
Faça parte desta rede
e aproveite todas as vantagens 

para ferramenteiros, consultores e 
fornecedores especializados! 



Conecta Mais: Ferramentarias
é um programa do Governo Federal 
para o desenvolvimento das 
ferramentarias automotivas 
brasileiras, com foco em ampliação 
de competitividade e produtividade.

Nossa rede oferece apoio 
confiável e os melhores contatos 
para realizar transformações de 
impacto em seu negócio.



Você é o dono ou 
trabalha em uma 
ferramentaria?

Saiba como o Conecta Mais pode ajudar:

• Apoio técnico especializado e 
contatos selecionados para as 
necessidades específicas da sua 
empresa;

• Conexão entre parceiros e serviços 
confiáveis;

• Visualização de status de 
maturidade financeira e 
tecnológica com direcionadores de 
melhorias;

• Acesso a fomentos e conexão com 
programas de aceleração;

• Possibilidade de subsídios do 
Programa Rota 2030 para 
implementação de soluções.

CADASTRE-SE

https://ferramentarias2030.wixsite.com/mpv1/cadastro
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Cadastre-se
Você faz um cadastro inicial neste link 
e sua ferramentaria já passa a fazer 
parte das empresas elegíveis para 
participarem do programa.
https://ferramentarias2030.wixsite.com
/mpv1/cadastro

Conecte-se
Quando iniciar uma nova rodada do 
programa, você será contactado por 
um agente do Conecta Mais para 
avaliar sua disponibilidade, interesse e 
elegibilidade.

Avalie a maturidade
Se tudo estiver OK, você será 
convidado a responder um 
diagnóstico - que inclui uma 
avaliação de maturidade tecnológica 
- que ajudará a identificar as 
principais necessidades da sua 
ferramentaria.

CADASTRE-SE
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Receba o contato
Um consultor especialista em 
ferramentaria, cadastrado na rede, 
entrará em contato com você para 
agendar uma visita presencial ou 
uma reunião online para entender 
ainda melhor as necessidades da 
sua empresa.

Conheça as soluções do programa
De acordo com as necessidades da 
sua empresa, o Conecta Mais, junto 
com o consultor, irá indicar 
algumas soluções disponíveis no 
programa para atender ao seu 
negócio.
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Selecione o fornecedor
Se gostar da ideia, serão indicados 
até 3 fornecedores capazes de 
implementar a solução na sua 
ferramentaria, para apresentar suas 
propostas técnicas e comerciais. 
Você pode escolher qual 
fornecedor tem mais a ver com sua 
empresa e o Conecta Mais 
consegue agilizar a contratação 
das empresas da rede.

Receba subsídios do Rota 2030
De acordo com as regras do 
programa que estiverem em 
funcionamento durante a rodada 
que sua empresa participar, existe 
uma excelente oportunidade de 
receber subsídios do Programa 
Rota 2030 para implementação de 
soluções!
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Acompanhamento contínuo
Quando o fornecedor iniciar a 
implementação na sua empresa, o 
consultor continuará sendo um 
apoio para tirar dúvidas técnicas 
que possam aparecer.

Avalie os resultados
Ao final da implementação, sua 
empresa vai avaliar a atuação do 
fornecedor, do consultor e do 
agente do programa que 
prestaram atendimento. Assim, 
conseguimos garantir que a 
qualidade de toda a rede esteja 
sempre lá em cima!
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Se você tem uma 
empresa que pode 
ofertar produtos ou 
serviços para uma 
ferramentaria... Também 
pode fazer parte!

Veja como o Conecta Mais vai ajudar:

• Ampliação de rede de contatos;
• Escalabilidade das suas soluções;
• Uma nova vitrine para o mercado;
• Maior credibilidade por estar 

conectado ao programa;
• Conexão com parceiros 

respeitados nas instituições.

CADASTRE-SE

https://ferramentarias2030.wixsite.com/mpv1/cadastro


E se você tem experiência 
em ferramentaria e 
poderia atuar como um 
consultor... Também pode 
fazer parte!

Veja como o Conecta Mais vai ajudar:

• Ampliação da prospecção de 
clientes adequados à sua 
realidade;

• Ampliação da sua escala de 
atuação;

• Mais credibilidade e uma vitrine 
nacional de exposição do seu 
trabalho;

• Conexão com parceiros 
respeitados nas instituições.

CADASTRE-SE

https://ferramentarias2030.wixsite.com/mpv1/cadastro


Faça parte dessa rede e não 
perca os benefícios.

O cadastro é gratuito, simples e 
prático!

CADASTRE-SE

https://ferramentarias2030.wixsite.com/
mpv1/cadastro

conectamaisferramentarias@fundep.com.br

Dúvidas?

https://ferramentarias2030.wixsite.com/mpv1/cadastro


conectamaisferramentarias@fundep.com.br


