INVESTINDO EM INOVAR
Programas de incentivo e inovação

INOVAR
AUTO
O que é o Inovar-Auto?
Programa
produtiva
programa
ambiente,

de incentivo à Inovação Tecnológica que pretende promover o adensamento de toda a cadeia
automobilística, por meio de redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). O
propõe apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio
a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças produzidas

Quem se beneficia?
. os para empresas dos mais diversos setores.
. Empresas que produzem veículos no país
. Empresas que não produzem, mas que os comercializam
. Empresas que apresentem projeto de investimento no país

Como funciona?
Através do crédito presumido de IPI em até 30 pontos percentuais, investidos em projetos nas seguintes
áreas:
. Pesquisa e Desenvolvimento com foco em Inovação
. Gastos em engenharia
. Tecnologia industrial básica (TIB)
. Capacitação de fornecedores
. Produção de veículos mais eficientes

Obrigatoriedade
Para que as empresas possam se beneficiar do Programa, deverão garantir os seguintes pontos:
. Eficiência energética: redução adicional de até 2 pontos percentuais para empresas que apresentarem
incremento de eficiência energética;
. Ter uma quantidade mínima de etapas fabris e de atividades de infraestrutura de Engenharia
. Apresentar dispêndios nas seguintes áreas: Pesquisa e Desenvolvimento (com foco em Inovação),
Engenharia, Tecnologia industrial básica (TIB) e Capacitação de fornecedores.

Informações do setor automotivo - Pesquisa Pier Consulting
. 55%
e
. 59%
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das empresas do setor são fornecedoras de materiais
autopeças na cadeia automotiva;
não têm ou têm uma noção muito pequena sobre

oportunidades de investimentos em P&D&I;
. 44% não têm projetos de P&D&E, TIB e capacitação de fornecedores (regras Inovar-Auto);
. 39% não utilizam nenhum tipo de linha de fomento;
. 54% não têm projetos de desenvolvimento com institutos de pesquisa, universidades.

Como podemos ajudar
O CESAR está credenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) a executar projetos de P,D&I
para seus clientes. Com o foco no trabalho em rede, o CESAR hoje tem mais de 40 clientes ativos e
diversos parceiros pelo país. O instituto está presente em todo o Brasil com unidades filias no Norte
(Manaus), Sul (Curitiba) e Sudeste (Sorocaba), além de sua matriz localizada no Nordeste, em Recife-PE.
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INVESTINDO EM INOVAR
Programas de incentivo e inovação

INOVAR
PE
O Governo do Estado de Pernambuco regulamentou por meio de decreto a lei nº 15063 de 04/09/2013, que
institui que os estabelecimentos industriais beneficiados por programas estaduais de incentivos fiscais
(Prodepe, Prodinpe e Prodeauto) devem obrigatoriamente investir um percentual de seu faturamento em
projetos e atividades de P,D&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação).

A quem se destina?
Estão obrigados a realizar esse investimento todos os estabelecimentos industriais contribuintes do ICMS e
que receberam a partir de 5 de Setembro de 2013 benefícios dos Programas: de Desenvolvimento do
Estado de Pernambuco (Prodepe); da Indústria Naval e de Mecânica Pesada (Prodinpe); e do Setor
Automotivo (Prodeauto). Também estão enquadradas as empresas que renovarem seus descontos fiscais.
Para as indústrias que forem beneficiadas após o decreto do governo, a aplicação do recurso financeiro em
pesquisa levará em conta o mês de publicação oficial do texto que concede a isenção fiscal e o mês de
dezembro do ano em questão.

Como funciona
Uma das possibilidades para o cumprimento desta lei é investir parte do valor da obrigação em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados sob contrato, convênio ou acordo de parceria com
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) públicas ou privadas sem fins lucrativos, situadas em
Pernambuco. O percentual dos aportes dependerá da atividade preponderante da empresa, mas varia de
0,1% a 0,5% de seu faturamento anual. A empresa que participar do programa estará se beneficiando
através dos incentivos fiscais, além de poder utilizar o recurso para investimento em projetos de pesquisa e
inovação, que possam agregar valor ao seu negócio, potencializando ainda mais seus resultados.

Como podemos ajudar
O CESAR está credenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) a executar projetos de P,D&I
para seus clientes. Com o foco no trabalho em rede, o CESAR hoje tem mais de 40 clientes ativos e
diversos parceiros pelo país. O instituto está presente em todo o Brasil com unidades filias no Norte
(Manaus), Sul (Curitiba) e Sudeste (Sorocaba), além de sua matriz localizada no Nordeste, em Recife-PE.
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