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LINHA IV: OS BENEFÍCIOS E OS 
DESAFIOS DE UMA LINHA SETORIAL
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Indústrias

Montadoras de veículos, 
sistemistas e ferramentarias

NOSSA ABORDAGEM 
SETORIAL NA LINHA IV

Startups e 
Fornecedores de 

Tecnologia

Institutos de Ciência 
e Tecnologia (ICTs)

Entidades 
Representativas

Com interesse em solucionar 
questões tecnológicas do 

setor

Para o fortalecimento do 
setor automotivo nacional

Para o desenvolvimento de 
pesquisas científicas e 

tecnológicas



CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR

• 2.000 ferramentarias de mercado
• 3.500 cativas (dentro das fabricantes de componentes finais)

• Predominância micro e pequenas empresas
• 80% com menos de 100 funcionários diretos

• setor automotivo representa aproximadamente 35% das entregas 
do mercado de ferramentarias

• O Brasil é o:
• 8º maior mercado de ferramentaria
• 14ª posição em termos de produção
• 24ª posição no ranking dos maiores exportadores

• Baixa produtividade das ferramentarias brasileiras: equivale a cerca de 
35% da produtividade dos 5 melhores países.

COLOQUE AQUI UMA 
IMAGEM, RETIRE ESSE 
RETANGULO AZUL DO 
FUNDO



CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR

Os principais problemas de competitividade do setor ferramenteiro são:

• falta qualidade na gestão empresarial

• baixa incorporação de tecnologia

• alta concorrência internacional

• limitada capacitação profissional de nível técnico e superior, com pouca
entrada de profissionais mais jovens

COLOQUE AQUI UMA 
IMAGEM, RETIRE ESSE 
RETANGULO AZUL DO 
FUNDO



SEU TÍTULO AQUI – FONTE 
MONTESERRAT BLACK TAMANHO 18

SEU TEXTO–FONTE MONTESERRAT MEDIUM TAMANHO 14



COLOQUE AQUI UMA 
IMAGEM, RETIRE ESSE 
RETANGULO AZUL DO 
FUNDO
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NOSSAS SOLUÇÕES

Desenvolvemos ações para solucionar dificuldades de empresas com baixa produtividade e defasagem tecnológica, 
capacitando a cadeia de ferramental de produtos automotivos para atingir competitividade em nível mundial.

Chamadas de P&D publicadas e encerradas

Implementações diretas de soluções 
tecnológicas em Ferramentarias

Projetos de P&D aprovados

Milhões de reais em aporte Fundep

03

04

37

31 Milhões de reais em contrapartida 
econômica e financeira

Milhões de reais foi o valor total captado 
para a linha IV

Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs)

Empresas envolvidas

30

142

13

93



SOLUÇÃO 1: FRENTE DE FORMAÇÃO

Cursos EAD e presenciais com o Senai e outros futuros parceiros voltados a atender demandas mapeadas de capacitação 
do setor. Até 10 milhões de reais investidos em um portifólio inicial de 50 cursos online e nos pólos presenciais de BA / MG / 
PR / RS / SP / PE.

FUNDEP + 
UMA PARCERIA

Cruzamento de cursos disponíveis no Senai com 
análise de interesse com Ferramentarias



SOLUÇÃO 2: ROTA CHALLENGE

Iniciativa de empreendedorismo de aceleração tecnológica para solucionar desafios da indústria por meio do 
desenvolvimento de provas de conceito, com financiamento de até R$ 100.000,00 por solução.

Ferramentarias:

Startups:

Ferramentaria:

Startup:

DESAFIO 01 DESAFIO 02



SOLUÇÃO 3: CONECTA MAIS FERRAMENTARIAS (PLATAFORMA)

Programa de geração de valor entre agentes da cadeia de ferramental em modelo de plataforma, focado em oferta de 
consultorias e soluções tecnológicas.

Gerenciar de perto, 

ator indispensável

Monitorar

Manter satisfeito ou 

informado, formar 

parceria



SOLUÇÃO 3: CONECTA MAIS FERRAMENTARIAS (PLATAFORMA)



PAINEL DE P&D: DIVERSAS SOLUÇÕES!

• Identificar demandas e necessidades

• Mapear atendimentos

• Localizar lacunas

• Buscar oportunidades

• Publicar e divulgar

• Avaliar propostas

• Acompanhar execução



CHAMADA DE P&D 02/21: ENCOMENDAS TECNOLÓGICAS

E1 Projetos de aperfeiçoamento e implementação

E2 Matriz para estampagem de alumínio

E3 Moldes de areia para fundição de geometrias complexas

A chamada busca propostas de metodologia para execução dos temas
apresentados, sendo pré-definidos os objetivos, resultados esperados e 
metas, alinhados às necessidades da cadeia de ferramentaria para a 
indústria automotiva brasileira.



OBRIGADO!
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