
EDITAL PARA SELEÇÃO DE FERRAMENTARIAS

Uma das instituições coordenadoras do Programa Rota 2030 – iniciativa do Governo Federal para 

desenvolver o setor automotivo –, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), convida as 

indústrias de ferramentarias para inscrição no Rota Challenge, iniciativa que integra o programa 

prioritário Ferramentarias Brasileiras mais Competitivas - FeB+C.

O Rota Challenge tem o objetivo de conectar a indústria da ferramentaria com startups de todo o Brasil 

para promover um ambiente de inovação e otimização de processos produtivos. A ação integra a frente 

de empreendedorismo, um dos eixos desse programa prioritário.

Para facilitar o acesso da indústria à inovação, a presente chamada selecionará até 20 (vinte) parceiros 

fabricantes de ferramental que atendem o setor automotivo para integrar, voluntariamente, o processo 

de identificação de até 6 (seis) desafios comuns em 2 (duas) trilhas distintas (Poliméricos e Metálicos), 

para o desenvolvimento de soluções por startups.

  

A identificação dos desafios será colaborativa e facilitada em workshops estruturados que facilitem o 

diálogo, a autonomia, o protagonismo e a corresponsabilidade por resultados. Serão dois encontros, 

virtuais de até 03 (três) horas, para cada trilha, nos dias: 

11/06/21 e 25/06/21 (poliméricos) e 16/06/21 e 30/06/21 (metálicos).

Participe com a gente desta jornada!

As inscrições estão abertas de 20/05/2021 a 27/05/2021. Fazer a inscrição é rápido e simples, 

basta acessar o link e preencher o formulário: http://bit.ly/inscrição-Rota-Callenge

Os interessados (as) devem se inscrever na trilha de interesse (Poliméricos ou Metálicos). A seleção é 

feita pela equipe da Fundep com base no perfil, disponibilidade e motivação. 

Como participar?

Como é o processo seletivo?

Podem participar parceiros fabricantes de ferramental, peças e acessórios que atendem o setor 

automotivo. A intenção é compor um grupo com alto potencial de geração de mudança, com a maior 

diversificação possível. Os candidatos devem ter interesse e experiência com os assuntos relacionados 

às trilhas (Poliméricos ou Metálicos). É importante a participação em todos os  workshops da sua trilha 

de interesse.

Quem pode participar?

Os workshops do Rota Challenge são gratuitos para os participantes.

E quanto custa?

Sim. Os participantes selecionados e com, pelo menos, 80% de presença nos encontros terão 

preferência na distribuição de vouchers gratuitos para a realização de cursos técnicos e de gestão do 

Eixo de Formação, treinamento e capacitação do programa prioritário Ferramentarias Brasileiras mais 

Competitivas - FeB+C, do Rota 2030.

Tem bônus?


