
IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO
DO SETOR AUTOMOTIVO



SOBRE O ROTA

O Programa Rota 2030 é uma iniciativa

do Governo Federal, descrita na Lei Federal

nº 13.755/2018, para estimular o investimento e

o fortalecimento das empresas brasileiras do

setor automotivo por meio do desenvolvimento e

da aplicação de novas tecnologias.



Soluções efetivas para o setor 
ferramental



CONTEXTO FERRAMENTARIAS 
NO BRASIL

Ranking Global Posição 

Mercado 8

Produção 14

Importação 19

Exportação 24

5.500 empresas

78%  são PME  (<50  func .)

32%  do mercado  é indústria 
automobilística   

Produtividade de 35% em comparação às 5 
melhores ferramentarias no mundo

1. Falta qualidade na gestão empresarial

2. Pouca intensidade tecnológica 

3. Baixo valor agregado nos produtos 

4. Pouco acesso ao conhecimento e aplicação de tecnologias 
atuais e futuras 

5. Alta concorrência asiática (preço), européia  e norte-
americana (tecnologia) 

Fonte: (1) ABINFER, outubro de 2020. (2) Projeto Rotas Estratégicas Setoriais para o Futuro da Indústria Catarinense.2015. (3) ISTM S tatistical Yearbook 
2017. (4) Revista Plástico Industrial, janeiro de 2015, Ano 17. N. 197.  



Aumentar a competitividade das ferramentarias 
brasileiras  dando suporte a criação de políticas 
públicas para a cadeia automotiva.

O que 
queremos?

Propósito

Aumentas o número de 
oportunidades de desenvolvimento 

das ferramentarias brasileiras, 

Missão

Trazer soluções adequadas para 
cada negócio por meio da conexão 

com parceiros.

Visão

Ser um programa de referência no 
Brasil para o desenvolvimento das 

ferramentarias nacionais em direção 
aos critérios internacionais.



O programa,
conecta oferta e 

demanda com 
credibilidade e 
conhecimento 

técnico
CONSULTOR TÉCNICO

Auxilia a definir qual desafio do 
programa mais se encaixa para 

Ferramentaria

Principal agente; Direciona as 
demandas no programa

FERRAMENTARIA

FORNECEDOR
DE TECNOLOGIA

Implementa uma tecnologia a 
fim de atender a demanda da 

Ferramentaria

Acesso a consultoria Técnica 
especializada e a uma rede de 
fornecedores selecionados

Exposição do seu produto 
a clientes direcionados

Prospecção e ampliação de 
clientes adequados à sua 
especialidade

AGENTE DE 
RELACIONAMENTO



JORNADA

2 3 41 5

Mapeamento

Cadastro

Seleção

Implementação

Resultados

- Cadastro na plataforma 
realizado pelo fornecedor

- Análise e aprovação

- Avaliação dos 
resultados e das 
relações no programa

- Mapeamento de fornecedores 
pela equipe Fundep

- Seleção de fornecedor pelo 
consultor

- Avaliação de implementação 
a ser realizada

- Implementação tecnológica 
- Medição dos indicadores de 

resultado

FORNECEDOR
DE TECNOLOGIA

FORNECEDORES



Oportunidades e 
benefícios

Acesso ao mercado
Desenvolvimento de novos clientes e 

novos produtos.

Exposição do produto
Mostrar ao mercado os produtos 

disponíveis.

Suporte técnico
Entendimento da necessidade 

técnica do produto por parte do 
cliente .

Rede de contatos
Acesso a uma rede de empresas,  

consultores e outros fornecedores.

Bechmarking
Comparação com outros 

fornecedores similares.

Visibilidade
Comunidades e agenda de eventos do 
setor para divulgação dos produtos.

Conexão
Venda técnica direcionada por um 
consultor.

Exposição do produto
Acesso a uma “vitrine tecnológica”.

Suporte
Acesso a documentos padrão para gestão 
e emissão de relatórios e propostas 
técnicas.

Avaliação
Classificação de consultores, empresas e 
outros fornecedores.



• Ser uma empresa brasileira

• Possuir uma tecnologia adequada aos casos de 
uso disponíveis

• Já ter implementado a solução em outra 

empresa – solução acima do TRL 8 
• Agilidade de implantação tecnológica

• Ter atestado de capacidade técnica

DOCUMENTOS:

Contrato social/estatuto e nomeação do 
representante legal da empresa

CPF, identidade e comprovante de endereço do 
representante legal

Certidões de regularidade fiscal e trabalhista

Requisitos para 
fazer parte

Entender os materiais informativos do programa 
disponíveis de maneira digital.

Participar das reuniões quando solicitado.

Divulgar expressivamente seus produtos

Preparar propostas técnicas e lidar com a 
documentação padrão do programa.

Auxiliar a empresa a medir os indicadores de 
resultado depois da implementação.

Avaliar os atores com quem teve contato.

Responsabilidades



Leia o QR Code e faça o seu cadastro.

Seja um fornecedor da plataforma! 

Cadastro: https://forms.office.com/r/XgY3ycQKT1

E-mail: conectamaisferramentarias@fundep.com.br

Site: rota2030.fundep.ufmg.br/conecta-mais/

https://forms.office.com/r/XgY3ycQKT1
mailto:conectamaisferramentarias@fundep.com.br
https://rota2030.fundep.ufmg.br/conecta-mais/


Saiba mais sobre 
o Rota 2030
www.rota2030.fundep.ufmg.br
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