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Passo
o‐a‐Passso do
o

Este documentto é dirrecionado às Monttadoras e Forneceedores do
o setor
autom
motivo brasileiro. Aqui estão desscritas info
ormações básicas de aacesso, cad
dastro e
funcio
onamento do subsisttema do Sistema de
d Acompa
anhamentoo do Inovvar‐Auto,
desenvvolvido parra gerenciarr as autodecclarações emitidas
e
pelas empresaas do setor.. Veja os
tópico
os tratados:
1. O que é.
2. Queem deve participar.
3. Com
mo se cadasstrar.
4. Com
mo proceder no cadastro do sistem
ma.
5. Ativvidades efettuadas no sistema.
6. Form
matos dos arquivos.
a
7. Envio de inform
mações no sistema.
s

1. O q
que é o Sisstema de Acompannhamento do INOVA
AR‐AUTO
O Sistema de Accompanham
mento do IN
NOVAR‐AUT
TO é uma ferramenta
f
a desenvolvida para
gerencciar as inforrmações daas empresass relacionad
das ao Programa de Inncentivo à In
novação
Tecno
ológica e Ad
densamentto da Cadeeia Produtivva de Veícu
ulos Autom
motores ‐ INOVAR‐
AUTO.
A legisslação do prrograma esttá definida nos seguinttes docume
entos:
Lei nº 12.715/201
12
MP nºº 638/2014
Decretto nº 7.819//2012

2. Qu
uem deve participarr
Devem
m participarr todas as montadoraas (OEM) habilitadas
h
no INOVARR‐AUTO e todos
t
os
forneccedores do setor auto
omotivo braasileiro que
e mantem operações comerciais com as
montaadoras habilitadas no programa
p
IN
NOVAR‐AUTTO.

‐T
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3. Como se cad
dastrar
Montaadoras
O cad
etuado peelo Ministé
ério do
dastro bássico das montadoraas habilitadas é efe
Desen
nvolvimento
o, Indústria e Comércioo Exterior (MDIC), considerando ssempre a matriz
m
da
empreesa. A matrriz da empresa deveráá concentraar o gerencciamento ddas informaações de
toda a empresa – matriz e su
uas filiais.
Um reesponsável da matrizz da monttadora rece
eberá via e‐mail
e
infoormações de
d como
proced
der para aceessar o siste
ema.

m pode ser considerado
c
o responsávvel da matrriz?
Quem
O resp
ponsável da matriz deve ser a pessoa na empresa que
q possui competência para
inform
mar os dado
os financeiro
os das aquissições da em
mpresa.
Apenaas responsááveis da matriz
m
da m
montadora deverão
d
ge
erenciar as informações no
sistem
ma.

Forneccedores
O cadastro básico de forneccedores é eefetuado pelas montadoras. As m
montadorass devem
acessaar o sistemaa e inserir as
a informaçções para que
q o sistem
ma envie coonvite à maatriz dos
forneccedores com
m quem ope
eram transaações come
erciais (veja mais inform
mações sob
bre como
a mon
ntadora deve enviar convites
c
aoos forneced
dores no ite
em “Envio dde informa
ações no
sistem
ma”). A mattriz da emp
presa deverrá concentrrar o gerenciamento ddas informaações de
toda a empresa – matriz e su
uas filiais.
O resp
ponsável daa matriz do fornecedorr receberá via
v e‐mail in
nformaçõess de como proceder
p
para aacessar o sisstema. Se o responsáv el pela mattriz do forne
ecedor aindda não recebeu o e‐
mail d
de cadastro,, deve entraar em contaato com as suas clienttes montad oras e soliccitar que
as meesmas insiram as info
ormações dde tal forne
ecedor no sistema, dde forma que
q este
forneccedor receb
ba seu conviite.

Quem
m pode ser considerado
c
o responsávvel da matrriz?
O resp
ponsável da matriz deve ser a pessoa na empresa que
q possui competência para
inform
mar os dado
os financeiro
os das aquissições da em
mpresa.
2
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Apenaas responsááveis pela matriz
m
do ffornecedor deverão ge
erenciar as informaçõ
ões no
sistem
ma.

4. Com
mo proced
der no cad
dastro ‐ moontadoras habilitada
as e seus foornecedorres
Ao recceber o e‐m
mail com o link para o acesso iniccial, o respo
onsável da matriz da empresa
e
deve sseguir as orientações para
p
redefin
nir a senha de acesso (Figura 1), ddescritas no
o e‐mail.
Em seeguida, na tela
t
de log
gin (Figura 22), o usuárrio deve infformar a seenha definida para
acessaar o sistemaa.

Figura 1: Tela de redefinir seenha

Figuura 2: Tela de login

No priimeiro acessso ao sistema é obriggatório com
mpletar o ca
adastro da empresa (FFigura 3)
antes de continu
uar a naveggação no ssistema. Sem o preen
nchimento ddo cadastro não é
possívvel acessar o sistema. O cadastro ccompreende 3 grupos de informaçções:




D
Dados da matriz:
m
P
Preencha os
o dados da
d matriz, como razãão social e nome fanntasia, endereço e
iinformaçõees de contatto.
D
Dados do re
esponsável da matriz:
P
Preencha os
o dados do
o responsávvel da matriiz como nome, CPF, caargo e informações
d
de contato..
FFiliais da em
mpresa:
P
Preencha os
o dados das
d filiais dda empresaa como os CNPJs, razzão social e nome
ffantasia, en
ndereço e in
nformações de contato
o.

É imp
portante informar to
odas as ffiliais da empresa. O sistemaa pode in
ndicar
inconssistências no
o caso de filiais não ca dastradas.
Após o preenchimento obrrigatório doo cadastro, nos próxim
mos acessoos do sistema será
possívvel atualizarr os dados cadastrais a qualquer momento.
m
O link de aceesso ao cadastro da
empreesa fica loccalizado ao lado do noome da em
mpresa e do usuário llogado no sistema.
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Figura 3: Detalhe
D
da tela de cadasttro

5. Atiividades no
n sistemaa
O sistema de accompanham
mento foi eelaborado com
c
base na agendaa de atividades de
montaadoras e forrnecedores definidas nna legislação
o referente ao program
ma INOVAR‐‐AUTO.
As atividades dee envio ficarão dispponíveis em
m datas esspecíficas, durante períodos
p
determ
minados. As
A atividades de coonsulta ficcarão disp
poníveis a partir de
e datas
determ
minadas. Os
O usuário
os devem ficar atentos às datas em qque devem
m enviar
inform
mações e nas datas em
m que pod erão consu
ultar inform
mações quee o sistema deixará
dispon
níveis.
Fique atento aos prazos de cada
c
atividaade.
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Agend
da mensal de
d atividade
es no sistem
ma:
DATA
A DO MÊS

USUÁRIO

ATIV
VIDADE

De 011 a 15

Envviam autode
eclaração de
e vendas paara Montad
doras

De 011 a 15

eclaração de
e produção própria
Envviam autode

De 011 a 15

Envviam autode
eclaração de
e aquisiçõess de Forneccedores

A partir de 16
A partir de 16
A partir de 16
De 166 a 20
A partir de 21

es de vendaas para o se
eu
Connsultam autodeclaraçõe
CNPPJ
Connsultam a nã
ão informaçção de vendda de
Forn
necedores para seu CN
NPJ
Connsultam a nã
ão informação de vendda do seu
CNPPJ para Mon
ntadoras
nformação de venda
Res pondem sobre a não in
paraa Montadoras
Connsultam resp
postas da não informaação de ven
nda de
Forn
necedores para seu CN
NPJ

6. Forrmatos do
os arquivo
os
Algum
mas atividad
des do sisttema são eefetuadas via
v formulá
ários, com envio de campos
preencchidos em tela. Outrass atividadess são efetuadas por meio
m
do envvio ou down
nload de
arquivvos no form
mato XML, um formatoo padrão de mercado próprio pa ra transferê
ência de
dados, de grandee aceitação na
n área de ttecnologia da informaçção.
das de como preparrar este arquivo,
a
accesse o doocumento com as
Caso haja dúvid
especiificações.
Um prrofissional da área de
e tecnologiaa da inform
mação pode
e auxiliar o responsávvel na
geraçãão dos arquivos.

7. Envvio de info
ormações no sistem
ma
d tela as attividades doo mês corre
ente.
A tela inicial do siistema mosstra na partee superior da
No período especcificado parra cada ativvidade o sisstema deixa
ará disponívvel a ação de
d envio
das infformações.
Veja in
nformaçõess técnicas do
os envios em
m Formatos dos arquivos.
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Envio
o de autod
declaração
o de vend
das
Devem
m autodeclarrar vendas todas as em
mpresas (fo
ornecedores e montadooras) que effetuaram
vendass diretamente para mon
ntadoras ha bilitadas. Essta é uma autodeclaraçãão de fornecimento,
ou sejaa, de vendass.
Quando o período
o do envio fo
or iniciado (vver agenda de atividade
es do sistem
ma), a ação de
d enviar
arquivo
o estará disp
ponível. Clique na ação ““Escolher arquivo”, seleccione o arquuivo XML e clique
c
em
“Enviarr arquivo”. É possível mo
odificar o arqquivo durante todo o prazo de envio,, mas quando
o o prazo
for enccerrado será considerado
o válido ape nas o último
o arquivo envviado. Veja m
mais informa
ações em
Formattos de arquivvos.
As mattrizes devem
m enviar no mesmo
m
arquiivo de autod
declaração as informaçõees de vendas do mês
anterio
or, incluindo
o a parcela dedutível,
d
daa sua matriz e das suas filiais,
f
menciionando as empresas
e
(matrizzes e filiais) das
d empresas com quem
m efetuaram as transaçõe
es.

ostas (con
nfirmaçõe
es) aos aviisos de nã
ão informa
ação
Respo
No casso de serem
m identificadas ausência s de inform
mações de ve
endas de foornecedores (de pelo
menoss um de seuss estabelecim
mentos), o siistema avisará as empresas envolviddas e os fornecedores
terão d
de responder as declaraçções da monttadora.
Caso ssejam identificadas ausê
ências de innformações de venda, quando
q
o pperíodo do envio
e
for
o (ver agend
iniciado
da de atividades do sisttema), a ação de respon
nder estará ddisponível. Clique
C
na
ação ““Responder os avisos” e responda cada uma das informa
ações. As o pções são Confirmo
C
(deven
ndo o forneecedor informar a parccela dedutívvel), Confirm
mo com alteerações (de
evendo o
forneceedor informar o valor to
otal, a parcel a dedutível e o motivo no
n campo dee observaçõe
es) e Não
confirm
mo (devendo
o o fornecedor informar o motivo no campo de observações)
o
).
É possíível modificaar o arquivo durante toddo o prazo de
d envio, ma
as quando o prazo for encerrado
será co
onsiderado válido
v
apena
as o último aarquivo enviaado. Veja ma
ais informaçções em Form
matos de
arquivo
os.

Envio
o de autod
declaração
o de produção próp
pria
Quando o período
o do envio fo
or iniciado (vver agenda de atividade
es do sistem
ma), a ação de
d enviar
informações estaráá disponível para as moontadoras. Esta declaração é inform ada apenas em tela,
não se trata de um
m envio de arrquivo. Para informar os valores, clique na ação ““Clique para informar
os valo
ores”. Informe os dois campos soolicitados no
o formulário
o em tela que será aberto (o
percen
ntual é calcullado automa
aticamente) e clique em “Enviar”. É possível
p
moddificar as info
ormações
6
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erão consideeradas válida
as apenas
durantte todo o praazo de envio,, mas quand o o prazo é encerrado se
as últim
mas informações enviada
as.

A prod
dução próprria deve serr informadaa por estabe
elecimento da montadoora.

Envio
o de autod
declaração
o de aquissições
Quando o período
o do envio fo
or iniciado (vver agenda de atividade
es do sistem
ma), a ação de
d enviar
arquivo
o estará dissponível para as montaadoras. Cliqu
ue na ação “Escolher aarquivo”, selecione o
arquivo
o XML e cliq
que em “Enviar arquivoo”. É possíve
el modificar as informaçções durante todo o
prazo d
de envio, maas quando o prazo é enc errado será considerado
o válido apennas o último envio de
arquivo
o realizado.
As mattrizes devem
m enviar no mesmo arquuivo de auto
odeclaração as informaçções da sua matriz e
das suaas filiais, mencionando as
a empresas (matrizes e filiais)
f
das em
mpresas com
m quem efetuaram as
transaçções.

Envio
o de pré‐caadastro de forneceedores
Estará disponível para
p
as monttadoras a funncionalidade
e de enviar convites de aacesso ao sisttema aos
seus fo
ornecedores. Para enviarr os convitess, clique no item
i
de men
nu “Convitess para forneccedores”,
clique na ação “Esscolher arqu
uivo”, selecioone o arquivo XML e clique em “EEnviar arquivvo”. Para
retornaar à tela inicial de ativida
ades do sisteema, clique no
n item de menu
m
“Atividaades”.

Possibilidade de
d retifica
ações
No casso de inform
mações com erros, seráá possível re
etificar as in
nformações, enviando o arquivo
correto
o no mês seeguinte ao envio.
e
A rettificação é permitida
p
so
omente no pprimeiro dia
a do mês
seguintte ao envio do
d arquivo co
om erro, e teem prazo de 90 dias.
Podem
m ser retificad
das:
‐ autod
declarações de vendas de
d fornecedoores;
‐ autod
declarações de aquisiçõe
es de monta doras;
‐ autod
declarações de produção
o própria de montadoras.
‐ respo
ostas aos avisos de não informação;
‐ envio
o de retificaçções de vend
das não inforrmadas.
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