. As 

discussões atuais são marcadas pela tônica da “integração competitiva” com as cadeias 

                                                             
9 As reclamações do Japão e da União Europeia se converteram nos casos DS472 e DS497 do Órgão de Solução 
de Controvérsias da OMC. A Seção 4.2 deste trabalho apresenta uma descrição detalhada desses casos. O 
jornal Valor Econômico, na edição de 25 de agosto de 2017, informou que a OMC anunciou a divulgação do 
resultado dos painéis para o dia 30 de agosto de 2017. 
10 A Seção 4.5 descreve a proposta Rota 2030 em detalhe. Informações sobre o lançamento do grupo de 
trabalho em http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2447-ministro-marcos-pereira-lanca-rota-2030-
mobilidade-e-logistica , acesso em 21 de agosto de 2017. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2447-ministro-marcos-pereira-lanca-rota-2030-mobilidade-e-logistica
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2447-ministro-marcos-pereira-lanca-rota-2030-mobilidade-e-logistica
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produtivas globais, com a palavra de ordem de produção “para o mundo” e não para um 

restrito mercado local. 

Por fim, o exame do INOVAR-AUTO e das novas propostas trazem à tona conceitos e 

temas que transcendem os limites nacionais, como as questões da eficiência energética, da 

redução das emissões veiculares e, por consequência, da poluição e da emissão de gases de 

efeito estufa, além do aumento da segurança, automação e conectividade dos veículos. 

Trata-se de uma agenda global e o aprendizado destes conceitos é importante para os 

operadores do Direito que tenham interesse no debate de políticas públicas. As ações 

governamentais e do setor privado devem buscar a redução das diferenças entre os padrões 

aplicáveis aos nossos produtos veículos, em comparação com aqueles aplicáveis aos produtos 

e à indústria das economias mais avançadas. O Brasil precisa de competitividade e integração 

para crescer e retomar o desenvolvimento. O momento é propício para este olhar. 

I.4 Metodologia e estrutura do trabalho. 

Do ponto de vista metodológico, o presente estudo é um trabalho exploratório sobre 

práticas jurídicas, conforme descrição de Pinto Junior (2016, p. 13-15).11 

O INOVAR-AUTO é um programa recente e ainda está em pleno andamento. O 

governo, por meio do MDIC, faz o monitoramento dos compromissos assumidos pelas 

empresas, mas a verificação do atingimento das metas de eficiência energética será feita de 

forma conclusiva a partir de outubro de 2017. Os resultados definirão a possível aplicação de 

sanções às empresas habilitadas. 

Por ora, não se tem notícia de contencioso tributário relevante sobre as regras do 

INOVAR-AUTO. Há o contencioso da OMC sobre a inadequação das regras ao sistema de 

comércio internacional, mas que não afeta a avaliação individual de riscos de cada empresa. 

Os textos acadêmicos aqui referidos tratam principalmente das questões deste 

contencioso da OMC, na medida em que forçará uma mudança do modelo de incentivos ao 

                                                             
11 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa Jurídica no Mestrado Profissional. Texto em elaboração (“working 
paper”). 3ª versão, 15 de novembro de 2016. Conforme o autor: “A pesquisa profissional pode assumir caráter 
exploratório e adotar como objeto a reflexão sobre práticas jurídicas. A prática a ser pesquisada deve ser 
preferencialmente do conhecimento prévio do pesquisador, pois isso facilita a coleta de dados e a identificação 
das questões-chave. (pág. 14) 
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setor. Tratam ainda da adequação e conveniência das metas estabelecidas para eficiência 

energética. 

Por estas razões, esta pesquisa baseia-se essencialmente em fontes primárias para 

avaliação do programa, sob o ponto de vista das decisões de gestão a serem tomadas pelas 

empresas destinatárias do regime automotivo. 

Como primeira dessas fontes, o autor se valeu de seus conhecimentos pessoais sobre a 

matéria, por estar profissionalmente envolvido em diversos aspectos atinentes ao INOVAR-

AUTO12. 

A descrição do programa parte do exame da legislação e das normas complementares, 

tais como as portarias ministeriais que detalham e sistematizam seus requisitos e as regras 

para seu monitoramento. 

A pesquisa envolveu a participação em congressos, seminários e reuniões setoriais 

com a presença de especialistas neste mercado. Também incluiu extensiva leitura de artigos e 

reportagens sobre o setor automotivo, da imprensa em geral, tais como os cadernos 

econômicos dos maiores periódicos nacionais (Valor Econômico, O Estado de São Paulo, 

Folha de São Paulo), bem como da imprensa especializada, em particular de órgãos tais como 

AutoData, Automotive Business, InterNews e Revista Quatro Rodas. 

Após as informações iniciais e contextualização do regime automotivo trazidas nesta 

Introdução, o Capítulo 1 traz uma descrição mais detalhada das regras do programa. Ali se 

identificam os requisitos e compromissos para habilitação e participação e, ao final deste 

trecho, identificam-se e delimitam-se os desafios apontados no problema da pesquisa. O final 

do capítulo traz um quadro-resumo das regras, para facilitar o seu entendimento. 

O exame do tema então se desdobra em duas novas etapas, referentes aos dois blocos 

de problemas que se apresentam para as empresas participantes: a gestão da apuração dos 

créditos de IPI e o atingimento das metas de eficiência energética. 

                                                             
12 Durante quase todo o decorrer do programa, bem como no seu período de negociação e formulação, o autor 
foi responsável pelos assuntos jurídicos de uma empresa produtora de autopeças, fabricante de freios, 
direções, volantes, “airbags”, cintos de segurança, equipamentos e controles eletrônicos para veículos, 
fornecedora de todas as grandes montadoras. Nesta posição, teve responsabilidade pela avaliação e 
implantação de normas do INOVAR-AUTO que impactavam sua empresa, além de representá-la em diversos 
foros de debate sobre o programa, junto ao governo e em entidades de classe como a ANFAVEA e o Sindipeças. 
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O Capítulo 2 traz a análise do primeiro destes blocos, ao descrever quais insumos são 

qualificáveis ou não para geração de créditos, as mudanças das regras ao longo de sua 

implantação e o sistema de acompanhamento instituído para a sua execução. 

O modelo de apuração de créditos depende essencialmente da estimativa do valor da 

produção local dos insumos e componentes utilizados nos processos produtivos do setor. Esta 

exigência de conteúdo nacional é crescente ao longo do programa e o final do capítulo aborda 

as eventuais dificuldades para o atingimento destas metas.  

O Capítulo 3 descreve as metas de melhoria de eficiência energética, a metodologia 

para medição do desempenho dos veículos e as sanções para as empresas que não atinjam os 

resultados esperados. Este é o segundo grande desafio identificado para as empresas 

habilitadas. 

O entendimento da questão energética, embora recheado de aspectos técnicos, não é 

estranho à discussão tributária. A eficiência energética dos veículos, além de ser o elemento 

definidor de sanções segundo as regras do INOVAR-AUTO, pode tornar-se critério para nova 

política de arrecadação e incentivos tributários, pois debate-se o estabelecimento das alíquotas 

de IPI em função da eficiência (menores alíquotas para menor consumo), em substituição ao 

atual modelo que dispõe as alíquotas em função do volume ou cilindrada dos motores 

(menores alíquotas para menores motores). 

Nas análises e comentários finais, contidas no Capítulo 4, parte-se do exame das 

opções quanto à participação ou não no programa e faz-se um balanço de eventuais perdas e 

ganhos para as empresas habilitadas. Há uma ponderação entre benefícios efetivos e créditos 

que tão somente permitem o afastamento de barreira tributária imposta ao setor, situação 

diretamente relacionada com as reclamações levadas à OMC. 

O resultado da controvérsia na OMC serve também para contextualizar os limites para 

a formatação de novo regime de incentivos para o setor automotivo. Adicionalmente, o 

capítulo traz depoimentos e registros que mostram a controvérsia sobre os resultados do 

programa e converge a resposta do governo, com a apresentação dos pilares da ROTA 2030, 

nova proposta de política para o setor que virá a substituir o INOVAR-AUTO. 
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Ao longo do texto, o presente trabalho trata dos riscos e obstáculos que as regras atuais 

trazem para os fabricantes e importadores. Neste ponto da análise, faz-se o contraponto entre 

tais dificuldades, identificadas na pesquisa, com os vetores desta nova proposta, buscando 

antecipar linhas de ação e pontos de atenção para as empresas do setor. 

Neste exercício final, retoma-se o tema do terceiro capítulo, sobre a busca de veículos 

mais eficientes e menos poluentes, com o acréscimo de alguns tópicos à análise: a discussão 

de modelo para o estabelecimento das alíquotas de IPI e a questão de quais tecnologias 

deverão ser incentivadas. 

Este exame das propostas constantes da ROTA 2030 acrescenta um elemento 

prospectivo ao final da pesquisa. Além do exame do formato atual do regime tributário, 

procura-se antecipar os impactos das regras que irão substituí-lo.  
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CAPÍTULO 1 DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO 

1.1 Campo de abrangência e prazos. 

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva 

de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO foi criado pela Medida Provisória nº 563, de 3 

de abril de 2012, posteriormente convertida na Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, com 

o objetivo de “apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao 

meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos automóveis, ônibus e autopeças”13. 

O programa foi regulamentado pelo Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 201214 e 

diversas normas complementares. O Anexo A deste trabalho relaciona as leis, decretos e 

portarias ministeriais pertinentes ao INOVAR-AUTO. 

As regras de incentivo passaram a aplicar-se a partir do início de 2013 e têm validade 

até 31 de dezembro de 2017. Podiam habilitar-se as empresas produtoras de tratores, veículos 

de passageiros, veículos comerciais, veículos especiais (guindastes, autossocorros, etc.) e 

chassis e motores para ônibus. São os produtos classificados nas posições 87.01 a 87.06 da 

TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

O programa igualmente se aplica para empresas que comercializem os produtos 

contemplados (importadoras) e nele também podiam se habilitar empresas com projetos 

aprovados para instalação de novas fábricas, novas plantas ou novos projetos industriais para 

produção de novos modelos. 

O Anexo B deste trabalho reproduz trechos da TIPI com a lista completa de produtos 

abrangidos pelo programa, com suas classificações, descrições e alíquotas aplicáveis de IPI. 

1.2 Mecanismo de funcionamento do INOVAR-AUTO. 

Anteriormente à criação do INOVAR-AUTO e no lançamento do regime que o 

antecedeu15, as alíquotas de IPI dos veículos automotores foram aumentadas em trinta pontos 

                                                             
13  Art. 40 da Lei 12.715/2012, disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/Lei/L12715.htm ,  acesso em 05/03/2017. 
14 O decreto também regulamenta os artigos 5º e 6º da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que tratam da 
redução do IPI. 
15 Durante o ano de 2012, vigeu o regime automotivo regulado pelo Decreto nº 7.567 de 16 de setembro de 
2011, posteriormente alterado pelo Decreto nº 7.604, de 11 de novembro de 2011. Este decreto regulamentou 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm
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percentuais (30%), por meio do Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 201116. Com o 

INOVAR-AUTO, esta tributação adicional é passível de compensação com os créditos 

permitidos pelo programa, ou sujeita às reduções de alíquotas nele previstas. 

Conforme observa Lins (2013, p. 43), a Constituição Federal autoriza o Poder 

Executivo a alterar as alíquotas de IPI, o que a doutrina trata como exceção ao princípio da 

legalidade tributária. Tal permissão está limitada pelo Decreto-Lei nº 1.199 de 1971, 

parcialmente recepcionado pela nova ordem constitucional: 

Art. 4º O Poder Executivo, em relação ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados, quando se torne necessário atingir os objetivos da 

política econômica governamental, mantida a seletividade em função 

da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica 

autorizado: 

I – a reduzir alíquotas até 0 (zero); 

II – a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta) unidades ao 

percentual de incidência fixado na lei.  

Portanto, a majoração do imposto foi feita no limite da permissão constitucional, em 

nome dos “objetivos da política econômica governamental”.  

Para as empresas fabricantes, o mecanismo básico do incentivo é a permissão às 

empresas habilitadas para que apurem créditos presumidos de IPI, calculados com base nos 

dispêndios realizados com insumos estratégicos e ferramentaria17. 

                                                                                                                                                                                              
os artigos 5º e 6º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, resultado da conversão da Medida Provisória 
nº 540, de 2 de agosto de 2011. Previa que as montadoras com fábricas no Brasil teriam redução de alíquotas, 
não tendo que arcar com os trinta pontos percentuais (30%) adicionais de IPI, para veículos originários do 
Mercosul e do México (com a mesma marca da empresa importadora), desde que cumprissem um regra de 
Conteúdo Regional (CR), além de realizar investimentos mínimos em pesquisa e desenvolvimento e inovação 
(0,5% da receita bruta total da venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes 
sobre a venda) , e a realização de um número mínimo de atividades fabris no país (no mínimo 6,  entre 11 
atividades elencadas no decreto como necessárias para a produção de um veículo). O conceito de Conteúdo 
Regional era o de que o valor CIF das autopeças importadas pela empresa, de extrazona (países não membros 
do Mercosul), não poderia exceder 35% da receita bruta dos produtos da empresa, produzidos no País, 
excluídos os tributos incidentes sobre a venda – conforme regras estabelecidas pela Portaria MDIC 307, de 22 
de dezembro de 2011. O regime do Decreto nº 7.567 já trazia diversos conceitos que viriam a formatar o 
INOVAR-AUTO. Este regime já havia gerado protestos por alegado descumprimento das regras do comércio 
internacional, como se tratará na seção relativa ao contencioso na OMC. 
16 Depois revogado pelo Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, que regulamentou o Inovar-Auto. 
17 “Ferramentaria”, na acepção original, é o lugar de uma planta industrial onde são guardadas e onde se faz a 
manutenção das ferramentas: moldes para estampagem, moldes para fundição ou injeção de plásticos, 
ferramentas de corte, etc. No jargão do setor, o termo “ferramentaria” é usado para descrever genericamente 
os dispêndios realizados com estes ativos. Somente dois anos e meio após a lançamento do INOVAR-AUTO, 
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Como exemplo, um veículo de passageiros como o Fiat Palio 1.0 classifica-se na 

posição 8703.21.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – 

TIPI (automóveis de passageiros de cilindrada não superior a 1.000 cm³) e tem uma alíquota 

original de IPI de 7%. Com o aumento, passou a ter a alíquota de 37%, sendo que, a partir de 

2013, a parcela adicional de impostos passou a ser passível de compensação com os créditos 

apurados a partir da compra de insumos. 

Tal compensação é possível desde que, logicamente, a empresa envolvida, no caso a 

Fiat Chrysler Automóveis – FCA habilite-se ao INOVAR-AUTO, assuma e cumpra os 

compromissos requeridos pelo programa. Os créditos presumidos gerados dessa maneira, por 

sua vez, valem somente para compensação desta parcela adicional, com pequenas exceções.18 

As empresas importadoras, por sua vez, têm assegurada uma cota anual de veículos 

sem o acréscimo de IPI, entre quatro mil e oitocentos (4.800) unidades anuais ou a média de 

suas importações entre os anos de 2009 e 2011, a que for menor. Neste caso, o mecanismo é a 

redução de alíquotas na saída do estabelecimento importador, com suspensão no desembaraço 

aduaneiro. 

Se a empresa importadora for igualmente fabricante no país, pode ainda habilitar-se a 

uma cota adicional, estabelecida pelo mesmo cálculo: valor menor entre quatro mil e 

oitocentas (4.800) unidades ou a média das importações entre 2009 e 2011. Desde que, para 

tanto, a fabricante logre apurar saldos excedentes de créditos presumidos. A empresa deverá 

necessariamente compensar primeiro os trinta pontos (30%) adicionais incidentes na saída dos 

veículos fabricados localmente. Se conseguir apurar créditos além desta necessidade, poderá 

então compensá-los com o IPI sobre esta cota adicional de unidades importadas. 

Já as empresas que tenham projeto aprovado para instalação no país de fábrica, ou, no 

caso das empresas já instaladas, de novas plantas ou projetos industriais, terão direito a cotas 

de importação, porém, com um mecanismo diferente: crédito presumido na importação dos 

                                                                                                                                                                                              
houve preocupação das autoridades em definir o termo, o que foi feito no Art. 2º da Portaria MDIC 257, de 23 
de setembro de 2014: ”... entende-se por ferramentaria o ferramental, específico por tipo de peça e acoplado a 
uma máquina, usado para estampar ou injetar autopeças destinadas ao processo de fabricação...” 
18 O eventual excesso de créditos apurados a partir de dispêndios com pesquisa, inovação, engenharia e 
tecnologia, não utilizados para amortizar a tributação adicional e dentro dos limites do programa, pode ser 
usado para compensação com outros impostos federais ou mesmo ser objeto de pedido de restituição.  
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veículos, calculados em trinta pontos percentuais (30%) sobre a base de cálculo de IPI na 

saída do estabelecimento importador. Igualmente, há suspensão no desembaraço aduaneiro. 

Estas cotas correspondem a cinquenta por cento (50%) da capacidade instalada anual 

planejada, documentada no projeto aprovado e submetido no processo de habilitação. Porém, 

somente metade deste crédito presumido pode ser utilizado para o pagamento do IPI sobre os 

veículos importados, que devem ser do mesmo modelo daqueles que serão produzidos 

segundo tal projeto. A outra metade do crédito presumido gerado nessas importações somente 

será utilizada para compensação com o IPI adicional incidente sobre os veículos fabricados 

localmente, após o início da produção. 

As cotas de importados aplicam-se, em qualquer caso, a veículos de passageiros, 

excluídos os veículos comerciais leves listados no Anexo VI do Decreto nº 7.819 de 2012. 

O INOVAR-AUTO não interferiu com os acordos automotivos pré-existentes, ao 

estabelecer a redução de alíquota também para os veículos originários dos países signatários 

desses acordos, tais como o Acordo de Complementação Econômica – ACE-14, com a 

Argentina, o ACE-55, com o México, bem como o ACE-2, com o Uruguai, no limite das 

cotas previstas em cada um destes tratados19. 

Os benefícios do INOVAR-AUTO não excluem e são cumulativos com incentivos 

regionais e à inovação previstos nos artigos 11-A e 11-B da Lei nº 9.440, de 14 de março de 

1997, no artigo 1º da Lei 826, de 23 de agosto de 1999 e o regime especial de tributação 

previsto no artigo 56 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Todas as empresas habilitadas poderão ainda apurar créditos presumidos calculados 

em função de dispêndios com pesquisa e inovação, engenharia e tecnologia, de acordo com as 

regras e limites da regulamentação. 

A lei estabelece também que os créditos de IPI não estão sujeitos à incidência da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nem devem ser computados para apuração do 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

                                                             
19 Conforme regulamentados pelo Decreto Legislativo nº 350, de 21 de novembro de 1991 (implementa 
tratados do Mercosul),  Decreto nº 4.458, de 5 de novembro de 2002 (ACE-55 entre Brasil e México), Decreto 
nº 6.500, de 2 de julho de 2008 (ACE-14 entre Brasil e Argentina), Decreto nº 6.518 de 30 de julho de 2008 e 
Decreto nº 7.658 de 23 de dezembro de 2011 (ACE-2 entre Brasil e Uruguai). Previsões constantes dos artigos 
21 e 22 do Decreto  nº 7.819 de 2012, regulamentador do INOVAR-AUTO. 
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Dada esta multiplicidade de mecanismos de incentivo, beneficiários e regras de 

utilização, os quadros abaixo apresentam as regras de forma esquemática, para mais fácil 

visualização. 

Em todas estas tabelas, as referências à “lei” e ao “decreto” significam 

respectivamente a Lei nº 12.715 e o Decreto nº 7.819, ambos de 2012. 

Tabela 1.2(a)   Crédito presumido a partir da aquisição de insumos. 

INCENTIVO BENEFICIÁRIOS UTILIZAÇÃO/OBSERVAÇÕES 

• Crédito presumido de 

IPI, apurado a partir 

das compras de 

insumos e de 

ferramentaria (art. 41 

da lei e art. 12 do 

decreto). O valor 

dessas aquisições 

qualificáveis é 

multiplicado por fator 

decrescente ao longo 

da duração do 

programa (art. 12, §1º 

do decreto). 

• Empresas habilitadas 

que produzem veículos 

contemplados pelo 

programa no país (art. 

40, §2º, inc. I da lei, 

art. 2º, inc. I, 

combinado com Anexo 

I do decreto – posições 

87.01 a 87.06 da TIPI) 

• Utilizado para pagamento do IPI 

na saída do estabelecimento 

fabricante, limitado ao 

abatimento dos 30% adicionais 

de IPI (art. 14, §1º do decreto). 

• A cada mês, saldo excedente de 

créditos, após pagamento de IPI 

na saída de produtos fabricados, 

pode ser usado no pagamento dos 

30% adicionais de IPI no 

desembaraço de importações, até 

o limite de 4.800 veículos/ano, 

excluídos comerciais leves (art. 

14, §2º, combinado com Anexo 

VI do decreto). Insumos 

utilizados na fabricação de 

comerciais leves não dão direito 

à crédito.  

• Estes créditos não podem ser 

registrados no Livro de Apuração 

do IPI. Créditos não utilizados 

em um mês podem ser utilizados 

nos meses seguintes (art. 14, §§ 

3º e 4 º do decreto) 

 

Elaborada pelo Autor. 
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A tabela seguinte ilustra as regras relativas ao mecanismo de redução de alíquotas: 

Tabela 1.2(b)  Reduções de alíquotas. 

INCENTIVO BENEFICIÁRIOS UTILIZAÇÃO/OBSERVAÇÕES 

• Redução de 30% da 

alíquota de IPI para os 

produtos relacionados 

no Anexo VIII do 

decreto, no 

desembaraço 

aduaneiro e na saída 

do estabelecimento 

importador (artigos 21 

e 22 do decreto) 

• Empresas habilitadas 

no INOVAR-AUTO. 

Inclui as empresas que 

não produzem mas 

comercializam (art. 40, 

§2º, inc. II da lei e art. 

2º, inc. II do decreto), 

mas não exclui do 

direito as empresas que 

também produzem (art. 

40, §2º, inc. I da lei, 

art. 2º, inc. I do 

decreto) 

• Até o limite de 4.800 veículos 

ano ou a médias das importações 

realizadas pela empresa 

habilitada de 2009 a 2011, o que 

for menor (art. 22 do decreto). 

• Veículos importados diretamente 

ou por conta e ordem da empresa 

habilitada. 

• Cota não utilizada em um 

período pode ser utilizada nos 

períodos seguintes. 

• Não vale para veículos 

comerciais leves (art. 22, 

combinado com Anexo VI do 

decreto), com exceções para 

alguns veículos especiais e 

quadriciclos. 

• Somente para veículos da mesma 

marca da empresa habilitada no 

INOVAR-AUTO, que deve 

comprovar vínculo com o 

fabricante ou distribuidor da 

marca no exterior. 

• Aplica-se aos veículos 

amparados pelos ACE-55 

(acordo Brasil-México), ACE-14 

(acordo Brasil-Argentina) e 

ACE-2 (acordo Brasil-Uruguai), 

segundo exigências, limites e 

restrições quantitativas destes 

acordos (art. 21 do decreto). 

Elaborada pelo Autor. 
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A lei ainda estabelece a hipótese de que o Poder Executivo possa estabelecer alíquotas 

menores de IPI para veículos com motores flex mais eficientes20 Como o Art. 4º do Decreto-

Lei nº 1.199 de 1971 já garante esta discricionariedade (v. observações acima), interpreta-se 

esta adição como uma norma “programática”, eventualmente em função das críticas de que a 

formulação original dava pouca atenção a combustíveis alternativos, o que se aborda no 

Capítulo 3. 

Tabela 1.2(c)   Crédito presumido na importação de veículos. 

INCENTIVO BENEFICIÁRIOS UTILIZAÇÃO/OBSERVAÇÕES 

• Crédito presumido na 

importação de 

veículos, apurado em 

30% da base de 

cálculo de IPI na saída 

do estabelecimento 

importador (art. 41, 

§3º da lei), com 

suspensão no 

desembaraço 

aduaneiro (arts. 6º e 13 

do decreto). O crédito 

somente é apurado em 

importações limitadas 

a 50% da capacidade 

anual projetada e para 

os mesmos modelos 

constantes do projeto 

aprovado (art. 13, §1º, 

incisos I e III do 

decreto) . 

• Empresas com projeto 

de investimento no 

país, para nova fábrica, 

nova planta ou novo 

projeto industrial (art. 

40, §2º, inc. II da lei). 

O decreto ainda 

acrescenta a expressão 

“com aumento da 

capacidade instalada” 

(art. 2º, inc. III do 

decreto). As regras 

exigem habilitação 

específica para cada 

projeto (art. 2º, §2º do 

decreto). 

• Pelo prazo máximo de 48 meses 

contados da habilitação (art. 3º., 

§2º e art. 5º., §2º do decreto), 

desde que mantidos cronogramas 

técnico e financeiro do projeto. 

• Após conclusão do projeto e 

início da produção no país, 

habilitação converte-se na 

modalidade fabricante, com 

deslocamento temporal dos 

requisitos (art. 7º., §3º do 

decreto). 

• Crédito só pode ser utilizado para 

pagamento de IPI na saída de 

estabelecimento importador para 

25% da capacidade anual 

projetada. Saldo de crédito 

presumido pode ser usado para 

pagamento de IPI devido na saída 

de veículos fabricados 

localmente, limitado a 35% do 

saldo devedor em cada mês (arts. 

16, §1º e 20 do decreto). 

Elaborada pelo Autor. 

                                                             
20 Para motores flex que tiverem relação de consumo entre etanol e gasolina superior a 75% (setenta e cinco 
por cento), sem prejuízo da eficiência energética da gasolina nos veículos novos, conforme formulação do Art. 
41-B da Lei nº 12.715 de 2012, alteração introduzida pela Lei nº 12.996 de 2014. 
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Por fim, ilustra-se a apuração de créditos presumidos a partir de dispêndios com 

pesquisa e inovação, engenharia e tecnologia: 

Tabela 1.2(d)  Crédito presumido a partir de dispêndios com pesquisa e 

inovação, engenharia e tecnologia. 

INCENTIVO BENEFICIÁRIOS UTILIZAÇÃO/OBSERVAÇÕES 

• Crédito presumido 

apurado com base nos 

dispêndios com 

pesquisa, 

desenvolvimento 

tecnológico, inovação 

tecnológica, 

recolhimentos ao 

FNDCT, capacitação 

de fornecedores e 

engenharia e 

tecnologia industrial 

básica (art. 41 da lei e 

art. 12 do decreto). 

• Todas as empresas 

habilitadas ao 

INOVAR-AUTO (art. 

15 do decreto). 

• O crédito referente a dispêndios 

com pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação é limitado 

a 1% da receita bruta de venda de 

bens e serviços da empresa 

habilitada, excluídos os tributos 

incidentes sobre a venda. 

• O crédito referente a dispêndios 

com capacitação de fornecedores, 

engenharia e tecnologia industrial 

é limitado a 1% da receita bruta 

de venda de bens e serviços da 

empresa habilitada, excluídos os 

tributos incidentes sobre a venda, 

desde que superado patamar 

inferior de 0,75% deste 

parâmetro. 

• Depósitos ao FNDCT podem ser 

utilizados para compor um ou 

outro destes índices. 

• Créditos podem ser registrados 

no Livro de Apuração do IPI, 

mas devem ser utilizados 

incialmente para dedução do IPI 

devido nas operações do mercado 

interno. Saldo de créditos pode 

ser usado para compensação com 

outros impostos federais ou para 

pedido de restituição. 

Elaborada pelo Autor. 
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Estas quatro tabelas sumarizam os incentivos do INOVAR-AUTO, quais as empresas 

que podem se beneficiar de cada modalidade e também as regras para utilização dos 

benefícios. Na sequência, examina-se mais detidamente a apuração dos créditos a partir dos 

dispêndios. 

1.3 Dispêndios que contribuem para a apuração do crédito presumido. 

Como visto, para as empresas fabricantes, a apuração do crédito presumido para a 

compensação com a alíquota adicional de IPI tem como ponto de partida os dispêndios com 

insumos produtivos, tendo uma contribuição adicional dos dispêndios com pesquisa, 

inovação, engenharia e tecnologia. 

Porém, estes últimos, em conjunto, permitem créditos limitados a dois por cento (2%) 

da receita bruta de vendas e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a 

venda. 

Como a tributação adicional de IPI (30%) se aplica sobre esta mesma base, a maior 

parte da dedução deve ser conseguida com os créditos apurados a partir da compra de 

insumos.  

O exame do conjunto das regras demonstra que, num primeiro momento, o termo 

“insumos estratégicos e ferramentaria”, utilizado na lei e no decreto regulamentador, 

submetia-se ao regime da Portaria MDIC nº 113, de 15 de abril de 2013 e compreendia as 

compras realizadas localmente, excluindo-se as matérias-primas e componentes importados. 

Num segundo momento, com a instituição do regime da Portaria MDIC nº 257, de 23 

de setembro de 2014, a base de tal apuração passou a referir-se ao conteúdo de produção 

nacional nas compras realizadas localmente. Para tanto, houve a criação do Sistema de 

Acompanhamento do INOVAR-AUTO, conjunto de procedimentos e obrigações acessórias 

estabelecido para se realizar tal estimativa. No jargão do setor, o Sistema de 

Acompanhamento tem o objetivo de fazer a “rastreabilidade” do conteúdo nacional. 

O Capítulo 2 descreve em detalhe as regras para apuração do crédito a partir das 

aquisições de insumos produtivos e o Sistema de Acompanhamento. Esta foi a principal 

estratégia para o atingimento de um dos objetivos declarados do programa: o fortalecimento 

da cadeia local de fornecedores. 
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Porém, neste ponto, o foco é sobre os incentivos que buscavam promover a inovação e 

o desenvolvimento tecnológico. Assim, empresas habilitadas também podem apurar crédito 

presumido de IPI a partir de seus dispêndios com21: 

I. pesquisa; 

II. desenvolvimento tecnológico;  

III. inovação tecnológica; 

IV. recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FNDCT22, na forma da legislação específica; 

V. capacitação de fornecedores, e 

VI. engenharia e tecnologia industrial básica. 

O registro desses dispêndios tem aplicação dupla no programa: além de servirem para 

apuração de créditos presumidos, tais gastos também servem para o cumprimento de 

requisitos optativos estabelecidos para as empresas participantes. 

Ou seja, atingir um patamar mínimo de dispêndios com pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação tecnológica é um dos compromissos optativos que as empresas podem 

assumir ao aderir ao INOVAR-AUTO. 

O mesmo ocorre com a soma de dispêndios em capacitação de fornecedores, 

engenharia e tecnologia industrial básica, que compõem outro dos requisitos optativos. Tais 

requisitos, bem como a descrição de quais gastos são qualificáveis para obtenção do crédito e 

atingimento do compromisso são descritos em mais detalhe, respectivamente, nas Seções 1.6 

e 1.7, adiante. 

 O crédito presumido relacionado aos dispêndios com pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e inovação tecnológica será de cinquenta por cento dos dispêndios (50%), 

limitados ao valore que corresponder a dois por cento (2%) da receita bruta total de venda de 

                                                             
21 Conforme Art. 41 da Lei nº 12.715 e Art. 12 do Decreto nº 7.819. 
22 O FNDCT é um fundo criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, posteriormente regulamentado 
pela Lei nº 11.540/07 e pelo Decreto nº 6.938/09, é administrado pela Finep e destina-se a dar apoio financeiro 
a programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. Maiores informações podem 
ser encontradas em http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-
desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico , acesso em 21 de março de 2017. 

http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico
http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/fndct-fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecnologico
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bens e serviços do segundo mês-calendário anterior ao mês de apuração do crédito, excluídos 

os impostos e contribuições incidentes sobre a venda23. 

Portanto, a empresa que atingir o teto de dispêndios com estas rubricas, poderá apurar 

a cada mês o máximo de um por cento (1%) da receita total, excluídos os impostos sobre a 

venda. 

Da mesma forma, há o crédito de cinquenta por cento (50%) dos dispêndios com 

capacitação dos fornecedores e engenharia e tecnologia industrial básica que excederem a 

setenta e cinco centésimos (0,75%) e limitados a dois inteiros e setenta e cinco centésimos 

(2,75%) da receita bruta total de venda de bens e serviços do segundo mês-calendário anterior 

ao mês de apuração do crédito, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a 

venda24. 

Tal qual ocorre nas despesas com pesquisa e desenvolvimento, o atingimento dos 

patamares máximos nos dispêndios com engenharia e tecnologia também permite, a cada mês, 

uma contribuição de um por cento (1%) da receita bruta total de venda de bens e serviços, 

excluídos os impostos sobre a venda, para a apuração do crédito presumido. 

Há flexibilidade para a apuração dos créditos e o atingimento dos patamares mínimos 

que constam dos requisitos optativos. O excesso de gastos em relação aos limites, tanto em 

um como em outro conjunto de dispêndios, pode ser aproveitado para cômputo dos limites e 

créditos nos meses subsequentes, até o limite temporal de 31 de dezembro de 2017, quando se 

encerra o INOVAR-AUTO. 

As empresas participantes também podem utilizar as contribuições para o FNDCT 

com flexibilidade, tanto para o atingimento dos patamares mínimos quanto para a apuração 

dos créditos: a cada mês, podem contabilizar estes depósitos em um ou em outro conjunto de 

dispêndios, mas somente em um deles. (pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação 

tecnológica, itens do §9º do Art. 12 do decreto; capacitação de fornecedores, engenharia e 

tecnologia industrial básica, itens do §10º do Art. 12).  

Como regra geral, em cada mês-calendário consideram-se os dispêndios realizados no 

segundo mês-calendário anterior. Para tratar dos termos inicial e final do programa, a lei 
                                                             
23 Conforme Art. 12, §9º do Decreto nº 7.819. 
24 Conforme Art. 12, §10. 
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estabeleceu que os dispêndios realizados em novembro e dezembro de 2012 valeriam para 

apuração dos créditos em janeiro e fevereiro de 2013, respectivamente. Da mesma forma, os 

dispêndios a serem realizados em novembro e dezembro de 2017 não serão aproveitados. 

Os dispêndios devem ser realizados no País, mas as empresas habilitadas podem fazê-

lo diretamente ou por meio de fornecedor contratado, de universidades, instituições de 

pesquisa, empresas especializadas ou inventores independentes, tais como definidos na “Lei 

do Bem”.25 Esta possibilidade é relevante, pois, no setor automotivo, muito do trabalho de 

desenvolvimento de produtos e processos é feito em conjunto entre a empresa montadora e os 

fornecedores, quando não é totalmente feito por estes. 

 As regras do programa ainda permitem, expressamente, a contabilização entre estes 

dispêndios de: 

• dispêndios com o desenvolvimento de novos dispositivos de segurança 

veicular ativa e passiva, nos termos definidos em conjunto pelo MDIC e pelo 

MCTI26; 

• dispêndios para o desenvolvimento de motores flex que alcancem relação de 

consumo entre etanol hidratado e gasolina superior a setenta e cinco por cento 

(75%), sem prejuízo da eficiência energética da gasolina, conforme termos 

definidos pelo MDIC27; 

• dispêndios para o desenvolvimento regional, realizados de acordo com as leis 

Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, Lei nº 9.440, de 14 de março de 

1997 e com a Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 199928, e 

• dispêndios com aquisição de software, equipamentos e suas peças de 

reposição, desde que utilizados em laboratórios, conforme regulamento do 

programa29. 

 

                                                             
25 Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. 
26 Conforme §5º do art. 7º do Decreto nº 7.819 de 2012. 
27 Conforme §7º do art. 7º. 
28 Conforme §3º do art. 8º. 
29 Conforme §§ 5º-A e 5º-B da Lei nº 12.715 de 2012. 
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1.4 Processo de habilitação e requisitos. 

As habilitações são concedidas por ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior30. São concedidas pelo prazo de 12 meses, passando, a partir 

daí, a serem renovadas por iguais períodos, até o encerramento do programa. As empresas 

com projetos de novas fábricas ou plantas industriais deverão requerer habilitação específica 

para cada uma delas. 

As habilitações podem ser pedidas a qualquer tempo, durante a validade do programa 

e os atos de concessão devem discriminar as modalidades de habilitação, dentre aquelas 

previstas nos incisos I a III do caput do Art. 2º do Decreto nº 7.819 (fabricante, importador ou 

empresa com novos projetos). Há a hipótese de mudança da modalidade de habilitação, por 

ocasião da renovação. Assim, por exemplo, concluído o novo projeto industrial e iniciada a 

produção local, a empresa habilitada deve mudar da modalidade prevista no inciso III para a 

modalidade do inciso I. 

Excepcionalmente no ano de 2012, houve a concessão de habilitações provisórias, 

com requisitos reduzidos e pedido inicial simplificado, a teor dos parágrafos 5º a 8º do Artigo 

3º do decreto. A partir de sua conversão em habilitações definitivas, o que as empresas 

habilitadas deveriam fazer até julho de 2013, os procedimentos e requisitos padrão passaram a 

valer para as sucessivas renovações até o fim do programa.  

Para habilitação ao programa, a empresa fabricante de automóveis de passageiros e de 

veículos comerciais leves deve cumprir com dois requisitos obrigatórios e três entre quatro 

requisitos optativos. 

                                                             
30 Na redação original do inciso I do art. 3º do Decreto n º 7.819, a habilitação se daria por ato conjunto do 
MDIC e do MCTI, regra depois alterada pela Lei nº 12.844 de 2013, que modificou o INOVAR-AUTO. 
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Esquematicamente: 

Requisitos obrigatórios: 

I. Manter situação regular em relação aos tributos federais, e 

II. Assumir o compromisso de atingir níveis mínimos de eficiência energética.31 

Requisitos optativos – as empresas fabricantes de veículos de passageiros e comerciais leves 

deverão cumprir ao menos 3 dentre os 4 requisitos listados abaixo. Para os veículos a diesel 

ou semidiesel32, os requisitos serão 2 entre os 3 primeiros. As empresas importadoras de 

veículos deverão obrigatoriamente cumprir os três últimos: 

I. Realização no país de um determinado número mínimo de atividades fabris; 

II. Realização no país de um percentual mínimo de investimentos em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; 

III. Realização no país de um percentual mínimo de dispêndios em engenharia, tecnologia 

industrial básica e capacitação de fornecedores, e 

IV. Adesão da empresa ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV)33. 

Quanto aos requisitos obrigatórios, este trabalho não tratará das regras nem do esforço 

necessário, por parte das empresas, para manutenção de situação regular em relação aos 

tributos federais, com vistas à obtenção da Certidão Negativa de Débitos – CND, ou a 

equivalente certidão positiva com efeito de negativa. Este é um desafio constante para os 

gestores de qualquer empresa situada no Brasil e, embora altamente relevante para o dia a dia 

das empresas, não há nenhuma especificidade com relação ao INOVAR-AUTO que interfira 

com o escopo deste texto. 

                                                             
31 As empresas fabricantes dos produtos discriminados no Anexo IV do Decreto n º 7.819, conforme previsão 
constante do §2º do seu art. 4º (basicamente, veículos comerciais a diesel ou semidiesel) estão dispensadas 
deste requisito. Embora este requisito tenha sido mantido como obrigatório para a habilitação ao INOVAR-
AUTO, modificações posteriores da lei relativizaram a condição “sine qua non” de seu atingimento como 
condição para o aproveitamento do crédito presumido. 
32 Produtos relacionados no Anexo IV do Decreto nº 7.819. 
33   O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, coordenado pelo INMETRO, destina-se a avaliar os atributos 
de eficiência energética dos veículos comercializados, tornando esta informação disponível para que os 
consumidores possam tomar decisões mais conscientes e também para estimular a competitividade da 
indústria. Mais informações em  http://www2.inmetro.gov.br/pbe/ , acesso em 27 de março de 2017. 

http://www2.inmetro.gov.br/pbe/
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Porém, para que o assunto não passe em branco, registra-se aqui a pertinente 

observação de Everardo Maciel34: 

“Algumas pérolas do burocratismo são, contudo, revestidas de 

aparente sacralidade. A exigência de certidões negativas é a mais 

conhecida delas. 

Certidão é relato do passado. Certidões fiscais têm, todavia, validade 

por seis meses. Assim, sem que haja nenhuma manifestação de 

perplexidade, conseguimos produzir a certidão do futuro. 

A exigência de certidão negativa para participar de licitações ou 

contratar com a administração pública tem um presumível propósito 

de obrigar o devedor a liquidar o seu débito fiscal. É claro, desde logo, 

que se trata de instrumento que pretende suprir a deficiência da 

cobrança direta convertendo-se em sanção política, como entende o 

Supremo Tribunal Federal. 

Em outra perspectiva, a exigência finda por restringir a atividade 

econômica do devedor, inclusive a capacidade para pagar a própria 

dívida fiscal”. 

A meta de atingimento de níveis mínimos de eficiência energética é estabelecida como 

o compromisso obrigatório das empresas habilitadas de aumentar a eficiência energética dos 

veículos produzidos no país em no mínimo doze inteiros e oito centésimos percentuais 

(12,08%) em relação aos veículos produzidos no país no ano de 2011 e deverá ser cumprida 

até 1º de novembro de 2017. A eficiência energética é medida por níveis de autonomia 

expressos em quilômetros rodados por litro de combustível (Km/l) ou níveis de consumo 

energético em megajoules35 por quilômetro (MJ/Km), segundo as regras estabelecidas nos 

regulamentos do programa. 

Por se tratar de um dos requisitos essenciais para a habilitação das empresas e um dos 

principais desafios impostos pelo INOVAR-AUTO, este trabalho dedica o Capítulo 3 para o 

detalhamento das metas de eficiência energética, as regras para seu monitoramento, quais os 

objetivos pretendidos e os resultados já atingidos. 

                                                             
34 MACIEL, Everardo. “A teoria da tomada de três pinos.”. In: O Estado de São Paulo, edição de 3 de agosto de 
2017, pág. B7. 
35 Um Joule (símbolo J) é uma unidade de medida de energia, parte do Sistema Internacional de Unidades. É o 
equivalente à energia necessária para se deslocar um quilo à velocidade de um metro por segundo, pela 
distância de um metro (simbolicamente: 1 kg x 1 m/s x 1m). O megajoule (mJ) equivale a um milhão de Joules. 
Para melhor ilustrar a ordem de grandeza: um veículo de uma tonelada (1.000 kg), ao percorrer o espaço de 
uma quadra (100m), à velocidade de 36 km/h (10m/s), consumirá a energia de 1 milhão de Joules ou 1 
megajoule, desprezando-se perdas devidas ao atrito e às ineficiências do sistema de propulsão. 
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Os tópicos a seguir trazem as características relevantes quanto aos requisitos optativos. 

1.5 Primeiro requisito optativo: a realização um número mínimo de atividades fabris. 

A adoção deste compromisso implica na realização no país de um número mínimo 

determinado de atividades fabris e de infraestrutura de engenharia necessárias para o processo 

produtivo, pela empresa habilitada ou por terceiros. Conforme as regras do programa, o 

número de atividades mínimas é crescente ao longo do tempo, exigindo da empresa habilitada 

uma maior concentração local de suas atividades. 

Por exemplo, para a produção de automóveis e comerciais leves, são arroladas as 

seguintes atividades: 

1. Estampagem; 

2. Soldagem; 

3. Tratamento anticorrosivo e pintura: 

4. Injeção de plástico; 

5. Fabricação do motor; 

6. Fabricação da caixa de câmbio e transmissão; 

7. Montagem de sistemas de direção e suspensão; 

8. Montagem do sistema elétrico: 

9. Montagem de sistemas de freio e eixos; 

10. Produção de monobloco ou montagem de chassis: 

11. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis; 

12. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de 

produtos.36 

A empresa montadora de automóveis e comerciais leves deveria realizar ao menos oito 

destas atividades no país, no ano de 2013, evoluindo segundo uma escala para dez atividades 

no ano de 2017, conforme abaixo: 

                                                             
36  Conforme Anexo III do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012, acessível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm Último acesso em 24 de 
março de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm
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Tabela 1.5 Número de atividades fabris requeridas para a produção de automóveis e 

comerciais leves. 

Ano-Calendário Número de atividades 

2013 8 

2014 9 

2015 9 

2016 10 

2017 10 

Extraída do Art. 7º do Decreto n º 7.819 de 3 de outubro de 2012. 

Há listagens de atividades e tabelas diferentes para a produção de caminhões e chassis 

com motor.  O Anexo C apresenta tais relações de atividades e as diferentes escalas para os 

diversos tipos de veículos. 

Este requisito representa a preocupação com a possível “CKDerização” da produção, 

utilizando-se um jargão do setor. Este termo faz referência à produção em “CKD – completely 

knocked down”, no original em inglês. Esta é a prática industrial de se levar um produto 

pronto ou quase pronto, mas completamente desmontado, para o destino final, onde somente é 

realizada a montagem, com baixa agregação de valor. 

Fabio Sacioto, presidente da Câmara Automotiva Mineira e diretor do SINDIPEÇAS, 

mostra que as etapas 7 a 11 da listagem acima seriam aquelas típicas dos processos de 

“CKDerização” na produção de veículos de passageiros e comerciais leves. 37 A instituição 

deste requisito é uma evidência do esforço dos reguladores do INOVAR-AUTO em coibir 

esta prática e forçar as empresas participantes a desenvolverem um maior conjunto de 

atividades localmente.  

O MDIC faz o monitoramento das metas e requisitos do INOVAR-AUTO e, em março 

de 2017, dava este compromisso como “realizado”, embora, aparentemente, as informações 

prestadas pelo ministério somente estejam atualizadas para o ano de 2013. O monitoramento é 

                                                             
37  SACIOTO, Fabio. “Perspectivas para o Setor Automotivo”. Apresentação no Simpósio SAE Brasil de 
Tendências, 28 de novembro de 2012, pág. 24. 
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feito com base no acompanhamento dos processos de habilitação das empresas interessadas, 

que é fiscalizado por meio de auditorias de terceira parte, ou seja, empresas contratadas 

diretamente pelas empresas habilitadas, dentre prestadores de serviço previamente habilitados 

pelas autoridades.38 

1.6 Segundo requisito optativo: investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 

A empresa habilitada que optar por cumprir este requisito deverá realizar, no país, 

diretamente ou por terceiros, um percentual mínimo de investimentos em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. Este percentual é calculado em relação à receita bruta total de 

venda de bens e serviços, excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda e 

também deve seguir uma escala crescente, conforme a tabela seguinte. 

Tabela 1.6 – Percentuais mínimos de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação. 

Ano-Calendário Percentual 

2013 0,15% 

2014 0,30% 

2015 0,50% 

2016 0,50% 

2017 0,50% 

Extraída do Art. 7º do Decreto n º 7.819 de 3 de outubro de 2012. 

O parágrafo 4º do Artigo 7º do Decreto nº 7.819 e as Portarias Interministeriais 

MDIC/MCTI nº 772, de 2013, e nº 318, de 2014, estabelecem que tais dispêndios possam ser 

realizados nas atividades de pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada, desenvolvimento 

experimental e serviços de apoio técnico. As portarias também estabelecem conceitos, 

orientações, modelos, exigências e métodos de acompanhamento.39 

                                                             
38 Mais informações sobre o acompanhamento das metas de realização de número mínimo de atividades fabris 
em http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-6 , acesso em 
21 de março de 2017. 
39 Literalmente, conforme o decreto regulamentador: 

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-6
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Margarete Gandini, Diretora do Departamento das Indústrias para a Mobilidade e 

Logística – DEMOB, órgão do MDIC, apresenta os resultados neste item como favoráveis, 

citando os seguintes números de investimentos40: 

Investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento. 

• 2013: R$ 544 milhões. 

• 2014:  R$ 498 milhões 

• 2015:  R$ 719 milhões 

Apresenta, ainda, a relação de novas estruturas instaladas no país para pesquisa e 

desenvolvimento41: 

• SCANIA (São Bernardo do Campo, SP): Laboratório de emissões; 

• HYUNDAI (Piracicaba, SP): Laboratório de emissões e desenvolvimento de 

materiais; 

• CAOA (Anapólis, GO): Laboratório de emissões e teste de combustíveis; 

• FCA (Betim, MG): Laboratório de emissões, ruídos e segurança, e 

• VW (São Bernardo do Campo, SP): Reformulação do laboratório de emissões 

e testes diversos. 

O MDIC também traz informações de acompanhamento em seu site. Embora, em 

março de 2017, as informações estejam atualizadas somente para o ano de 2013, apresenta o 

atingimento do percentual de 0,22% contra a meta de 0,15% .42 

                                                                                                                                                                                              
“Art. 7º, §4º: Os valores de que trata o inciso II do caput devem ser aplicados nas atividades de: I – pesquisa 
básica dirigida – atividades executadas com o objetivo de adquirir novos conhecimentos quanto à 
compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas 
inovadores; II – pesquisa aplicada – atividades executadas com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, 
com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas; III – desenvolvimento 
experimental – atividades sistemáticas delineadas a partir de conhecimentos pré-existentes, visando à 
comprovação ou demonstração de viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e 
serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos produtos já produzidos ou estabelecidos, e IV – serviços 
de apoio técnico – serviços indispensáveis à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos 
destinados, exclusivamente, à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, 
bem como a capacitação dos recursos humanos a eles dedicados, diretamente vinculados às atividades 
relacionadas nos incisos I a III.” 
40 Fonte: MDIC. “Próximo ciclo da política automotiva pós-2017”, pág . 16. 
41 Idem. 
42  Mais informações em http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-
especifico-4 , acesso em 21 de março de 2017. 

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-4
http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-4
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1.7 Terceiro requisito optativo: investimentos em engenharia. 

A empresa optante por este requisito deverá realizar, no país, diretamente ou por 

terceiros, um percentual mínimo de dispêndios em engenharia, tecnologia industrial básica e 

capacitação de fornecedores. Tal percentual é calculado segundo o mesmo critério do item 

anterior (percentual sobre a venda total de bens e serviços, excluídos os impostos e 

contribuições incidentes sobre a venda) e deverá atingir os seguintes patamares mínimos:  

Tabela 1.7 – Percentuais mínimos de dispêndios em engenharia, tecnologia industrial 

básica e capacitação de fornecedores. 

Ano-Calendário Percentual 

2013 0,50% 

2014 0,75% 

2015 1,00% 

2016 1,00% 

2017 1,00% 

Extraída do Art. 7º do Decreto n º 7.819 de 3 de outubro de 2012. 

Este tópico é regulamentado pelo parágrafo 6º do Artigo 7º do Decreto nº 7.819 e 

igualmente pelas Portarias Interministeriais MDIC/MCTI nº 772, de 2013, e nº 318, de 2014, 

que estabelecem que tais dispêndios poderão ser realizados nas atividades de desenvolvimento 

de engenharia, tecnologia industrial básica, treinamento de pessoal, desenvolvimento de 

produtos, concepção e projeto de laboratórios e centros de pesquisa, pistas de testes, 

desenvolvimento de ferramental e capacitação de fornecedores43. 

                                                             
43 Literalmente, conforme o decreto regulamentador: 
“Art. 7º, §6º: Os valores de que trata o inciso III do caput devem ser aplicados nas atividades de: I – 
desenvolvimento de engenharia – concepção de novo produto ou processo de fabricação, e  a agregação de 
novas funcionalidades ou características a produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo 
ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado; II - tecnologia industrial 
básica - aferição e a calibração de máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de 
medida específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a normalização ou a 
documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou processo desenvolvido; III - treinamento do 
pessoal dedicado à pesquisa, desenvolvimento do produto e do processo, inovação e implementação; IV - 
desenvolvimento de produtos, inclusive veículos, sistemas e seus componentes, autopeças, máquinas e 
equipamentos; V - concepção, projeto, construção ou modernização de laboratório, centros de pesquisa 
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No citado evento, a representante do MDIC divulgou os seguintes resultados para este 

item44: 

Investimentos em Engenharia e Desenvolvimento de Fornecedores. 

• 2013: R$ 3,5 bilhões 

• 2014:  R$ 4,7 bilhões 

• 2015:  R$ 5,1 bilhões 

Igualmente, o MDIC traz informações de acompanhamento em seu site, também 

atualizadas somente até 2013, dando o atingimento do percentual de 1,40% contra a meta de 

0,50% .45 

Como já mencionado na Seção 1.3, acima, as empresas dispõem de uma “válvula de 

escape”, podendo fazer contribuições ao FNDCT para atingir os compromissos mínimos, 

tanto para os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, como para os dispêndios em 

engenharia e tecnologia. 

1.8 Quarto requisito optativo: adesão a programa de etiquetagem veicular. 

Nesta opção, a empresa deve aderir ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 

(PBEV), estabelecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – 

INMETRO. A etiquetagem fornece informações sobre o desempenho dos veículos quanto à 

eficiência energética, contribuindo para escolha de forma mais consciente pelos consumidores 

finais. Além disso, promove maior competitividade entre as empresas. No âmbito do 

programa, o percentual mínimo de modelos etiquetados também deveria ser crescente, com a 

meta de atingir os seguintes patamares: 

                                                                                                                                                                                              
aplicada, pista de testes e da infraestrutura para seu funcionamento e aquisição de equipamentos, serviços e 
peças de reposição, nacionais, necessários para a realização das atividades previstas no inciso I; VI - concepção, 
projeto, construção ou modernização de laboratório, centros de pesquisa aplicada, pista de testes e da 
infraestrutura para seu funcionamento e aquisição de equipamentos, serviços e peças de reposição, nacionais, 
necessários para a realização das atividades previstas no inciso II; VII - desenvolvimento de ferramental, moldes 
e modelos para moldes, matrizes e dispositivos, como instrumentos e aparelhos industriais e de controle de 
qualidade, novos, e seus acessórios e peças, utilizados no processo produtivo; ou VIII - capacitação de 
fornecedores, em conformidade com o disposto em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.” 
44 Fonte: MDIC. “Próximo ciclo da política automotiva pós-2017”. São Paulo, 2017, p. 18. 
45  Mais informações em http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-
especifico-5, acesso em 21 de março de 2017. 

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-5
http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-5


46 
 

 
 

Tabela 1.8 – Percentuais mínimos de modelos etiquetados segundo o PBEV. 

Ano-Calendário Percentual 

2013 36% 

2014 49% 

2015 64% 

2016 81% 

2017 100% 

Extraída do Art. 7º do Decreto n º 7.819 de 3 de outubro de 2012. 

A etiquetagem veicular recebeu a completa adesão das montadoras, quer por indução 

causada pelo INOVAR-AUTO, quer voluntariamente, uma vez que este não era um requisito 

obrigatório para a habilitação. 

Dados recentes mostram que, em 2017, cem por cento (100%) dos modelos 

comercializados no Brasil estarão classificados segundo o PBEV, o que evidencia um 

benefício para os consumidores em termos de informações para escolha. 

Em 2009, quando o INMETRO publicou o primeiro relatório, apenas 5 montadoras 

haviam aderido voluntariamente ao programa (General Motors, Fiat, Honda, Kia e VW), 

tendo submetido 10 modelos à etiquetagem. Em 2016, na última medição, noventa por cento 

(90%) dos modelos comercializados no Brasil já estavam etiquetados. O MDIC anunciou que, 

com a inclusão de mais 87 modelos no primeiro semestre de 2017, a etiquetagem atingirá a 

totalidade dos modelos de automóveis de passageiros e comerciais leves comercializados no 

país.46 

Como nota final quanto aos requisitos, a regulamentação do INOVAR-AUTO prevê 

ainda o deslocamento temporal das metas para as empresas que se instalassem no país durante 

                                                             
46 “Etiquetagem veicular vai atingir 100% dos modelos este ano.” Automotive Business, edição digital de 27 de 
abril de 2017. Disponível em http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25713/etiquetagem-veicular-vai-
atingir-100-dos-modelos-este-
ano?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Resumo+da+Semana+-+24+a+28%2F4%2F2017 
Os dados atualizados de etiquetagem de veículos podem ser acessados em: 
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/EtiquetagemVeiculos_Leves_2017.pdf      Acessos 
em: 29 de agosto de 2017. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25713/etiquetagem-veicular-vai-atingir-100-dos-modelos-este-ano?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Resumo+da+Semana+-+24+a+28%2F4%2F2017
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25713/etiquetagem-veicular-vai-atingir-100-dos-modelos-este-ano?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Resumo+da+Semana+-+24+a+28%2F4%2F2017
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25713/etiquetagem-veicular-vai-atingir-100-dos-modelos-este-ano?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Resumo+da+Semana+-+24+a+28%2F4%2F2017
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/EtiquetagemVeiculos_Leves_2017.pdf
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o andamento do programa. Esta regra é válida para as tabelas de progressão estabelecidas para 

os três primeiros requisitos optativos (número mínimo de atividades fabris, valor mínimo de 

dispêndios em pesquisa e inovação, valor mínimo de dispêndios em tecnologia e engenharia). 

Dessa maneira, as metas previstas para 2013 ficariam postergadas para o ano-calendário da 

habilitação, as metas de 2014, para o ano-calendário seguinte ao da habilitação e assim por 

diante47. 

1.9 Perda de habilitação e suas consequências. 

O texto original das regras do INOVAR-AUTO estabelecia que “o descumprimento 

dos requisitos estabelecidos por esta Lei ou pelos atos complementares do Poder Executivo” 

acarretaria o cancelamento da habilitação ao programa48. Posteriormente, foram inseridas 

duas exceções a esta regra geral. 

A segunda delas, no aspecto cronológico, foi inserida pela já referida Medida 

Provisória nº 638, de 2014, quando do estabelecimento do Sistema de Acompanhamento do 

INOVAR-AUTO. Esta modificação estabeleceu que o uso de créditos em valores superiores 

aos devidos, devido a falhas de informação da cadeia de fornecedores, seria corrigido pelo 

estorno e recolhimento de tais valores indevidos apurados em excesso, mas não acarretariam o 

cancelamento da habilitação49. 

A exceção mais antiga foi introduzida pela Medida Provisória nº 610, de 2 de abril de 

2013, depois convertida na Lei nº 12.844 de 19 de julho de 2013 50  e relativizou a 

característica de “obrigatório” para o requisito de atingimento das metas mínimas de 

eficiência energética. 

Na formulação original do programa, o não atingimento das metas mínimas de 

eficiência energética acarretaria o cancelamento da habilitação, cujas sanções podem ser 

drásticas para qualquer empresa. Alterações legislativas posteriores substituíram esta sanção 

pela imposição de multas, escalonadas proporcionalmente ao grau de não atingimento desta 

meta, assim diminuindo sensivelmente o risco para as empresas habilitadas. 

                                                             
47 Conforme §3º do Art. 7º do Decreto nº7.819. 
48 Redação original do Art. 42 da Lei nº 12.715. 
49 A não ser que, uma vez notificada, a empresa não promova o estorno dos créditos indevidos em 60 dias, 
conforme redação dos incisos I e II do §4º do art. 42 da lei. 
50 Esta norma foi novamente alterada pela Medida Provisória nº 638, de 17 de janeiro de 2014, convertida na 
Lei nº 12.996 de 18 de junho de 2014, que deu ao texto sua redação atual. 
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De qualquer modo, a perda de habilitação no INOVAR-AUTO, por qualquer razão, 

implicará na exigência do imposto que deixou de ser pago desde a primeira habilitação em 

função da utilização do crédito presumido do IPI, “com os acréscimos previstos na legislação 

tributária” 51, nos termos do §1º do Art. 42 da Lei 12.715 de 2012. O cancelamento da 

habilitação acarretará, ainda, a impossibilidade de renovação da habilitação da empresa ao 

programa pelo período subsequente de 12 meses. Caso a empresa possua mais de uma 

habilitação, o cancelamento de uma delas não afetará as demais.52 

Conforme Toledo (2013, p. 109), a base de cálculo do IPI é o “valor total da 

operação”, o que inclui, ainda, os outros impostos incidentes como ICMS e Pis/Cofins. 

Portanto, a sanção correspondente aos trinta pontos percentuais (30%) de IPI incide sobre o 

valor das notas fiscais emitidas pela montadora, em operações sujeitas a esta tributação 

adicional do IPI. 

Nem todas as receitas de uma empresa fabricante de veículos submetem-se a este 

regime: há a venda de veículos isentos, vendas de bens e serviços entre outras. Porém, estas 

outras receitas causam somente uma redução marginal do montante, que, em qualquer caso, 

estará muito próximo do faturamento total da montadora. 

Portanto, fazendo-se o exercício de multiplicar trinta por cento (30%) por valor 

próximo do faturamento da empresa, multiplicado também pelos anos de habilitação e com o 

acréscimo de multa e juros, chega-se a uma estimativa de contingência que seria 

extremamente danosa para qualquer negócio. 

Se já adotada a premissa de que as empresas participantes do mercado têm que se 

                                                             
51 O inciso II do §1º do art. 9º do Decreto nº 7.819 de 2012 introduz alguma dúvida, ao estabelecer que o ato 

de cancelamento da habilitação produz efeitos “...apenas a partir do início de habilitação em que tenha 
ocorrido descumprimento de compromisso assumido.”, o que poderia levar à interpretação de que entre tais 
“efeitos” estaria o estorno dos créditos aproveitados. Porém, este não parece ser o melhor entendimento, já 
que tanto o art. 42 da lei como o art. 10 do decreto são inequívocos em estabelecer que a devolução dos 
créditos deve se dar “...desde a primeira habilitação.” 
52 Houve o cancelamento de uma habilitação, da JAC Motors, na modalidade investidora (novos projetos), por 
não cumprimento do cronograma físico-financeiro de nova fábrica em Camaçari, BA, conforme reportagem de 
Marcos Rozen na revista AutoData, edição digital de 1º de junho de 2016, intitulada “MDIC oficializa exclusão 
da JAC Motors do Inovar-Auto”. O jornalista estimava que a empresa teria que recolher a diferença do IPI 
majorado, acrescida de multa e juros, sobre o volume de 20 mil veículos dos modelos J2, J3 e J3 Turin, 
importados sem a tributação adicional, durante o período de desenvolvimento do projeto. Antecipava a 
reportagem: “a conta será salgada”. O ato de cancelamento da habilitação está disponível em 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/05/2016&jornal=1&pagina=56&totalArqui
vos=104 Acesso em 29 de agosto de 2017. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/05/2016&jornal=1&pagina=56&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/05/2016&jornal=1&pagina=56&totalArquivos=104
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habilitar ao INOVAR-AUTO, pela inviabilidade das alternativas, a constatação aqui é a de 

que, uma vez habilitada, a empresa não pode falhar, sob o risco de se ver defronte a um 

passivo tributário imenso. 

Talvez também em função da preocupação da gravidade das consequências, a 

legislação ainda prevê que o Poder Executivo possa dispor em regulamento que a exigência 

do IPI e dos acréscimos seja proporcional ao descumprimento dos compromissos assumidos53.  

Isto é o que ocorreu com a alteração das sanções previstas para a hipótese de não atingimento 

das metas de eficiência energética. Porém, não houve este tipo de regulamentação para outros 

requisitos. 

1.10 Avaliação preliminar dos principais riscos e desafios. 

O cancelamento da habilitação, portanto, pode trazer consequências drásticas para a 

empresa. Uma vez descritas as regras básicas do programa, é possível identificar os principais 

problemas ou desafios que a empresa participante terá que enfrentar. Estes pontos são: 

a) o risco de descumprir os requisitos do programa, compreendendo o conjunto de 

compromissos assumidos na habilitação, o que acarretaria o cancelamento da 

habilitação;   

b) o risco de não apurar créditos suficientes para dedução da tributação adicional, o 

que acarretaria a oneração adicional das operações da empresa, e 

c) o risco de não alcançar as metas de eficiência energética, o que sujeitaria a 

empresa a multas pelo insucesso. 

Quanto ao primeiro item, pode-se afirmar que, embora o atendimento aos requisitos 

exija uma série de obrigações burocráticas de apuração e registro, seu atingimento não se 

caracteriza como o principal desafio. 

Logicamente, o processo de habilitação envolve um conjunto de compromissos cujo 

controle e manutenção não são simples. Porém, se os planos da empresa contemplavam o 

número crescente de atividades fabris no país, que permitisse sua primeira habilitação, a 

manutenção do cumprimento dos demais requisitos fica facilitada. 

Se a empresa optou pelo programa de etiquetagem veicular, basta programar e realizar 

                                                             
53 Conforme §2º do art. 42 do Decreto nº 7.819. 
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os testes para certificação de seus modelos. Aqui, o compromisso é a etiquetagem dos 

veículos que, basicamente, é um procedimento burocrático. Para cumprimento desta meta, 

exige-se o atingimento de percentuais crescentes de modelos etiquetados, mas não entra em 

questão o padrão de consumo de cada veículo, o que deverá ser melhorado em consequência 

da busca da maior eficiência energética.  

Logo, mesmo se os modelos de uma montadora tiverem péssimos resultados de 

eficiência energética, mas obtenham os selos da etiquetagem, este compromisso específico 

estará cumprido. 

Resta, ainda, a necessidade de comprovar dispêndios crescentes com pesquisa e 

inovação, e com engenharia e tecnologia. Aqui, igualmente, há argumentos que permitem 

afirmar que estas não são as principais dificuldades para as empresas habilitadas. 

O primeiro argumento, que não se pode provar e forma cabal, mas para o qual há 

indícios, é a percepção de que tais metas não foram fixadas em patamares desafiadores. 

Em apresentação sobre as regras do INOVAR-AUTO para empresas do setor, 

realizada no Sindipeças em 5 de outubro de 2012, à qual estava presente o autor, Luiz Moan, 

então presidente da ANFAVEA, ao responder a uma questão sobre o critério utilizado para 

fixação dos patamares e escala crescente dos dispêndios, afirmou que foram fixados limites 

que todas as empresas pudessem atingir, porque “não queremos deixar ninguém de fora”.54  

Igualmente, Bruno Bragazza, Gerente de Inovação e Propriedade Intelectual da 

empresa Bosch, em apresentação sobre inovação no setor automotivo, mostrou evidências de 

que os limites mínimos de dispêndios requeridos pelo programa já eram atingidos pelas 

indústrias do setor mesmo antes do seu lançamento55. 

Por fim, como argumento objetivo, há a flexibilidade de que as empresas dispõem de 

atingir os mínimos compromissados simplesmente com o depósito de valores em favor do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia – FNDCT, caso não logrem 

                                                             
54 Anotações pessoais do autor. 
55  Bragazza mostra que a PINTEC, pesquisa de inovação conduzida pelo IBGE (mais informações em 
www.pintec.ibge.gov.br ) indicava que, em 2011, a média das empresas pesquisadas do setor automotivo já 
investia 1,39% da receita de vendas líquida em engenharia e tecnologia, portanto acima dos 0,5% exigidos para 
este requisito no início de INOVAR-AUTO, em 2013, e mesmo acima do patamar a ser atingido em 2017, de 
1,0%. Fonte: “Os Programas de PD&I e Competitividade”, apresentação no II Workshop Desafios da Legislação 
Automotiva, promovido pela Automotive Business e realizado em São Paulo em 8 de setembro de 2014. 

http://www.pintec.ibge.gov.br/
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comprovar que atingiram os patamares requeridos de dispêndios.  

Embora o MDIC aponte este requisito como um sucesso do programa e o 

monitoramento, até onde disponível, indique o atingimento das metas, o desempenho do 

INOVAR-AUTO no fomento à inovação e desenvolvimento tecnológico não é isento de 

críticas, como a de Valter Pieracciani56, consultor especializado em inovação: 

“Poderíamos – deveríamos – ter feito muito mais. O investimento 

mínimo em P&D&E&I (Pesquisa, Desenvolvimento, Engenharia e 

Inovação) previsto pelo programa girava em torno de R$ 1,4 bilhão 

por ano. Chega-se a esse número considerando a receita operacional 

líquida anual do setor em 2014, de R$ 129 bilhões, dos quais 0,3% 

caberiam a P&D e 0,75% à engenharia. A inovação de verdade 

demorou a decolar e esses limites, aparentemente pequenos, foram 

atingidos com dificuldade por muitas das empresas que se dizem 

inovadoras.  

 

É pouco diante dos desafios que temos pela frente em qualidade, 

produtividade e confiabilidade, sem falar no impacto ambiental em 

toda a cadeia da mobilidade. Temas para se investir em P&D no Brasil 

não faltam. Se compararmos com o outro extremo, então, a diferença 

tende a ser astronômica. De acordo com o VDA, sigla para a German 

Association of the Automotive Business, o investimento em P&D 

Auto na Alemanha em 2014 foi de € 19,7 bilhões! Perdemos de 56 a 

1. Bem mais do que no futebol.” 

Pieracciani critica as metas e a flexibilidade permitida pelas contribuições ao FNDCT, 

alegando permitiu que as empresas habilitadas atingissem os requisitos com o recurso 

constante a esta válvula de escape, em lugar de se engajarem mais profundamente em 

desenvolver projetos de pesquisa no país. 

Em contraponto, Mello, Marx e Motta (2016, 55) encontraram evidências do aumento 

do número e qualidade de projetos de pesquisa e desenvolvimento desenvolvidos pelas 

                                                             
56 PIERACCIANI, Valter. “Lições de um Inovar-Auto que poderia ter dado certo” Artigo publicado na Revista 
AutoData Digital. São Paulo, 10 de junho de 2016, disponível em 
http://www.automotivebusiness.com.br/artigo/1287/licoes-de-um-inovar-auto-que-poderia-ter-dado-certo 
Acesso em 29 de agosto de 2017. 

http://www.automotivebusiness.com.br/artigo/1287/licoes-de-um-inovar-auto-que-poderia-ter-dado-certo
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montadoras e fornecedores conectados na cadeia de suprimentos do setor, em particular com 

relação a projetos para aumento da eficiência energética, bem como a disponibilização no 

mercado de veículos mais avançados. Segundo os autores, antes do INOVAR-AUTO, havia 

uma grande lacuna para a introdução no mercado brasileiro de inovações tecnológicas já 

disponíveis nos veículos comercializados nos mercados de economias mais desenvolvidas. As 

empresas adiavam a internalização de tais tecnologias no mercado local, em função dos custos 

envolvidos.57 

Resta, portanto, avaliar os desafios referidos nas letras “b” e “c” acima, o que se 

reflete nos próximos dois blocos deste trabalho: as dificuldades para apuração dos créditos a 

partir da compra de insumos são o tema do Capítulo 2 e as metas de eficiência energética são 

o tema do Capítulo 3. 

1.11 Quadro-resumo do INOVAR-AUTO. 

O quadro abaixo apresenta um resumo das principais informações apresentadas até 

aqui, para melhor fixação dos pontos básicos do programa. 

Tabela 1.11 – Quadro-resumo das regras do INOVAR-AUTO. 

• Ao final de 2011, as alíquotas de IPI dos veículos automotores foram elevadas em 30%. 

• Durante o ano de 2012, as empresas fabricantes de veículos poderiam obter suspensão 

desta alíquota adicional, por meio da comprovação de 65% de conteúdo regional em seus 

produtos (calculados pelo método da diferença), além da realização de um número 

mínimo de atividades fabris no país. 

• Em 2012, foi lançado o INOVAR-AUTO, com validade de 2013 a 2017, pelo qual as 

empresas fabricantes poderiam apurar créditos presumidos de IPI, para neutralizar o 

aumento de alíquotas. 

• Empresas importadoras teriam cotas para importação sem o acréscimo, baseadas nas suas 

médias de anos anteriores, limitadas a 4.800 unidades por ano. 

• Empresas com projetos de instalação no país, além de empresas já instaladas, mas com 

projetos de instalação de novas plantas, ou lançamento de novos modelos, também teriam 

                                                             
57 Os autores também mencionam a pesquisa PINTEC, já citada neste trabalho, para argumentar que não viam 
dificuldades para que as empresas instaladas no Brasil há mais tempo (“latecomers”, no jargão que utilizam) 
atingissem facilmente as metas estabelecidas pelo INOVAR-AUTO. Prosseguem que os desafios seriam maiores 
para as empresas instaladas mais recentemente (“newcomers”), que teriam que engajar a rede de 
fornecedores em projetos de pesquisa e desenvolvimento, para atingirem suas metas. 
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cotas de importação calculadas em função da capacidade de produção planejada. 

• O crédito presumido de IPI é apurado a partir das compras locais de insumos e 

ferramentaria realizadas pelos fabricantes. No início do programa, todas as compras locais 

eram contabilizadas, a partir de 2014, criou-se um sistema para estimar o conteúdo 

nacional nestas aquisições. 

• Para participar do programa e ter direito aos créditos, as empresas devem cumprir uma 

série de requisitos obrigatórios e optativos. 

• Dentre os requisitos obrigatórios, além da manutenção da regularidade fiscal, as empresas 

deveriam atingir aumento de eficiência energética nos veículos que comercializam na 

ordem de 12,08%. 

• Os resultados de eficiência energética são calculados de acordo com metodologia indicada 

pelo MDIC e serão medidos a partir de outubro de 2017, comparando as médias 

ponderadas dos resultados dos veículos comercializados por cada empresa com a linha de 

referência definida pelo consumo médio dos modelos em 2012. 

• As empresas que superarem esta meta e atingirem metas desafios terão reduções 

adicionais das alíquotas de IPI dos seus veículos. Se atingirem a meta de 15,46% de 

melhoria em 2017, terão redução de 1% de IPI em seus veículos, de 2018 a 2020. Se 

atingirem a meta de 18,84%, a redução será de 2%. Se anteciparem o atingimento das 

metas em 2016, poderão usufruir destas reduções já a partir de 2017. 

• Há quatro requisitos optativos, dentre os quais as empresas produtoras de veículos de 

passageiros e comerciais leves devem cumprir 3. 

• O primeiro destes requisitos é a realização, no país, de um determinado número mínimo 

de atividades fabris, número este crescente ao longo do tempo. Das 12 atividades 

consideradas necessárias para se montar um veículo de passageiros ou comercial leve, por 

exemplo, as empresas deveriam realizar 8 em 2013 e atingir 10 a partir de 2016. 

• O segundo requisito optativo é a realização de um percentual mínimo de investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento, calculado em função da receita líquida de vendas das 

empresas, igualmente crescente ao longo do tempo, iniciando-se em 0,15% em 2013 e 

atingindo 0,50% em 2017. 

• O terceiro requisito é a realização de um percentual mínimo de dispêndios em engenharia 

e tecnologia industrial, iniciando-se em 0,5% da receita líquida de vendas em 2013 e 

igualmente crescente ao longo do tempo, para atingir 1,0% em 2017. 

• Além de serem requisitos para habilitação do programa, os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e os dispêndios em engenharia e tecnologia contribuem para apuração do 

crédito, até o limite de 1% da receita cada um. 

• Estes são os únicos créditos que não devem ser obrigatoriamente para dedução da 
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tributação adicional de 30% de IPI instituída pelo programa. De qualquer forma, devem 

ser utilizados prioritariamente para amortização da alíquota adicional. 

• O quarto requisito é a adesão da empresa ao Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Veicular, iniciando-se com o percentual de 36% em 2013, até atingir 100% dos modelos 

em 2017. 

• As empresas produtoras de veículos diesel e semidiesel não se submetem ao programa de 

etiquetagem veicular, devendo escolher 2 requisitos optativos entre os 3 primeiros. 

• As empresas importadoras devem cumprir, obrigatoriamente, os requisitos de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além da adesão ao programa de 

etiquetagem veicular. 

• As empresas que descumprirem os compromissos terão suas habilitações canceladas, 

perdendo o direito aos créditos presumidos e devendo recolher os impostos suspenso 

durante o período de habilitação, com os acréscimos da lei tributária. 

• A meta de eficiência energética, que era um requisito obrigatório, foi depois suavizada. 

Em lugar de cancelamento da habilitação, as empresas que não atingirem os patamares 

mínimos de melhoria de consumo sofrerão a aplicação de multas. Há também uma lista de 

exceções para determinados tipos de veículos, que não estão sujeitos a estas metas.  

Elaborada pelo autor. 
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CAPÍTULO 2 RASTREABILIDADE DO CONTEÚDO NACIONAL 

 

“As cinco características desejáveis de qualquer sistema tributário: 

(...) 

2. Simplicidade administrativa: o sistema tributário deve ser fácil e 

relativamente não oneroso para se administrar” 

. 

(Joseph Stiglitz, “Economics of the Public Sector”)58  

2.1 Insumos qualificáveis: fase inicial do INOVAR-AUTO. 

Como visto na Seção 1.3, há outros dispêndios que contribuem para a apuração de 

créditos em favor das empresas habilitadas, porém o resultado final é alcançado 

majoritariamente pelas aquisições de insumos estratégicos e ferramentaria. 

Cabe avaliar, nesse ponto, quais são estes insumos qualificáveis para geração de 

créditos sob o INOVAR-AUTO. 

Nas apresentações iniciais sobre o programa59, feitas por representantes do governo 

(MDIC), da ANFAVEA e do Sindipeças, estava claro que o termo “insumos estratégicos” 

referia-se a “conteúdo nacional”, embora esta nomenclatura não seja usada nos textos legais. 

Muito pertinente o comentário de SCHAPIRO (2012, 15):  

“A lógica do benefício do Inovar-auto envolve uma relativa 

complexidade tributária, que em boa medida se explica pela tentativa 

de camuflar seus dispositivos de conteúdo local, que podem enfrentar 

restrições por parte da OMC”  

Para disciplinar-se o sistema de apuração, editou-se a Portaria MDIC 113, de 15 de 

abril de 2013. Note-se que esta norma é posterior ao início do aproveitamento de créditos 

segundo o programa (início de 2013), o que reflete o fato de que, quando o programa foi 

lançado, ainda não havia um consenso ou formatação sobre a forma de se medir (ou 

“rastrear”, no jargão da indústria) tais conteúdos estratégicos. 

A Portaria MDIC 113, então, por falta de definição expressa das regras, ou 

                                                             
58 STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector, 3rd edition, New York: W.W. Norton & Company. Capítulo 
17 (Introduction to Taxation). Tradução do autor. No original: “The Five Desirable Characteristics of Any Tax 
System. (..) 2. Administrative simplicity: The tax system ought to be easy and relatively inexpensive to 
administer.” 
59 Como, por exemplo, a supracitada reunião de 5 de outubro de 2012 no Sindipeças – v. nota 55. 
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eventualmente na linha da “camuflagem” da exigência de conteúdo local, como sugeria 

Schapiro, deixava a definição do que seriam “insumos estratégicos” para os termos de 

compromisso celebrados durante o processo de habilitação. Conforme o texto da referida 

portaria: 

Art. 3º Tendo por fundamento o §1º do art. 4º do Decreto nº 7.819, de 

2012, constarão do termo de compromisso a ser firmado pela 

empresa habilitada: 

(...) 

IV – Metodologia de cômputo de valores e características dos 

produtos relativos aos incisos I e II do caput do art. 12 do Decreto nº 

7.819, de 2012, para os efeitos do §3º do art. 12 do mesmo Decreto, 

compreendendo: 

a) Procedimentos para cômputo de valores, comprovação e 

acompanhamento no que se refere aos termos do inciso I deste 

artigo; 

b) Definição dos bens a que se refere o inciso I do caput do art. 12 

do Decreto nº 7.819, de 2012. (grifos do autor) 

Nesta primeira fase, portanto, para a geração de créditos foram consideradas todas as 

aquisições locais realizadas pelas empresas habilitadas, não importando o conteúdo local 

destes insumos, seguindo-se a locução do art. 41 da Lei nº 12.715, de 2012, que elegia como 

qualificáveis os “dispêndios realizados no País”. 

Importante notar que o regime considera que as empresas habilitadas também podem 

contabilizar nesta apuração os dispêndios incorridos no seu processo de produção próprio, ou 

seja, naqueles casos em que a montadora fabrica internamente peças ou componentes de que 

necessite, em lugar de adquiri-los de um fornecedor. 

Conforme o art. 4º da Portaria MDIC 113, a apuração dos dispêndios na produção 

própria deve ter por base o rateio do custo das atividades industriais, proporcionais à 

mencionada produção, segundo os critérios de valoração constantes do pronunciamento 

técnico contábil nº 16 de 2009, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis60. 

Ainda, a regulamentação prevê que, se uma empresa habilitada no INOVAR-AUTO 

encomendar peças e componentes a outra empresa participante do programa, a empresa 

                                                             
60 Aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários por meio da Deliberação nº 575, de 8 de junho de 2009. 
Disponível em http://static.cpc.mediagroup.com.br/Imagens/pronunciamentos_tecnicos_contabeis_2009.pdf 
Acesso em 29 de agosto de 2017. 

http://static.cpc.mediagroup.com.br/Imagens/pronunciamentos_tecnicos_contabeis_2009.pdf
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fornecedora não poderá incluir os dispêndios com insumos e ferramentaria utilizados neste 

fornecimento para o cálculo do seu crédito presumido, evitando-se assim a dupla contagem61. 

Para cálculo final do crédito presumido, os valores apurados, tanto de aquisições como 

de fabricação própria, são multiplicados por fatores, decrescentes com o tempo e 

diferenciados para cada linha de produto. A dinâmica da aplicação dos multiplicadores, que 

exige das empresas participação crescente do conteúdo nacional para manter o mesmo nível 

de dedução é o tema da Seção 2.4. 

2.2 Insumos qualificáveis: criação do Sistema de Acompanhamento. 

Já com o Inovar-Auto em andamento, mantiveram-se as discussões entre o governo e 

os setores interessados para a definição do modelo para rastreabilidade dos insumos 

considerados estratégicos. 

Dados que os interesses envolvidos eram conflitantes, a definição do método não foi 

isenta de controvérsias. Em reunião realizada no Sindipeças, em outubro de 2012, o então 

presidente da entidade, Paulo Butori, sumarizou as reclamações do setor de autopeças de que 

as montadoras queriam postergar para 2013 ou até 2014 a adoção de regras mais rígidas de 

rastreabilidade, ao passo que o Sindipeças argumentava que as montadoras já tinham base 

técnica para se fazer a rastreabilidade naquele momento, citando, como exemplo, a norma 

INMETRO ABNT ISSO/TS 16:949:2010, que definia a modelagem para cálculo do conteúdo 

local na indústria do petróleo62. 

Esta definição somente foi atingida em setembro de 2014, com a edição da Portaria 

MDIC 257, de 23 de setembro de 2014, que alterou e complementou a antiga Portaria 113, 

introduzindo o conceito da “parcela dedutível”, ou seja, estima-se o conteúdo importado 

constante dos insumos fornecidos na cadeia e esta parcela é deduzida do montante propício à 

apuração dos créditos. 

Em linhas gerais, como se detalha adiante, se o insumo ou componente tem menos de 

40% de conteúdo importado, todo o valor do fornecimento contribui para a apuração de 

créditos. Se o insumo tem entre 40% e 70% (inclusive) de conteúdo importado, a contribuição 

será de 50%. Para produtos cujo conteúdo importado supera 70%, não haverá contribuição 

                                                             
61 Conforme Art. 12, §4º do Decreto nº 12.715 de 2012. 
62 Notas pessoais do autor.  
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para a apuração de créditos.  

Cabe notar que uma empresa fabricante de veículos, embora possa fabricar 

internamente algumas das peças de que se utiliza, compra milhares de itens de uma 

diversificada cadeia de fornecedores63. Utiliza-se o termo “montadora” justamente por causa 

desta característica da indústria: os produtores de veículos concentram suas atividades na 

montagem final dos veículos, agregando conjuntos e subsistemas cuja produção é contratada a 

terceiros. 

Portanto, para estimativa da parcela dedutível e definição dos valores qualificáveis 

para apuração de créditos, as montadoras dependem de informações de seus fornecedores. 

Para tanto, a Lei 12.996, de 18 de junho de 2014, acrescentou o art. 41-A à Lei 12.715, 

criando obrigação aos fornecedores de prestação de informações necessárias ao INOVAR-

AUTO, vigente a partir de 1º de outubro de 2014, com estabelecimento de multa de dois por 

cento (2%) sobre o valor das operações de venda, no caso de omissão da prestação de 

informações, e de um por cento (1%), no caso da prestação de informações incorretas. 

Ou seja, criou-se obrigação acessória, passível de sanção, para empresa que não é 

habilitada no programa, mas que fornece para as empresas que são. 

Reitera-se aqui a nota apresentada na Seção 1.9: uma empresa participante não sofre a 

sanção de perda de habilitação, se utilizar valor excessivo de crédito presumido em razão de 

incorreções nas informações prestadas pelos fornecedores. Porém, deve promover o estorno 

da parcela de crédito aproveitada indevidamente e recolher tal valor, acrescido de juros, se 

não dispuser de saldo credor suficiente. Se não o fizer no prazo de sessenta (60) dias, 

contados da notificação por parte da autoridade, aí então poderá sofrer a pena do 

cancelamento, com todas as consequências. 

Por outro lado, se a montadora não conseguir mobilizar sua base de fornecedores para 

que informem a parcela aproveitável tempestivamente, terá dificuldades para atingir todo o 

potencial de créditos a que teria direito64. 

                                                             
63 Um veículo de passageiros pode ser composto por cerca de 5.000 peças diferentes, em diversos conjuntos ou 
subsistemas. 
64 Em seu monitoramento do programa INOVAR-AUTO, o MDIC apresenta algumas estatísticas sobre a 
participação da cadeia de fornecedores no Sistema de Acompanhamento. Em março de 2015, as páginas do 
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2.3 Dinâmica do processo de apuração e cálculo da parcela dedutível. 

A referida Portaria MDIC 257, portanto, implantou o Sistema de Acompanhamento do 

Inovar-Auto, para rastreabilidade do valor de insumos estratégicos e ferramentaria. A empresa 

habilitada indica no sistema as compras realizadas e os seus fornecedores. Estes, por sua vez, 

têm a obrigação de informar o conteúdo passível de geração de crédito, seguindo 

determinados critérios.  

De forma esquemática, a apuração do crédito de IPI faz-se pela seguinte dinâmica:  

De janeiro de 2013 até setembro de 2014 (regime da Portaria MDIC 113)65: 

• Valor das notas fiscais de aquisição de insumos e ferramentaria do Tier 166 – IPI = Base de 

cálculo 

• Base de cálculo x fator multiplicador (§3º do Art. 12 do Decreto 7.819) = Valor atribuível ao 

conteúdo estratégico 

• Crédito presumido = Valor atribuível ao conteúdo estratégico + demais dispêndios previstos 

nos incisos III a VIII do Art. 12 do Decreto 7.819 (pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 

inovação tecnológica, recolhimentos ao FNDCT, capacitação de fornecedores e engenharia e 

tecnologia industrial básica). 

 

                                                                                                                                                                                              
MDIC na Internet apontavam a adesão de 731 empresas fornecedoras de insumos estratégicos e ferramentaria, 
contra uma meta de 700 empresas. Ou seja, apresentava uma anuência por parte dos fornecedores, conforme 
disposto no §6º do Art. 32-B do Decreto nº 7.819 de 2012 de 96,1%, comparado com a meta mínima de 95% de 
participação. Note-se que, caso o fornecedor não envie a informação nos prazos previstos, a empresa 
habilitada pode enviar os dados em arquivos retificadores, para o cumprimento da obrigação e apuração do 
crédito. Mais detalhes em: http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-
especifico-8 Acesso em 22 de março de 2017. 
65 Dados e tabelas extraídos das apresentações “Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO”, do MDIC, e 
“Valoração da Parcela Dedutível”, do Sindipeças, de autoria de Edison da Matta. Ambas de setembro de 2014.  
66 “Tier 1”, no jargão da indústria, refere-se aos fornecedores diretos da empresa montadora de veículo. “Tier 
2”, portanto, refere-se aos fornecedores deste fornecedor direto, ou a segunda camada de fornecedores. A 
mesma lógica prossegue para “Tier 3” e assim por diante. Num exemplo hipotético, a Fundição ABC (Tier 3) 
fornece uma carcaça de alumínio para a Autopeças DEF (Tier 2), que usa a carcaça para montar um freio e o 
fornece à Sistemista GHI (Tier 1), que monta o freio em um módulo dianteiro e entrega este conjunto à 
montadora, cliente final de todo o processo. 

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-8
http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-8
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A partir de outubro de 2014 (regime da Portaria MDIC 257): 

• Valor das notas fiscais de aquisição de insumos e ferramentaria do Tier 1 – IPI – Parcela 

dedutível = Base de cálculo 

• Base de cálculo x fator multiplicador (§3º do Art. 12 do Decreto 7.819) = Valor atribuível ao 

conteúdo estratégico 

• Crédito presumido = Valor atribuível ao conteúdo estratégico + demais dispêndios previstos 

nos incisos III a VIII do Art. 12 do Decreto 7.819 (pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 

inovação tecnológica, recolhimentos ao FNDCT, capacitação de fornecedores e engenharia e 

tecnologia industrial básica). 

A parcela dedutível reduz o valor final de apuração de crédito presumido e seu cálculo 

estima o total de conteúdo importado nos insumos adquiridos pela montadora. 

Esquematicamente:  

• Parcela dedutível = Conteúdo importado do Tier 1 (valores de importação direta 

calculados como valor CIF + imposto de importação) + Conteúdo importado do Tier 2 

(segundo metodologia descrita a seguir) 

Para estimativa do conteúdo importado do Tier 2, adota-se a seguinte equação:  

Insumos Estratégicos + Ferramentaria = Nota Fiscal – Parcela Dedutível – IPI 

Glossário: 

• Insumos estratégicos: todo material que será agregado a um veículo e que é 

empregado na sua fabricação, tornando-se parte dele; 

• Ferramentaria: ferramental, adquirido de terceiros ou produzido internamente, 

destinado ao processo produtivo da empresa habilitada; 

• Nota Fiscal: valores expressos em reais das notas fiscais de aquisição de insumos 

estratégicos e ferramentaria, exceto aquelas com Código Fiscal de Operações e 

Prestações (CFOP) números 3101, 3102, 3126 e 3127, conforme Convênio SINIEF de 

15 de dezembro de 197067. 

• IPI: valores expressos em reais do Imposto sobre Produtos Industrializados destacado 

nas notas fiscais; 

                                                             
67 Códigos referentes a operações de importação. 
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• Parcela Dedutível: informada pelo fornecedor direto, em reais, e será relativa às 

entradas de insumos estratégicos e ferramentaria no estabelecimento do fornecedor. O 

percentual de dedução é definido em função do Código de Situação Tributária – CST 

do produto, da seguinte maneira: 

Tabela 2.3 – Cálculo da parcela dedutível a partir do CST. 

Código de Situação 

Tributária – CST 

Origem da 

Mercadoria 

Conteúdo 

Importado – 

Resolução SF 13 

Parcela Dedutível para 

Inovar-Auto 

0 Nacional (exceto 

códigos 3, 4, 5 e 8) 

0% 0% 

1 Estrangeira (exceto 

código 6) – 

importação direta 

100% 100% 

2 Estrangeira (exceto 

código 7) – adquirida 

no mercado interno 

100% 100% 

3 Nacional – com 

>40% e <= 70% de 

conteúdo importado 

50% 50% 

4 PPB – Processo de 

Produção Básica 

0% 50% 

5 Nacional – com 

<=40% de conteúdo 

importado 

0% 0% 

6 Estrangeira (sem 

similar nacional) – 

importação direta 

0% 100% 

7 Estrangeira (sem 

similar nacional) – 

adquirida no mercado 

interno 

0% 100% 

8 Nacional com >70% 

de conteúdo 

importado 

100% 100% 

 Extraída de: SINDIPEÇAS. Valoração da Parcela Dedutível. 

Confirmando a informação antecipada anteriormente, verifica-se que se o insumo ou 

componente tem menos de 40% de conteúdo importado (CST 0 ou 5), não há parcela 

dedutível e, portanto, todo o valor do fornecimento contribui para a apuração de créditos. Se o 

insumo tem entre 40% e 70% (inclusive) de conteúdo importado, ou é objeto de processo 

produtivo básico aprovado por programa governamental (CST 3 e 4), a contribuição será de 

50%. Para produtos cujo conteúdo importado supera 70% (CST 1, 2 6 e 7), não haverá 

contribuição para a apuração de créditos.  
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Há diversos detalhes operacionais no Sistema de Apuração, mas em linhas gerais, sua 

dinâmica é a seguinte:68 

• No mês 0 (zero), a empresa habilitada no Inovar-Auto informa no Sistema de Apuração as 

peças e componentes (“part numbers”) adquiridos de seus fornecedores Tier 1, que são 

notificados via sistema; 

• No mês 1, o fornecedor Tier 1 apura o conteúdo importado que utilizou para a fabricação 

de tais produtos, bem como apura o conteúdo importado que recebeu nos insumos que 

compra de seus fornecedores Tier 2, utilizando para tanto a classificação CST constante 

das notas fiscais; 

• Até o dia 15 do mês 2, o fornecedor Tier 1 confirma no sistema o valor de faturamento 

correspondente às peças e componentes fornecidos à empresa habilitada, com o cálculo da 

parcela dedutível; 

• A empresa habilitada, por sua vez, toma a parcela remanescente (valor de aquisições – 

parcela dedutível) e multiplica pelo fator aplicável ao ano (1,10 em 2016, por exemplo). 

Acresce ao resultado os dispêndios em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 

capacitação de fornecedores e engenharia e compõe o seu crédito presumido, que só 

poderá ser utilizado para compensação com os 30 pontos percentuais de IPI acrescidos aos 

veículos que fabrica. 

• Porém, esta compensação fica condicionada à comprovação de atendimento aos requisitos 

do Inovar-Auto pela empresa participante do programa, sendo que o requisito de 

atingimento de maior eficiência energética somente será comprovado ao final do 

programa, em 2017. 

 

                                                             
68 Elaborado pelo autor a partir de informações constantes da apresentação “Passo a Passo do Sistema de 
Acompanhamento do Inovar-Auto. Versão 4.”, MDIC, Brasília, DF, 31 de janeiro de 2015. 
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2.4 Fator multiplicador decrescente: indutor da maior participação do conteúdo 

nacional. 

Os dispêndios com insumos estratégicos e ferramentaria, após contabilizados, são 

multiplicados por um fator, conforme uma escala decrescente. A escala aplicável para  

automóveis e comerciais leves é a seguinte: 

Tabela 2.4(a)  Fator multiplicador para automóveis e comerciais leves. 

Automóveis e Comerciais Leves 

Fator Ano-Calendário 

1,30 2013 

1,25 2014 

1,15 2015 

1,10 2016 

1,00 2017 

Tabela extraída do Art. 12, §5º, inciso I do Decreto nº 7.819 de 2012 
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A tabela para caminhões e chassis com motor é a seguinte: 

Tabela 2.4 (b)  Fator multiplicador para caminhões e chassis com motor 

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 

Tabela extraída do Art. 12, §5º, inciso I do Decreto nº 7.819 de 2012 

No caso dos caminhões e chassis com motor, apura-se o fator multiplicador pela média 

ponderada entre a receita líquida de vendas da empresa nos segmentos de caminhões pesados 

e semipesados e chassis com motor (RPS, na definição do decreto) e a receita líquida de 

vendas da empresa nos segmentos de caminhões semileves, leves e médios. (RLM, na 

definição do decreto. A receita total (RT) é o somatório das duas parcelas anteriores. 

Fazendo-se um exemplo: se uma empresa tinha setenta por cento (70%) de sua receita 

líquida no segmento de pesados e trinta por cento (30%) no segmento de leves, seu fator 

multiplicador no ano de 2013 terá sido: 
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Média ponderada = [70% da receita no segmento de pesados x 1,30] + [30% da 

receita no segmento de leves x 1,00] = 1,21 = fator resultante para multiplicação 

Da mesma forma que se aplica aos patamares de dispêndios dos requisitos (gastos 

mínimos com inovação, engenharia, etc.), a regulamentação do programa prevê o 

deslocamento temporal destes índices para as empresas que se habilitaram depois do início do 

programa. Assim, o fator multiplicador de 1,30, válido para o ano de 2013 e aplicável a 

automóveis e comerciais leves, passa a valer para o primeiro ano de habilitação, caso esta não 

estivesse vigente já no início de 2013. O fator 1,25 passa a valer para o segundo ano de 

habilitação e assim por diante. O mesmo se aplica aos fatores para caminhões e chassis com 

motor69. 

O programa tem um benefício específico para as empresas produtoras em pequenos 

volumes, que mantêm o multiplicador 1,3, mais favorável, durante toda a vigência do 

programa. Esta condição foi estabelecida para atrair os fabricantes “premium”, tais como 

BMW, Mercedes e Land Rover, cujo mercado é menor em volume e, para os quais, a 

possibilidade de nacionalização dos itens produtivos seria menor.70 

Desta forma, como prevê o programa, para que a empresa habilitada mantenha os 

montantes de créditos de IPI que apura, deve aumentar progressivamente a proporção de 

dispêndios com insumos estratégicos e ferramentaria comprados localmente. Como o fator é 

decrescente ao longo do tempo, necessita-se a cada ano de um valor maior de dispêndios 

locais para se apurar o mesmo crédito. Assim o programa cria o incentivo às compras 

realizadas localmente para buscar o objetivo de adensamento da cadeia produtiva nacional. 

O exemplo numérico abaixo ilustra este mecanismo, a partir de um automóvel cujo 

preço de venda, sem o IPI, que é a base de cálculo para aplicação de sua alíquota, tome a base 

100 no seguinte exercício71. 

                                                             
69 Este deslocamento temporal dos fatores está previsto no Art. 12, §5º, inciso II do Decreto nº 7.819 de 2012. 
70 Conforme inciso III do §5º do Art. 12 do decreto. 
71 As premissas para este exercício são aquelas comumente utilizadas na definição do cálculo de regras de 
origem constantes dos Acordos de Complementação Econômica (ACEs) celebrados pelo Brasil, tais como o ACE-
14 (Acordo Automotivo do Mercosul), ou o ACE-55 (Acordo Automotivo Mercosul-México). A fonte dos dados 
utilizados foi retirada de SINDIPEÇAS, “Regras de Origem do Setor Automotivo, apresentação de 6 de junho de 
2013. 
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Tabela 2.4 (c)  Peso da compra de insumos no valor do veículo. 

Automóveis e Comerciais Leves 

IPI adicional a ser amortizado 30 

Valor de nota fiscal (PV) 100 (base sobre a qual se aplica o IPI) 

- ICMS e PIS/Cofins (21,25%) -21,25 

= Preço de venda sem impostos (PV’) 78,75 

- Despesas de venda, marketing, lucro - 14,55 (20% de PV’) 

= Custo do produto vendido (CPV) 64,20 

- Custo do processo de montagem -12,84 (20% de CPV) 

= Valor dos insumos adquiridos 41,36 

Elaborada pelo autor. 

Explorando o exemplo numérico: em 2013, uma montadora precisaria atingir o valor 

com base 23 em termos de insumos qualificáveis, para poder deduzir a parcela adicional de 30 

pontos de IPI, o que implica que 55% de suas aquisições deveriam ser qualificáveis. 72 

Demonstra-se: 

 23 x 1,30 (fator multiplicador para 2013) = 30 (IPI a ser amortizado) 

 23 / 41,36 = 55% - percentual necessário de insumos qualificáveis. 

Para ilustrar a demanda crescente por conteúdo local: em 2017, com a redução do fator 

multiplicador para 1,0, a montadora precisaria atingir o valor de 30 na aquisição de insumos 

para amortizar o crédito, o que implica que aproximadamente setenta e dois por cento (72%) 

das aquisições de insumos devem ser qualificáveis para a geração de créditos. Novamente:  

                                                             
72 Para efeito deste exemplo, desconsidera-se a contribuição de outros dispêndios para a amortização da 
parcela adicional de IPI. Como visto na Seção 1.3, o total desta contribuição pode chegar até a 2% da receita 
total de vendas e serviços, descontados os impostos incidentes sobre as vendas. 
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 30 x 1,00 (fator multiplicador para 2017) = 30 (IPI a ser amortizado) 

 30 / 41,36 = 72% - percentual necessário de insumos qualificáveis. 

Estes percentuais podem variar de produto a produto, de montadora para montadora, 

dependendo do seu grau de verticalização, ou ainda da alíquota de ICMS de cada venda. 

Porém, o exemplo ilustra como a dinâmica do INOVAR-AUTO faz com que os as 

montadoras tenham que atingir percentuais mínimos de compras qualificáveis para 

compensarem o acréscimo de tributação adicional e, eventualmente, aumentar o percentual de 

tais compras ao longo dos anos de duração do programa, para não perderem o direito à 

compensação. 

Esta estratégia buscou reverter a crescente participação das autopeças importadas na 

cadeia de produção nacional. Dados do SINDIPEÇAS mostram que, após um período de 

balança comercial superavitária no setor de autopeças entre os anos de 2003 e 2006, a balança 

tornou-se deficitária a partir de 2007, apresentando seguidos e crescentes déficits a partir de 

então: 3,5 bilhões de dólares em 2010, 4,6 bilhões em 2011 e 5,8 bilhões em 2012, ano de 

lançamento do INOVAR-AUTO.73 O capítulo final deste trabalho, de análises e conclusões, 

apresenta a destes indicadores. 

2.5 Avaliação crítica do processo de apuração de créditos. 

Na contramão do ideal preconizado por Stiglitz, citado na epígrafe deste capítulo, o 

exame das regras do INOVAR-AUTO e do seu Sistema de Acompanhamento mostram que 

regime automotivo veio acrescentar mais alguns graus de complexidade à já difícil gestão 

tributária das empresas afetadas. 

Para o cálculo do crédito a partir das aquisições de insumos e ferramentaria, o sistema 

é bastante burocrático e a empresa habilitada depende das informações complexas, a serem 

providas por extensa rede de fornecedores, com atualização mensal de dados. 

Considere-se que um único veículo pode ser composto por cerca de cinco mil (5.000) 

peças ou componentes diferentes e que uma única empresa pode fabricar dezenas de modelos 

de veículos diferentes. 

                                                             
73 SINDIPEÇAS, “Desempenho do Setor de Autopeças 2013”, pág. 9. 
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A empresa habilitada deve, então, alimentar mensalmente o sistema com 

potencialmente milhares de diferentes “part numbers”, cujos valores de conteúdo nacional 

deverão ser estimados e informados tempestivamente por centenas de fornecedores. Todo este 

ciclo de informação e resposta depende da acessibilidade e disponibilidade de um sistema de 

informações público. 

Os fornecedores têm a obrigação acessória de fornecer a informação, sob o risco de 

sanções. Mais do que isso, tem os seus compromissos comerciais de atender às necessidades 

das montadoras que são suas clientes. Cada um dos milhares de “part numbers” alimentados 

no sistema, por sua vez, pode ser composto por dezenas de peças ou matérias-primas, além da 

contabilização dos custos de fabricação (o que as montadoras também são requeridas a fazer, 

com as peças de fabricação própria). 

Para fazerem os cálculos, deparam-se com uma metodologia de apuração do conteúdo 

nacional totalmente nova, acrescida às anteriormente existentes. No dia a dia de suas 

operações, fabricantes já têm que apurar valores de conteúdo local de acordo com regras tais 

como a da indústria do petróleo, citada neste trabalho, as regras do FINAME, além das regras 

de origem dos diversos tratados internacionais, uma das quais já era usada no regime 

antecedente ao INOVAR-AUTO, como visto na Seção 1.1. 

Há um acréscimo de trabalho e necessidade de desenvolvimento e alteração de 

sistemas, eventualmente com a necessidade de desenvolvimento externo ou contratação de 

licenças. Além disso, o cálculo da parcela dedutível depende de oscilações de câmbio e fica 

sujeito a eventuais mudanças de origem de fornecimento, sendo que tais mudanças podem 

afetar os respectivos códigos de situação fiscal a cada mês, afetando as condições de 

aproveitamento dos créditos, conforme valoração da parcela dedutível. Logo, este é um 

cálculo que deve ser atualizado a cada período de apuração. 

Além disso, a empresa habilitada não pode dispensar a apuração de créditos a partir de 

outros dispêndios: deve fazer o registro cuidadoso de seus gastos com pesquisa e 

desenvolvimento, engenharia e tecnologia, seguindo os critérios da Portaria Conjunta 

MDIC/MCTI nº 318 de 2014.  

Terá igualmente que mobilizar sua base de fornecedores para que forneçam os valores 

que dispenderam em tais atividades, pois a prática do setor é que boa parte da pesquisa e 
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desenvolvimento seja feita por encomenda, a fabricantes especializados em cada sistema do 

veículo. 

Terá, ainda, que registrar as despesas com softwares e equipamentos, com dispositivos 

de segurança, com gastos para o desenvolvimento regional e com despesas para 

desenvolvimento de motores flex mais eficientes. 

Terá que fazer o registro e controle dos créditos de IPI e atentar para o atingimento de 

todos os patamares compromissados. Deverá obedecer às regras no caso de movimentação 

entre seus diversos estabelecimentos. 

Tudo isso, em um ambiente de grande incerteza: não houve a emissão de nenhuma 

instrução normativa pela Receita Federal a respeito das regras do INOVAR-AUTO. Não 

houve solução de consultas. Desconhece-se qualquer histórico de autuações ou solução de 

conflitos com relação à matéria, que pudesse ser usado como guia às decisões as empresas 

participantes devem tomar com relação ao regime.  

2.6 Necessidade de engajar fornecedores para aumento progressivo do conteúdo 

local. 

Além das dificuldades administrativas e de registro e atingimento dos patamares de 

dispêndios compromissados, a dinâmica do programa exige, como demonstrado no exemplo 

numérico acima, a participação crescente do conteúdo nacional entre as aquisições realizadas 

pela empresa participante. 

Com as devidas ressalvas sobre as particularidades de cada arranjo produtivo, o 

exemplo da Seção 2.4 mostra que, para aquele caso específico, a parcela de conteúdo nacional 

teria que evoluir da ordem de 55% para 72% das aquisições realizadas pela montadora de 

automóveis, de 2013 a 2017, ao longo da duração do programa, para que a empresa 

mantivesse os níveis de dedução da parcela adicional de impostos. 

Este é um esforço imenso, pois isto significaria substituir a fonte de suprimento de 

uma parcela considerada dos insumos que anteriormente eram importados. Isto é 

particularmente crítico em um setor caracterizado por ciclos longos de desenvolvimento e 

fabricação, com a necessidade de investimentos significativos. Neste ambiente de negócios, o 

horizonte de 5 anos, prazo de duração do INOVAR-AUTO, é exíguo para o processo de 
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planejamento e tomada de decisões.74 

Um componente automotivo exige uma fase de discussão e validação das 

especificações entre a empresa que o encomenda e o fabricante especializado. Depois, passa-

se a fase de projeto e desenvolvimento conjunto, até a validação do desenho final. Em 

seguida, inicia-se a fase de produção e testes de protótipos, cujos resultados podem exigir 

diversas iterações das atividades anteriores. Por fim, faz-se a aprovação final da peça e passa-

se à montagem e validação das linhas de produção, que igualmente devem ser testadas, 

auditadas e validadas em função dos requisitos de qualidade. Não raro, um processo como 

este toma 2 anos. 

Logicamente, todo este esforço exige um investimento inicial de dispêndios com 

engenharia e testes. Além disso, um único molde de injeção ou estampagem pode ter valores 

entre quinhentos mil a dois milhões de reais. A nova produção também exige, geralmente, 

modificações e alterações nas linhas de produção existentes, quando não requer a construção 

de uma linha de manufatura totalmente nova. 

Portanto, um componente automotivo exige tempo de desenvolvimento de produto e 

de manufatura. Em muitos casos, requer a aquisição e incorporação de novas capacidades 

técnicas. Exige investimentos no seu desenvolvimento, no ferramental necessário para sua 

produção e para os testes e validações requeridas. Exige auditorias e certificação de linhas de 

produção e de equipamentos. Todo este esforço exige um prazo razoável para a amortização 

do que é investido. 

Após os cerca de dois anos para o desenvolvimento e início de produção, um 

determinado componente é produzido por prazos de cinco a dez anos, normalmente os prazos 

de duração da plataforma75 à qual é destinado. 

                                                             
74 O MDIC argumenta, por meio de seus representantes, como Margarete Gandini, diretora do DEMOB, que os 
prazos do INOVAR-AUTO estavam limitados a 5 anos pelo que permitem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101, de 2000, em especial no §1º do seu Art. 14, que 
restringe “...anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. Disponível em 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm Acesso em 29 de agosto de 2017. 
75 Uma plataforma é uma configuração básica que permite a produção de diferentes modelos de veículos, com 
o uso de peças ou componentes comuns, esforço este para a simplificação dos processos, ganhos de volumes e 
consequente redução dos custos e investimentos necessários. Assim, por exemplo, uma plataforma como a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
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Assim, o prazo do INOVAR-AUTO foi exíguo, considerando-se a incerteza sobre a 

manutenção de suas regras após 2017. 

Dificuldade adicional que se apresentou foi que o programa se desenvolveu 

concomitante à recessão econômica e forte retração na venda e produção de veículos. Se já é 

difícil mobilizar fornecedores para investir em um ambiente de incerteza, quanto mais se diria 

num momento de recessão e forte queda dos volumes de produção. 

Note-se, por exemplo, que segundo estudos do Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (IEDI)76, que tomou por base os dados de produção industrial no 

país do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2014 e 2016 o segmento 

de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores recuou em 66%, o de caminhões 

e ônibus recuou em 64% e a produção de automóveis, camionetas e utilitários recuou em 

40%, retração essa para a qual se veem somente os primeiros sinais de retomada. 

Com todas estas dificuldades, muito da nacionalização da produção (“adensamento da 

cadeia de fornecedores”) almejada pelo INOVAR-AUTO não se realizou.77   

Se uma empresa habilitada, na partida do programa, não estava em situação 

confortável quanto ao percentual de conteúdo nacional em suas aquisições, as dificuldades 

para reverter o quadro foram consideráveis e o risco de não conseguir deduzir toda a parcela 

adicional de 30% do IPI, um risco muito presente. 

O próximo passo da análise do INOVAR-AUTO trata do exame do requisito 

obrigatório de aumento da eficiência energética, compromisso destinado principalmente às 

empresas fabricantes ou comercializadoras de veículos de passageiros ou comerciais leves. 

Como se verá ao longo do Capítulo 3, muitos dos atores deste mercado, autoridades, 

representantes de empresas, de associações de classe e consultores, destacam os resultados de 

melhoria da eficiência energética como talvez o maior sucesso do INOVAR-AUTO. Esta 

avaliação não é livre de controvérsias, que são mencionadas à frente. 

                                                                                                                                                                                              
MQBA0, da Volkswagen, permite o uso comum de boa parte dos componentes em uma série de modelos e 
suas variações: Gol, Polo, Saveiro, etc. 
76 Conforme reportagem “Oito segmentos da indústria encolheram mais de 50% em 3 anos”, de autoria de 
Denise Neumann e publicada no jornal Valor Econômico, edição de 4 de março de 2017, pág. A3. 
77 Esta é a avaliação consensual de Margarete Gandini, do MDIC, de Dan Ioschpe, presidente do SINDIPEÇAS, e 
de Antonio Megale, da ANFAVEA, em opiniões manifestadas no seminário “Os Novos Desafios da Indústria 
Automotiva Brasileira”, realizado em São Paulo, em 13 de março de 2017. Anotações pessoais do autor. 
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CAPÍTULO 3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

3.1 Descrição das metas e forma de medição. 

Para se habilitar ao INOVAR-AUTO, uma empresa deveria se comprometer a 

cumprir, até 1º de outubro de 2017, o requisito de consumo energético médio, ponderado 

pelos diferentes modelos de veículos que comercializa. O seu resultado deverá ser menor ou 

igual ao valor máximo estabelecido pelo Decreto nº 7.819 de 2012. Tal meta é representada 

pela seguinte expressão matemática: 

   CE1 = 1,155 + 0,000593 x (Mempresa habilitada), sendo: 

A expressão CE1 indica níveis de consumo expressos em megajoules78 por quilômetro 

(MJ/Km), ou seus equivalentes de autonomia, calculados em quilômetros por litro (Km/l), 

medidos segundo parâmetros estabelecidos pela Norma ABNT NBR 7024:2010 e segundo 

regulamentações complementares do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA para 

veículos híbridos e elétricos79. 

Esta exigência representa uma melhoria de eficiência de doze inteiros e 8 centésimos 

por cento (12,08%) em relação à linha de base. Esta linha de referência foi apurada pelo 

INMETRO, pelo consumo médio da frota nacional em 2011 e aplica-se aos veículos 

equipados com motores a gasolina ou com motor a etanol, ou motores que utilizem alternativa 

ou simultaneamente ambos os combustíveis (motorização flex), bem como a veículos híbridos 

e elétricos80. 

A expressão Mempresa habilitada indica que o cálculo será feito pela massa média, em 

quilogramas, dos veículos comercializados no Brasil pela empresa habilitada, média essa 

apurada segundo as vendas nos doze meses anteriores ao mês no qual será feito o cálculo. 

Portanto, a partir de 1º de outubro e até 31 de dezembro de 2017, o MDIC irá apurar o 

consumo energético dos diversos modelos de veículo, segundo a metodologia padronizada na 

Norma ABNT 7024. Estes valores serão ponderados em função das vendas de cada empresa 

                                                             
78 A respeito da definição de megajoule, v. nota 35. 
79 Regras constantes do Anexo II do Decreto nº 7.819 de 2012. Como mencionado na Seção 1.4, este requisito 
obrigatório não se aplica a veículos diesel e semidiesel. 
80 Enquadrados nos códigos 8703.21.00 a 8703.24.90, 8703.90.00 e de 8704.31.10 a 8704.331.90 da TIPI, v. 
reprodução da tabela com descrições completas no Anexo B. 
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habilitada, pelos emplacamentos realizados nos 12 meses anteriores81, segundo dados do 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. O resultado final desta ponderação 

indicará se aquela empresa habilitada terá ou não atingido a meta mínima. 

O programa ainda instituiu duas “metas desafio”82: se a empresa habilitada atingir 

maiores valores de eficiência energética, pode obter reduções de alíquota de até dois pontos 

percentuais de IPI (2%), aplicáveis aos veículos que comercializar entre 2018 e 202083. 

As expressões matemáticas para tais metas adicionais são as seguintes: 

CE2 = 1,067 + 0,000547 x (Mempresa habilitada) 

CE3 = 1,111 + 0,000570 x (Mempresa habilitada) 

Ou seja, a empresa que ficar dentro do limite definido pela linha “CE1“, como 

consumo médio dos produtos que comercializa, irá assegurar o cumprimento do compromisso 

assumido para habilitação ao programa e ficará livre das sanções nele previstas. 

Se ficar dentro do limite “CE2“, ganhará o benefício adicional de redução de 1% do 

IPI para seus veículos. Se o consumo médio de seu mix de produtos ficar abaixo do limite 

“CE3“, tal redução será de 2%. 

A empresa que antecipar o atingimento das metas para o ano de 2016, já poderá 

usufruir destas reduções de alíquotas de IPI a partir do ano de 2017. 

                                                             
81 Mais precisamente, de 1º de outubro de 2016 até 1º de outubro de 2017, conforme item 3 do Anexo II do 
Decreto nº 7.819. 
82 Expressão utilizada nas apresentações do MDIC quando do lançamento do programa. 
83 Conforme Notas Complementares NC (87-9) e NC (87-11) da TIPI, constantes do Anexo IV do Decreto nº 
7.819. 
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De forma esquemática: 

Figura 3.1 Metas de eficiência energética. 

 

Extraído de MDIC, “Curso de Formação – Analistas de Comércio Exterior” 

Algumas notas: as especificações de gasolina (E22) e do etanol (E100), combustíveis 

de referência utilizados nos ensaios para medição dos resultados, estão definidas na Resolução 

ANP nº 21, de 2 de julho de 2009, e na Resolução ANP nº 23, de 6 de julho de 2010. 

Como destacado na apresentação do MDIC, a meta “desafio” de 1,68 mJ/Km a ser 

aferida em 2017 (e que permitiria a antecipação do benefício de redução adicional de 1% do 

IPI), equivale à meta europeia para 2015, resultado que, se alcançado, reduziria a apenas um 

ano o “atraso” relativo do país na regulação de emissões e eficiência energética, em 

comparação com a Europa. 

O decreto prevê ainda que o MDIC poderá editar regras complementares, bem como 

critérios, termos e condições para veículos destinados a segmentos específicos do mercado, 
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tais como veículos de alto desempenho, com tração integral (4x4) e picapes não derivadas de 

automóveis. 

3.2 Sanções pelo não atingimento. 

Como mencionado na Seção 1.10 deste texto, na formulação original do INOVAR-

AUTO, a sanção pelo não atingimento implicaria na perda de habilitação e do direito à 

utilização do crédito presumido. 

Alterações posteriores substituíram estas regras pela seguinte escala de multas, 

conforme os Art. 43 da lei e Art. 32 do decreto: 

• Resultado até um centésimo superior (≤ 1%) à meta de eficiência energética (1,82 

mJ/Km): multa de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

• Resultado superior ao primeiro centésimo (≥ 1%) e até o segundo centésimo (≤ 2%) 

superior à meta de eficiência energética (1,82 mJ/Km): multa de R$ 90,00 (noventa 

reais); 

• Resultado superior ao segundo centésimo (≥ 2%) e até o terceiro centésimo (≤ 3%) 

superior à meta de eficiência energética (1,82 mJ/Km): multa de R$ 270,00 (duzentos 

e setenta reais); 

• A multa será de R$360,00 (trezentos e sessenta reais) a partir do terceiro centésimo (≥ 

3%) para cada centésimo superior à meta de eficiência energética (1,82 mJ/Km) 

Os valores das multas deverão ser multiplicados pelo número de veículos 

comercializados pela empresa infratora a partir de 4 de abril de 2013 ou a partir da sua 

primeira habilitação ao INOVAR-AUTO, se esta for posterior. Tais multas deverão ser 

depositadas no FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. 

3.3 Resultados preliminares. 

Neste ponto, avalia-se se o desafio da eficiência energética se configura como um 

risco para as empresas, ou se estas lograrão cumprir esta meta. Para tanto, o texto examina 

inicialmente alguns resultados já divulgados e, na seção seguinte, descreve o arsenal 

tecnológico de que as montadoras podem lançar mão para atingir os resultados esperados. 

Os resultados oficiais de eficiência energética somente começarão a ser divulgados 
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após outubro de 2017. Porém, há uma série de dados e evidências de que as regras do 

INOVAR-AUTO de fato induziram as montadoras à modernização tecnológica e a melhoria 

de consumo nos veículos produzidos no Brasil. 

Por exemplo, Marcos Clemente, Diretor Técnico do SINDIPEÇAS, apresentou os 

seguintes resultados preliminares, apurados até agosto de 201684: 

Figura 3.3  Resultados preliminares de medição de eficiência energética 

 

Extraído de SINDIPEÇAS. “O Desenvolvimento da Legislação Técnica de 

Autopeças.”, pág. 42. 

As três retas paralelas nos gráficos demonstram as linhas de eficiência energética 

desejadas (CE1, CE2 e CE3), que são crescentes em função da massa dos veículos. Os pontos 

dispersos pelo gráfico representam os resultados de diversos modelos avaliados e a reta mais 

inclinada indica a média dos resultados, determinada pela regressão estatística dos resultados 

dispersos. 

                                                             
84 SINDIPEÇAS, “O Desenvolvimento da Legislação Técnica de Autopeças”, apresentação feita no IV Workshop – 
Os Desafios da Legislação Automotiva 2017, realizado em São Paulo, em 12 de setembro de 2016. 
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Os dados de agosto de 2016, em comparação com dezembro de 2014, mostram que os 

resultados da média de eficiência energética se aproximam das metas desejadas: a inclinação 

da reta dos resultados está bem mais próxima das linhas que representam as metas. 

Dados recentes do INMETRO, apurados pela consultoria Bright Consulting, mostram 

uma clara evolução dos indicadores, na reta final para a avaliação. Segundo este estudo, na 

média do consumo, as montadoras atingem a meta desafio de melhoria de 15,46% (acima da 

melhoria mínima de 12,08%).85 

Os dados mostram que 60% dos modelos comercializados no país ainda não atingem a 

meta mínima de consumo. Porém, como os resultados para cada empresa habilitada é medido 

pela média ponderada de consumo, de acordo com o mix de veículos, esta pode também ser 

uma evidência de uma estratégia das montadoras de concentrarem seus esforços de melhoria 

nos modelos cujas vendas têm maior volume, assim favorecendo a média final. 

3.4 Novas tecnologias e novos modelos de veículos. 

Neste ponto, cabe uma ilustração sobre as tecnologias a que poderiam recorrer – e a 

que recorreram - as empresas habilitadas no programa, para poderem cumprir os 

compromissos assumidos. 

Marcos Clemente, na já referida apresentação 86 , afirma que o INOVAR-AUTO 

colocou o Brasil na rota no controle global das emissões e ainda destaca investimentos de 15 

bilhões em eficiência energética, entre 2012 e 2018, motores com tecnologias “downsizing”, 

desenvolvimento de soluções com novos materiais para redução de peso, melhoria 

aerodinâmica dos modelos, além da inauguração dos novos laboratórios de avaliação de 

emissões. 

                                                             
85 Conforme relatório especial da agência Automotive Business, “Especial Inovar-Auto: prévia das metas de 
eficiência energética”, disponível em 
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/paginasinternas/EspecialInovar-
AutoPreviadasMetasEficienciaEnergetica.html?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsl
etter+Automotive+Business+-+25%2F8%2F2017 Acesso em 29 de agosto de 2017. Embora o relatório não 
apresente as médias de consumo para cada marca, o que não permite identificar quais montadoras antecipado 
o atingimento das metas e, assim, já estariam se beneficiando de reduções adicionais de alíquota de IPI, o 
relatório apresenta dados por número de modelos. Assim, por exemplo: no caso da General Motors, de um 
total de 94 modelos avaliados, 58 não atingem a meta mínima de eficiência. 12 modelos cumprem a meta 
mínima (12,08% de melhoria), 7 superam a meta desafio CE2, de 15,46% de melhoria, e 17 superam a meta de 
18,84% de melhoria – meta desafio CE3. 
86 Vide nota 83. 

http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/paginasinternas/EspecialInovar-AutoPreviadasMetasEficienciaEnergetica.html?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+25%2F8%2F2017
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/paginasinternas/EspecialInovar-AutoPreviadasMetasEficienciaEnergetica.html?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+25%2F8%2F2017
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/paginasinternas/EspecialInovar-AutoPreviadasMetasEficienciaEnergetica.html?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+25%2F8%2F2017
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Os lançamentos recentes de veículos, anunciados pelas montadoras, evidenciam esta 

incorporação de novas tecnologias. Por exemplo, a Edição 3.946 da Agência AutoData, 

agência jornalística especializada no setor, em reportagem sobre o Salão do Automóvel de 

2016, trazia o título “Geração INOVAR-AUTO na vitrine”, destacando o grande avanço dos 

modelos em eficiência energética, com a incorporação de novas tecnologias. 

Já a Edição 3.912, de 16 de setembro de 2016, destacava o lançamento da nova linha 

mundial de motores da Fiat Chrysler Automóveis – FCA na nova linha Uno no Brasil, com os 

motores de 3 cilindros montados em blocos de alumínio: 

“Os novos motores objetivam, sobretudo, maior eficiência energética 

dos modelos nacionais da marca, fundamental para que a FCA atinja 

os níveis propostos pelo Inovar-Auto e recolha menos impostos. Não 

por outro motivo eles chegam agora ao mercado, exatamente quando 

começam as avaliações que se seguirão por um ano e determinarão os 

índices IPI até 2020. 

 

A FCA assegura que o Uno 2017 1.0 é 14,4% mais econômico do que 

seu equivalente 2016. No caso da versão 1.3 a economia seria ainda 

maior: de 16,7% em relação a versão atual, equipada com um motor 

1.4. Ambos os motores conseguiram duas notas A no Programa 

Brasileiro de Etiquetagem.”87 

Como destaca Vítor Klizas, da Jato Dynamics, consultoria especializada no setor 

automotivo, o arsenal tecnológico a que recorreram as montadoras inclui a incorporação das 

seguintes tecnologias em seus novos lançamentos: 

• Motores com injeção direta; 

• Motores com desativação de cilindros, quando desnecessários à potência 

requerida; 

• Motores mais leves e eficientes; 

• Motores turbo ou superturbo; 

• Motores com recurso VVT (Variable Valve Timing), que proporciona maior 

eficiência no ciclo de combustão; 

                                                             
87 Agência AutoData, Edição 3.912, de 16 de setembro de 2016, pág. 7. 



79 
 

 
 

• Motores com recurso “Start-Stop”, que desliga o motor quando o veículo para 

no trânsito, com retomada rápida da partida, quando se desativa o freio; 

• Adoção da EPS (Electric Power Steering), direção elétrica, mais eficiente e 

econômica do que a assistência hidráulica; 

• Pneus “verdes”, de melhor resistência ao atrito; 

• Redução do atrito pela melhoria aerodinâmica dos modelos; 

• Adoção de transmissões mais eficientes, com maior número de marchas, ou 

com o comando de tração variável (CVT).88  

O referido estudo da Bright Consulting89, com dados mais recentes, mostra percentuais 

de adoção de tais tecnologias, comparando o período 2012-2017. Assim, a tecnologia VVT, 

presente em aproximadamente 20% dos modelos em 2012, ampliou sua presença para mais de 

65% em 2017. Avanços também foram obtidos com os motores de 3 cilindros (de presença 

quase nula em 2012 para mais de 20% em 2017), CVT (idem, para 13%), “Start-Stop” (idem, 

10%), entre outros. 

Portanto, operadores do setor tais como os já citados representantes do governo, 

entidades como ANFAVEA e Sindipeças e a imprensa especializada destacam que o 

atingimento das metas de eficiência energética pode ser considerado um sucesso do 

INOVAR-AUTO. Contudo, esta avaliação não é livre de controvérsias, como se verá a seguir. 

3.5 Controvérsia sobre as metas: erro de foco ou falta de necessidade. 

Já no lançamento do INOVAR-AUTO surgiram críticas quanto às metas, 

especialmente quanto ao fato de que, na formatação inicial do programa, não havia qualquer 

tratamento à questão dos veículos híbridos ou elétricos, o que somente foi modificado com a 

edição da MP nº 638, de 2014, depois convertida na Lei 12.996, de 2014.90 

                                                             
88 KLIZAS, Vítor. “O Desafio das Metas de Eficiência Energética”, apresentação feita no seminário Os Novos 
Desafios da Legislação Automotiva, promovido pela agência Automotive Business e realizado em 8 de setembro 
de 2014, no Millenium Centro de Convenções, em São Paulo, SP. 
89 Automotive Business, “Especial Inovar-Auto: prévia das metas de eficiência energética”, op. cit. 
90 Alterações da lei também trataram da questão do etanol, igualmente negligenciada na formulação original 
do programa. De acordo com a formulação do Art. 41-B da Lei nº 12.715 de 2012, conforme alteração 
introduzida pela Lei nº 12.996 de 2014, a lei ainda estabelece a hipótese de que o Poder Executivo possa 
estabelecer alíquotas menores de IPI para veículos com motores flex que tiverem relação de consumo entre 
etanol hidratado e gasolina superior a 75%, sem prejuízo da eficiência energética da gasolina nos veículos 
novos. 
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Mesquita, Borges, Santos e Sugano (2012, pp 10-11) criticam o fato do INOVAR-

AUTO focar-se em inovações incrementais e não conter incentivos específicos para os 

veículos híbridos ou elétricos que, segundo os autores, seriam a oportunidade de trazer o país 

para o campo das inovações disruptivas. No comentário sobre estes autores, feito por Schapiro 

(2013, pág. 17), estaria sendo perdida a janela de oportunidade para realmente se promover a 

inovação. 

Na mesma linha, Mello e Marx (2013, pág. 1) destacam que, se o Brasil quisesse fazer 

parte da disputa global a ser enfrentada no futuro, deveria concentrar incentivos no 

desenvolvimento de veículos elétricos. 

Por fim, consultores especializados no setor, como Letícia Costa, da Prada Assessoria, 

afirmam que os resultados do INOVAR-AUTO são muito pequenos em face do esforço 

necessário para adequação à complexidade do programa. Segundo ela, “existem maneiras 

mais eficientes de implementar melhorias de eficiência energética e promover a inovação”, 

sem a burocracia deste programa e sem expor o país a questionamentos de protecionismo nos 

foros internacionais. “Não vai deixar saudades”, conclui, sobre este regime automotivo.91 

Nesta linha de críticas, o fato é que as regras sobre emissões já vinham sendo tratadas 

no âmbito do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores - 

PROCONVE. 

Este programa foi criado em 6 de maio de 1986 pela Resolução nº 18 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, seguindo as tendências mundiais de controle dos 

níveis de poluição dos principais poluentes emitidos pelos veículos, em especial o monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), material particulado 

(MP), aldeídos (CHO), óxidos de enxofre (SOx) e compostos de chumbo (Pb), entre outros. 

Considera-se também o dióxido de carbono (CO²) pela sua contribuição para o efeito estufa, 

apesar de não ser considerado um poluente, devido à sua baixa toxicidade. 

A Lei nº 8.723 de 28 de outubro de 1993 instituiu a obrigatoriedade de redução dos 

níveis de emissão de poluentes veiculares, induzindo ao desenvolvimento tecnológico dos 

                                                             
91  Webinar realizado pela Automotive Business, em 19 de julho de 2017. Disponível em 
http://www.automotivebusiness.com.br/abtv/4/News/1114/webinar-com-leticia-costa-da-prada-
assessoria?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-
+3ago17 Acesso em 20 de julho de 2017. 

http://www.automotivebusiness.com.br/abtv/4/News/1114/webinar-com-leticia-costa-da-prada-assessoria?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+3ago17
http://www.automotivebusiness.com.br/abtv/4/News/1114/webinar-com-leticia-costa-da-prada-assessoria?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+3ago17
http://www.automotivebusiness.com.br/abtv/4/News/1114/webinar-com-leticia-costa-da-prada-assessoria?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+3ago17
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fabricantes de combustíveis, veículos e autopeças. 

A aferição do cumprimento das exigências é feita por meio de ensaios padronizados, 

que utilizam combustíveis de referência. O requisito que sustenta o PROCONVE é a 

exigência de homologação dos protótipos pelas montadoras e acompanhamento estatístico dos 

veículos na fase de produção. Os veículos não homologados não podem ser comercializados. 

As metas de redução de emissão são estabelecidas por meio de fases, denominadas de 

“L” para veículos leves e “P” para veículos pesados, classificados em função do seu peso 

bruto total. As fases são estabelecidas segundo cronogramas para a execução de estratégias de 

aprimoramento tecnológico e redução de emissões. 

Tomando-se como exemplo o caso dos veículos leves. A fase “L1”, vigente de 1988 a 

1991, visava a eliminação dos modelos mais poluentes, com a introdução de inovações para 

reciclagem dos gases de escapamento para controle das emissões de NOx, melhorias da 

injeção de ar para controle de CO e HC, melhorias nos carburadores para controle de HC e 

avanços na tecnologia de ignições.92 

A fase “L2”, vigente de 1992 a 1996, buscou a adequação de catalisadores e sistemas 

de injeção eletrônica para uso com mistura de etanol. Viram-se inovações nos veículos como 

a injeção eletrônica, carburadores assistidos eletronicamente e conversores catalíticos. 

A fase atual é a “L6” e o quadro abaixo caracteriza os avanços pretendidos em relação 

ao conjunto de limites anteriores.  

                                                             
92 A fonte destas informações é o relatório “PROCONVE: Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 
Automotores”, publicação do Ministério do Meio Ambiente e disponível em 
http://www.mma.gov.br/estruturas/163/_arquivos/proconve_163.pdf Acesso em 28 de agosto de 2017. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/163/_arquivos/proconve_163.pdf
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Figura 3.5 (a)  Requisitos da fase L6 do PROCONVE. 

 

Extraído de MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. “PROCONVE: Programa de 

Controle de Poluição do Ar Por Veículos Automotores”, pág. 5. 

 

Nota-se por exemplo que na fase “L5”, válida até 2013, o limite permitido de emissão 

de monóxido de carbono (CO) para veículos leves era de dois gramas por quilômetro rodado 

(2,0 g/Km), sendo tal limite reduzido para um grama e três décimos, a partir da fase “L6” (1,3 

g/Km). 

Esta é uma metodologia mundial e o quadro a seguir ilustra os sistemas vigentes no 

Brasil, em comparação com alguns dos principais mercados: 
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Figura 3.5 (b)  Programas de controle de poluição. 

 

Extraído de SINDIPEÇAS. “O Desenvolvimento da Legislação Técnica de 

Autopeças.”, pág. 30. 

Os veículos com menores emissões de poluentes exigem a queima mais eficiente do 

combustível e, portanto, maior eficiência energética. Veículos com maior eficiência 

energética são menos poluentes e vice-versa. Daí as críticas de setores especializados. 

Retomando-se os argumentos de Letícia Costa, “melhorar a eficiência energética não exige 

um INOVAR-AUTO. Questões ambientais e de segurança devem depender apenas da 

legislação par acontecer”.93 

Estas informações e a discussão sobre eficiência energética são relevantes para 

contextualizar o debate sobre os resultados do INOVAR-AUTO e para o exame da proposta 

de novo regime de incentivos para o setor, no qual este tema será preponderante. Feitas estas 

considerações, o capítulo final trata das análises e conclusões.  

                                                             
93 Revista AutoData Perspectivas 2017, “Período de inflexão”, edição 326, outubro de 2016, págs. 12-15. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISE E CONCLUSÕES 

O primeiro tópico deste capítulo retoma a questão do risco competitivo para as 

empresas que não aderissem ao INOVAR-AUTO, para validar a premissa adotada na 

Introdução, quanto à necessária participação de uma empresa fabricante ou importadora de 

veículos no programa. 

Em seguida, discute-se a possibilidade de contestação judicial das regras do regime 

automotivo. Para tanto, a segunda seção trata do andamento das reclamações apresentadas 

pelo Japão e pela União Europeia nos órgãos de solução de controvérsia da OMC, que está 

intrinsicamente relacionada com tal avaliação. 

Após o exame e conclusão pela inviabilidade dessas alternativas, o passo seguinte é o 

balanço dos resultados do programa para as empresas participantes. Assim, o terceiro item 

desta análise busca identificar benefícios que a empresa possa ter colhido com sua 

participação. 

Em contraponto, o quarto tópico aborda um benefício almejado, mas frustrado: a 

avaliação consensual do governo, de especialistas e de representantes da indústria de que não 

houve o avanço esperado no adensamento da cadeia de fornecedores, um dos objetivos 

declarados do INOVAR-AUTO. Examinam-se algumas possíveis razões para este mau 

resultado, com o objetivo de estimar suas consequências para as empresas participantes e 

impactadas pelo programa. 

 A análise avança na prospecção do que a empresa participante pode esperar no futuro: 

com a expiração das regras do INOVAR-AUTO ao final de 2017, debate-se a nova política 

industrial para o setor, cuja proposta inicial, denominada Rota 2030, está em discussão 

pública desde o mês de abril. Na quinta seção, são descritos os pilares desta proposta e 

considerados possíveis impactos para as empresas. 

Os vetores da nova política revelam alguns tópicos que deverão requerer a atenção das 

empresas destinatárias de suas regras. Assim, a sexta seção trata do destino a ser dado ao 

Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO, todo o conjunto de procedimentos que 

cada empresa habilitada teve que desenvolver para fazer a estimativa (rastreabilidade) do 
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conteúdo nacional em seus produtos. Este texto descreve um possível destino a ser dado a 

todo este conjunto de regras. 

O sétimo tópico trata de outra das propostas constantes da Rota 2030 e que 

possivelmente trará uma mudança de paradigma na tributação dos veículos, que é o 

estabelecimento de alíquotas de IPI em função da eficiência energética. 

Para situar esta discussão, o texto trata incidentalmente de um dilema com que os 

participantes do setor automotivo e os formuladores da política terão que lidar: o que fazer da 

tecnologia do etanol e de todo investimento feito e tecnologias criadas para viabilizar este 

combustível, em face da aparentemente inevitável tendência global pela adoção dos veículos 

elétricos. 

Por fim, como produto dessas análises, apresenta-se uma lista de pontos de atenção 

para os gestores das empresas participantes do INOVAR-AUTO e que serão impactadas pelas 

novas políticas. 

4.1 Exame da viabilidade de não aderir ao regime. 

 

“Nós lhe faremos uma oferta que ele não poderá recusar” 

 

(Don Corleone, personagem de “O Poderoso Chefão”)94  

A não adesão ao programa, por qualquer empresa com operações no país, 

potencialmente faria com que seus produtos tivessem significativas quedas de vendas nos 

segmentos do mercado em que há produtos concorrentes. 

Um exercício numérico reforça este entendimento, pela comparação hipotética de dois 

modelos que disputam o mesmo segmento de mercado, na mesma faixa de preços. 

O modelo Palio 1.0, anteriormente já referido na Seção 1.2, é um veículo compacto 

considerado como parte do segmento “de entrada” (veículos para consumidores com menor 

poder aquisitivo, ou que desejam adquirir um carro simples e mais barato), com alíquota de 

IPI de 7%. Considerando-se a adesão da FCA ao INOVAR-AUTO e tomando-se a versão 

Palio 1.0 EVO Attractive, seu preço será: 

                                                             
94 Don Corleone é o personagem do ator Marlon Brando no filme “O Poderoso Chefão” (The Godfather). Filme 
de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola, roteiro de Francis Ford Coppola e Mario Puzo, baseado na obra 
original de Mario Puzo. No original: We will make him an offer he can’t refuse.” 
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FIAT PALIO 1.0 EVO ATTRACTIVE: 

Preço sem IPI:   R$ 37.290,00 

IPI 7%    R$  2.610,00 

Total:    R$ 39.900,0095 

Um modelo comparável e de valor de venda próximo é o Volkswagen Gol 1.0 

Trendline 5P, cujo valor de venda com IPI de 7% é de R$ 38.500,0096. Imaginando-se que a 

Volkswagen não tivesse aderido ao INOVAR-AUTO, o preço de seu modelo seria: 

VOLKSWAGEN GOL 1.0 TRENDLINE 5P: 

Preço sem IPI:   R$ 35.980,00 

IPI 37%   R$  13.320,00 

Total:    R$ 49.300,00 

O exemplo mostra que, na hipótese de não adesão pela Volkswagen ao INOVAR-

AUTO, o seu modelo Gol 1.0 Trendline, que competiria com seu equivalente Palio 1.0 EVO 

Attractive por um valor aproximadamente 4% inferior (R$38.500,00 versus R$39.900,00, 

aplicando-se a ambos a mesma alíquota de 7%), passaria a custar cerca de 23% a mais que o 

concorrente direto (R$49.300,00 versus R$39.900,00), nesta base de comparação (preços de 

tabela em abril de 2017). 

Uma diferença de alíquotas de tal magnitude, aplicada ao preço de venda final do 

produto, como é a sistemática do IPI, torna-se uma significativa desvantagem competitiva. 

Este exercício numérico somente ilustra a percepção intuitiva com dados concretos. 

Além disso, tal empresa também não poderia se apropriar dos demais benefícios 

disponíveis aos participantes, tais como créditos presumidos de até 2% sobre a receita de 

vendas, obtidos com os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, engenharia e tecnologia, 

além das reduções adicionais de até 2% no IPI de seus veículos, caso supere as metas desafio 

de eficiência energética. Estes benefícios não são desprezíveis, num mercado tão 

                                                             
95 Exercício feito a partir da Tabela de Preços de Carros Novos da Revista Quatro Rodas, Edição 694, São Paulo, 
abril de 2017, páginas 107 e 108. O preço tomado como referência é o “Preço Real”, média do preço praticado 
pelas concessionárias, conforme pesquisa da Agência AutoInforme em 13 de março, referida pela publicação. 
Os valores foram arredondados para a dezena mais próxima. 
96 Utilizando-se o “Preço Real”, conforme o mesmo critério, na mesma data. 



87 
 

 
 

competitivo97. 

Analisada a opção de não participação, cabe agora o exame da possibilidade de 

impugnação das regras do programa por empresa interessada, fabricante ou importadora, sob 

a alegação de infração aos tratados internacionais de comércio, que são parte integrante do 

ordenamento jurídico nacional. Para tal avaliação, é importante entender como o assunto 

progrediu nos foros internacionais. 

4.2  A controvérsia na OMC e a viabilidade de questionar as regras. 

Antes mesmo do lançamento do INOVAR-AUTO, já havia acusações de 

protecionismo ilegal ao regime automotivo vigente durante o ano de 2012, criado pelo 

Decreto nº 7.567, de 201198. 

Este tipo de contestação já havia acontecido outras vezes. Como relata Schapiro (2015, 

p. 12), o Novo Regime Automotivo, política vigente de 1995 a 1999, havia sido contestado 

pelo Japão e o Estados Unidos na OMC, tendo a controvérsia sido resolvida por meio do 

acordo, pelo qual o Brasil estendeu os benefícios então vigentes às montadoras situadas nos 

Estados Unidos, União Europeia, Japão e Coreia do Sul.99 

Em 2011, as alegações eram de que o regime então vigente, caracterizado por uma 

exigência de 65% de conteúdo nacional, tinha por objetivo barrar os produtos importados, em 

especial veículos da China e da Coreia do Sul, que apresentavam fortes altas de vendas no 

país.100 Como o imposto de importação de tais produtos já estava no teto de 35% permitido 

pelos compromissos assumidos pelo Brasil na OMC, a saída teria sido apelar para o IPI, com 

o aumento de 30 pontos percentuais. 

Teria sido, assim, “perceptível” o esforço feito pelo governo brasileiro para fugir do 

rótulo de protecionista, segundo a fonte citada. Na ocasião, o governo brasileiro alegava que 

não havia criado limites para importar ou barreiras baseadas em conteúdo nacional, mas sim 
                                                             
97 Para se ter uma ideia da mudança de panorama competitivo, no ano de 2000, 14 marcas disputavam o 
mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves. Em 2017, são 41 diferentes marcas, que comercializam 
cerca de 1.100 diferentes modelos. 
98 Vide nota 10, na Seção 1.1. 
99 Esta disputa gerou um pedido de consultas formal, feito pelo Japão, resultando no caso “Dispute Settlement” 
DS51, de 30 de julho de 1996. Os dados do caso podem ser consultados em: 
<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds51_e.htm>. Acesso em 23 de maio de 2017. 
100 Como relata a jornalista Raquel Landim, no artigo “País não quer rótulo de protecionista, mas deixa 
brechas”, publicado em O Estado de São Paulo, 5 de outubro de 2012, pág. B4. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds51_e.htm
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havia estabelecido limites para o recebimento de um “benefício tributário”. Argumento que 

importadores rebateram com a afirmação de que “benefício” somente teria surgido para 

compensar uma barreira que antes não havia. 

Quando as regras do INOVAR-AUTO foram detalhadas, com a edição do Decreto nº 

7.819, de outubro de 2012, a União Europeia e o Japão anunciaram que protestariam na OMC, 

por meio de procedimento de consultas, como prevê o sistema de solução de controvérsias.101 

As consultas também versavam sobre outros programas do Plano Brasil Maior. A 

União Europeia enviou o pedido de consultas em 19 de dezembro de 2013 e o painel foi 

instalado em 27 de março de 2014, esta disputa recebeu o registro DS472. O Japão enviou sua 

consulta em 2 de julho de 2015 e teve o painel instalado em 29 de setembro deste ano (caso 

DS497). Dada a similaridade dos casos, o Órgão de Solução de Controvérsias – OSC da OMC 

unificou procedimentos e calendários. 

No que diz respeito ao INOVAR-AUTO, as contestações da União Europeia e do 

Japão afirmavam que suas regras apresentavam violações às seguintes normas da OMC102:  

a) Seções 3.1(b) e 3.2 do Acordo Sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASCM 103 ): pela concessão de subsídios ilegais aos insumos e ferramentaria 

nacionais, em comparação com o tratamento dado aos produtos importados; 

b) Seção 2.1 do Acordo de Medidas de Investimento Relacionadas ao Comércio 

(TRIMS): pela exigência da compra de insumos e ferramentaria nacionais para a 

obtenção de tratamento tributário mais benéfico; 

                                                             
101 Como sumariza Roxo (2016, págs. 125-130), o processo de questionamento de medidas que possam 
contrariar os acordos da OMC inicia-se com a fase de consultas bilaterais. Os pedidos de consulta devem ser 
notificados ao Órgão de Solução de Controvérsias (OSC). Caso não haja uma solução conciliatória, o país 
interessado pode pedir ao OSC a instalação de um painel. Uma parte pode apelar do relatório dos painelistas 
ao Órgão Permanente de Apelação (OAp), cujas decisões são definitivas. O OSC pode fazer recomendações tais 
como a modificação ou o cancelamento das políticas contestadas. Se o estado respondente não implementar 
tais recomendações em prazo razoável, há a possibilidade do país demandante solicitar compensações, que 
podem se dar pela suspensão de concessões ou de outras obrigações em relação ao estado respondente. 
102 Fonte: documentos dos casos DS472 e DS497 e apontamentos de Roxo (2016, págs. 222-224). Os 
documentos públicos são numerados sequencialmente “WT/DS472/1”, “WT/DS472/2” e assim por diante e 
podem ser acessados em https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds472_e.htm (caso da UE), 
e https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds497_e.htm (caso do Japão). Acesso em 24 de 
maio de 2017. 
103 As abreviações a seguir referem-se aos nomes em inglês, como estes acordos são comumente referidos. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds472_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds497_e.htm
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c) Seção 1.1 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT): pelo tratamento mais 

benéfico dado aos veículos importados do México e do Mercosul em relação aos 

automóveis oriundos dos demais países membros da OMC; 

d) Seção 3.2 do GATT: pela imposição de carga tributária superior aos produtos 

importados, em comparação com produtos nacionais similares; 

e) Seção 3.4 do GATT: pelo tratamento mais favorável aos insumos e ferramentaria 

nacionais, em comparação com os importados, e 

f) Seção 3.5 do GATT: pela exigência da realização de atividades fabris no país para 

o recebimento de tratamento fiscal mais benéfico. 

Em 11 de novembro de 2016, o Brasil foi derrotado em todos os sete programas do 

PBM que foram questionados, incluindo o INOVAR-AUTO, situação “inédita”. 104  Em 

documento sigiloso a que o citado jornalista teve acesso, o OSC teria condenado o país pela 

imposição de regime tributário mais oneroso para bens importados em relação aos nacionais, 

concessão de incentivos fiscais à produção local e subsídio às empresas exportadoras (o 

último tópico aparentemente relacionado ao programa REINTEGRA, sem relação com o 

regime automotivo). 

O governo brasileiro anunciou que iria apelar, prazo que se iniciaria em fevereiro de 

2017. Porém, a OMC informou posteriormente que o prazo iria se estender, devido a atraso na 

tradução dos documentos. No momento de fechamento deste trabalho, a OMC anunciou a 

divulgação do relatório para o dia 30 de agosto de 2017.105 

Esta demora para a publicação da decisão veio a confirmar as previsões de Antônio 

Megale, presidente da ANFAVEA, de que seria possível que o INOVAR-AUTO terminasse 

naturalmente, segundo seu próprio prazo de validade, antes de qualquer novo andamento no 

caso. Segundo Megale, o risco para o país seria o encerramento do programa antes do prazo 

                                                             
104 Conforme reportagem de Jamil Chade, “Incentivos do Brasil são condenados pela OMC”. O Estado de São 
Paulo, edição de 12 de novembro de 2016, pág. B5. 
105 Reportagem de Assis Moreira e Fabio Murakawa, em O Valor Econômico: “Brasil vai enfrentar sua maior 
condenação na OMC”. Edição de 25 de agosto de 2017. O jornal apurou que, na sua condenação aos programas 
de política industrial adotados no Plano Brasil Maior, durante o governo Dilma Rousseff, os juízes também 
argumentaram que haveria meios alternativos para buscar os objetivos de desenvolvimento do país.  
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original, em 31 de dezembro de 2017, mas avaliava que a conclusão do processo 

provavelmente seria muito próxima a esta data.106  

Se o resultado, de fato, for publicado no final de agosto, com o prazo de 60 dias para 

apelação – o que o governo brasileiro já antecipou que fará -  não se imagina decisão deste 

recurso antes da expiração das regras do INOVAR-AUTO. Como a recomendação dos juízes 

foi pela suspensão do programa, sem efeitos retroativos, a decisão tem pouco efeito concreto 

sobre as empresas. 

Neste ponto, retoma-se a discussão apresentada na Introdução sobre a possibilidade 

teórica versus a viabilidade prática de contestação judicial dos mecanismos do INOVAR-

AUTO. Confrontado com a necessidade de tomar esta decisão, o gestor teria uma complexa 

equação jurídica pela frente: o judiciário nacional reconheceria ser o foro adequado? 

Entenderia a discussão na OMC como prejudicial? Qual provimento solicitar? Haveria 

possibilidade de se obter tutela antecipada? Durante o andamento de tal litígio, quais as 

consequências para a empresa no mercado? 

Se após anos de discussão no foro específico de contestação a infrações a tratados 

internacionais, o tema permanece inconclusivo, pode-se afirmar que melhor sorte não teria 

empresa que recorresse à Justiça local, no mínimo quanto às chances de obtenção de tutela 

antecipada para manter suas condições de competitividade face aos concorrentes, enquanto 

durar o litígio. 

O tema da controvérsia na OMC é retomado adiante, na discussão sobre o que a 

empresa pode esperar das novas políticas que estão sendo gestadas para o setor automotivo. 

Se o resultado do painel, ao que tudo indica, não interromperá o INOVAR-AUTO antes do 

seu prazo de expiração original, ao menos estabelecerá importante precedente que atuará 

como limitador da amplitude de novas políticas para o setor. 

                                                             
106 Reportagem de Giovanna Ratto no Boletim Automotive Business de 18 de novembro de 2016, acessível em 
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24953/anfavea-ja-esperava-condenacao-do-inovar-auto-na-
omc?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-
+18NOV2016 Acesso em 24 de maio de 2017. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24953/anfavea-ja-esperava-condenacao-do-inovar-auto-na-omc?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+18NOV2016
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24953/anfavea-ja-esperava-condenacao-do-inovar-auto-na-omc?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+18NOV2016
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24953/anfavea-ja-esperava-condenacao-do-inovar-auto-na-omc?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+18NOV2016
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4.3 Balanço: benefícios da participação. 

Um primeiro questionamento que a empresa pode fazer é se, de fato, o INOVAR-

AUTO lhe proporcionou “incentivos fiscais”, na acepção de tal termo como um conjunto de 

benefícios ou vantagens setoriais. 107 

O esforço de apuração de crédito presumido pelas empresas participantes visa, como 

demonstrado, primordialmente afastar o significativo acréscimo de tributação que foi imposto 

aos produtos antes do lançamento do programa. 

Como mencionado acima, há a possibilidade de obtenção de benefícios adicionais de 

até 2% de créditos presumidos sobre dispêndios com inovação e tecnologia (vide Seção 1.2 e 

Tabela 1.2(d)) e até 2% de redução adicional de IPI nos veículos que produz, pela superação 

da metas desafio de eficiência energética, inclusive com a possibilidade de auferir tais 

benefícios já a partir de 2016, caso o atingimento de tais metas tivesse sido antecipado para 

2015 (vide Seção 3.1 e Figura 3.1). 

Tais benefícios não são desprezíveis em mercado de alta competitividade, como em 

especial se caracteriza o segmento de veículos de passageiros. 

Contudo, cabe lembrar que há que se pesar a magnitude destes benefícios em face dos 

desafios e riscos identificados neste trabalho: a incorporação de uma série de novos registros e 

rotinas administrativas, a necessidade de mobilizar toda a cadeia de fornecedores para 

apuração dos créditos e também para aumento do conteúdo nacional, o risco de não apurar 

créditos suficientes para a dedução da tributação adicional, a necessidade de antecipar o 

lançamento de novas tecnologias, o risco de sanções pelo não atingimento de metas e o risco 

tributário de ver sua habilitação cancelada pelo descumprimento de qualquer um dos 

requisitos. Além, é claro, do risco de autuação em auditorias futuras. 

                                                             
107 Muitas outras críticas são feitas a respeito do incentivo, porém com o enfoque de avaliação da sua eficácia. 
Por exemplo, reportagem de O Globo, edição digital, de 5 de dezembro de 2016, citava estudos do IPEA, do 
IBGE e da CNI que apontavam a baixa eficácia dos incentivos fiscais. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/busca/click?q=incentivos+fiscais+somam+R++60+bi+em+quatro+anos&p=0&r=14949
71347636&u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fincentivos-fiscais-somam-60-bi-em-quatro-
anos-sem-resultados-esperados-20588855&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat= , acesso em 16 de 
maio de 2017. Na mesma linha, SCHAPIRO (2013, p. 16) em seu artigo inicial sobre o INOVAR-AUTO 
mencionava: “é questionável se os incentivos tributários são o meio mais adequado para promover saltos de 
inovação e competitividade”. Roxo (2016, pág. 90), também comenta a avaliação inicial do Tribunal de Contas 
de União – TCU, com dúvidas sobre a eficácia do programa. 

http://oglobo.globo.com/busca/click?q=incentivos+fiscais+somam+R++60+bi+em+quatro+anos&p=0&r=1494971347636&u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fincentivos-fiscais-somam-60-bi-em-quatro-anos-sem-resultados-esperados-20588855&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat
http://oglobo.globo.com/busca/click?q=incentivos+fiscais+somam+R++60+bi+em+quatro+anos&p=0&r=1494971347636&u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fincentivos-fiscais-somam-60-bi-em-quatro-anos-sem-resultados-esperados-20588855&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat
http://oglobo.globo.com/busca/click?q=incentivos+fiscais+somam+R++60+bi+em+quatro+anos&p=0&r=1494971347636&u=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fincentivos-fiscais-somam-60-bi-em-quatro-anos-sem-resultados-esperados-20588855&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat
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Porém, se não era um objetivo declarado, um benefício que o fabricante local 

amealhou foi a proteção temporária contra os veículos importados, em função das cotas 

estabelecidas para importações sem os trinta (30) pontos adicionais de IPI. 

Talvez este seja o reconhecimento que faz Antonio Megale, em declarações sobre o 

resultado da OMC e em que afirmava que o país deveria aprender com estas lições e basear a 

formulação de novas políticas em incentivos e não “penalidades”, como caracterizou o 

acréscimo de tributação aplicável às empresas que não cumprissem as exigências do 

INOVAR-AUTO. 

Fazendo um “mea culpa” pelo viés protecionista do programa, de cuja formulação a 

ANFAVEA participou, Megale admitiu que as medidas visavam a “segurar o avanço dos 

importados”: 

“Naquela época, entre 2011 e 2012, as vendas cresciam e ninguém 

imaginava que uma contração aconteceria. Algumas projeções 

apontavam que o mercado chegaria a 5 milhões de veículos em alguns 

anos e, se não fizéssemos nada, 50% desta demanda poderia ser 

atendida por importados.” 

Este resultado foi atingido. Entre 2005 e 2011, o mercado doméstico havia crescido 

12% ao ano, mas a venda de carros importados havia crescido 46% ao ano.108 Em 2011 a 

participação dos importados foi de 25% das vendas domésticas. A participação dos veículos 

importados é de 11% do mercado, atualmente.109 

Em contraponto, se esta barreira tributária beneficiou os fabricantes locais, prejudicou 

os importadores. Premidas pela barreira tributária e pela restrição das cotas, as importadoras 

buscaram como paliativo para a queda nas vendas o pleito junto ao governo da possibilidade 

de repasse de cotas não utilizadas entre as participantes no mercado.110 

                                                             
108 Conforme dados apresentados por Paulo de Tarso Petroni, consultor da PWC, no seminário Internews, 
realizado em São Paulo, julho de 2012. “Perspectivas para o Setor Automotivo”, p. 19. 
109 Dados citados por Dan Ioschpe, presidente do SINDIPEÇAS, em entrevista à jornalista Giovanna Ratto, da 
Revista Automotive Business, número 40, agosto de 2016. “Precisamos ajudar as empresas nacionais a cumprir 
função global”, pág. 64.  
110 Em entrevista à jornalista Alzira Rodrigues, da Agência AutoData, publicada na edição digital nº3.971, de 14 
de dezembro de 2016, pág. 6, com o título “Importados, previsão de nova queda em 2017”. José Luiz Gandini, 
presidente da Associação Brasileira dos Importadores e Fabricantes de Veículos Automotores – ABEIFA, que 
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4.4 Adensamento da cadeia de fornecedores: objetivo frustrado. 

Com relação aos objetivos anunciados por ocasião do lançamento do INOVAR-

AUTO, representantes do governo e de entidades como a ANFAVEA e SINDIPEÇAS 

destacam o aumento de investimentos e de dispêndios em inovação e engenharia, bem como 

as melhorias de eficiência energética e atualização da frota.111 

A presente pesquisa não tem por escopo entrar no mérito de tal avaliação. Porém, para 

ilustrar a situação da indústria, dados da ANFAVEA indicam investimentos em novas 

fábricas, equipamentos e novos projetos de 85 bilhões de reais entre 2012 e 2018, além de 

dispêndios de 15 bilhões em pesquisa e inovação. O Brasil conta hoje com 67 unidades 

industriais, com a capacidade produtiva, em setembro de 2016, de 5 milhões de veículos por 

ano. 112  Dos quais, marginalmente, o governo indicaria 5 bilhões como diretamente 

decorrentes do INOVAR-AUTO, segundo os termos de compromisso assumidos.113 

Porém, há uma discrepância entre os objetivos iniciais do programa e os sucessos 

declarados: o almejado fortalecimento (adensamento, no linguajar do programa) da cadeia 

local de fornecedores. Como mencionado na Seção 2.4, no contexto do lançamento do 

programa, a cadeia de autopeças registrava déficits em sua balança comercial, de 4,6 bilhões 

de dólares em 2011 e 5,8 bilhões de dólares em 2012. Dados recentes do SINDIPEÇAS, 

divulgados em junho de 2017, mostram que o déficit acumulado nos últimos 12 meses é de 

4,5 bilhões de dólares, similar aos índices do passado.114 

                                                                                                                                                                                              
representa os principais importadores, defendia o repasse de cotas não utilizadas entre os importadores 
habilitados no INOVAR-AUTO, como paliativo para o setor. Gandini citava que, em 2011, havia 850 
concessionárias de venda de veículos importados no país, número reduzido a 450 por ocasião da reportagem. 
Segundo dados da reportagem, a queda no número de veículos importados havia sido de 40% em 2016 e 
esperava-se nova queda de 25% em 2017. 
111 Vide nota 77. 
112 Dados apresentados por Marco Saltini, Vice-Presidente da ANFAVEA, durante o seminário “Os Desafios da 
Legislação Automotiva”, realizado em São Paulo, em 12 de setembro de 2016, apresentação “As novas 
exigências na legislação de veículos e sistemas”, pp. 5-8. Interessante notar que, ao lado dos números sobre 
novos investimentos e fábricas, Saltini também destacava que, devido à crise econômica e redução dos 
volumes de produção, o setor apresentava capacidade ociosa de 52% para veículos leves e de 75% para 
veículos pesados. (pág. 16). 
113 Conforme monitoramento feito pelo MDIC em suas páginas na Internet, que indicavam superação da meta 

de 4,7 bilhões de novos investimentos, objetivo quando do lançamento do programa. Disponível em: 
http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-2 Acesso em 17 de 
março de 2017. 
114 SINDIPEÇAS, “Balança Comercial do Setor de Autopeças – junho de 2017”, pág. 2, disponível em: 
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/BCA_JUL17.pdf?utm_source=akna&utm_medium=
email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+8AGO17 Acesso em 29 de agosto de 2017. 

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-2
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/BCA_JUL17.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+8AGO17
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/BCA_JUL17.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+8AGO17
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Certamente, as regras do INOVAR-AUTO não são as únicas a influenciar a balança 

comercial de autopeças, que também é afetada pelos dados da atividade econômica, 

oscilações do câmbio, entre outros fatores. Porém, na medida em que o dado da balança 

comercial serve de evidência, indica que não houve mudança estrutural no setor. 

Na Seção 2.5, já estão descritas algumas razões para este resultado: a primeira delas, a 

recessão econômica que se abateu sobre o país durante o decorrer do programa, com os dados 

do IEDI que mostram retrações entre 40% e 66% na produção industrial de diferentes 

segmentos do setor automotivo. 

A fabricação local de novos produtos e sistemas requer o investimento em capacidade 

de produção e novas tecnologias, que dificilmente se viabilizam em época de recessão 

econômica. 

Outra razão também citada é que a modelagem do INOVAR-AUTO compreendia um 

prazo de 5 anos, assim definido, segundo argumentos do governo, por razões fiscais, já que o 

programa envolvia a concessão de créditos tributários. 

Porém, este prazo é insuficiente, devido à característica de ciclos de investimentos 

longos, típica do setor automotivo. A fabricação de novos modelos e de novos subsistemas e 

componentes depende de ciclos de desenvolvimento e testes que podem envolver de 2 a 3 

anos entre as concepções iniciais e a homologação de protótipos. Além disso, requerem ainda 

testes de validação das linhas de produção e das primeiras unidades produzidas, que podem 

levar mais alguns meses. Com isto, um horizonte de 5 anos de um incentivo, tal como o 

INOVAR-AUTO, reflete-se num prazo muito curto em termos de previsibilidade e garantia de 

retorno dos investimentos. 

Em reunião realizada em 10 de março de 2017, entre o MDIC e o Sindipeças, 

representantes do governo reconheceram que as metas de fortalecimento da cadeia “não 

deram os resultados esperados”115 e, em resposta aos pleitos do setor de que qualquer política 

que venha a substituir o INOVAR-AUTO contemple um horizonte maior de tempo, para 

favorecer a previsibilidade e a estabilidade, comentaram o fato de que a nova proposta de 

política, a Rota 2030, em 2017, como o próprio nome diz, visa ao menos fixar metas e regras 

por um horizonte próximo a 15 anos. 

                                                             
115 Margarete Gandini, diretora do DEMOB, órgão do MDIC. Anotações pessoais do autor.  
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Como outra evidência desta percepção de que os benefícios foram desiguais e que os 

resultados de adensamento e fortalecimento da cadeia não foram atingidos, pesquisa realizada 

pela Consultoria Roland Berger e pela Agência Automotive Business, entre empresas do 

setor, mostrou que 21% dos participantes da pesquisa indicaram não ver quaisquer benefícios 

no INOVAR-AUTO e 43,4% somente viram benefícios para as montadoras, enquanto 32,9% 

reconheciam benefícios para toda a cadeia automotiva.116 

Para o fabricante local, destinatário primário do novo regime, em que pese esta 

avaliação de que somente ele tenha sido beneficiado, a existência de uma cadeia de 

fornecedores enfraquecida pela recessão e sem condições de investimento é um problema. 

Diminui a sua própria competitividade, diminui as opções de fornecimento de que pode lançar 

mão, deixando-o à mercê, muitas vezes, somente de fontes importadas, o que lhe traz o risco 

adicional de exposição às variações cambiais. 

Assim, é importante avaliar o que pode a empresa esperar em termos de novas 

políticas. 

4.5 O que a empresa pode esperar da ROTA 2030? 

Como mencionado na Introdução, o presente trabalho não pretende fazer uma 

avaliação do INOVAR-AUTO como política pública. O recorte desta pesquisa são os 

impactos tributários, riscos e obstáculos a serem superados pela empresa destinatária do 

regime automotivo. 

Porém, no momento em que é debatida a proposta de substituição do regime atual, é 

importante colher elementos desta discussão, para avaliar e parametrizar o que podem 

pretender ou esperar os atores do mercado (governo, fabricantes, fornecedores) na formatação 

da nova proposta. 

O aumento dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, inovação e tecnologia, 

vistos como resultados positivos do programa, devem continuar sendo objeto de incentivo. 

Tal visão deve ser mantida, embora os incentivos estejam limitados pelas questões fiscais, no 

momento em que os conceitos de mobilidade e as tecnologias embarcadas nos veículos, no 

mundo todo, passam por grandes transformações, com as tendências da eletrificação, controle 

                                                             
116  “Expectativas da indústria automobilística para 2017”, relatório da consultoria Roland Berger e da 
Automotive Business, São Paulo, abril de 2017, pág. 8. 
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das emissões e aumento de eficiência energética, conectividade, maior segurança e direção 

autônoma. 

O mesmo se pode dizer dos processos de manufatura, quando se fala na quarta 

revolução industrial, referida como Indústria 4.0, que estabelece novos parâmetros de 

automação, uso de robôs e conectividade entre as máquinas, reduzindo ao máximo a atividade 

humana nos processos produtivos. 

Ações também devem ser desenvolvidas para a recuperação da cadeia de fornecedores 

da indústria automobilística. Além da falta de benefícios significativos decorrentes do 

INOVAR-AUTO, como discutido na seção anterior, este segmento da indústria, o que ocorre 

com toda a indústria nacional, ainda padece das consequências da prolongada recessão. 

Outro tema que deverá merecer tratamento é um certo paradoxo da situação causada 

por nossas políticas, que configura o seguinte arranjo industrial: um maior número de 

participantes em um mercado menor, o que faz com que todos os fabricantes trabalhem com 

volumes reduzidos. Como mostram os dados desta pesquisa, o país contava com 57 plantas 

industriais em 2013, ano em que a produção atingiu 3,6 milhões de veículos, enquanto ao 

final de 2016 contava com 67 plantas e registrou produção de 2,1 milhões de unidades. Há 

muita capacidade ociosa no país. 

Volumes reduzidos são um problema em um negócio em que ganhos de escala são 

importantes. Este também é um problema particularmente crítico para as empresas do 

segmento “premium”, tais como Audi, Mercedes Benz, BMW e Jaguar Land Rover. 117 

Atraídas para o país devido ao INOVAR-AUTO e regimes anteriores, podem agora se ver 

sem a proteção da “barreira” tarifária contra os concorrentes, tendo que produzir localmente 

em baixos volumes, se não lograrem transformar suas operações em bases exportadoras. 

A mudança do formato de política também deve ser a tônica da nova proposta, em 

decorrência do resultado do contencioso na OMC, que não permitirá a continuidade do 

                                                             
117 Reportagem da jornalista Cleide Silva, na edição de O Estado de São Paulo de 18 de abril de 2017, intitulada 
“Montadoras esperam proteção em novo Inovar-Auto”, pág. B5, descrevia o problema e citava depoimentos de 
representantes deste segmento das marcas de carros de luxo, tal como o de Philipp Schiemer, presidente da 
Mercedes Benz, que declarou: “Não investimos R$ 600 milhões para jogar no lixo; além disso, vamos inaugurar 
em setembro ou outubro um campo de provas que recebeu investimentos extras de R$ 70 milhões.” Schiemer 
confirmava as preocupações quanto às novas regras do setor. A reportagem também traz depoimentos de 
Helder Bonavida, presidente da BMW, e de Frédéric Drouin, presidente da Jaguar Land Rover, ambos 
pleiteando por mais previsibilidade e sustentabilidade no novo programa. 
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modelo baseado na lógica de aumento de impostos com a concessão de isenções e créditos 

para a produção local.118 

Este problema vem acompanhado da perene discussão sobre a competitividade da 

indústria local, com a listagem dos conhecidos problemas que podem ser resumidos sob a 

rubrica do “custo Brasil”. 

Por exemplo, Stephen Keese, consultor da Roland Berger, descreve os problemas 

relacionados com o “dilema da produtividade”, citando as questões das complexidades 

trabalhista e tributária, a alta carga de impostos, as oscilações do câmbio, as dificuldades 

logísticas e a burocracia. 

Na mesma linha, os já citados Antônio Megale, presidente da ANFAVEA, e Philipp 

Schiemer, presidente da Mercedes Benz, em entrevistas recentes 119 , ressaltaram que as 

fábricas brasileiras são modernas e produtivas, no mesmo nível de competitividade das 

existentes em outros países, mas o desempenho final é prejudicado pelo ambiente econômico 

adverso. “Da porta para dentro”, afirma Schiemer, as fábricas locais estão em níveis de 

excelência globais. 

Em resposta a estes problemas e para iniciar o debate, em abril de 2017 o governo 

lançou as bases e criou os grupos de trabalho para discutir a nova política industrial para o 

setor automotivo, batizada de Rota 2030. 

Conforme o MDIC, a nova política industrial se assenta em 6 pilares, cada um objeto 

de um grupo de trabalho120: 

• Reestruturação da cadeia de autopeças e apoio ao acesso ao mercado para 

pequenas e médias empresas; 

                                                             
118 Ao longo desta pesquisa, foram coletadas dezenas de reportagens, apresentações e artigos sobre os 
problemas de competitividade do Brasil e, em particular, de sua indústria. Um documento que abarca esta 
discussão e que serve como referência é o “Trade Policy Review”, avaliação da OMC sobre as políticas públicas 
do Brasil, publicado em junho de 2017. Pela avaliação daquela organização, esgotou-se o modelo baseado em 
restrições ao comércio e subsídios e proteções à indústria local, que seriam melhor substituídos por maior 
integração econômica com as cadeias produtivas globais. Os documentos sobre esta avaliação estão 
disponíveis em: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp458_e.htm Acesso em 20 de junho de 2017.  
119 Respectivamente, “A conversa agora é outra”, concedida por Megale à jornalista Alzira Rodrigues (pp. 13-
18), e “Muito além do Inovar-Auto”, concedida por Schiemer à jornalista Michele Loureiro (pp.24-28), ambas 
na revista AutoData, edição 330, São Paulo, fevereiro de 2017. 
120 Fonte MDIC, citado em “Montadora aceita desenhar futuro sem incentivo”, Valor Econômico, edição de 19 
de abril de 2017, pág. A4. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp458_e.htm
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• Pesquisa e desenvolvimento e engenharia, envolvendo conectividade e 

manufatura avançada; 

• Eficiência energética e novas tecnologias de motorização e seu alinhamento 

com as políticas de emissões e biocombustíveis; 

• Segurança ao longo do ciclo de vida do veículo; 

• Produção em baixos volumes, envolvendo veículos Premium e sistemas 

automotivos estratégicos, e 

• Estrutura de custos para integração competitiva.121 

Como se vê, estes pilares buscam tratar de todas as principais questões que foram 

elencadas anteriormente. Mais importante é notar a mudança de enfoque do governo e do 

mercado, com a palavra de ordem da “integração competitiva” substituindo os antigos pleitos 

de “proteção”, como demonstra o novo slogan do governo: 

“Desenvolver para o Mundo. Produzir para o Mundo. Participar do Mundo”122 

Este novo direcionamento alinha-se com a posição da maior entidade do setor, a 

ANFAVEA, de acordo com as palavras de seu presidente Antônio Megale: “temos que 

atualizar nossos carros e nos integrarmos as redes produtivas globais, para disputar o mercado 

global de 90 milhões de veículos por ano, em vez de tentar proteger um mercado de 3 

milhões”.123 

Apresentado este contexto e retomando-se o foco para o problema da pesquisa, quais 

itens destes podem ser os mais impactantes para as empresas do setor, participantes do 

INOVAR-AUTO? 

Alguns dos temas a serem tratados pelos vetores da nova política são relevantes, mas 

sem conexão direta com o tema desta pesquisa. Afetam toda a economia do país, de forma 

geral, como a questão trabalhista, o gargalo logístico, etc. 

Porém, dois tópicos se destacam e requerem o entendimento, monitoramento e, 

                                                             
121 No momento de fechamento desta pesquisa, novas informações apontavam para a ampliação dos grupos de 
trabalho para 9 pilares, acrescentando-se aos tópicos acima temas sobre a questão trabalhista no setor, 
simplificação tributária e a introdução de um programa de inspeção veicular. 
122 MDIC, “Os Novos Desafios da Indústria Automotiva Brasileira”, pág. 27, apresentação da diretora Margarete 
Gandiini em seminário realizado em São Paulo, em 13 de março de 2017. 
123 Antônio Megale, no mesmo evento, anotações pessoais do autor. 
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eventualmente, exercício de influência das empresas interessadas. 

Uma das iniciativa para atingimento destas diretrizes, conforme antecipada pelo 

governo, é o incentivo à produção local de sistemas automotivos estratégicos. Esta ação é 

diretamente ligada aos pilares de pesquisa e desenvolvimento, eficiência energética e novas 

tecnologias, e segurança ao longo do ciclo de vida do veículo; e, de forma indireta, aos 

vetores de produção em baixos volumes e a estrutura de custos para integração competitiva. 

A estratégia antecipada para esta iniciativa envolve maior uso do Regime de 

Autopeças Não Produzidas124, com a concessão da redução de impostos por meio de “ex-

tarifários”, em troca do compromisso de produção local de determinados componentes. O 

domínio das regras e o estabelecimento de estratégias de negociação de compromissos com o 

governo passam a ser relevantes para as empresas destinatárias do novo regime. 

O pilar de eficiência energética, com referência às propostas já antecipadas ao final do 

Capítulo 3, traz a novidade da possível tributação do IPI em função da eficiência energética 

dos veículos, além de eventuais outros incentivos a sistemas de propulsão sem a prevalência 

do motor de combustão interna. 

São estes os dois temas a que as duas próximas seções se dedicam. 

4.6 Que uso a empresa poderá fazer do Sistema de Acompanhamento? 

Portanto, a regulamentação do INOVAR-AUTO criou um novo sistema para apuração 

do conteúdo nacional, acrescentando mais uma metodologia às já existentes, tais como as 

regras do FINAME, as regras de origem dos acordos internacionais e regras de conteúdo 

nacional, como as aplicáveis para a indústria do petróleo. 

Ao contrário do que preconiza STIGLITZ, citado na epígrafe do Capítulo 2, este fato 

                                                             
124 O Regime de Autopeças Não Produzidas é a redução de alíquotas do imposto de importação – II, para 
autopeças sem produção local equivalente e está previsto no Acordo Automotivo Brasil-Argentina – ACE nº14. 
Tal redução de imposto é identificada como um “ex-tarifárioi” na nomenclatura tarifária. O regime é 
disciplinado pela Resolução CAMEX nº 116, de 18 de dezembro de 2014. Conforme representantes do MDIC 
antecipam com relação à Rota 2030, o governo pretende fazer uso destes mecanismos para negociar arranjos 
produtivos com as indústrias instaladas localmente, com reduções temporárias de alíquotas de forma a 
viabilizar a produção local de determinados subsistemas estratégicos em cuja aquisição de tecnologia por 
empresas locais o governo tem interesse. Esta estratégia, segundo tais representantes, estaria em linha com o 
que fazem outros blocos econômicos, como o North American Free Trade Agreement – NAFTA. Esta estratégia 
é abordada em mais detalhe na Seção 4.6 deste trabalho. Fonte: MDIC, “Os Novos Desafios da Indústria 
Automotiva Brasileira”, pp. 19-20. 
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confirma certa propensão dos nossos legisladores de promoverem acréscimo de complexidade 

e burocracia ao sistema tributário, com criação de regras, obrigações acessórias, aplicáveis 

inclusive a terceiros não habilitados ao programa, os quais, inclusive, ficam sujeitos a 

sanções. 

Porém, com o quase certo resultado negativo do conflito na OMC, a futura modelagem 

da política industrial que substituirá o INOVAR-AUTO não poderá se basear em 

discriminação entre conteúdo nacional e conteúdo importado. Isto permite a indagação sobre 

o que se fará no futuro de todo este arcabouço de sistemas e metodologias desenvolvidas. 

O consultor Vitor Klizas125 argumenta que o mapeamento do conteúdo local é feito 

por todos os blocos econômicos do mundo e serve para a identificação de oportunidades. Em 

lugar de ser usada para se vencer a barreira do imposto adicional, a rastreabilidade pode ser 

utilizada para ações pontuais e seletivas de incentivo126. 

Após a implementação do Sistema de Acompanhamento, as informações são 

centralizadas mensalmente, o que permite ações para “localização”127 de componentes e o 

desenvolvimento de fornecedores locais. Como prática de política industrial, o país precisa 

selecionar tecnologias nas quais a indústria local pode ser competitiva. 

Como exemplo hipotético, se as autoridades desejam trazer ao país a fabricação de 

subsistemas complexos, como transmissões automáticas para ônibus e caminhões, podem 

conceder benefícios temporários, tais como ex-tarifários 128 , para a importação dos 

componentes necessários, até que o conteúdo agregado local atinja volume suficiente que 

viabilize a nacionalização da produção de outros componentes e insumos. 

Segundo Klizas, o cruzamento das informações do Sistema de Acompanhamento com 

o Regime de Autopeças Não Produzidas permitirá tais incentivos seletivos e, segundo ele, isto 

é este o modelo seguido pelo NAFTA. Beneficia-se uma determinada tecnologia, em 

                                                             
125 Vitor Klizas é presidente da consultoria Jato Dynamics no Brasil e foi um dos consultores contratados pelo 
MDIC para a definição do Sistema de Acompanhamento do INOVAR-AUTO. 
126  Apresentação “INOVAR-AUTO: Consequências e Novas Etapas”, feita no Seminário “Os Desafios da 
Legislação Automotiva 2017”, organizado pela editora Automotive Business e realizado no Milenium Centro de 
Convenções, em São Paulo, em 12 de setembro de 2016. Além de dados da apresentação, também se utilizam 
anotações pessoais do autor. 
127 No jargão do setor, localização de um componente significa a substituição de um componente importado 
pelo fornecimento feito por um produtor localizado no país.  
128Vide nota 124. 
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contrapartida ao compromisso da montadora com a localização da produção. Com o aumento 

de mão de obra e componentes adquiridos localmente, aquele produto ganha o direito de 

exportação dentro do bloco, sem o pagamento de tarifas. 

Este parece ser o caminho que deve seguir o governo. Em reunião com o Sindipeças 

no dia 10 de março de 2017, Margarete Gandini, diretora do DEMOB, representando o 

MDIC, mencionou o Regime de Autopeças Não Produzidas como um dos pilares para a 

integração competitiva.129 

4.7 Nova proposta de tributação para estimular a eficiência energética? 

 

"A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era 

do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de 

petróleo."  

 

Xeque Yamni, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. O Estado 

de São Paulo, 20 de agosto de 2001.  
 

Em 18 de abril de 2017, por meio de Igor Calvet, Secretário de Desenvolvimento e 

Competitividade Industrial, o MDIC apresentou o esboço da nova política industrial que irá 

substituir o INOVAR-AUTO. A grande novidade da Rota 2030 pode ser que a cobrança de 

IPI sobre os veículos seja estabelecida de acordo com o seu nível de eficiência energética e 

não mais com base no tamanho (cilindradas) dos motores.130 

Segundo o MDIC, a nova política visa a contemplar as novas tecnologias e alinhar os 

incentivos governamentais às políticas de emissões e biocombustíveis. Além de beneficiar os 

veículos elétricos, também deverá contemplar os híbridos, veículos que têm dois motores: um 

motor a combustão alimenta o outro motor, elétrico. 

A proposta não tem formato final, mas foi divulgada para receber contribuições da 

sociedade e do setor automotivo. O governo anunciou a criação de um grupo de trabalho que 

conta com quatro ministérios e quatro outras instituições oficiais: MDIC, Ministério da 

Fazenda, Ministério do Planejamento, MCTC, IBAMA, DENATRAN, Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

                                                             
129 Anotações pessoais do autor. 
130 Conf. Valor Econômico, “Montadora aceita desenhar futuro sem incentivo”, edição de 19 de abril de 2017, 
pág. A4. 
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Social (BNDES). O Ministério das Relações Exteriores também deverá monitorar as 

propostas para assegurar sua conformidade com os tratados internacionais. 

Este modelo de tributação pode apresentar diversas soluções, mas as propostas 

poderão vir em linha com o caminho já apontado por Domingues, Pecorelli-Peres e Motta 

(2013, pp.416-419). Em artigo em que avaliaram o perfil de emissões da frota automobilística 

brasileira e avaliaram as propostas iniciais do INOVAR-AUTO, os autores igualmente 

criticaram o que viam como lacunas regulatórias do programa, nos quais os veículos elétricos 

foram “completamente negligenciados”. 

Propõem a classificação dos modelos em veículos por enérgica térmica, que compõem 

a frota atual, veículos com energia térmica e eletroquímica, compondo a classe dos híbridos, 

além dos veículos puramente elétricos. Sua proposta também leva em conta as diferentes 

formas de reabastecimento, que influenciam fortemente a infraestrutura requerida. 

Segundo os autores, a tributação federal de IPI e Pis/Cofins deveria incentivar 

progressivamente a adoção das últimas duas categorias, nesta ordem, além de estar alinhada à 

dedução dos impostos estaduais (IPVA e ICMS) para os veículos elétricos e até mesmo 

municipais (IPTU), para os postos de recarga e serviço.131 

Neste ponto, cabe uma nota sobre o dilema que o Brasil vive neste setor, por ter 

desenvolvido o maior programa de biocombustíveis do mundo, com o uso do etanol. 

O que estimular por meio da tributação: o etanol, a eletrificação ou os dois? 

O etanol é importante para as novas gerações de propulsores a combustão interna, pois 

permite maior octanagem, essencial para os motores mais econômicos.132 

Há ainda a controvérsia quanto à medição de eficiência energética e emissões “do 

tanque à roda” versus a medição “do poço à roda”. Em geral, os sistemas de metas de 

                                                             
131 Interessante avaliar o alinhamento desta proposta com o princípio constitucional da seletividade do IPI. A 
atribuição de alíquotas menores para os carros mais eficientes, que não são necessariamente os menores, 
poderia estar desalinhada com a essencialidade do produto. Porém, como avalia Toledo (2013, pp. 118-121), é 
possível utilizar-se o IPI para o fomento de políticas públicas, como destaca o fomento às vendas de produtos 
da linha branca. No caso dos veículos elétricos e híbridos, pode-se validar a seletividade pelas políticas públicas 
que visam maior economia de energia e redução das emissões e poluição, como incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico e em prol do bem estar da população. 
132 Conforme SINDIPEÇAS, “O Desenvolvimento da Legislação Técnica de Autopeças”, pp. 45-46. 
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eficiência energética adotam valores que representam a eficiência “do tanque à roda”, 

calculando a eficiência energética do combustível em si. 

Porém, como argumenta a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva – AEA , a 

medição “do poço à roda” é a medida mais ampla, já que também considera o nível de 

poluentes como dióxido de carbono (CO²) retirados do ambiente na produção do 

combustível.133 

Por esta razão, a entidade defende que sejam adotadas metas formais que considerem 

as emissões “do poço à roda”, alegando ser esta a forma mais justa de se medir a real pegada 

de carbono deixada na atmosfera por cada tipo de combustível. 

Em um exemplo apresentado no documento, um carro com consumo energético de 

1,68 MJ/Km (meta do INOVAR-AUTO), se abastecido com gasolina E27 (gasolina com 27% 

de etanol) emitiria 134 gramas de CO2 por quilômetro. Usando somente etanol, este veículo 

teria um resultado líquido de emissões de apenas 45 gramas de CO2 por quilômetro, quando 

se considera a pegada de carbono do combustível desde a sua produção. 

Ainda, a entidade reforça este argumento com a informação de que o balanço do 

consumo energético versus emissão de gases de efeito estufa alcançado hoje pelos motores 

movidos a etanol já alcança os níveis a serem atingidos por veículos elétricos somente em 

2030, como mostra o gráfico a seguir: 

                                                             
133  AEA, “Eficiência Energética Sustentável”, pp. 6-8. Disponível em: 
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/AEA_EficienciaEnergeticaSustentavel.pdf Acesso 
em 29 de agosto de 2017. 

http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/AEA_EficienciaEnergeticaSustentavel.pdf
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Figura 4.7  Consumo energético e emissão total de GEE. 

 

Extraído de AEA, “Eficiência Energética Sustentável – 2017”, pág. 7. 

Nota-se, pelo gráfico, que o balanço de emissões para o etanol em 2017, de 40 

gCO2e/km, somente seria alcançado em 2030 pela eletricidade utilizada na União Europeia, 

considerando-se as fontes de geração utilizadas naquele continente. 

Por fim, a AEA argumenta que a ampliação do uso do etanol seria o meio mais rápido 

do país alcançar os compromissos de redução de emissões assumidos no Acordo de Paris.134 

Pode-se dizer que o Brasil vive, portanto, um dilema. 

Por um lado, há a corrida mundial pela eletrificação dos veículos, o que parece se 

tornar uma tendência irreversível. Uma série de dados e informações vêm em reforço desta 

convicção: 

• Segundo dados da consultoria internacional LMC, a demanda por automóveis 

                                                             
134 Tratado celebrado na 21ª Conferência das Partes da United Nations Framework Convention on Climate 
Change – UNFCCC, mais informações disponíveis em: http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-
unidas/acordo-de-paris Acesso em 30 de agosto de 2017. 

http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris
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híbridos recarregáveis com tomadas e a de modelos elétricos exclusivos irá 

crescer rapidamente. A previsão é de que, somando-se os dois segmentos, em 

2026 a eletrificação combinada ou isolada possa alcançar 26 milhões de 

unidades vendidas em um ano, ou 25% da comercialização mundial;135 

• Diversos países anunciam futuras restrições aos motores de combustão interna. 

O Reino Unido seguiu a França e anunciou que irá propor regras para banir as 

vendas de carros a gasolina ou a diesel até 2040. A Noruega e a Índia também 

anunciaram iniciativas semelhantes e ao menos outros 10 países anunciaram o 

banimento gradativo de veículos com estes sistemas de propulsão. O estado da 

Califórnia havia anunciado a iniciativa pioneira de exigir que, a partir de 2025, 

só podem ser comercializados localmente carros sem emissões atmosféricas;136 

• Fabricantes de automóvel anunciam o fim da produção de veículos com 

motores de combustão interna. O principal exemplo é o da Volvo, que 

anunciou que a partir de 2019 não irá mais desenvolver novos modelos com 

motores a diesel ou a gasolina, e que possivelmente a partir de 2024 

abandonará totalmente a produção destes modelos, dedicando-se integralmente 

à produção de veículos híbridos ou elétricos. A Honda, a Nissan e outras 

montadoras anunciaram iniciativas semelhantes,137 e 

• Um fato que demonstra a visão dos investidores foi a Tesla, que somente 

fabrica veículos elétricos, mas ainda em número reduzido (60 mil unidades por 

ano), ter por alguns dias superado as gigantes General Motors e Ford em valor 

de mercado.138 

São, de fato, indicadores de uma tendência dominante e, ainda, o alto nível de 

investimentos mundiais neste campo pode levar a inovações disruptivas que barateiem estas 

tecnologias ainda mais rapidamente, podendo tornar obsoletos os motores convencionais à 

                                                             
135 Conforme coluna de Fernando Calmon, Revista Automotive Business, dezembro de 2016, Ano 9, Número 42, 
São Paulo (pág. 12). 
136 Conforme edital do New York Times, “Britain joins shift to electric cars”, edição de 31 de julho de 2017, 
disponível em: https://mobile.nytimes.com/2017/07/31/opinion/britain-electric-
cars.html?em_pos=small&emc=edit_ty_20170731&nl=opinion-
today&nl_art=3&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0&referer= Acesso em 30 de agosto de 2017. 
137 Conforme artigo do New York Times, “Volvo, betting on electric, moves to phase out conventional engines”, 
edição de 5 de julho de 2017, disponível em: https://www.nytimes.com/2017/07/05/business/energy-
environment/volvo-hybrid-electric-
car.html?em_pos=large&emc=edit_dk_20170705&nl=dealbook&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0 
Acesso em 30 de agosto de 2017. 
138 Idem. 

https://mobile.nytimes.com/2017/07/31/opinion/britain-electric-cars.html?em_pos=small&emc=edit_ty_20170731&nl=opinion-today&nl_art=3&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0&referer
https://mobile.nytimes.com/2017/07/31/opinion/britain-electric-cars.html?em_pos=small&emc=edit_ty_20170731&nl=opinion-today&nl_art=3&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0&referer
https://mobile.nytimes.com/2017/07/31/opinion/britain-electric-cars.html?em_pos=small&emc=edit_ty_20170731&nl=opinion-today&nl_art=3&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0&referer
https://www.nytimes.com/2017/07/05/business/energy-environment/volvo-hybrid-electric-car.html?em_pos=large&emc=edit_dk_20170705&nl=dealbook&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0
https://www.nytimes.com/2017/07/05/business/energy-environment/volvo-hybrid-electric-car.html?em_pos=large&emc=edit_dk_20170705&nl=dealbook&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0
https://www.nytimes.com/2017/07/05/business/energy-environment/volvo-hybrid-electric-car.html?em_pos=large&emc=edit_dk_20170705&nl=dealbook&nlid=7632088&ref=headline&te=1&_r=0
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propulsão antes do que se imagina. 

Por outro lado, o Brasil dispõe hoje de plenas condições naturais e tecnológicas de 

investir no etanol, que seria o combustível “ecologicamente correto”, como argumenta o 

referido estudo da OEA. 

Talvez visando a contornar este dilema, em 10 de março de 2017, o Sindipeças 

apresentou proposta ao MDIC defendendo que o Brasil atinja as metas de redução de CO2 

mais rapidamente com os biocombustíveis. A entidade alega que os veículos elétricos 

demorarão alguns anos para fazer diferença e, como já mencionado, a geração de eletricidade 

para alimentação dos veículos não é livre de produção do CO2, como ilustram os balanços 

“do poço à roda”. 

Assim, como forma de preservar o acervo tecnológico ligado e os empregos do setor 

sucroalcooleiro, propõe que as metas de política comercial deveriam mirar os biocombustíveis 

nos próximos cinco anos, sem perder de vista a eletrificação.139 

Uma possível solução que concilie os dois aspectos pode ser o incentivo às células de 

combustível. Os veículos puramente elétricos ainda dependem de baterias que são caras e 

enfrentam problemas de baixa autonomia. Sofrem, ainda, com a falta de infraestrutura para a 

recarga. 

As células de combustível geram energia para recarga do motor elétrico e uma 

tecnologia promissora é a aposta em células de hidrogênio extraídas do etanol. Como afirma 

Ricardo Bacellar, consultor da KPMG, esta é uma solução limpa e altamente eficiente, mas 

admite, porém, que a tecnologia ainda não está pronta. Para que esta solução se viabilize, 

aponta, “é preciso que o governo brasileiro deixe claro seu apetite de fazer desta uma solução 

mundial”.140 

Há uma multiplicidade de tecnologias e uma corrida mundial pela melhor solução. As 

                                                             
139 Sindipeças, “Proposta de Política Industrial”, março de 2017, pp. 5-7. 
140 Entrevista à jornalista Giovanna Ratto, “Para chegar no carro elétrico, Brasil terá que apostar no etanol”, 
publicada em Automotive Business, edição digital de 28 de julho de 2017 e disponível em: 
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26192/para-chegar-ao-carro-eletrico-brasil-precisara-apostar-
no-
etanol?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=INOVA%C7%C3O+17%2F8%3A+Confira+as+%
FAltimas+novidades+sobre+revolu%E7%E3o+digital%2C+novo+consumidor+e+os+caminhos Acesso em 29 de 
agosto de 2017. 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26192/para-chegar-ao-carro-eletrico-brasil-precisara-apostar-no-etanol?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=INOVA%C7%C3O+17%2F8%3A+Confira+as+%FAltimas+novidades+sobre+revolu%E7%E3o+digital%2C+novo+consumidor+e+os+caminhos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26192/para-chegar-ao-carro-eletrico-brasil-precisara-apostar-no-etanol?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=INOVA%C7%C3O+17%2F8%3A+Confira+as+%FAltimas+novidades+sobre+revolu%E7%E3o+digital%2C+novo+consumidor+e+os+caminhos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26192/para-chegar-ao-carro-eletrico-brasil-precisara-apostar-no-etanol?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=INOVA%C7%C3O+17%2F8%3A+Confira+as+%FAltimas+novidades+sobre+revolu%E7%E3o+digital%2C+novo+consumidor+e+os+caminhos
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26192/para-chegar-ao-carro-eletrico-brasil-precisara-apostar-no-etanol?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=INOVA%C7%C3O+17%2F8%3A+Confira+as+%FAltimas+novidades+sobre+revolu%E7%E3o+digital%2C+novo+consumidor+e+os+caminhos
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escolhas para os legisladores não são fáceis e cabe torcer para que as novas políticas possam 

colocar o Brasil no caminho correto da competição tecnológica. 

Uma nota importante: a definição de novos padrões de emissões para veículos novos 

não pode estar dissociada de duas outras iniciativas importantes, defendidas pela indústria: 

são os programas de inspeção veicular e de renovação da frota, que visam controlar as 

emissões dos veículos existentes e criar incentivos para sua substituição progressiva. 

De nada adianta fabricar veículos modernos e eficientes, se o seu número é baixo em 

comparação com a frota circulante. Da mesma maneira, são necessários incentivos para que 

os proprietários façam a manutenção periódica e substituam os componentes que vão 

perdendo a vida útil, o que poderia prejudicar a eficiência e o padrão de emissões. 

 Como informação adicional, a atual frota rodante brasileira é de 42,8 milhões de 

veículos, com idade média de 9 anos e 3 meses.141 

4.8 Pontos de atenção para a empresa. 

As duas últimas seções ilustram pontos que podem trazer impactos para as empresas 

do setor automotivo. Para as empresas participantes do INOVAR-AUTO, objeto do nosso 

estudo, faz-se uma lista de temas que deverão estar na agenda dos gestores tributários e que 

exigirão um trabalho multidisciplinar em suas organizações: 

• Entender o programa (“roadmap”) de nacionalização de componentes e 

estudar, em conjunto com as áreas de engenharia, quais poderão ser objeto de 

negociação com o governo para inserção no Programa de Autopeças Não 

Produzidas, para obtenção de ex-tarifários (redução do imposto de 

importação); 

• Para tanto, será necessário manter a disciplina nos controles e o engajamento 

dos fornecedores para a apuração do conteúdo nacional, com o uso do sistema 

de acompanhamento. O aumento do conteúdo nacional ou a nacionalização de 

componentes estratégicos deve ser a moeda de troca para obtenção de ex-

tarifários; 

                                                             
141 Conforme Sindipeças, “Relatório da Frota Circulante 2017”, São Paulo, maio de 2017, pp. 1-3, disponível em: 
http://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2017/R_Frota_Circulante_2017.pdf Acesso em 5 de junho 
de 2017. 

http://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2017/R_Frota_Circulante_2017.pdf
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• Acompanhar a modelagem da nova tributação para o setor e desenvolver 

estudos de planejamento estratégico em conjunto com a área de produtos, para 

simular a nova tributação de IPI para os diferentes modelos. A acirrada 

competitividade do setor pode definir, em função de seus padrões de consumo, 

quais modelos de veículos “sobreviverão” ou não às novas regras; 

• Manter a disciplina no registro detalhado e segregado dos dispêndios com 

pesquisa e desenvolvimento, engenharia e tecnologia, pois a promessa do novo 

modelo é manter incentivos para tais gastos, ou exigir patamares mínimos, e, 

• Por fim, manter o registro detalhado de todas as operações e estar pronto para a 

fiscalização, bem como monitorar tudo o que ocorrerá a respeito. O fato de não 

ter havido autos de infração, consultas ou instruções normativas por parte da 

Receita criam um ambiente de incerteza, pela falta de referências. Até que se 

atinja o prazo decadencial das possíveis sanções, o risco terá que ser 

monitorado. 

Por fim, a discussão da nova política industrial será uma grande oportunidade para o 

país. A atualização dos veículos e padrões de emissão e consumo é essencial para que o Brasil 

atinja os compromissos assumidos em tratados internacionais, para que atinja um grau de 

competitividade que fomente as exportações e maior inserção nos mercados globais, um 

possível seguro contra as oscilações de nossa economia. Pode ter sucesso em traçar caminho 

de crescimento e recuperação econômica de que tanto necessita a nossa população. 

São Paulo, 31 de agosto de 2017. 
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http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/26192/para-chegar-ao-carro-eletrico-brasil-precisara-apostar-no-etanol?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=INOVA%C7%C3O+17%2F8%3A+Confira+as+%FAltimas+novidades+sobre+revolu%E7%E3o+digital%2C+novo+consumidor+e+os+caminhos
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http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/BCA_JUL17.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+8AGO17
http://www.automotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/BCA_JUL17.pdf?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+Automotive+Business+-+8AGO17
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ANEXO A – QUADRO NORMATIVO DO INOVAR-AUTO 

 

Lei nº 12.715/2012 

Institui o Programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva 

de veículos automotores. 

Lei nº 12.996/2014 

Altera a Lei nº 12.715/2012. 

Decreto nº 7.819/2012 

Regulamenta artigos da Lei nº 12.715/2012. 

Decreto nº 8.015/2013 

Altera o Decreto nº 7.819/2012. 

Decreto nº 8.294/2014 

Altera o Decreto nº 7.819/2012. 

Decreto nº 8.544/2015 

Altera o Decreto n° 7.819/2012. 

Portaria 106/2013 

Prorroga a vigência da habilitação excepcional ao INOVAR-AUTO até 31 de maio de 2013. 

Portaria 113/2013 

Estabelece regulamentação complementar ao programa INOVAR-AUTO. 

Portaria 280/2013 

Altera a Portaria 113/2013 - Regulamentação complementar Programa INOVAR-AUTO. 

Portaria 297/2013 

Estabelece regulamentação complementar ao Decreto nº 7.819/2012. 

Portaria 772/2013 

Estabelece regulamentação complementar ao Decreto nº 7.819/2012. 

Portaria 257/2014 

Estabelece regulamentação complementar ao Decreto nº 7.819/2012. 

 

Portaria 290/2014 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12996.htm;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8015.htm;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8294.htm;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8544.htm;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=111&data=12/04/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=45&data=17/04/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=73&data=05/09/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=66&data=02/10/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=8&data=13/08/2013
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=79&data=24/09/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?jornal=1&pagina=75&data=17/11/2014
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Altera a Portaria 113/2013 que estabelece regulamentação complementar do Programa de 

Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos 

Automotores – INOVAR-AUTO. 

Portaria 318/2014 

Altera a Portaria Interministerial MDIC/MCTI n° 772, de 12 de agosto de 2013. 

Portaria 5/2015 

Disciplina o FNDCT no âmbito do Programa INOVAR-AUTO. 

Portaria 74/2015 

Estabelece regulamentação complementar ao Decreto n° 7.819/2012. 

Portaria 117/2016 

Altera a Portaria MDIC nº 74, de 26 de março de 2015. 

Portaria 328/2016 

Altera as Portarias MDIC nº 113, de 2013, e nº 257, de 2014. 

 

Quadro obtido a partir de página do website do MDIC. Disponível em: 

http://www.inovarauto.mdic.gov.br/InovarAuto/public/legislacao.jspx;jsessionid=R2dVYRzQ

BbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?_adf.ctrl-

state=su2bvmj1p_4 Acesso em 21 de março de 2017. 

  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?data=26/12/2014&jornal=1&pagina=44&totalArquivos=80
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?data=22/01/2015&jornal=1&pagina=4&totalArquivos=112
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?data=30/03/2015&jornal=1&pagina=130&totalArquivos=340
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?data=18/04/2016&jornal=1&pagina=87&totalArquivos=144
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?data=22/12/2016&jornal=1&pagina=81&totalArquivos=2
http://www.inovarauto.mdic.gov.br/InovarAuto/public/legislacao.jspx;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?_adf.ctrl-state=su2bvmj1p_4
http://www.inovarauto.mdic.gov.br/InovarAuto/public/legislacao.jspx;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?_adf.ctrl-state=su2bvmj1p_4
http://www.inovarauto.mdic.gov.br/InovarAuto/public/legislacao.jspx;jsessionid=R2dVYRzQBbBHVGrd7DhHpM2wGZvBLv4rgvNL3dQZkZH1ykXzf5kj!892416447?_adf.ctrl-state=su2bvmj1p_4
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ANEXO B – PRODUTOS ABRANGIDOS PELO PROGRAMA 

 

Capítulo 87 

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos 

terrestres, suas partes e acessórios 

Notas. 

1.-O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular unicamente sobre vias férreas. 

2.-Consideram-se “tratores”, na acepção do presente Capítulo, os veículos motores essencialmente concebidos para puxar ou 

empurrar instrumentos, veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos dispositivos acessórios que permitam o transporte de 

ferramentas, sementes, adubos (fertilizantes), etc., relacionados com o seu uso principal. 

Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da posição 87.01, enquanto material intercambiável, 

seguem o seu regime próprio, mesmo apresentados com o trator, quer estejam ou não montados neste. 

3.-Os chassis de veículos automóveis, quando providos de cabina, classificam-se nas posições 87.02 a 87.04 e não na posição 

87.06. 

4.-A posição 87.12 compreende todas as bicicletas para crianças. Os outros ciclos para crianças classificam-se na posição 

95.03. 

Notas Complementares (NC) da TIPI 

 NC (87-1) Ficam reduzidas a cinco por cento as alíquotas relativas às ambulâncias, carros celulares e 

carros funerários, classificados na posição 87.03.  

NC (87-2) Ficam fixadas em oito por cento as alíquotas relativas aos veículos classificados no código 

8703.22.90 e no Ex 01 do código 8703.23.90, com volume de habitáculo, destinado a passageiros e 

motoristas, superior a 6 m³. O enquadramento de veículos nesta Nota Complementar está 

condicionado à manifestação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificando que o veículo 

cumpre as exigências nela estabelecidas. 

NC (87-3) O enquadramento de veículos no Ex 01 e no Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90 

está condicionado à manifestação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificando que o 

veículo cumpre as exigências ali estabelecidas. 

NC (87-4) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis de 
passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou 
simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir 
especificados: 
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CÓDIGO NCM 
ALÍQUOTA% 

Até 31/12/2012 A partir de 1/01/2013 

8703.21 37 7 

8703.22 41 11 

8703.23.10 48 18 

8703.23.10 Ex 01 41 11 

8703.23.90 48 18 

8703.23.90 Ex 01 41 11 

8703.24 48 18 

  

NC (87-5) Ficam reduzidas a quinze por cento as alíquotas relativas aos veículos de fabricação 

nacional, de transmissão manual, com caixa de transferência, chassis independente da carroçaria, 

altura livre do solo mínima sob os eixos dianteiro e traseiro de 200 mm, altura livre do solo mínima 

entre eixos de 300 mm, ângulo de ataque mínimo de 35o, ângulo de saída mínimo de 24o, ângulo de 

rampa mínimo de 28o, de capacidade de emergibilidade a partir de 500 mm, peso bruto total 

combinado a partir de 3.000 kg., peso em ordem de marcha máximo de até 2.100 kg, concebidos 

para aplicação militar ou trabalho agroindustrial, classificados nos códigos 8703.32.10 e 8703.33.10. 

NC (87-6) Ficam reduzidas a zero, até 31 de dezembro de 2012, as alíquotas relativas aos produtos 

classificados no código 8716.3. 

NC (87-7) Ficam fixadas nos percentuais indicados, até 31 de dezembro de 2012, as alíquotas 

relativas aos produtos classificados nos códigos a seguir especificados: 

Código NCM Alíquota (%) Código NCM Alíquota (%) 

8701.20.00 30 8704.21.30 Ex01 34 

8703.21.00 37 8704.21.90 Ex01 34 

8703.22.10 43 8704.22.10 30 

8703.22.90 43 8704.22.20 30 

8703.23.10 Ex01 43 8704.22.30 30 

8703.23.90 Ex01 43 8704.22.90 30 

8703.23.10 55 8704.23.10 30 
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8703.23.90 55 8704.23.20 30 

8703.24.10 55 8704.23.30 30 

8703.24.90 55 8704.23.90 30 

8703.31.10 55 8704.31.10 34 

8703.31.90 55 8704.31.20 34 

8703.32.10 55 8704.31.30 34 

8703.32.90 55 8704.31.90 34 

8703.33.10 55 8704.31.10 Ex01 30 

8703.33.90 55 8704.31.20 Ex01 30 

8703.90.00 55 8704.31.30 Ex01 30 

8704.21.10 30 8704.31.90 Ex01 30 

8704.21.20 30 8704.32.10 30 

8704.21.30 30 8704.32.20 30 

8704.21.90 30 8704.32.30 30 

8704.21.10 Ex01 34 8704.32.90 30 

8704.21.20 Ex01 34 8704.90.00 30 

 

 

NCM DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 

(%) 

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

8701.10.00 -Motocultores 0 

8701.20.00 -Tratores rodoviários para semirreboques 5 

8701.30.00 -Tratores de lagartas 0 

8701.90 -Outros  

8701.90.10 Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos 

(log skidders) 0 

8701.90.90 Outros 5 

 Ex 01 – Com tomada de força mecânica ou hidráulica 0 

   

87.02 Veículos automóveis para transporte de dez pessoas 

ou mais, incluindo o motorista.  

8702.10.00 -Com motor de pistão, de ignição por compressão 

(diesel ou semidiesel) 25 

 Ex 01 - Com volume interno de habitáculo, destinado a 

passageiros e motorista, superior a 6m³, mas inferior a 

9m³ 10 

 Ex 02 - Com volume interno de habitáculo, 

destinado a passageiros e motorista, igual ou 0 
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superior a 9m³ 

8702.90 -Outros  

8702.90.10 Trólebus 0 

8702.90.90 Outros 25 

 Ex 01 - Com volume interno de 

habitáculo, destinado a passageiros e 

motorista, superior a 6m³, mas inferior a 

9m³ 
10 

 Ex 02 - Com volume interno de 

habitáculo, destinado a passageiros e 

motorista, igual ou superior a 9m³ 
0 

   

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.  

8703.10.00 -Veículos especialmente concebidos para se 

deslocar sobre a neve; veículos especiais para transporte de 

pessoas nos campos de golfe e veículos semelhantes 45 

8703.2 -Outros veículos com motor de pistão alternativo de 

ignição por centelha:  

8703.21.00 --De cilindrada não superior a 1.000 cm3 7 

8703.22 --De cilindrada superior a 1.000 cm3, mas não 

superior a 1.500 cm3  

8703.22.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas 

inferior ou igual a seis, incluindo o motorista 13 

8703.22.90 Outros 13 

8703.23 --De cilindrada superior a 1.500 cm3, mas não 

superior a 3.000 cm3  

8703.23.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas 

inferior ou igual a seis, incluindo o motorista 25 

 Ex 01 – De cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não 

superior a 2.000 cm³ 13 

8703.23.90 Outros 25 

 Ex 01 – De cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não 

superior a 2.000 cm³ 13 

8703.24 --De cilindrada superior a 3.000 cm3  

8703.24.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas 

inferior ou igual a seis, incluindo o motorista 25 

8703.24.90 Outros 25 

8703.3 -Outros veículos com motor de pistão de ignição por 

compressão (diesel ou semidiesel):  

8703.31 --De cilindrada não superior a 1.500 cm3  

8703.31.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas 

inferior ou igual a seis, incluindo o motorista 25 

8703.31.90 Outros 25 

8703.32 --De cilindrada superior a 1.500 cm3, mas não 

superior a 2.500 cm3  

8703.32.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas 

inferior ou igual a seis, incluindo o motorista 25 

8703.32.90 Outros 25 

8703.33 --De cilindrada superior a 2.500 cm3  

8703.33.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas 

inferior ou igual a seis, incluindo o motorista 25 

8703.33.90 Outros 25 

8703.90.00 -Outros 25 

   

87.04 Veículos automóveis para transporte de 

mercadorias.  

8704.10 -Dumpers concebidos para serem utilizados fora de 

rodovias  

8704.10.10 Com capacidade de carga superior ou igual a 85 

toneladas 0 

8704.10.90 Outros 0 
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8704.2 -Outros, com motor de pistão, de ignição por 

compressão (diesel ou semidiesel):  

8704.21 --De peso em carga máxima não superior a 5 

toneladas  

8704.21.10 Chassis com motor e cabina 5 

 Ex 01 - De camionetas, furgões, “pick-ups” e 

semelhantes 8 

8704.21.20 Com caixa basculante 5 

 Ex 01 - De camionetas, furgões, “pick-ups” e 

semelhantes 10 

8704.21.30 Frigoríficos ou isotérmicos 5 

 Ex 01 - De camionetas, furgões, “pick-ups” e 

semelhantes 8 

8704.21.90 Outros 5 

 Ex 01 - De camionetas, furgões, “pick-ups” e 

semelhantes 8 

 Ex 02 - Carro-forte para transporte de valores 10 

8704.22 --De peso em carga máxima superior a 5 

toneladas, mas não superior a 20 toneladas  

8704.22.10 Chassis com motor e cabina 5 

8704.22.20 Com caixa basculante 5 

8704.22.30 Frigoríficos ou isotérmicos 5 

8704.22.90 Outros 5 

8704.23 --De peso em carga máxima superior a 20 

toneladas  

8704.23.10 Chassis com motor e cabina 5 

8704.23.20 Com caixa basculante 5 

8704.23.30 Frigoríficos ou isotérmicos 5 

8704.23.90 Outros 5 

8704.3 -Outros, com motor de pistão, de ignição por 

centelha:  

8704.31 --De peso em carga máxima não superior a 5 

toneladas  

8704.31.10 Chassis com motor e cabina 10 

 Ex 01 - De caminhão 5 

8704.31.20 Com caixa basculante 10 

 Ex 01 - Caminhão 5 

8704.31.30 Frigoríficos ou isotérmicos 8 

 Ex 01 - Caminhão 5 

8704.31.90 Outros 8 

 Ex 01 - Caminhão 5 

8704.32 --De peso em carga máxima superior a 5 toneladas  

8704.32.10 Chassis com motor e cabina 5 

8704.32.20 Com caixa basculante 5 

8704.32.30 Frigoríficos ou isotérmicos 5 

8704.32.90 Outros 5 

8704.90.00 -Outros 5 

   

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.  

8705.10 -Caminhões-guindastes  

8705.10.10 Com haste telescópica de altura máxima superior ou igual a 42 

m, capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60 

toneladas, segundo a Norma DIN 15019, Parte 2, e com 2 ou 

mais eixos de rodas direcionáveis 0 

8705.10.90 Outros 0 

8705.20.00 -Torres (derricks) automóveis, para sondagem ou 

perfuração 0 

8705.30.00 -Veículos de combate a incêndio 0 

8705.40.00 -Caminhões-betoneiras 0 

8705.90 -Outros  

8705.90.10 Caminhões para a determinação de parâmetros físicos 

característicos (perfilagem) de poços petrolíferos 5 

8705.90.90 Outros 5 

   

8706.00 Chassis com motor para os veículos automóveis das 

posições 87.01 a 87.05.  

8706.00.10 Dos veículos da posição 87.02 25 
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 Ex 01 - De veículos dos Ex 01 e 02 dos códigos 

8702.10.00 e 8702.90.90 0 

8706.00.20 Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 

ou 8704.10 5 

8706.00.90 Outros 10 

 Ex 01 - De caminhões 0 

   

 

Informações reproduzidas a partir da Tabela TIPI emitida pela Receita Federal, Anexo I ao 

Decreto 8.950/16. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf  Acesso em 6 de março de 2017. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/Anexo/AND8950.pdf
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ANEXO C – ATIVIDADES FABRIS E DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA 

Subseção III 
Das Empresas que Produzam Veículos no País  

Art. 7º  No caso de que trata o inciso I do caput do art. 2º, a habilitação ao INOVAR-AUTO fica 
condicionada ao compromisso da empresa de atender ao inciso I e, no mínimo, a  dois dos requisitos 
estabelecidos nos incisos II a IV seguintes: 

I - realizar, no País, diretamente ou por intermédio de terceiros, a quantidade mínima de atividades 
fabris e de atividades de infraestrutura de engenharia relacionadas no Anexo III, em pelo menos 
oitenta por cento dos veículos fabricados, conforme cronograma a seguir:  

a) para a produção de automóveis e comerciais leves: 

(Redação dada pelo Decreto nº 8.015, de 2013) 

Ano-Calendário Número de atividades 

2013 8 

2014 9 

2015 9 

2016 10 

2017 10 

  

b) para a produção de caminhões: 

 (Redação dada pelo Decreto nº 8.015, de 2013) 

Ano-Calendário Número de atividades 

2013 9 

2014 10 

2015 10 

2016 11 

2017 11 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8015.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8015.htm#art1
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c) para a produção de chassis com motor: 

 (Redação dada pelo Decreto nº 8.015, de 2013) 

Ano-Calendário Número de atividades 

2013 7 

2014 8 

2015 8 

2016 9 

2017 9 

 d) para a produção de automóveis na situação prevista no inciso III do § 5o do art. 12:      (Incluído 
pelo Decreto nº 8.015, de 2013) 

Ano-Calendário Número de atividades 

2013 6 

2014 6 

2015 7 

2016 7 

2017 8 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8015.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8015.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8015.htm#art1
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ANEXO III 

ATIVIDADES FABRIS E DE INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA, DESENVOLVIDAS PELA 
PRÓPRIA EMPRESA OU POR TERCEIROS, NO PAÍS.  

Para a produção de automóveis e comerciais leves:  

1. Estampagem; 

2. Soldagem; 

3. Tratamento anticorrosivo e pintura; 

4. Injeção de plástico; 

5. Fabricação de motor; 

6. Fabricação de caixa de câmbio e transmissão; 

7. Montagem de sistemas de direção e suspensão; 

8. Montagem de sistema elétrico; 

9. Montagem de sistemas de freio e eixos; 

10. Produção de monobloco ou montagem de chassis; 

11. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis; 

12. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de produtos. 

Para a produção de caminhões: 

1. Estampagem; 

2. Soldagem; 

3. Tratamento anticorrosivo e pintura; 

4. Injeção de plástico; 

5. Fabricação de motor; 

6. Fabricação de caixa de câmbio e transmissão; 

7. Montagem de sistemas de direção e suspensão; 

8. Montagem de sistema elétrico; 

9. Montagem de sistemas de freio e eixos; 

10. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis; 

11. Montagem de chassis e de carrocerias; 
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12. Montagem final de cabines ou de carrocerias, com instalação de itens, inclusive acústicos 
e térmicos, de forração e de acabamento; 

13. Produção de carrocerias preponderantemente através de peças avulsas estampadas 
regionalmente; 

14. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de produtos.  

Para a produção de Chassis com motor:  

1. Soldagem; 

2. Tratamento anticorrosivo e pintura; 

3. Injeção de plástico; 

4. Fabricação de motor; 

5. Fabricação de caixa de câmbio e transmissão; 

6. Montagem de sistemas de direção e suspensão; 

7. Montagem de sistema elétrico; 

8. Montagem de sistemas de freio e eixos; 

9. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis; 

10. Montagem de chassis; 

11. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de produtos. 

 

Extraído do Decreto 7.819 de 3 de outubro de 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7819.htm Acesso em 

30 de agosto de 2017.  
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