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ROTA 2030 – Política Industrial Brasileira 

Política industrial multisetorial, divida em vários eixos, 

conforme as cadeias industriais envolvidas; 

 Ex: Setor Automotivo: Rota 2030 – Mobilidade e Logística. 
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ROTA 2030 – Mobilidade e Logística 

 PROGRAMA ROTA 2030 – Mobilidade e Logística: 

 Nova trajetória para a indústria automotiva brasileira; 

 Alinhamento da produção nacional, em termos de tecnologia, eficiência energética e 
segurança, aos produtos fabricados nos grandes polos globais de desenvolvimento; 

 Participação ativa da indústria nacional nas cadeias globais de valor; 

 Política de longo prazo, com correções de rota periódicas: 2018 – 2030; 

 Formulação conjunta entre governo e setor privado, contemplando seis eixos de 

trabalho: 

 Eixo 1: Reestruturação da cadeia de autopeças; 

 Eixo 2: Dispêndios de P&D, Engenharia e Estruturantes 

 Eixo 3: Eficiência energética, novas tecnologias de motorização e 
biocombustíveis; 

 Eixo 4: Segurança veicular, inspeção técnica veicular e renovação de frota; 

 Eixo 5: Produção em baixos volumes, eletrônica embarcada e sistemas 
estratégicos; 

 Eixo 6: Estrutura de custos para integração competitiva. 
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EXPERIÊNCIA ANTERIOR 
 

Plano Brasil Maior 





O Programa 

•Programa Nacional de 
Desenvolvimento de Fornecedores  
• Projetos de capacitação e desenvolvimento de 

fornecedores, apoiados em empresa âncora 

• Convênios firmados com o MDIC 

• Integrante do Plano Brasil Maior 

• Execução deve ocorrer de acordo com o Plano de Trabalho 
aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse do Governo Federal (SICONV). 

 

 



Seleção dos Convenentes 

• Edital de Chamamento Público 

• Entidade privada sem fins lucrativos 

• Qualificação técnica e capacidade operacional para executar o 
projeto 

• Efetiva experiência na implementação de projetos de 
extensionismo industrial e empresarial, bem como interação com 
o setor respectivo. 



Objetivos 

• Definir, estruturar e capacitar uma rede de 
fornecedores para os segmentos de autopeças e de 
petróleo, gás e naval  

• Adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de 
valor 

• Melhoria da competitividade das empresas 
envolvidas e da cadeia de valor como um todo 

• Desenvolvimento técnico, gerencial e tecnológico das 
empresas participantes 



Convenentes 



Âncoras 



Resultados 

• 180 empresas capacitadas 

• Mais de R$ 7 milhões de repasse do MDIC 

• Cerca de 20.000 horas de consultoria 

• Diversas metodologias de gestão do projeto 
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Ações já executadas 

• Eixo 1: 
• Assinatura do convênio MDIC/ABDI (60 beneficiárias) 

• Eixo 2: 
• Apex-Brasil iniciou processo de identificação de possíveis investidores para partes e 

peças não-produzidas 
• Sebrae está buscando novos fornecedores nacionais para estas partes e peças 
• Parceria MDIC/Apex-Brasil: participação do MDIC durante o Salão do Automóvel – 

IAA em Frankfurt 

• Eixo 3: 
• 14/06: Lançamento do Novo Programa de Tecnologia da Ford, financiado pelo Ford 

Fund, durante a Campus Party Brasília para apoiar empreendedores com soluções de 
mobilidade inovadoras e escaláveis em fases iniciais de desenvolvimento (protótipo e 
primeiras vendas); 

• Match-making durante o Congresso de Inovação, realizado em parceria 
MDIC/Sebrae, contou com a participação de 5 montadoras (PSA, Nissan, FCA, Ford e 
Toyota) e 1 sistemista (Bosch) 
 
 



Ações futuras 

• Geral: 
• Lançamento de edital para seleção de gestora do plano e implementação de 

ações complementares 

• Eixo 1: 
• Adesão de empresas âncoras e estruturação dos planos de trabalho 

• Eixo 2: 
• Parceria com SENAI e Sebrae 

• Eixo 3: 
• Conexão Startup-Indústria Mobilidade (em fase de detalhamento com ABDI) 

• Corporate Venture in Brasil – Automotive (organizado pela Apex-Brasil) 

• Parcerias com SENAI e Embrapii 



Obrigada! 
 

Ana Caroline Suzuki Bellucci 


