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O ano de 2019 foi muito especial 
para o setor de tecnologia cata-
rinense. Foram muitas parcerias 
fechadas, prêmios conquistados, 
novos projetos e expansão da 

nossa atuação. Para se ter uma noção, mais 
de 300 empresas se associaram à ACATE 
desde o início de 2019. Uma nova edição 
do estudo ACATE Tech Report*, lançado em 
agosto, trouxe à tona dados que mostram a 
relevância conquistada pelo nosso ecossis-
tema. São R$ 15,8 bilhões em faturamento, 
o que representa mais de 5,6% do PIB de 
Santa Catarina. Além disso, somos o primei-
ro estado em produtividade e densidade 
de startups, e hoje contamos com mais de 
15,7 mil empreendedores e mais de 11 mil 
empresas, que empregam 51,8 mil traba-
lhadores. Tivemos ainda muitas conquistas 
voltadas para o ecossistema, que já estão 
facilitando e irão facilitar ainda mais a vida 
dos empreendedores do nosso estado. Um 
exemplo é a atuação da ACATE perante os 
municípios do estado em prol da redução da 
alíquota de ISS sobre os serviços relaciona-
dos a tecnologia para o piso constitucional 
de 2%, como ocorreu em São José no mês 
de dezembro. Outro caso foi a autorização 
para criação do Fundo Garantidor ACATE 
(FGA) - estima-se que este fundo poderá 
alavancar garantias de até R$ 40 milhões 
para empresas que desejarem captar recur-
sos junto a instituições financeiras. 

*www.techreportsc.com/
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CENTROS DE INOVAÇÃO
Em 2019, inauguramos o quarto Centro de 
Inovação ACATE: o CIA São José, que agora 
soma-se aos demais centros, Primavera, 
Sapiens Parque e Downtown. Além disso, 
a Rede Municipal de Centros de Inovação, 
em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, completou um ano em 2019, 
contando com quatro centros de inovação 
credenciados e operantes: Primavera, Sa-
piens Parque, Downtown e Soho. Confira 
alguns números do que foi conquistado 
pelos quatro centros da Rede neste ciclo 
(fevereiro/2019 a janeiro/2020):

 Número de eventos 
próprios realizados: 195

 Número de pessoas 
participantes nos 
eventos próprios: 5.399

 Números de reuniões 
e eventos realizados: 5.867

 Empresas beneficiadas: + de 1.300

 Número de capacitações 
realizadas:  22

 Número de pessoas 
participantes nas 
capacitações:  347

 Número de visitas técnicas 
recebidas: 326

 Número de pessoas 
participantes nas visitas 
técnicas recebidas:  3.135

 Número de atendimentos a 
empreendedores nos Escritórios 
de Promoção da Inovação:  263

 Missões técnicas realizadas: 8

REDE DE LINKLABS
Seguindo a mesma lógica de expansão, 
criamos, em 2019, duas novas unidades 
do LinkLab, programa de inovação aberta 
que aproxima médias e grandes empresas 
de startups. A primeira inauguração foi na 
unidade de São José, na Grande Floria-
nópolis, e a segunda foi em Joinville, no 

Ágora Tech Park. Assim, demos continuida-
de à expansão da ACATE para toda Santa 
Catarina, e também da Rede de LinkLabs. 
As startups que passaram pelo programa 
registram, em média, 118% de crescimento 
no faturamento e 163% de aumento na 
base de clientes. Hoje, são 31 corporates 
conectadas ao programa, além do Governo 
do Estado de Santa Catarina, que passou 
a integrar o LinkLab com o lançamento do 
Laboratório de Inovação do Governo do 
Estado de SC, NIDUS, que tem por objetivo 
buscar soluções inovadoras que possam ser 
incorporadas ao serviço público, em benefí-
cio da população.

ESTADUALIZAÇÃO
Além do lançamento de uma unidade da 
ACATE em Joinville, com o LinkLab Ágora, 
em 2019, demos mais um grande passo 
em direção à nossa presença cada vez mais 
forte no estado. Já temos convênios oficiais 
firmados com instituições nos seguintes 
polos: Tubarão, Chapecó, Blumenau, Crici-
úma, Rio do Sul, Itajaí, Brusque e Lages, o 
que significa a integração total de benefícios 
e da base de associados, além do planeja-
mento de ações em conjunto.

Confira quem são nossos parceiros 
nos polos regionais:

 ORION
Parque Tecnológico Lages 
(Região Serrana) 

 DEATEC 
Polo Tecnológico do Oeste 
Catarinense Chapecó 
(Oeste Catarinense)

 ACIC NBT CRICIÚMA
Associação Empresarial de Criciúma 
Núcleo de Base Tecnológica
Criciúma (Sul Catarinense) 

 ACIT TUBARÃO
Associação Empresarial de Tubarão,  
Núcleo de Tecnologia da Informação - 
Tubarão (Sul Catarinense) 

 BLUSOFT
Polo Tecnológico de Informação e 
Comunicação da Região de Blumenau
Blumenau (Vale do Itajaí)
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 CITI BRUSQUE
Centro de Incubação, Tecnologia e 
Inovação de Brusque
Brusque (Vale do Itajaí)

 ACIRS RIO DO SUL 
Associação Empresarial de Rio do Sul, 
Núcleo de Inovação
Rio do Sul (Vale do Itajaí)

 ACII ITAJAÍ (NuTIC) 
Associação Empresarial de Itajaí, Núcleo 
de Tecnologia e Inovação
Itajaí (Vale do Itajaí)

PARCERIAS
Esse ponto nos orgulha muito, pois de-
monstra o reconhecimento que nos é 
atribuído nacional e internacionalmente. Em 
2019, fechamos duas parcerias muito rele-
vantes para o nosso ecossistema, uma com 
o inovabra habitat, braço de inovação do 
Banco Bradesco, e outra com a CTG Brasil, 
multinacional chinesa do setor de energia. 

Com o inovabra a parceria envolve a 
aproximação de ambos os ecossistemas 
de inovação, a divulgação de desafios das 
corporates do inovabra às startups associa-
das e a promoção conjunta de eventos. Com 
a CTG, estamos desenvolvendo o Digital 
Innovation Lab, projeto voltado a fomentar 
a inovação e a transformação digital dos 
negócios da geradora.

PRÊMIOS
Ao longo de sua trajetória, a ACATE já 
conquistou uma série de premiações, mas 
todo novo reconhecimento é motivo de 
muito orgulho. Foi o caso em 2019 com o 
reconhecimento do MIDITEC entre as cinco 
melhores incubadoras do mundo, pelo 
segundo ano consecutivo, pelo UBI Global. 
A incubadora foi a única de toda a América 
Latina a figurar no top 5, na categoria incu-
badora privada. A ACATE também ganhou, 
pelo segundo ano consecutivo, o prêmio 
de melhor hub de inovação do Brasil pelo 
Startup Awards, da Associação Brasileira de 
Startups (ABStartups).

EVENTOS
Pelo número de eventos que realizamos em 
2019 (apresentado anteriormente) já é pos-
sível perceber que este tipo de momento é 

algo que valorizamos muito para a geração 
de networking e troca de experiências entre 
os empreendedores e atores do ecossiste-
ma. Neste sentido, algumas realizações de 
2019 marcaram a nossa trajetória de uma 
forma muito positiva. O Floripa Conecta 
reuniu mais de 60 eventos, 100 mil pessoas 
e movimentou R$ 100 milhões de 9 a 18 
de agosto, em uma maratona de eventos 
coorganizada por diversas instituições. 
Com a coorganização da ACATE, tivemos o 
Startup Summit, com 4 mil participantes, e 
o Innovation Summit, que reuniu mais de 
1 mil pessoas, com o tema “Ecossistemas 
de Inovação: criativos, conectados e com-
petitivos”. Tudo no mês de agosto, que é o 
pior mês em faturamento por conta da baixa 
do turismo em Florianópolis. Em 2019, a 
ACATE também esteve presente em impor-
tantes eventos internacionais de tecnologia, 
o Colision, no Canadá, e o WebSummit, em 
Portugal, buscando promover o ecossiste-
ma local para o mundo e identificar tendên-
cias para trazer para Santa Catarina.

Nós estamos muito felizes com tudo que 
conquistamos até aqui e extremamente 
esperançosos com as cenas dos 
próximos capítulos.

Boa leitura!

A DIRETORIA

Time ACATE no Startup Summit 2019
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2.1  DIRETORIA ESTATUTÁRIA
A diretoria estatutária tem mandato 
de dois anos e é composta pelo 
Presidente, Vice-presidente de Ne-
gócios, Vice-presidente de Mercado 
e Vice-presidente de Finanças.

A atual diretoria foi reeleita em as-
sembleia geral extraordinária, para 
gestão 2018/2020:

GOVERNANÇA
02
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DANIEL DOS SANTOS LEIPNITZ 
PRESIDENTE

IOMANI ENGELMANN
VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS
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SILVIO KOTUJANSKY 
VICE-PRESIDENTE DE MERCADO

MARCOS LICHTBLAU
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS
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CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é composto por cin-
co membros, sendo três efetivos e dois 
suplentes, eleitos em Assembleia Geral, 
com mandato coincidente ao mandato dos 
membros da Diretoria.

CONSELHO FISCAL
2018 A 2020:

Geraldo Otto
Membro efetivo

Sergio Viola
Membro efetivo

Norberto Dias
Membro efetivo

André Krummenauer 
Membro suplente

Guilherme Ferla Júnior 
Membro suplente

CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo é composto por 
sete membros, sendo seis efetivos e um 
suplente, eleitos em Assembleia Geral com 
mandato coincidente ao mandato dos 
membros da Diretoria.

CONSELHO DELIBERATIVO
2018 A 2020:

Everton Gubert
Membro efetivo

Fernanda Bornhausen Sá
Membro efetivo

Rui Luiz Gonçalves
Membro efetivo

Alexandra d’Avila da Cunha
Membro efetivo

Moacir Antonio Marafon
Membro efetivo

Gerson Schmitt 
Membro efetivo

Edenir Silva
Membro suplente

2.2 DIRETORES DAS 
VERTICAIS  DE NEGÓCIOS 
Os Diretores das Verticais de Negócios são 
os representantes de cada grupo, e guiam 
as atividades a serem desenvolvidas no 
âmbito de sua Vertical. São designados 
e subordinados à Diretoria Estatutária da 
Associação. Cumprem um importante papel, 
sendo líderes dos conjuntos de empresas 
em seus segmentos de mercado. A com-
posição a seguir representa o quadro de 
diretores de 2019.

Agronegócios
Clóvis Rossi (até set/2019), Juliane Lemos 
Blainski (set/2019 até o momento)

Conectividade & Cloud
Diego Brites Ramos

Construtech
Marcus Anselmo (até março/2019), 
Paula Lunardelli (agosto/2019 até o mo-
mento)

Economia Criativa
Arthur Medeiros Nunes

Educação
Nadine Heisler

Energia
Ricardo Grassmann

Fintech
Rodrigo Pereira

Governança & Sustentabilidade
Gerson Luiz Zimmer

IoT
Hamilton Marques Avinco

Manufatura
Túlio Duarte

Saúde
Walmoli Gerber

Segurança
Reginaldo Corrêa de Sousa

Varejo
André Krummenauer

2.3 EQUIPE DE COLABORADORES
Dezembro de 2015: 15
Dezembro de 2016: 18
Dezembro de 2017: 20
Dezembro de 2018: 28
Dezembro de 2019: 32
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ACATE

ATENDIMENTO

SECRETARIA  
KAREN

ANALISTA 
FINANCEIRO  
JONATHAN

ANALISTA 
FINANCEIRO  
ARMANDO

FINANCEIRO

GERÊNCIA 
ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO
ELISETE

SUPORTE DE TI 
ELCIMAR

INFORMÁTICA 
E REDES

ANALISTA DE TI 
MARCOS

COORD. ADMIN.
FINANCEIRA 

RENATA

BENEFÍCIOS

ANALISTA DE 
BENEFÍCIOS

PATRÍCIA

ANALISTA DE 
BENEFÍCIOS
BÁRBARA

ANALISTA DE 
BENEFÍCIOS

TÂNIA

COORD. DE 
BENEFÍCIOS 
MARINÊS

RELACIONAMENTO 

ANALISTA DE 
RELACIONAMENTO

ROBERTA

COORD. DE 
RELACIONAMENTO 

ANDREZA

DIRETOR 
EXECUTIVO

GABRIEL

COORD. DE 
MARKETING 
E EVENTOS

SYLVIA

DESIGNER 
GRÁFICO
LUANA 

ANALISTA DE 
MARKETING

JÉSSICA

ANALISTA DE 
EVENTOS

NERY

MARKETING
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DIRETOR 
EXECUTIVO

GABRIEL

LINKLABS

PRIMAVERA
ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS 
GUSTAVO

DESIGNER
GRÁFICO 
KARINE

SÃO JOSÉ
ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
DAVID

ASSIS. DE 
PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS
EDUARDA

JOINVILLE
ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
FLÁVIO

ASSIS. DE 
PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS
EMILIO

ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
CLARA

ASSISTENTE DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
JULIA

ESTAGIÁRIO
RAPHAEL

ESTAGIÁRIO
VINÍCIUS

VERTICAIS DE 
NEGÓCIOS

MIDITEC

ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
LEIDIANE

ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
LUIZ 

ANTÔNIO

ESTAGIÁRIO
LUCAS

STARTLAB

ANALISTA DE 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
MARIANA

GERÊNCIA 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS
NATÁLIA
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2.4 MISSÕES INTERNACIONAIS 
DA DIRETORIA DA ACATE
Com o propósito de tornar a ACATE cada 
vez mais conhecida internacionalmente, os 
membros da diretoria da Associação têm 
feito diversas viagens para fora do país em 
eventos e missões para promover o ecos-
sistema de inovação catarinense. O objetivo 
é conhecer outros locais reconhecidos por 
abrigar empresas de tecnologia e também 
estimular os empresários estrangeiros a 
investirem em Santa Catarina.

MISSÕES EM 2019:
 Austin (Texas) e Boston (Massachusetts), 
de 8 a 18 de março - participação no 
evento SXSW, em Austin, e realização de 
networking com empresas de tecnologia 
de Boston;

 Lisboa, de 24 de outubro a 9 de 
novembro - participação no evento 
Web Summit;

 Tel Aviv, de 26 de outubro a 1º de novem-
bro -  1ª Missão Corporativa de Imersão em 
Ambientes de Inovação em Israel.

2.5 REPRESENTATIVIDADE 
DO SETOR
A ACATE articulou, junto com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico do muni-
cípio de São José, a redução da alíquota do 
Imposto Sobre Serviço (ISS) de 3% para 2% 
para empresas de base tecnológica. Com 
isso, as principais cidades da região (Floria-
nópolis, Palhoça e São José) passam a ter a 
mesma alíquota. Hoje, São José conta com 
300 empresas de tecnologia, uma média de 
5 mil trabalhadores e faturamento de cerca 
de R$ 650 milhões. A expectativa é de que 
a redução na tributação possa atrair cada 
vez mais empresas para o município.
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A ACATE lançou em agosto mais uma edi-
ção do estudo Tech Report, revelando que o 
setor de tecnologia de Santa Catarina é hoje 
o mais produtivo do Brasil, com uma média 
de R$ 100 mil de faturamento por trabalha-
dor, enquanto a média nacional é de R$ 72 
mil. Não é somente em produtividade que 
Santa Catarina se destaca: com R$ 15,8 bi-
lhões em faturamento total, do qual as em-
presas associadas à ACATE correspondem 
a 64%, o setor de tecnologia já representa 
5,8% da economia de Santa Catarina. São 
mais de 15 mil empreendedores e aproxi-
madamente 51,8 mil colaboradores.

OBSERVATÓRIO 
ACATE

03

Relatório de atividades 2019
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No Brasil, o setor de tecnologia fatura  
R$ 301,7 bilhões, o que corresponde a  
4,4% do PIB nacional. No ranking, entre os 
seis maiores polos de tecnologia do Brasil 
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), 
Santa Catarina é líder, com R$ 1,4 milhões 
de faturamento médio. Das 11,2 mil em-
presas de tecnologia de SC, 4 mil surgiram 
nos últimos quatro anos, mostrando que 
o ambiente está cada vez mais favorável 
para o empreendedorismo. Entre as cidades 
de Santa Catarina, destacam-se os polos 
de Florianópolis (2.438), Joinville (1.473) e 
Blumenau (1.218), que concentram 5.129 
empresas do setor de tecnologia catarinen-
se (45%).

Separando os resultados por regiões, foram 
destaques no estudo a Grande Florianó-
polis, com aumento de R$ 100 milhões em 
seu faturamento e de 10 mil colaboradores 
de 2017 para 2018; a região Norte, que 
teve aumento de R$ 200 milhões em seu 
faturamento; e as regiões do Vale do Itajaí, 
que manteve sua arrecadação de R$ 3,4 
bilhões, e do Oeste, que manteve a arreca-
dação em R$ 1,2 bilhões.

O estudo é realizado anualmente pelo 
Observatório da ACATE em parceria com a 
empresa associada Neoway.
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Seguindo o objetivo de expandir o processo 
de estadualização da ACATE, o ano de 2019 
foi marcado pela formalização dos convê-
nios com os Polos Regionais parceiros da 
entidade em diversas regiões do estado.

RELACIONAMENTO
COM POLOS

04

Relatório de atividades 2019
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O novo termo de convênio consolidado 
em 2019 utiliza como base um modelo de 
maturidade que busca enquadrar a região 
para criar maior compreensão quanto ao 
grau de desenvolvimento do ecossistema, 
além de permitir maior sinergia para a reali-
zação de ações em parceria com as entida-
des conveniadas. Tais ações demonstram 
o interesse da ACATE em contribuir para o 
desenvolvimento do setor de tecnologia 
nas demais regiões do estado, e geram 
mais valor para os associados das regiões 
de abrangência.

A partir do novo modelo de convênio for-
malizado em 2019, consolidamos parceria 
com oito entidades regionais: BLUSOFT 
(Blumenau), ORION Parque Tecnológico 
(Lages), DEATEC (Chapecó), CITI (Brusque), 
ACIC (Criciúma), ACII/NUTI (Itajaí), ACIT 
(Tubarão) e ACIRS (Rio do Sul). 

Evento de lançamento da parceria 
ORION/ACATE, em Lages

Evento lançamento parceria 
DEATEC/ACATE, em Chapecó

COMO FUNCIONA O CONVÊNIO
Após a assinatura e formalização do ter-
mo de convênio, é realizada a integração 
da base de associados, o que impacta 
diretamente no crescimento do número 
de associados tanto da ACATE quanto do 
polo regional parceiro.

A parceria também envolve a realiza-
ção de atividades em conjunto, com o 
objetivo de impactar e gerar valor para 
os associados das demais regiões do 
estado. Em 2019, foram realizadas 
diversas atividades, como os eventos de 
lançamento das parcerias em Lages e 
Chapecó, e os workshops sobre a nova 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), realizados em Blumenau e em 
Rio do Sul.
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Em 2019, o Programa MIDITEC foi eleito, 
pela segunda vez consecutiva, como uma 
das cinco melhores incubadoras do mun-
do, pelo UBI Global. A ACATE também foi 
destaque no Startup Awards, sendo eleita 
novamente como melhor hub de inovação 
na premiação organizada pela ABStartups.

Ainda em 2019, o MIDITEC recebeu a 
certificação CERNE 02, para padroniza-
ção da atuação e gestão de incubadoras, 
certificação concedida pela Anprotec. Para 
se adequar ao processo, o MIDITEC passou 
por uma reestruturação e implementou o 
Ramp-Up Day, uma mentoria coletiva com 
especialistas para analisar eixos importantes 
da jornada das startups na incubadora.

PRÊMIOS
05
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PATROCINADORES
06

Desde 2014, a ACATE conta com diversos 
parceiros estratégicos. Os patrocinadores 
institucionais, como são chamados, con-
tribuem diretamente para a sustentabili-
dade da Associação e entregam grande 
valor ao associado.
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Em 2019, a ACATE mantinha parceria com 
15 patrocinadores institucionais, distribuídos 
entre as cotas ouro, prata e bronze, além 
de dois apoiadores institucionais, ambos 
do setor jurídico. A partir da formalização da 
parceria, é iniciado um processo de relacio-
namento com o patrocinador, que envolve 

Patrocinadores Institucionais Bronze

Grande
Florianópolis

Patrocinadores Institucionais Ouro

Apoiadores Institucionais Ouro

Patrocinadores Institucionais Prata

uma série de entregas, que têm como 
objetivo ampliar a visibilidade de marca e 
dos produtos e serviços dessas empresas, 
e também garantir aos associados ACATE 
entregas relevantes envolvendo o patroci-
nador, como benefícios, eventos, palestras, 
rodadas de negócio etc.
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A ACATE encerrou o ano de 2019 com 302 
novas empresas associadas e, incluídas as 
empresas aderidas por meio dos convênios 
firmados com os polos regionais, o número 
total de empresas associadas alcançou a 
marca de 1.400.

Nos últimos três anos, têm sido crescente 
o número de novas empresas associadas. 
Entre 2017 e 2018, o crescimento foi de 
4% e, entre 2018 e 2019, foi de 38%.

ASSOCIADOS
07
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Das 302 novas empresas associadas em 2019, 
161 receberam o benefício de enquadramento 
no programa de apoio a startups, que isenta de 
mensalidade por até um ano as empresas abertas 
há menos de três anos, com até 15 colaboradores 
e com faturamento máximo de 360 mil no ano 
anterior à associação. 

EMPRESAS ORION
6,6%

EMPRESAS 
GRANDE FPOLIS
18,2%

EMPRESAS ACIT
0,7%

STARTUPS
GRANDE FPOLIS
47,4%

EMPRESAS BLUSOFT
14,9%

EMPRESA 
PARTICIPANTE

2,3%

STARTUPS DEMAIS
POLOS REGIONAIS

6,0%

EMPRESA 
AMBIENTE 

DE INOVAÇÃO
0,3%

EMPRESAS DEMAIS
POLOS REGIONAIS
3,6%

NOVAS ASSOCIAÇÕES

2019 302

2018 219

2017 212
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A ACATE, em assembleia realizada em 
12/11/2019, aprovou por unanimidade a 
autorização para constituição do Fundo Ga-
rantidor ACATE (FGA), que tem por objetivo 
disponibilizar cartas de garantia de crédito 
para avalizar operações de crédito perante 
instituições financeiras para capital de giro, 
financiamento de investimento fixo e finan-
ciamento de investimento misto.

Com início das operações previsto para o 
primeiro semestre de 2020, o fundo garan-
tidor estará disponível para todas as empre-
sas associadas da ACATE, tendo como pro-
pósito garantir o acesso dessas empresas a 
operações de crédito, de forma que as taxas 
de juros obtidas sejam inferiores à média de 
mercado, contribuindo para o desenvolvi-
mento e fortalecimento do ecossistema de 
inovação catarinense. 

FUNDO
GARANTIDOR

08
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A Rede de Inovação Florianópolis, parceria 
iniciada em 2018 entre a Prefeitura Munici-
pal de Florianópolis (PMF) e a ACATE, é uma 
iniciativa pioneira no país: quatro centros de 
inovação foram credenciados à Rede com o 
objetivo de estimular a cultura de inovação 
e o empreendedorismo, ativar o ecossiste-
ma de inovação e gerar e escalar negócios 
inovadores no município de Florianópolis.

REDE MUNICIPAL 
DE CENTROS DE 

INOVAÇÃO

09
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Os habitats de inovação que integram a 
Rede Municipal de Centros de Inovação 
de Florianópolis têm como finalidade 
cumprir funções essenciais estabeleci-
das nas políticas municipal e estadual 
de inovação. Entre as ações previstas 
estão capacitação em CT&I (ciência, tec-
nologia e inovação), eventos e marato-
nas de tecnologia e inovação, aumentar 
o acesso a investidores e atrair negó-
cios para a cidade. Os quatro centros 
credenciados também se conectam e 
atuam em sinergia com os 13 centros de 
inovação em fase de implantação pelo 

estado de Santa Catarina, localizados em 
diferentes municípios.

Após um período de planejamento e con-
solidação da parceria, a Rede de Inovação 
encerrou 2019 com os quatros Centros 
de Inovação em plena operação, mais de 
300 eventos próprios realizados e mais 
de 7 mil pessoas impactadas desde o 
início do acordo.

Confira alguns números do que foi conquis-
tado pelos quatro centros da Rede no últi-
mo ciclo (fevereiro/2019 a janeiro/2020):

EVENTOS PRÓPRIOS REALIZADOS
195

PESSOAS PARTICIPANTES NOS 
EVENTOS PRÓPRIOS

5.399

REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS
5.867

VISITAS TÉCNICAS RECEBIDAS
326

EMPRESAS BENEFICIADAS
+ de 1.300

CAPACITAÇÕES REALIZADAS
22

PESSOAS PARTICIPANTES NAS
VISITAS TÉCNICAS RECEBIDAS

3.135

PESSOAS PARTICIPANTES 
NAS CAPACITAÇÕES

347

ATENDIMENTOS A EMPREENDEDORES 
NOS ESCRITÓRIOS DE PROMOÇÃO DA 

INOVAÇÃO

263

MISSÕES TÉCNICAS REALIZADAS
08
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Soho

CIA 
Downtown

CIA 
Primavera

CIA Sapiens
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EVENTOS
Ao todo, foram realizados 195 eventos próprios 
- palestras, rodadas de negócios, workshops, 
encontros, seminários e congressos, com 5.399 
participantes. Dos eventos realizados, a maior 
parte foi no CIA Primavera (81,6%).

CIA PRIMAVERA
81,6%

SOHO
4,2%CIA SAPIENS

0,5%

CIA DOWNTOWN
13,7%

Missão técnica em 10 de setembro 
de 2019: representantes da Embaixa-

da da Indonésia, no CIA Primavera

MISSÕES TÉCNICAS 
RECEBIDAS
Em 2019, foram recebidas oito mis-
sões técnicas nos Centros de Inova-
ção da Rede, sendo elas nacionais 
e internacionais.
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VISITAS TÉCNICAS
Foram recebidas 326 visitas técnicas, com a partici-
pação de 3.135 pessoas. O destaque foi para o CIA 
Primavera, com 203 visitas e 2.067 visitantes, uma 
média de 17 visitas/mês. Também destacamos o 
recorte do número de visitas e visitantes no mês de 
agosto, época em que foram promovidos os even-
tos do Floripa Conecta.

FEV
2019

MAR
2019

ABR
2019

MAI
2019

JUN
2019

JUL
2019

SET
2019

OUT
2019

NOV
2019

DEZ
2019

JAN
2020

54

23

16

23

26

23

28

31

32

32

21

17

VISITAS RECEBIDAS NOS 4 CENTROS

AGO*
2019

*mês de realização do Floripa Conecta
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FEV
2019

MAR
2019

ABR
2019

MAI
2019

JUN
2019

JUL
2019

AGO*
2019

SET
2019

OUT
2019

NOV
2019

DEZ
2019

JAN
2020

584

241

217

283

196

225

205

381

331

207

202

63

VISITANTES NOS 4 CENTROS

*mês de realização do Floripa Conecta
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Visita técnica em 14 
de outubro de 2019: 
ACIL (Lages), no CIA 

Downtown 

Visita técnica em 
5 de novembro 
de 2019, no CIA 
Sapiens Parque

Visita Técnica 
em 12 de 
agosto de 
2019, no Soho

Visita Técnica em 
5 de julho de 2019: 

Comitiva de Empre-
endedores de Lages, 

no CIA Primavera
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ESCRITÓRIOS DE 
PROMOÇÃO À 
INOVAÇÃO (EPI) 
Nos escritórios de promoção 
à inovação, foram atendidas 
263 pessoas em busca de in-
formações sobre empreende-
dorismo, inovação, benefícios 
fiscais, captação de recursos 
para projetos, acesso a pro-
gramas e editais de apoio ou 
fomento, locação de espaços 
nos centros, cursos de capa-
citação, entre outros.  

Atendimento Escritório de Promoção 
da Inovação, no CIA Downtown 

CIA PRIMAVERA
53.4%

SOHO
29.4%

CIA SAPIENS
4.2%

CIA DOWNTOWN
13%
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BOLSISTAS DE RELACIONAMENTO 
Em 2019, o número de bolsistas de atendimento da 
área de relacionamento cresceu de três para sete. 
Com isso, os centros passaram a contar com três 
bolsistas na operação e atendimento no CIA Prima-
vera, um no CIA Downtown, um no CIA Sapiens e um 
no Soho. Além disso, o Projeto conta com um bolsista 
para apoio na elaboração dos relatórios de prestação 
de contas para a Prefeitura. 

Neste período do plano de trabalho, foram realizadas 
capacitações com os bolsistas e reuniões semanais de 
check in dos indicadores do Projeto Rede de Inovação. 
Também foram realizados acompanhamentos men-
sais individuais para o desenvolvimento profissional.

INICIATIVA RECONHECIDA
O intenso trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Prefeitura de Florianópolis e pela ACATE, por meio do 
Projeto, foi reconhecido durante a 10ª edição do Prê-
mio Sebrae Prefeito Empreendedor, em abril de 2019.

O prêmio reconhece a capacidade administrativa dos 
gestores públicos que tenham implantado projetos 
com resultados comprovados de estímulo ao surgi-
mento e ao desenvolvimento de pequenos negócios 
nos municípios catarinenses e que tenham trabalha-
do em prol da modernização da gestão pública.

O projeto recebeu o prêmio na categoria Inovação 
e Sustentabilidade.

Capacitação com o Time ACATE e parte 
dos Bolsistas da Rede de Inovação
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10.1 PLANOS DE SAÚDE
A ACATE atua em parceria firmada há 28 
anos com a Unimed Grande Florianópolis 
para oferecer aos seus associados planos 
que assegurem a saúde e a qualidade de 
vida dos colaboradores das empresas do 
setor de tecnologia. Atualmente, estão dis-
poníveis os planos nas modalidades nacio-
nal sem coparticipação, estadual com 20% 
de coparticipação e regional com 50% de 
coparticipação, para atender mais adequa-
damente às necessidades das empresas 
associadas. Tendo em vista o perfil jovem 
dos beneficiários do plano, a ACATE conse-
gue garantir valores muito competitivos e 
um serviço diferenciado, fazendo a gestão 
dos planos junto à operadora.

BENEFÍCIOS
10
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10.2 SEGURO SAÚDE E DENTAL
A ACATE, em parceria firmada a partir de 
agosto de 2016 com o Bradesco, passou 
a oferecer aos seus associados o seguro 
saúde e plano dental, ampliando o portfólio 
de benefícios. Atualmente, são oferecidas 
sete opções de planos no seguro saúde e 
duas modalidades de planos odontológicos. 
A parceria garante valores muito competiti-
vos com relação ao mercado e um serviço 
diferenciado acompanhando a gestão dos 
planos junto à Áthina Corretora (operadora 
dos planos) e à operadora.

10.3 PLANO ODONTOLÓGICO
A ACATE disponibiliza também plano 
odontológico em parceria com a Uniodonto, 
que está há mais de 35 anos no mercado 
brasileiro, oferecendo segurança e credibi-
lidade para que a associada possa oferecer 
maiores benefícios aos seus colaboradores. 

Os contratos têm abrangência nacional, 

com opções sem coparticipação e com 
coparticipação, e com atendimento em 
qualquer município do território nacional.

10.4 SAÚDE OCUPACIONAL 
E SEGURANÇA DO TRABALHO
A ACATE oferece aos associados, por meio 
de parceria firmada em outubro de 2015 
com a empresa Qualitá, os serviços em Se-
gurança e Saúde Ocupacional, buscando a 
melhoria da qualidade de vida no trabalho e 
o cumprimento da legislação com agilidade 
e comprometimento.

A ACATE passou a oferecer a partir de 
fevereiro de 2019 mais uma opção de ope-
radora de serviços de Segurança e Saúde 
Ocupacional ao firmar parceria com o SESI. 

10.5 SEGUROS ACATE
Em parceria firmada com a Áthina Corre-
tora de Seguros em 2016, a ACATE passou 
a oferecer aos seus associados os Seguros 
ACATE (Veicular, Vida, Residencial, Empre-
sarial, Equipamentos portáteis, entre outros), 
buscando ofertar cada vez mais serviços que 
atendam às necessidades das empresas 
com custo e qualidade diferenciados.

INDICADORES 
BRADESCO SAÚDE 2019

Empresas 
Aderidas63

Beneficiários 
Ativos862

INDICADORES 
BRADESCO SAÚDE 2019

Empresas 
Aderidas71

Beneficiários 
Ativos2712

INDICADORES SAÚDE OCUPACIONAL 
E SEGURANÇA DO TRABALHO

Empresas 
Aderidas23

Beneficiários 
Ativos834

INDICADORES 
PLANOS DE SAÚDE 2019

Empresas 
Aderidas329

Beneficiários 
Ativos6.652

Movimentações 
realizadas pelas 
gestoras

4.218
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10.7 CARTÕES BENEFÍCIOS SODEXO
A ACATE, em parceria firmada em 2018 
com a Sodexo, disponibiliza os seguintes 
cartões benefício: Refeição, Alimentação, 
Natal, Gift Pass, Premium, Vale Transporte, 
Frota, Combustível, Cultura e Apoio Pass. O 
objetivo é sempre oferecer um portfólio que 
atenda às necessidades das empresas com 
custo e qualidade diferenciados.

10.6 PLANO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR
Em janeiro de 2018, a ACATE passou a ser 
instituidora do INDÚSTRIAPREV – plano 
de Previdência Complementar – CNPB 
2015.0006-74. O plano nasceu a partir 
de uma parceria entre a FIESC, por meio 
do CIESC, e a PREVISC, especialista no 
mercado previdenciário e com mais de 30 
anos de mercado. A PREVISC é gestora 
do plano INDÚSTRIAPREV, aprovado pela 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC), órgão regu-
lamentador vinculado ao Ministério de 
Previdência Social.

O INDÚSTRIAPREV é um plano flexível de 
benefícios previdenciários que traz mais 
segurança e tranquilidade para os colabo-
radores das empresas associadas, auxi-
liando na retenção de talentos.

Por meio de contribuições mensais, é 
formada uma reserva financeira para a 
aposentadoria programada, aposentadoria 
por invalidez e pensão, assegurando tran-
quilidade financeira. Tudo isso gerido por 
entidade especialista em investimentos de 
longo prazo, com rentabilidade imediata, e 
sempre em busca dos melhores resulta-
dos para aplicação.

10.8 CHECK UP EXECUTIVO
A parceria com o Check up Executivo Baia 
Sul Medical Center tem como objetivo trazer  
comodidade, praticidade e segurança para 
as empresas associadas, possibilitando a 
realização de diversos exames e avaliações 
médicas em uma única consulta. A avaliação 
tem duração máxima de seis horas e todos 
os procedimentos são feitos no mesmo 
local, o complexo Baía Sul, em Florianópolis.

10.9 CERTIFICADO DIGITAL
A ACATE, em parceria com o Sindicato dos 
Serviços Contábeis (SESCON), oferece aos 
associados a Certificação Digital por um va-
lor diferenciado de mercado, nas categorias 
e-CNPJ, e-CPF e e-NF.

INDICADORES 
SODEXO

Empresas 
Aderidas24

INDICADORES 
INDÚSTRIAPREV 2019

Empresas 
Aderidas07

Beneficiários 
Ativos55

INDICADORES 
CHECK UP 2019

Empresas 
Aderidas04

Beneficiários 
Ativos05

INDICADORES 
CHECK UP 2019

Empresas 
Aderidas04

Beneficiários 
Ativos04
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PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS

ACATE 

11

Relatório de atividades 2019
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11.1 ACATE STARTUPS 

O PROGRAMA
O ACATE Startups é o programa de conexão 
entre novos empreendedores e o ecossiste-
ma de tecnologia. Além do networking com 
os Embaixadores ACATE Startups – funda-
dores de startups que alcançaram sucesso e 
têm muita experiência para compartilhar, o 
programa oferece um pacote de serviços e 
benefícios a quem está começando a trilhar 
sua jornada empreendedora, além de ofici-
nas e eventos para capacitação 
dos empreendedores.

O QUE O PROGRAMA ACATE 
STARTUPS OFERECE:

 Contato com os demais Programas Es-
tratégicos e Grupos Temáticos da ACATE: 
LinkLab, MIDITEC, StartLab, Verticais de 
Negócios, Mulheres ACATE, Internacionali-
zação, Investimentos, RH.Tec e RIA SC;

 Valores especiais para locação de espaços 
nos Centros de Inovação ACATE: CIA Prima-
vera e CIA Sapiens;

 Associação ACATE: isenção da mensalidade 
da Associação por 12 meses;

 Perks e convênios: benefícios que as star-
tups recebem dos nossos parceiros, com o 
objetivo de desonerar a aquisição de servi-
ços básicos para o desenvolvimento de suas 
plataformas e aplicativos;

 Formação empreendedora: oficinas e even-
tos de qualificação; 

 Networking: potencialização das interações, 
formação de redes, transferência de conhe-
cimentos e troca de experiências.

Os requisitos para participar do programa e 
para receber os benefícios são: ser uma em-
presa de tecnologia que tenha faturamento 
de até R$ 360 mil anual, ter até 15 funcioná-
rios e CNPJ criado há menos de três anos. 

EVENTOS REALIZADOS
Os eventos realizados por meio do ACATE 
Startups têm como principal objetivo capaci-

André Krummenauer no evento “No Bullshit: 
erros cometidos pelos empreendedores

tar e apoiar o desenvolvimento de empreen-
dedores e startups associadas.

Em 2019, foram realizadas duas oficinas com 
os temas validação de negócio e proprie-
dade intelectual para startups. No total, 137 
pessoas foram impactadas por estas oficinas, 
gerando conexões entre nossos embaixado-
res, empreendedores, parceiros e ecossiste-
ma de SC e, principalmente, elevando o nível 
de conhecimento dos participantes.

Também foi realizado um grande evento 
em outubro, em parceria com a Jupter e o 
Founder Institute, com o tema “No Bullshit: 
erros cometidos pelos empreendedores”, 
que contou com um painel com a participa-
ção dos Embaixadores do ACATE Startups: 

 André Krummenauer, CEO Involves

 João Selarim, CEO TotalVoice

 Rodrigo Teixeira, CEO Asksuite

 Santiago Edo, CEO Reviewr

 Tiago Vailati, CEO e Co-fundador Hiper

PARCERIAS
Os benefícios, também chamados de 
“Perks”, são destinados às startups asso-
ciadas à ACATE, com o intuito de ajudar na 
redução de custos para operacionalização 
da empresa, oferecendo descontos em 
diversas ferramentas.

Em 2019, foram renovados alguns dos be-
nefícios e realizadas novas parcerias, como 
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Evento do programa ACATE Startups

com a Moskit e a Zendesk. Os benefícios 
ativos do ACATE Startups são: 

 Pipedrive: é um CRM de vendas e software 
de gestão de funil. Na parceria, oferecem um 
free trial por 30 dias e um desconto de 50% 
por 12 meses.

 Reev: é uma plataforma de outbound e 
sales engagement e oferece isenção na 
implementação da ferramenta, além de 10% 
de desconto na mensalidade. 

 AWS: é a plataforma de serviços de com-
putação em nuvem da Amazon e oferece 
USD $1.000,00 em créditos promocionais 
da AWS pelo período de 2 anos, um ano da 
AWS Business Support, acesso aos trei-
namentos AWS Technical e Business e 80 
créditos para os Self-Paced Labs.

 Google: oferece USD $3.000,00 em Cloud 
e Firebase Credits.

 Hubspot: é uma ferramenta de Inbound 
Marketing que oferece até 90% de desconto 
em seus planos. 

 Moskit: é um CRM de vendas voltado para 
pequenas e médias empresas e oferece 20% 
de desconto na mensalidade do sistema. 

 Zendesk: plataforma para serviço de atendi-
mento ao cliente hospedada na nuvem. São 
oferecidos USD $218 em créditos por mês 
para 12 meses da Zendesk Suite e USD $250 
em créditos por mês para 12 meses no plano 
Sell Entreprise.

Mantenedor

11.2 INCUBADORA MIDITEC
A incubadora MIDITEC faz parte dos 
Programas Estratégicos da ACATE e é 
mantida com o suporte do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Santa Catarina (SEBRAE/SC). Criada há 
21 anos, é hoje uma das mais premiadas 
do Brasil. 

O MIDITEC tem como propósito formar e 
transformar empreendedores e, con-
sequentemente, desenvolver negócios 
conscientes e de alto impacto. Além da 
infraestrutura, o MIDITEC oferece con-
sultorias em mais de 10 áreas (finanças, 
jurídico, investimentos e capital de risco, 
entre outras) para apoio no desenvolvi-
mento dos novos negócios e se destaca 
pelo ambiente inovador e colaborativo 
que propicia conexões e networking com 
mentores e empreendedores de sucesso. 

Os empreendedores também têm acesso 
a programas de excelência focados na 
gestão estratégica (PGE), comercial (PAC) 
e no desenvolvimento do empreendedor 
(PDE). Mais de 110 empresas já participa-
ram do programa de incubação MIDITEC, 
entre elas Pixeon, Resultados Digitais, 
Ahgora, Arvus, JExperts, Knewin, entre 
outras empresas de sucesso que estão 
impactando o mercado.

EMPRESAS ATENDIDAS 
E PRINCIPAIS RESULTADOS 
O MIDITEC encerrou o ano de 2019 
com 133 negócios vinculados, sendo 15 
desses ativos no programa de incubação 
que se divide em duas modalidades: dez 
startups na modalidade residente e cinco 
startups na modalidade não residen-
te. Das 118 empresas graduadas que o 
MIDITEC apoiou ao longo de seus 21 
anos de trajetória, 82% estão com CNPJ 
ativo. No entanto, ao analisar apenas as 
empresas graduadas nos últimos cinco 
anos (2015 a 2019), que totalizam 45 
negócios, 93% estão ativas hoje. 
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EVOLUÇÃO FATURAMENTO

2019

2018

R$ 0,00 R$ 100.000.000,00 R$ 200.000.000,00 R$ 300.000.000,00

Faturamento (R$)

Graduadas

Incubadas

R$ 7.725.729,66 +65%

R$ 4.695.225,84

+45%R$ 386.616.109,23

R$ 266.076.909,60

*Dados referentes ao ano de 2019 apurados em janeiro de 2020.  **Taxas de respostas das empresas: 36% (graduadas) e 87% (incubadas). 

GRADUADAS
11%

INCUBADAS
115%

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO POR EMPRESA
(2019)

MILHÕES DE
FATURAMENTO

R$ 394.3
MILHÕES DE

IMPOSTOS PAGOS

R$ 58.2
POSTOS DE 
TRABALHO

2.123
MILHÕES EM 

EXPORTAÇÕES

R$ 229,2



Relatório de atividades 2019 43

TOTAL DE MPRESAS APOIADAS
133

TOTAL DE STARTUPS QUE ESTIVERAM 
INCUBADAS EM 2019

21

TOTAL DE STARTUPS PROSPECTADAS 
NO PROCESSO SELETIVO

49

TOTAL DE RECUPERADO
 DAS INCUBADAS

+259k

TOTAL DE CHECK-INS REALIZADOS
305

TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS 
NA INCUBAÇÃO

32

TOTAL DE DOAÇÃO MODAL
30.9k

TOTAL DE HORAS INVESTIDAS 
NAS EMPRESAS

(monitoramento, capacitação e consultoria)

1204

PREMIAÇÕES E APROVAÇÕES 

PRÊMIO UBI GLOBAL: 
INCUBADORA TOP 5 MUNDIAL
A incubadora MIDITEC já recebeu quatro 
vezes o prêmio de melhor incubadora do 
Brasil pela  Associação Nacional de Enti-
dades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (Anprotec). Além disso, foi eleita 
pelo UBI Global, estudo de Referência 
Mundial de Incubadoras e Aceleradoras de 
Negócios, em 2017/2018 como a 5ª Melhor 
do Mundo, e no estudo de 2019/2020 ficou 
entre as 5 Top Incubadoras do Mundo na 
categoria incubadoras de empresas priva-
das, em um ranking de 82 países.

SAMSUNG CREATIVE 
STARTUPS BATCH #4
O Creative Startups, programa de acelera-
ção de startups da Samsung em parceria 
com a Anprotec e o Centro Coreano de Eco-
nomia Criativa e Inovação (CCEI), selecionou 
22 incubadoras e uma aceleradora para 
participar do Batch 4 do Programa. Nessa 
rodada, o MIDITEC recebeu a startup Birdie, 
por meio da incubação não residente.

O Batch #4 recebeu 290 inscrições e 
selecionou 12 startups para participar do 
Programa. Uma das empresas selecionadas 
escolheu o MIDITEC para prestar apoio ao 
seu desenvolvimento ao longo 
do programa.

CERTIFICAÇÃO CERNE 2
Durante cerimônia oficial da Anprotec, 
realizada no evento Innovation Summit, 
em Florianópolis, a incubadora MIDITEC 
recebeu a certificação CERNE 2, metodo-
logia do Centro de Referência para Apoio 
a Novos Empreendimentos desenvolvida 
pelo Sebrae e Anprotec para padronização 
da atuação e gestão de incubadoras.

SENSIBILIZAÇÃO E PROSPECÇÃO 
A incubadora MIDITEC também promove 
ações de sensibilização e prospecção que 
visam difundir o empreendedorismo e a 
inovação para aumentar a visibilidade do 
seu programa de incubação e ampliar a 
qualidade e quantidade de propostas re-
cebidas em seus processos seletivos. Uma 
dessas ações é receber visitas de diferentes 
públicos, tanto de potenciais empreende-
dores quanto pessoas que já empreendem. 
Em 2019, o MIDITEC recebeu mais de 20 
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visitas técnicas, entre elas, a visita dos alu-
nos do SENAI/SC, que puderam conhecer 
mais sobre o programa.

Outra iniciativa de sensibilização e prospec-
ção é o workshop preparatório realizado 
durante a chamada do processo seleti-
vo. Em 14 de junho de 2019, o MIDITEC 
ofereceu aos potenciais empreendedores 
um workshop com o tema “Como preparar 
sua startup para o sucesso”, com o intuito 
de qualificá-los para que pudessem apre-
sentar propostas de negócio de qualidade 
e alinhadas ao propósito do MIDITEC. O 
evento, que foi voltado para interessados no 
edital de incubação, resultou em 49 poten-
ciais negócios inscritos e foi ministrado pela 
equipe de gestão do MIDITEC.

SELEÇÃO DE STARTUPS
Em 2019, 49 startups se inscreveram para 
o Programa de incucabção. Dessas, 46 
foram qualificadas e oito ingressaram. Com 
a abertura de uma vaga em abril de 2019, 
a startup Assetway, que havia sido classifi-
cada na chamada 2018/01, foi convidada a 
ingressar no programa e se tornou incu-
bada. No mês de maio, o MIDITEC abriu a 
chamada do processo seletivo 2019/01 para 
preenchimento de sete vagas no programa 
de incubação. As inscrições foram lançadas 
em 15 de maio e as avaliações ocorreram 
entre os meses de agosto e setembro. As 
startups selecionadas ingressaram no pro-
grama a partir do mês de outubro. Veja os 
resultados obtidos na última chamada: 

STARTUPS QUE INGRESSARAM EM 2019

SELEÇÃO MIDITEC 2019
 49 propostas submetidas

 46 propostas qualificadas

 8 startups selecionadas

 27 propostas para residente

 19 propostas para não-residente

 25 avaliadores externos (empreendedo-
res graduados, parceiros, investidores e 
consultores)

MONITORAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO 
DAS STARTUPS

MODELO DE INCUBAÇÃO
Depois da reformulação do modelo em 
2018, quando foi desenvolvida uma nova 
metodologia, em 2019, o foco foi em 
executar a metodologia com as empresas 
incubadas e validar na prática os dife-
renciais do modelo. Ao final de 2019, as 
15 empresas incubadas no programa de 
incubação do MIDITEC já estavam en-
quadradas dentro do novo modelo de in-
cubação. Nesse modelo, além de acom-
panhamento quinzenal de performance 
das incubadas, as startups também 
passam por uma banca semestral de 
acompanhamento. Essa banca, chamada 
de Ramp-up Day, é um rito de passagem 
de fase em que a empresa recebe uma 
nota de avaliadores de acordo com o seu 
desenvolvimento no último semestre.
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Ramp-up Day - 
Yungas

Startup Birdie, selecionada no 
Batch #4 do Programa Samsung 
Creative Startups

Natália Ferreira, Gerente de Programas Estratégicos 
da ACATE, representando o MIDITEC na Cerimônia de 
premiação do UBI Global, no Qatar

Incubadoras certifi-
cadas no Cerne 2 

durante o Innovation 
Summit 2019
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Como ferramentas de suporte, em 2019, o 
MIDITEC usou o CoBlue e a Novare. O Co-
Blue é um software de gestão com base na 
metodologia de OKRs, em que as empresas 
definem seu objetivo principal e alguns 
resultados-chave que levam ao objetivo. Já 
a Novare é um sistema de acompanhamen-
to de indicadores das startups, por meio do 
qual eles atualizam os indicadores de negó-
cios que são relevantes para o acompanha-
mento da incubadora, como faturamento, 
número de clientes etc.

 ACOMPANHAMENTO E 
CHECK-INS SEMANAIS 
No total, foram realizadas 305 reuniões 
de check-in utilizando a metodologia 
OKR, resultando em um total de 320 
horas de acompanhamento.

Além das reuniões individuais com as incu-
badas, foram realizados doze encontros dos 
incubados para compartilhamento de boas 
práticas e desafios, com a participação de 
diversos empresários convidados para com-
partilhar a sua trajetória empreendedora.

CONSULTORIAS E TREINAMENTOS
Ao longo da jornada de incubação, o 
MIDITEC oferece às startups consultorias 
e capacitações em diversas áreas do negó-
cio. No acompanhamento e monitoramen-
to das incubadas, a equipe de gestão do 
programa identifica as demandas e busca 
promover treinamentos nas áreas deman-
dadas, além de disponibilizar consultorias e 
mentorias para atendê-las. No ano de 2019, 
foram realizados 30 eventos de qualificação 
entre workshops, oficinas e palestras, que 
abordaram os eixos: gestão, capital, empre-
endedor, mercado e tecnologia. Alguns
dos temas temas discutidos nessas 
atividades foram:

CONSULTORIAS
 Jurídica
Dr. Rafael Peixoto – Baptista Luz

  Marketing e Vendas
Marcos Fantazzini - IMIA 
Gabriel Lopes - Inside Center
Danilo Konrad - Sales Hackers 
  Recursos Humanos (Neo Labor)
Carolina Linhares
Simone Ferreira

Fernando Muller 
 Contabilidade
Ismael Rogério da Silva – Softcon 
 Comunicação, Imprensa e 
Marketing Digital
Rodrigo Lóssio – Dialetto  
 Administrativa-Financeira
Mário Augusto - HEB Serviços 
 Investimentos e Capital de Risco
Marcelo Cazado - Andoha 
 Desenvolvimento Pessoal e 
Organizacional
Roberta Perdomo - Aqto
Maristela Leme - NPU 
 Coaching para Desenvolvimento Pessoal
Fuad Apene Jr - Nion

GESTÃO
 Métodos ágeis SCRUM

 Definindo estratégias com OKRs

 OKR “Faça as perguntas certas”

CAPITAL
 Modelagem e Projeções Financeiras

 Term Sheet

EMPREENDEDOR
 Autoconsciência e Autogestão

 Foco e Empatia

 Liderança 4.0

 Cultura Organizacional

MERCADO
 Marketing Digital Facebook Ads

 Como construir uma máquina de vendas

 Máquina de vendas B2B

 Abordagem de vendas e cadência

TECNOLOGIA
 Propriedade Intelectual para startups

 Palestra: Como lidar com o crescimento 
do time e quais regras de governança de 
tecnologia e processos são importantes 
para manter a alta performance, 
mesmo escalando.
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Workshop Modelagem e 
Projeções Financeiras 08/2019

Workshop OKR 
22/03/2019

Encontro mensal 
- Graduação da 
Prevision

Workshop 
Cultura Organizacional 

25/06/2019
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Além do acesso a consultorias em dez 
áreas, as incubadas têm o atendimento 
em coaching. Em 2019, a equipe de gestão 
do MIDITEC realizou quatro reuniões com 
os consultores para alinhamento e com-
partilhamento das demandas de cada 
incubada. Esses encontros resultaram em 
melhoria na comunicação, mais integração 
entre os membros da rede de consultores 
e maior alinhamento com relação ao status 
das empresas incubadas. Ao todo, foram 
disponibilizadas mais de 700 horas de con-
sultoria para as incubadas em 2019, sendo 
as áreas mais demandadas investimento e 
capital de risco (148h) e  jurídico (143h). 
 
PROGRAMAS (PGE , PAC E PDE)

PROGRAMA DE GESTÃO 
ESTRATÉGICA (PGE)
O objetivo é auxiliar os empreendedores in-
cubados na definição das diretrizes estraté-
gicas do negócio, que vão desde a revisão 
do modelo de negócio até a definição dos 
OKRs anuais, gerando o plano de gestão 
estratégica de cada empreendimento, que 
é elaborado quando o negócio inicia o pro-
grama de incubação. O seu monitoramento 
é feito por meio do acompanhamento dos 
OKRs, gerenciado pela plataforma CoBlue e 
atualizado na planilha de registro e acom-
panhamento dos planos estratégicos. Esse 
programa é executado por um consultor 
credenciado da rede de consultores da 
incubadora e acompanhado pela equipe de 
gestão do MIDITEC. Os registros gerados 

Construção do PGE - Konselior

Avaliação geral dos PDEs dos empreendedores - Aqto360

Liderança 4.0 Empatia

Autoconsciência e autogestão

Foco

Assessment Competências Interpessoais MIDITEC (Autoavaliação) (3.0)

são os planos estratégicos das incubadas e 
os OKRs na plataforma CoBlue. 

RESULTADOS: sete planos empresariais 
executados e 42 horas de consultoria.

PROGRAMA DE ALAVANCAGEM 
COMERCIAL (PAC)
O objetivo do PAC é auxiliar os empreende-
dores na estruturação do processo co-
mercial da empresa, ajudando a definir as 
melhores estratégias e ações para alavan-
cagem da área comercial. Esse programa 
é realizado por meio de uma parceria com 
o SEBRAE/SC e executado pelo consultor 
da Semente Negócios, que fez parte da 
rede de consultores do MIDITEC. Realizado 
anualmente, o programa oferece consulto-
rias para estruturação do processo comer-
cial. Os registros do PAC são os relatórios 
de consultoria. 

RESULTADOS: nove empresas participan-
tes e 22 horas de consultoria.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DO EMPREENDEDOR (PDE)
O objetivo do PDE é oferecer ferramentas 
para que os empreendedores consigam 
traçar de forma estruturada as estratégias 
para o seu autodesenvolvimento, sempre 
alinhadas aos objetivos da empresa. São 
realizadas reuniões com consultores cre-
denciados da rede de consultores MIDITEC 
para elaboração dos Planos de Desenvolvi-
mento Individual de cada incubada. Como 
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AS NOVE STARTUPS GRADUADAS PELO MIDITEC EM 2019 FORAM:

suporte ao PDE, são disponibilizados 
workshops relacionados ao tema de lide-
rança e sessões de coaching subsidiadas 
em 30%, para acompanhamento. A ferra-
menta utilizada para acompanhamento de 
cada PDE é a Aqto360, uma plataforma de 
gestão por competências e feedback 360 
usada para mapear habilidades e com-
petências interpessoais (softskills). Nesta 
plataforma, cada empreendedor cria seu 
plano de desenvolvimento e seu plano de 
trabalho que será monitorado pela consul-
tora e também pela equipe de gestão 
do MIDITEC.

RESULTADOS: 20 empresas participantes, 
53 PDEs realizados, dois workshops (8h) e 
64 horas de consultoria.

PROGRAMA DE MENTORIA
Consiste em fazer a conexão entre os 
incubados e outros empreendedores ou 
profissionais experientes. Diferente das 
consultorias, os mentores são voluntários 
e atendem as empresas conforme sua 
disponibilidade. Em 2019, foram realizadas 
mais de 15 mentorias com o objetivo de 

promover a troca de experiências, acele-
rar o desenvolvimento de competências, 
identificar e discutir questões estratégicas 
e dores das empresas, além de aumentar o 
networking entre os empreendedores.

GRADUAÇÃO DE EMPRESAS
O programa de incubação tem duração de 
até 24 meses e a empresa gradua quando 
encerra a fase Expansion (últimos seis me-
ses de incubação). Ao chegar nessa fase, a 
empresa cumpriu toda a jornada do progra-
ma e atingiu maturidade para ir ao mercado 
e atuar de forma autônoma. Quando a in-
cubada torna-se graduada, é realizada uma 
reunião da equipe de gestão do MIDITEC 
com o(s) empreendedor(es) para orientar 
sobre a graduação, feedbacks e próximos 
passos. Ao se graduar, a empresa é con-
vidada a participar do programa de pós-
-incubação para que ainda tenha acesso a 
alguns benefícios oferecidos pelo MIDITEC 
por até 12 meses, contados a partir da sua 
graduação. A entrega do certificado de gra-
duação é realizada no encontro mensal dos 
incubados e esse momento marca o novo 
ciclo da empresa.
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Roadshow Creative Startups, em novembro

DOAÇÃO MODAL
O give back faz parte da cultura do MIDITEC 
e pode ser realizado de diversas formas: 
troca de experiências, treinamentos, doação 
modal, patrocínio de alguma iniciativa do 
programa, entre outros. A doação modal 
se dá quando a empresa incubada ou já 
graduada recebe investimentos de terceiros 
e decide ajudar o MIDITEC a apoiar outras 
empresas. O instrumento de promessa de 
doação modal é firmado com as incubadas 
em decorrência do Contrato de Prestação 
de Serviços com o MIDITEC.

A doação é uma forma de as empresas 
retribuírem à incubadora pelos benefícios 
recebidos ao longo do Programa: desenvol-
vimento do empreendedor, alavancagem 
comercial, consultorias, mentorias, progra-
mas de gestão estratégica, acompanha-
mento da equipe de gestão, infraestrutura, 
networking, entre outros.

Esse é um momento muito importante para 
dar início à jornada desafiadora e de cresci-
mento junto ao MIDITEC.

FESTA DE 21 ANOS MIDITEC
Dia de muita festa para comemorar os 21 
anos de história do MIDITEC e sua trajetória 
de grandes conquistas. Foi um momento 
que contou com a presença dos colabora-
dores e empreendedores que contribuíram 
para a sua construção.

ROADSHOW CREATIVE 
STARTUPS PROGRAMA 
SAMSUNG E ANPROTEC
O coordenador de projetos da Anprotec, 
Luis Gustavo Henrique Peles, esteve pre-
sente no MIDITEC para apresentar a cha-
mada do Batch#5 do Programa Samsung 
Creative Startups. O Programa tem como 
objetivo identificar, selecionar e oferecer 
suporte a empreendimentos inovadores 
em áreas de interesse da multinacional 
sul-coreana.

PREVISION

PLYOM

1WILL

Em 2019, o MIDITEC recebeu mais de 
R$ 30 mil em doação modal com a contri-
buição das seguintes empresas: 

EVENTOS DE NETWORKING 

ENCONTRO DE BOAS-VINDAS
Foi um momento para celebrar e conhecer 
as sete novas startups do programa de 
incubação (Kartado, Konselior, Vibbra!, Vol-
tbras, Inside the box, Openbox.ai e Keeps). 

CONFERÊNCIA ANUAL 
ANPROTEC EM FLORIANÓPOLIS
Florianópolis foi escolhida para sediar a 
Conferência Anual Anprotec de 2019, que 
foi realizada durante a primeira edição do 
Innovation Summit Brasil, entre os dias 12 
e 14 de agosto. O evento, organizado pela 
Rede Nacional das Associações de Inovação 
e Investimentos (RNAII), contou com mais 
de 1.300 pessoas de diferentes países.
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EMPRESAS INCUBADAS 

RESIDENTES

NÃO RESIDENTES
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11.3 STARTLAB
O Programa StartLab teve início em se-
tembro de 2019 e é composto por duas 
modalidades: Start e Connection. A moda-
lidade Start tem o objetivo de desenvolver 
startups em estágio inicial de validação para 
seu impulsionamento no mercado e a mo-
dalidade Connection visa desenvolver times 
de inovação de empresas já consolidadas, 
conectando-os com empresas associadas.

A seleção das startups é feita por pros-
pecção via marketing digital: os leads são 
captados a partir de uma landing page 
e recebem um formulário para realizar 
a inscrição. No formulário, são captadas 
informações para avaliação do perfil e 
da maturidade da startup, e as startups 
que se enquadram nos pré-requisitos (ter 
uma ideia em processo de validação, uma 
equipe qualificada e faturamento até 60 
mil) são convocadas para uma entrevista 
com a equipe do StartLab. Na entrevista, 
é analisada a maturidade da ideia, além da 
jornada dos empreendedores e da startup. 
Caso seja identificado que a startup tem fit 
e disponibilidade para se dedicar ao pro-
grama, ela é encaminhada para a Gerência 
dos Programas Estratégicos da ACATE, que 
valida o histórico da startup e define se ela 
pode ou não ingressar no programa.

De setembro a dezembro de 2019, oito 
startups foram conectadas ao Programa 
Start (Fluid, Gestaum, LotsApp, Ritmo do 
Esporte, Certul, Fazenda Cheia, Ekko³ e 
TechXBIM) e duas empresas ao Programa 
Connection (Vibe e Lince).

METODOLOGIA DO PROGRAMA
A metodologia do programa é baseada nas 
literaturas “Disciplined Entrepreneurship”, 
de Bill Aullet, “Customer Development”, de 
Steve Blank, e “Lean Startup”, de Eric Ries. 
A metodologia envolve trabalhar o desen-
volvimento das startups por meio de testes 
e ciclos de aprendizado, sempre tendo o 
cliente como foco central, e é composta por 
três fases (descoberta, validação e geração 
de demanda) e três pilares (mercado, solu-
ção e empreendedor).

Durante o programa é utilizado um  
dashboard para registrar todas as entregas e 
a evolução das startups ao longo do pro-
grama. Essas informações dão suporte para 
o desenvolvimento e para a validação da 
startup e também para seu impulsionamento 
no mercado. Após a startup ser aprovada, ela 
passa pelo onboarding e pelo diagnóstico. 
No onboarding, a startup é apresentada à 
dinâmica e à metodologia do programa e 
também às outras startups participantes. 
No diagnóstico, é avaliado o estágio de de-
senvolvimento da startup dentro da meto-
dologia do programa para que seja dado o 
devido direcionamento.

Ao longo do programa, são feitos check-ins a 
cada 15 dias para avaliar o desenvolvimento 
da startup desde a entrada até o egresso no 
programa. Também são acompanhados os 
OKRs traçados e os KPIs como faturamento, 
equipe e número de clientes.

EVENTOS REALIZADOS
Em 2019, o StartLab realizou três eventos de 
capacitação e networking. 

WELCOME ABOARD
O Welcome Aboard foi realizado no dia 7 de 
outubro de 2019 para dar as boas-vindas às 
empresas e fazer a apresentação do Progra-
ma StartLab. O evento foi conduzido pela 
Gerente de Programas Estratégicos, Natália 
Ferreira, e pelo Líder de Comunidades, Rafael 
Nakandakari, e contou com a presença de 
27 pessoas.

TALK FORMAÇÃO DE EQUIPES
O talk foi realizado no dia 31 de outubro de 
2019 e teve como objetivo levantar pontos 
importantes sobre formação, complementa-
ridade de equipe e aspectos legais da funda-
ção de uma empresa. O conteúdo foi minis-
trado por Felipe Mandawalli, CEO da Mettzer, 
e pelo Dr. Rafael Abal, advogado e parceiro 
da ACATE. O evento contou com a participa-
ção de 11 empreendedores do Programa.

WORKSHOP DESIGN DE SERVIÇOS
O workshop Design de Serviços foi realizado 
no dia 19 de novembro de 2019 e facilitado 
pela HOMA Design. Teve como objetivo 
traçar a jornada de experiência do cliente de 
cada startup, por meio do Canvas de Jor-
nada do Cliente. O workshop contou com a 
presença de 15 empreendedores.
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STARTUPS DO PROGRAMA

MODALIDADE START - STARTUPS

MODALIDADE CONNECTION - EMPRESAS
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11.4 A REDE LINKLAB  
O LinkLab é um programa pioneiro no 
ecossistema de inovação e tecnologia 
que aproxima corporates e startups. De 
um lado, as startups aceleram o processo 
de inovação das corporates e, de outro, é 
dado às startups uma grande oportunidade 
de aproximação com o mercado. O ecos-
sistema em que o LinkLab está imerso, 
a mediação nos relacionamentos e a rica 
programação de eventos garantem um am-
biente que favorece o sucesso das corpora-
tes e das startups.
 
Inaugurado em 2017 em um espaço de 
640m² no Centro de Inovação ACATE Pri-
mavera, em Florianópolis, o LinkLab Prima-
vera foi a primeira unidade do programa. O 
LinkLab é mantido pelas corporates – líderes 
e referências em seus mercados, que vão 
desde a área de indústria e comércio a 
serviços – que apostam no poder da 
conexão e das ideias para gerar soluções 
e novos produtos.
 
Em 2019, doze corporates integraram o 
LinkLab Primavera: o Grupo Nexxera (cofun-
dador), Ambev, Engie, Cesusc, Flex, Brognoli, 
Teltec, Hippo, Realize, WEG, Marisol e o 
Governo do Estado de Santa Catarina.

Inauguração LinkLab São José

Inauguração LinkLab Ágora

Em agosto de 2019, foi inaugurada a 
segunda unidade do LinkLab, junto ao CIA 
São José, com 82 posições de trabalho, 
duas salas de reunião e sete corporates 
(Dimas Concessionária, Havan, Koerich, 
Intelbras, Ostec, Unimed Grande Florianó-
polis e YouCast).

Em setembro de 2019, foi inaugurada a 
terceira unidade do LinkLab, pela primeira 
vez fora do eixo da Grande Florianópolis. 
Denominada LinkLab Ágora, a unidade 
está localizada no Ágora Tech Park, dentro 
do Perini Business Park, em Joinville. As 
dez corporates presentes nesta unidade 
são: Arcelormittal, Porto de Itapoá, Cisa, 
Schulz, Tigre, FCDL, Whirlpool, Catarinense 
Pharma, WEG e Orbenk.

As grandes empresas envolvidas no 
LinkLab possuem como objetivo a inova-
ção, podendo ser disruptiva ou incremen-
tal. Para auxílio e apoio no processo de 
inovação, o LinkLab facilita a conexão com 
startups, que dispõem de tecnologias e 
soluções inovadoras, com o ecossistema 
de Santa Catarina e com o espaço físico 
para que possam também introduzir seus 
colaboradores em um ambiente que 
respira inovação.
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CONEXÕES 
DIRETAS

APRENDIZADO

CO-INOVAÇÃO

CO-DISRUPÇÃO

• Venda B2B direta
• Parceria comercial

• POC
• Protótipo

• Mentoria • Corporate Venture Capital

• MVP
• Aprimoramento da 
solução
• Parceiro de tecnologia

• Co-desenvolvimento
• OEM ou White label

Nível de inovação

RELACIONAMENTO COM STARTUPS

METODOLOGIA DO PROGRAMA
Ao longo de 2019 foi identificada a ne-
cessidade de desenvolvimento de uma 
metodologia própria para o programa. 
Essa metodologia foi criada com base 
nas lições aprendidas ao longo dos dois 
anos de programa, em benchmarkings 
com programas de inovação aberta e no 
estudo dos relacionamentos entre star-

tups e corporates. Por fim, consolidou-se a 
metodologia do programa com dez formas 
de relacionamento possíveis, seguindo a 
metodologia de inovação aberta. São elas: 
Venda B2B Direta, Parceria Comercial, 
POC, MVP, Aprimoramento de Solução, 
Parceiro de Tecnologia, Co-Desenvolvi-
mento, OEM/White Label, Mentoria e 
Corporate Venture Capital.

SELEÇÃO DE STARTUPS
Uma das principais entregas que o LinkLab 
oferece às corporates é a conexão com 
startups do ecossistema de inovação do 
Brasil. Com esse objetivo, é realizada uma 
campanha de captação de startups a cada 
seis meses, especialmente para atrair 
aquelas com soluções dentro das áreas 
sugeridas pelas corporates.

Em 2019, foram realizadas duas campa-
nhas, uma em maio e outra em outubro. 
A equipe se mobilizou para fazer a divul-

gação e a execução dos eventos previs-
tos, captando uma quantidade maior de 
startups do que nos outros meses do ano. 
Os números das campanhas foram: 

 Campanha do 1° Semestre - Maio/2019: 
81 startups inscritas. O LinkLab Open 
Day contou com 17 corporates e cerca 
de 200 participantes

 Campanha do 2° Semestre - Outu-
bro/2019: 66 startups inscritas. O LinkLab 
Open Day contou com 25 corporates e 
cerca de 350 participantes 
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LinkLab OpenDay

Apesar dos momentos de campanha, as 
inscrições para o LinkLab permaneceram 
abertas o ano inteiro. Em 2019, foram 
271 startups inscritas, 45 onboardings 
realizados com as startups, 277 pitches 
(momentos em que as startups se apre-
sentam para as corporates) realizados nas 
três unidades, fechando o ano com 44 
startups conectadas.

ACOMPANHAMENTO 
DE CORPORATES
Em 2019, foram realizadas 43 reuniões 
com as corporates da Rede LinkLab, 
incluindo reuniões gerais e individuais. 
Faz parte da gestão realizar reuniões de 
alinhamento em conjunto com todas as 
corporates para que possam fornecer à 
equipe LinkLab demandas de inovação, 
dificuldades e tecnologias de interesse. 
Esses encontros também promovem o 
networking e a geração de negócios entre 
as próprias corporates do programa. Já 
nas reuniões individuais, o principal ob-
jetivo é entender os processos únicos de 
cada corporate para que a equipe possa 
auxiliá-los em cada etapa da inovação 
e para que o acompanhamento e cone-
xão com a startup seja mais ágil e mais 
fácil. Além disso, as reuniões são muito 
importantes para que todos os dados de 
comunicação, repasses do ecossistema, 
acompanhamento e resultados do pro-
grama sejam expostos para o grupo.

REUNIÕES ORDINÁRIAS
119

PARCEIROS ADERIDOS
57

EVENTOS
30

EMPRESAS ASSOCIADAS 
ADERIDAS AO PROGRAMA

258

PESSOAS IMPACTADAS
1.507

NPS*
79%

*33% de respostas 
dos aderidos
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LinkLab OpenDay

ACOMPANHAMENTO DE STARTUPS
As startups selecionadas para o LinkLab 
ficam residentes no espaço físico durante o 
período de projeto com os patrocinadores. 
O acompanhamento é feito pela equipe do 
programa mensalmente e tem como princi-
pal objetivo o apoio ao relacionamento entre 
corporates e startups. Além disso, a equipe 
atua como “ponto conector” entre empreen-
dedores, ecossistema e parceiros do LinkLab. 
Em 2019, foram realizadas 112 reuniões de 
acompanhamento de startups para avaliar o 
desenvolvimento em termos de faturamento, 
crescimento da equipe e negociações realiza-
das com os patrocinadores. 

EVENTOS
Os eventos realizados no LinkLab têm 
como objetivo o desenvolvimento das star-
tups envolvidas no projeto e são definidos a 
partir de demandas e dúvidas identificadas 
nas reuniões de acompanhamento. Duran-
te o ano, foram realizados 30 eventos que 
impactaram mais de 1.000 pessoas.

Além dos eventos originários de demandas 
das empresas residentes, o LinkLab realizou 
o Curso de Berkeley, em parceria com pro-
fessores da Esag/UDESC. Nesse curso, os 
alunos da universidade atuam em conjunto 
com as startups do programa, ajudando-os 
a validarem suas soluções por meio da me-
todologia lean startup.

11.5 VERTICAIS DE NEGÓCIOS 
O Programa Verticais de Negócios reúne 
empresas associadas e parceiras da ACATE 
a partir dos segmentos de mercado em que 
atuam. Juntas, as empresas desenvolvem 
diversas iniciativas buscando gerar oportu-
nidades de negócios para os participantes, 
impactando positivamente o mercado com 
o uso da tecnologia e de modelos de 
negócios inovadores.

O ano de 2019 trouxe duas mudanças prin-
cipais acerca dos segmentos atendidos, que 
foi a criação da Vertical Varejo, em março 
de 2019, com intuito de reunir players de 
tecnologia voltados para o setor atacadista 
e varejista; e a mudança de direcionamento 
da Vertical Games, que passou a se chamar 
Vertical Economia Criativa, abrangendo um 
escopo muito maior de segmentos.

O programa atendeu 13 Verticais de Negó-
cios em 2019: Agronegócios, Conectividade 
& Cloud, Construtech, Economia Criativa, 
Educação, Energia, Fintech, IoT, Manufatura, 
Saúde, Segurança e Varejo.

Parte da Gerência de Programas Estraté-
gicos da ACATE, as Verticais de Negócios 
representam um formato inovador de asso-
ciativismo. O pilar principal do programa é a 
interação entre os empresários, que fazem 
da cultura do “mão-na-massa” a fonte para 
a geração de grandes oportunidades. Com o 
suporte da equipe de gestão da Associação, 
são realizados projetos, eventos, momentos 
de trocas de conhecimentos e experiências, 
articulação de parcerias, entre outras inicia-
tivas, trazendo para as empresas diversos 
diferenciais de mercado, e entregando para 
a sociedade negócios mais conscientes, 
rentáveis e sustentáveis. 

EVENTOS 
A promoção de eventos nas Verticais de 
Negócios é uma prática rotineira, pois foca 
em trocas de conhecimento e networking, 
além de ser catalisadores de oportunidades 
de negócios para as empresas. Os eventos 
no formato de seminários, feiras de ne-
gócios e meetups (eventos menores com 
objetivo principal de troca de experiências e 
de conhecimentos específicos) são os mais 
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comuns. Em 2019, foram realizados pelas 
Verticais de Negócios um total de 
30 eventos.

SEMINÁRIOS E FEIRAS DE NEGÓCIOS
Idealizado pela Vertical Energia da ACATE, 
o Energy Show é feito em Florianópolis e 
tem duração de dois dias. A nona edição foi 
realizada nos dias 5 e 6 de junho, no CIA 
Primavera, e teve como tema “O Futuro da 
Energia, hoje!”. O evento contou com pales-
tras, painéis de discussão e apresentações 
de cases de sucesso. Com um público sele-
to, estimado em cerca de 200 profissionais 
das diferentes vertentes do setor, o Energy 
Show promoveu debates sobre assuntos 
pertinentes ao atual cenário e mostrou de 
que forma a tecnologia e os modelos de 
negócios inovadores podem auxiliar nos 
processos das empresas e na prospecção 
desse mercado. Entre as temáticas de 
discussão do 9º Energy Show, estavam a 
gestão de energia em supermercados e o 
uso de baterias para reduzir custos, salvan-
do vidas com geolocalização em tempo real 
e mobilidade elétrica.

Já a Vertical Games promoveu o Stun 
Game Festival, em agosto, no Music Park. 
Em sua 2ª edição, o evento contou com o 
patrocínio da NSC e reuniu mais de 1.000 
pessoas. Diversos palestrantes do evento 
são participantes da Vertical. Além disso, 
as finais da FEESC ocorreram no evento e 
foram disponibilizados diversos games para 
o público jogar.

A Vertical Saúde realizou a 2ª edição do 
evento +Saúde, que contou com uma imer-
são no ecossistema catarinense, por meio 
de uma visita guiada pela ACATE, e com 
uma talk com o Dr. Paulo Chapchap, CEO do 
Hospital Sírio-Libanês, seguida de um painel 
para discussão com Walmoli Gerber, diretor 
da Vertical Saúde, e com o Dr. Ademar Paes, 
Presidente da Associação Catarinense de 
Medicina (ACM). Durante o evento, algumas 
empresas da Vertical Saúde também compar-
tilharam as soluções inovadoras do cluster e, 
para finalizar, foi realizada uma apresentação 
dos cases de sucesso da Vertical Saúde (feita 
por clientes das empresas que compõem a 
Vertical). Os recursos arrecadados foram doa-
dos para a AVOS - Hospital Infantil 
Joana Gusmão.

A Vertical Agronegócios co-organizou o 
evento InovaPork, promovido pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) em Concórdia, em maio de 2019. 
O evento funcionou como um hackathon 
direcionado para tecnologia e inovação para 
o setor da suinocultura. A Vertical ajudou a 
compor a programação do evento, contribuiu 
com mentores para as equipes que estavam 
concorrendo ao prêmio e fez alguns talks de 
conhecimento para o público.

O tema indústria 4.0 traz mudanças de mind-
set e também de gestão para as indústrias, e 
é cada vez mais comum ver tendências tec-
nológicas sendo incorporadas às rotinas para 
gerar resultados mais eficientes. A realização 
do evento Imersão 4.0 em 2019 consolidou 
uma série de ações realizadas pela Verti-
cal Manufatura, transformando-se em um 
case de sucesso e fortalecendo ainda mais a 
indústria. O evento foi realizado por meio da 
parceria “Cluster 4.0”, união entre a Associa-
ção Brasileira de Internet Industrial (ABII), a 
Associação Brasileira da Indústria de Máqui-
nas e Equipamentos (ABIMAQ) e a Vertical 
Manufatura, no dia 28 de maio de 2019, no 
Ágora Tecpark em Joinville. O Imersão 4.0 
contou com mais de 100 participantes, entre 
eles, 20 indústrias catarinenses que ende-
reçaram suas principais dores e desafios em 
inovação e adoção de tecnologias habilitado-
ras da indústria 4.0. A representatividade na-
cional conquistada pela Vertical Manufatura, a 
partir de suas ações e posicionamentos, abriu 
caminhos para as associadas, possibilitando 
sua participação em pitches diante de lideran-
ças de grandes indústrias de todo o país. 

Daniel Leipnitz na abertura do 
Energy Show
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Hudson Carvalho, do Instituto Ayrton Senna, 
no meetup ‘Soft Skills’ da V. Educação

A estratégia adotada pela Vertical Educação, 
no ano de 2019, foi de realizar diversos me-
etups para, aos poucos, posicionar-se como 
referência em hub de educação. Foram rea-
lizados contatos importantes para a Vertical 
no que diz respeito ao seu posicionamento, 
entre os destaques estão as participações 
da Escola 42, Kroton, Instituto Ayrton Sen-
na, Católica SC, IAS, ABStartups, Agenda 
Edu e Cogna em reuniões da Vertical. Entre 
os cinco meetups e as quatro rodadas de 
negócios realizadas, destaca-se o evento 
“Soft Skills: As habilidades do profissional 
do futuro”. O evento, realizado em novem-
bro, teve foco no Ensino Técnico e tratou 
do desenvolvimento das competências 
socioemocionais, um assunto atual e de 
muita relevância na formação profissional. 
O evento contou com a presença de mais 
de 300 pessoas, sendo o maior meetup 
realizado pela Vertical.

A Vertical Construtech realizou um evento 
de um dia inteiro em novembro, em parce-
ria com o Grupo Temático Investimentos. 
O Investment Construtech Day reuniu três 
corporates interessadas nas soluções do 
grupo: ArcellorMittal, Andrade Gutierrez e 
Odebrecht. O evento foi dividido em três 
blocos: manhã, focado em rodadas de 
investimentos; tarde, focado em rodadas de 
negócios; e noite, evento aberto ao público. 
Este foi o primeiro evento criado em con-
junto por uma Vertical e um Grupo Temáti-

co. A nota de satisfação média das rodadas 
da manhã e da tarde foi 8,9, e o NPS do 
evento noturno foi de 100%. 

VISIBILIDADE
Algumas Verticais buscaram aumentar 
visibilidade por meio da participação em 
eventos realizados por terceiros, dentro 
e fora do estado. Foi o caso das Verticais 
Agronegócios,  Economia Criativa, Saúde, 
Segurança e Varejo.

A Vertical Economia Criativa participou do 
Rio2C, realizado no Rio de Janeiro de 23 a 
28 de abril, considerado hoje o maior even-
to de criatividade e inovação da América 
Latina. Participaram da comitiva Plot Kids, 
Intuitiva, UFSC (Mônica Stein) e a própria 
ACATE. Daniel Leipnitz, Presidente da 
ACATE, participou do evento em um painel 
sobre ecossistemas de inovação.

A Vertical Saúde teve suas atividades bem 
focadas em visibilidade no ano de 2019,  
participando com stand próprio em quatro 
eventos externos. O primeiro foi o 40º En-
contro Catarinense de Hospitais, realizado 
em agosto no CentroSul, com a participação 
de nove empresas da Vertical. Em outubro, 
o iSummit, em Tubarão, teve duas empresas 
participantes. O Summit ACM, também em 
outubro, reuniu nove empresas no stand da 
Vertical Saúde. A mais relevante, no en-
tanto, foi a participação da Vertical no HIS 
2019, nos dias 19 e 20 de setembro, na São 
Paulo Expo. Nove empresas participaram 
do stand: BrasilRad, Extersoft, Manager 
Systems, Sensorweb, Dictas (Softplan), GTT 
Healthcare, Brametec, Weknow e Visto Sis-
temas. O HIS 2019 é hoje o maior evento de 
inovação na área da saúde do país. Além de 
eventos externos, a Vertical Saúde buscou 
uma iniciativa diferenciada para aumentar a 
visibilidade e o reconhecimento como refe-
rência em tecnologia no mercado da saúde. 
Em 2019, o grupo desenvolveu um projeto 
denominado “pílulas de conhecimento” para 
disseminar conhecimento sobre tecnologia 
na saúde e também servir como material de 
divulgação das próprias empresas. Os víde-
os serão utilizados para ajudar a aproximar 
algumas entidades estratégicas.

Outra iniciativa diferenciada foi a participa-
ção de empresas de diferentes Verticais no 
evento Expo Defense, uma feira de tec-
nologia direcionada para as forças aéreas, 
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Estande da ACATE no evento Expo Defense com 
participação de empresas das V. Negócios

organizada pelo COMDEFESA/FIESC. Ini-
cialmente, o evento contaria apenas com a 
participação da Vertical Segurança, porém, 
como a necessidade das forças é bas-
tante ampla, foi aberta a possibilidade de 
outras Verticais participarem. Esta foi uma 
oportunidade inédita no Programa e teve 
a adesão de nove empresas das Verticais 
Energia, Manufatura e Segurança: Ledefi 
Automação, Way2, Remota Tec, ATLAS 
POWER, Directa Automação, Onix Tecno-
logia, Adeptmec, Contronics e Inergiae.

A Vertical Varejo participou com stand em 
dois eventos do setor. O primeiro foi o Ino-
va+Ação, promovido pela CDL, em agosto. 
Nele, a vertical teve um espaço próprio e 
montou uma trilha de conteúdo dentro 
do evento com as seguintes empresas e 
parceiros do grupo: Senac, Inside the Box, 
Deepen, Payface e Reviewr. O segundo 
evento foi o Inova ACATS, em parceria com 
a Associação Catarinense de Supermer-
cados (ACATS). A Vertical Varejo partici-
pou com stand e teve um espaço para a 
realização de pitchs das empresas que 
compõem o grupo.

REUNIÕES
A Vertical Varejo, a mais nova das 13 
verticais, vem buscando inovar bastante 
nas reuniões ordinárias. No ano de 2019, 

conseguiu trazer grandes players do 
setor varejista para bate-papos com os 
empresários do grupo, gerando diversas 
aproximações estratégicas e oportuni-
dades de negócios. Alguns dos players 
convidados foram: Angeloni, ECOVILLE, 
Hippo Supermercados, Grupo Pereira (Fort 
Atacadista, Comper e Atacado Bate Forte), 
Grupo SOMA (FARM, Animale, a.brand, fyi, 
fábula) e o Floripa Airport (Head Comercial 
de Varejo).

A Vertical Segurança trouxe talks de con-
teúdo para suas reuniões, com o intuito de 
enriquecer as trocas entre os membros e 
promover discussões relevantes sobre o 
segmento. Alguns dos conteúdos aborda-
dos foram inteligência artificial, marketing 
digital e computação quântica.

PROJETOS ESTRUTURANTES 
A Vertical Segurança participou no início 
de 2019 do Road Show Destaques da 
Segurança SP, da Revista Eletrônica. Havia 
cerca de 270 pessoas presentes no even-
to. O Road Show foi importante para trazer 
maior visibilidade para a Vertical e resultou 
em contatos com novos clientes para as 
empresas do stand, que foram Avroco, CS, 
Contronics e Seventh.

A Vertical Varejo realizou uma Pesquisa de 
Dores do Segmento Supermercadista. A 
pesquisa foi realizada por João Stringhini 
e Renata Costa, por meio da parceria cele-
brada entre a Vertical Varejo e a Associação 
Catarinense de Supermercadistas (ACATS). 
O objetivo do projeto foi mapear as dores 
do segmento para posterior conexão com 
as soluções das empresas participantes 
da Vertical.

O Floripa Conecta é um movimento criado 
com o intuito de movimentar a cidade de 
Florianópolis no mês de agosto, período 
em que há baixa no turismo da cidade. 
A ideia é congregar diversos eventos, de 
variados players e entidades, para tornar 
a cidade de Florianópolis referência em 
economia criativa. Ele foi bastante inspi-
rado no SXSW, que ocorre em Austin, e 
seu lançamento foi neste evento. A Vertical 
Economia Criativa, em nome do seu diretor 
Arthur Nunes, teve grande influência para 
que o Floripa Conecta acontecesse.
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Nayara Campos da Loggi no 14º RH.Tec

11.6 GRUPOS TEMÁTICOS

RH.TEC
A ACATE, em parceria com SEINFLO, criou o 
grupo temático RH.TEC. O objetivo é reunir 
gestores de RH de empresas de tecnologia 
em reuniões e eventos com pauta definida 
previamente pelos participantes e, assim, 
fomentar boas práticas e inovação em ges-
tão de pessoas. Em 2019, foram realizados 
três encontros e um meetup em parceria 
com a Vertical Educação. Os temas dos 
encontros foram:

13º ENCONTRO RH.TEC DIVERSIDADE 
COMO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS
O evento foi realizado em 30 de maio no 
CIA Downtown e contou mais de 110 pesso-
as inscritas. Os convidados foram: Caroline 
Schmitz, diretora de DHO na Cheesecake 
Lab, William dos Santos, consultor de RH 
na Dell, e Talita Matos, gestora de comuni-
dades no Impact Hub Floripa. 

14º ENCONTRO RH.TEC DESAFIOS 
NA SELEÇÃO DE PESSOAS
A 14ª edição do Encontro RH.TEC foi realiza-
da em 8 de agosto e teve como temática “O 
desafio de manter a cultura nos processos 
seletivos em empresas de hiper cresci-
mento”. Os convidados desta edição foram 
Nayara Campos, People Experience Mana-
ger da Loggi, e Cristian Kim, Diretor Sênior 
Regional do Gympass. O evento contou 
com 103 pessoas inscritas.

MEETUP VERTICAL EDUCAÇÃO + 
RH.TECH - O LADO HUMANO DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Em parceria com a Vertical Educação, foi 
realizado um Meetup no CIA Downtown, 
no dia 15 de outubro, sobre a evolução 
das pessoas, as habilidades e competên-
cias humanas mais atuais e necessárias e 
também sobre a evolução das organizações 
para que operem e prosperem em cenários 
complexos. Os convidados deste evento 
foram Andréia Fernandes Nunes, consultora 
na área de Liderança Integral e Sustentabi-
lidade, e Daniel Rodrigues Alves, consultor 

na área de Inovação e Estratégias Trans-
formadoras. O evento contou com 132 
pessoas inscritas. 

15º ENCONTRO RH.TEC DESAFIOS NA 
AQUISIÇÃO DE TALENTOS
A temática da edição da 15ª edição, reali-
zada em 25 de outubro, foi “Desafios na 
aquisição de talentos em empresas de 
tecnologia”. Esta edição trouxe experiências 
de empresas de tecnologia que estão se 
destacando nos cenários nacional e interna-
cional, como é o caso da Nubank, Involves 
e Arc Touch. O evento foi realizado no CIA 
Primavera e contou com 124 inscritos.

MULHERES ACATE
Em 2019 o Grupo Mulheres Acate comemo-
rou seu primeiro ano de existência no ecos-
sistema de tecnologia em Santa Catarina. 
Aliás, foi um ano de muitas conquistas:

 O Grupo escolheu duas lideranças, que 
atuam como embaixadoras do Mulheres 
ACATE - Luisa Guerreiro e Gisele Machado;
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14º Fórum RIA SC, no CIA Downtown

Embaixadoras e participantes do Mulheres ACATE 
reunidas após reunião mensal

 Estabeleceu seu propósito, identidade 
visual e os canais de comunicação;

 Realizou 10 encontros e ampliou a 
adesão das participantes de cinco para 15 
mulheres a cada encontro;

 Realizou seu primeiro planejamento 
estratégico com a meta de criar engaja-
mento no grupo, que dobrou de tamanho 
chegando a 80 participantes em seis 
meses incluindo novas associadas;

 Formou os primeiros Grupos de Traba-
lhos internos;

 Identificou os cargos de CEO, liderança e 
interliderança entre as participantes que 
somaram mais de 55 empresas;

 Conquistou mais visibilidade na mídia 
com posicionamento das embaixadoras 
em matérias em veículos estaduais;

 Participou em mais de 10 eventos, entre 
eles, o Startup Summit SC;

 Fechou parcerias com stakeholderes de 
abrangência estadual como Sebrae e rea-
firmou parceria com instituições de ensino 
como UFSC (que realizou uma pesquisa 
interna com o Grupo);

 Mapeou 18 outros grupos relacionados 
a mulheres na Grande Florianópolis e 
estabeleceu intersecção de objetivos em 
comum;

 Deu início à construção do regimento 
interno do Grupo.

REDE DE INVESTIDORES ANJO
RIA SC 
A Rede de Investidores Anjo - RIA SC é uma 
iniciativa que visa atrair e conectar investi-
dores anjo de Santa Catarina e aproximá-los 
de empreendedores que buscam apoio para 
seus projetos de base tecnológica. A inicia-
tiva é uma parceria entre a ACATE e a Anjos 
do Brasil e tem como missão promover o 
fomento ao investimento anjo no Brasil em 
prol do empreendedorismo e da inovação. A 
ACATE, que agrega mais de 1.400 empresas 
de tecnologia associadas em Santa Catarina, 
tem como papel promover o relacionamento 
para alavancar a rede de investimentos no 
estado. Operacionalmente, a RIA SC funciona 
como um Núcleo Regional da Anjos do Brasil 
em Santa Catarina. A Anjos do Brasil apoia a 
disseminação de informações aos investido-
res, como legislação aplicável, modelos de 
contratos, riscos e garantias da operação de 
investimento anjo, além de orientar e avaliar 
startups para torná-las aptas a receber apor-
tes futuros.

A Rede de Investidores Anjo possibilita que as 
startups tenham acesso a investidores profis-
sionais, networking e entrada no mercado de 
capital de risco. Já os investidores têm bene-
fícios como o acesso a um deal flow qualifi-
cado, troca de experiências, suporte legal ao 
investimento e diminuição de riscos.
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Em 2019, a Rede de Investidores Anjo SC 
encerrou o ano com cerca de 50 inves-
tidores. Foram realizados quatro Fóruns 
de investimentos que contaram com a 
apresentação de 15 startups. Dessas, três 
receberam aportes: Prevision, Geek Hunter 
e Cheap2Ship – além de uma de São Paulo 
(CleanCloud). No total, essas empresas 
receberam mais de R$ 1,49 milhão para o 
desenvolvimento de seus negócios.

cionalização. No total, foram realizados 
oito encontros que tiveram mais de 880 
inscritos. Os principais temas foram: 

 Globalização de Produto: desafios 
e aprendizados

 RH: Contratação e gestão de times 
internacionais

 Aspectos legais e tributários de 
faturar clientes internacionais

 Por que ser global? Oportunidades e 
desafios na expansão de empresas de 
tecnologia
 Geração de Demanda: ações de 
marketing internacionais

 Preparando uma máquina global 
de vendas

 Atendimento e suporte para 
mercados Internacionais

ACATE INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 2018, o ecossistema de inovação 
catarinense deu um importante passo 
para sua consolidação: a ACATE abriu sua 
primeira sede fora do Brasil, em Boston 
(USA). O feito foi realizado em parceria 
com ACIF, Klauss Raupp e IXL. Ao mesmo 
tempo, foi fundado o Grupo Temático de 
Internacionalização, liderado por Nayara 
D’Alama e Guilherme Coan, que tem como 
principal finalidade mudar o mindset do 
empreendedor brasileiro. O Brasil tem um 
grande mercado, mas só a competição a 
nível mundial vai elevar a competitividade 
das empresas, aprimorar os produtos e 
serviços, agregar valor à marca, aumentar o 
valuation e diversificar o faturamento - esta 
última característica não pode ser negli-
genciada, dada a instabilidade das econo-
mias em desenvolvimento.

O grupo se reúne periodicamente para 
trocar experiências, boas práticas e também 
para contar o que não deu certo. Algumas 
reuniões também contam com apresenta-
ções temáticas, com focos em soluções ou 
mercados de interesse do próprio grupo.

Em 2019, o grupo realizou meetups com 
conteúdos relevantes que despertaram nos 
empreendedores a visão de oportunidade 
que a atuação global pode trazer, resultan-
do na mudança de cultura e de mindset. 
Nesses encontros, também foram trabalha-
dos temas práticos para auxiliar os empre-
endedores nos primeiros passos para a 
globalização dos seus negócios, e também 
para tirar dúvidas dos empreendedores que 
já iniciaram seus processos para interna-

ACATE INVESTIMENTOS
Além de atrair quem quer investir em star-
tups, o grupo temático ACATE Investimen-
tos, liderado por Marcelo Wolowski, atua em 
outras três áreas: capacitação e trocas de 
conhecimento entre os investidores, capaci-
tação de empreendedores e debates sobre 
o ambiente regulatório, político, jurídico e 
institucional para investimentos.

O objetivo é ampliar o volume de recursos 
disponíveis para empresas de tecnologia 
do ecossistema e auxiliar atuais e futuros 
investidores na melhor forma de avaliação 
de negócios, mitigação de riscos do inves-
timento e mentoria às empresas investidas. 
Sempre com o suporte dos embaixadores 
da ACATE, profissionais experientes no 
mercado de venture capital.

Em 2019, o Grupo Temático Investimentos 
realizou seis rodadas de negócios com 
fundos de investimentos e corporates, entre 
eles: Bossa Nova, Barn, Primatec, Oria, 
Andrade Gutierrez e ArcellorMittal.

Um dos eventos realizados pelo Grupo foi o 
Construtech Investment Day, uma parceria 
com a Vertical Construtech.
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Com o objetivo de fomentar o ecossistema 
de inovação por todo o estado, a ACATE 
realizou 101 eventos por meio de seus 
programas estratégicos em 2019. Foram 
30 pela rede LinkLab, 30 pelas Verticais 
de Negócios, 32 pela incubadora MIDITEC 
e nove pelo Programa StartLab. A ACATE 
também realizou ou co-realizou diversos 
eventos institucionais, sendo os maiores 
o Startup Summit, o Innovation Summit, o 
Floripa Conecta e a Festa de Final de Ano, 
momento de conexão e comemoração, que, 
em 2019, reuniu quase 600 pessoas.

EVENTOS, CURSOS 
E CAPACITAÇÕES

12
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Por meio dos Centros de Inovação ligados 
ao Projeto Rede de Inovação, a ACATE 
promoveu 189 eventos próprios em 2019, 
sendo 149 no CIA Primavera, 27 no CIA 
Downtown, 9 no CIA Sapiens e 8 no Soho, 
impactando 5.526 pessoas. Esses mes-
mos Centros receberam em 2019 mais de 
5 mil eventos. 

12.1 STARTUP SUMMIT SC
Uma das grandes ações relativas a aproxi-
mação e fortalecimento da entidade com 
startups foi a corealização e participação 
da segunda edição do Startup Summit, 
organizado pelo Sebrae, em parceria com 
a ACATE. O evento conta com palestras de 
conhecidos gestores de startups do país, 
além de painéis, mentorias, workshops e 
networking com empresários de alto nível. 
Foram dois dias de imersão em tecnologia 
e inovação.

O estande da ACATE atraiu a movimentação 
dos visitantes com painéis interativos, brin-
des e talks, momentos em que empresas 
associadas e outros parceiros da entidade 
debateram sobre assuntos pertinentes ao 
ecossistema de tecnologia do estado e do 
país, como as tendências para a economia 
criativa, fundos para startups e olhar inves-
tidor, cultura organizacional e os desafios 
da inovação e a trajetória da startup como 
parte de um ecossistema de inovação.

Estande da ACATE no Startup Summit 2019
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Foto oficial dos times campeões masculino e feminino 
da 4ª Copa ACATE/SEINFLO de Futebol Society

12.2 4ª COPA ACATE/SEINFLO 
DE FUTEBOL SOCIETY
A quarta edição da Copa ACATE/Seinflo foi 
um sucesso entre os colaboradores das 
empresas associadas ACATE. A compe-
tição foi realizada durante nove finais de 
semana no Floripa Soccer, mais conhecido 
como Campo do Avante, entre os meses 
de setembro e outubro de 2019, e contou 
com a participação de 512 colaboradores 
organizados em 32 times de 27 empresas 
associadas à ACATE e/ou ao Seinflo.

Pelo segundo ano consecutivo, os times 
masculino e feminino da Resultados Digi-
tais levam para casa os troféus de 1º lugar 
na competição.

DADOS DA COMPETIÇÃO

Data: 07/09 a 19/10/2019

Número de atletas inscritos: 512

Número de times: 26 masculinos e 
6 femininos

Número de empresas envolvidas: 27

RESULTADOS:

1º Lugar Masculino e Feminino
Resultados Digitais

2º Lugar Masculino: Audaces

2º Lugar Feminino: Neoway 

3º Lugar Masculino: Qualirede

3º Lugar Feminino: ArcPlan
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‘Future - Celebrate it’ 
foi o tema da festa de 

Final de Ano ACATE

12.3 FESTA DE FIM DE ANO
A tradicional festa de fim de ano da ACATE 
foi realizada no dia 6 de dezembro. Com o 
tema “Future: Celebrate it!”, a festa contou 
com quase 600 associados e parceiros da 
entidade que dançaram e comemoraram 
um ano cheio de importantes conquistas 
para o ecossistema catarinense. A festa foi 
realizada em uma casa noturna próxima ao 
CIA Primavera e contou com banda e DJ.
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REDES SOCIAIS 

13
Em 2019, a ACATE apresentou cres-
cimento expressivo em suas redes 
sociais, quase dobrando o número de 
seguidores no Instagram e registrando 
um crescimento de 108% no número 
de seguidores do LinkedIn.
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SEGUIDORES
11.311 

13.1 INSTAGRAM

 346 postagens

 31.959 curtidas

 921 comentários

 1,6 milhões de impressões

 485.400 de alcance

 29.400 visualizações de perfil

 1.500 cliques no site

USUÁRIOS ÚNICOS
111.467

13.5 SITE 

 523.134 páginas visualizadas

 64%  acesso orgânico

 27,2% acesso direto

 51,22% acesso Facebook

CONEXÕES
Crescimento de 54,15%

17.015

13.2 LINKEDIN

 9.213 novos seguidores

 581.340 impressões

CURTIDAS
Crescimento de 14%

10.770

13.3 FACEBOOK   

 1.959 novas curtidas orgânicas

 841.909 pessoas alcançadas 

 324 postagens

E-MAILS DISPARADOS
598.222

13.4 E-MAILS MARKETING 

 309.434 e-mails abertos

 Taxa de abertura de 51,73%

Para 2020, com a estruturação de um 
planejamento estratégico de comunicação, 
a ACATE deseja estreitar o relacionamento 
com seus seguidores e ampliar a qualidade 
dos conteúdos oferecidos.

Premiação da ACATE no Startup Awards 2019 
foi a publicação com maior engajamento 

do ano no Instagram
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A ACATE teve mais um ano com grande 
exposição na imprensa local e nacional. A 
Associação é representada na interlocução 
com os veículos de notícia pela Dialetto 
Comunicação Estratégica, que é responsá-
vel por gerenciar estratégias e negociações 
com veículos online e offline, blogs e canais 
digitais para fechar parcerias com objetivo 
de veiculação de conteúdos da instituição. A 
Dialetto também monitora as menções nos 
veículos de mídia e institucionais à ACATE, 
seus programas e iniciativas, fazendo o 
acompanhamento de pautas, notícias e/
ou reportagens de interesse à entidade e o 
setor que representa.

RELACIONAMENTO 
COM A IMPRENSA

14
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FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

121

106

71

50

96

114

67

137

143

93

96

48 TOTAL 
1142

INSERÇÕES EM 2019

Em 2019, foram 1.142 notícias nos veículos 
de imprensa nacionais citando a ACATE, 
com destaque para as Verticais de Negócios, 
LinkLab, MIDITEC e Observatório ACATE.
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INSERÇÕES POR PILAR DE DIVULGAÇÃO

LINKLAB
21,6%

MIDITEC
20,2%

STARTLAB
5,5%

RIA SC

GRUPOS
TEMÁTICOS

4,0% INSTITUCIONAIS
5,5%

OBSERVATÓRIO
18,4%

VERTICAIS
23,6%

Fonte: ClipMonitor

INSTITUCIONAL

OBSERVATÓRIO

VERTICAIS

LINKLAB

MIDITEC

STARTLAB

GRUPOS TEMÁTICOS

RIA SC

Pilar

30

101

130

119

111

30

22

07

Inserções
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Com o propósito de contribuir com o for-
talecimento das empresas de tecnologia e 
inovação em Santa Catarina, consolidando 
o setor como propulsor de desenvolvimento 
sustentável, a ACATE definiu quatro pilares 
estratégicos principais para concentrar suas 
forças em 2020. São eles: promover a inte-
gração dos polos, potencializar a comunica-
ção, ampliar portfólio de serviço de alto valor 
e promover o conhecimento e capacitação 
do setor. Para alcançar esses objetivos, a 
entidade reuniu, pela primeira vez, suas 
principais lideranças para um dia de imersão 
e planejamento, que resultou em uma série 
de ações que deverão serão realizadas ao 
longo de 2020.

PROJETOS 
PARA 2020

15



DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

16
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Florianópolis,   12   de   maio   de   2020.  

 

PARECER  
 

 

 

 

Os  abaixo  assinados,  membros  do  Conselho  Fiscal  da  Associação  Catarinense  de            

Tecnologia  -  ACATE,  legalmente  investidos  de  suas  funções,  nos  termos  do  Art.  21º  do  Estatuto                

Social,  tendo  examinado  a  documentação  relativo  ao  Balancete  e  Demonstrações  Financeiras  do             

Exercício   2019,   considerando   a   sua   adequação,   emitem   PARECER   favorável   à   sua   aprovação.  

 

 

 

______________________________  ______________________________   

Sergio   de   Lima   Viola                                                       Norberto   Dias  
Conselheiro   Fiscal                                                     Conselheiro   Fiscal   

 
 

______________________________  

Geraldo   Otto  
    Conselheiro   Fiscal  

 
 

 

______________________________  ______________________________   

André   Krummenauer                                                       Guilherme   Domingos   Ferla   Júnior  
Conselheiro   Fiscal                                                     Conselheiro   Fiscal   

(Suplente)                                                                                    (Suplente)  

 

 

_____________________________________________________________________________________________  
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Centro de Inovação ACATE Primavera
Rodovia SC 401, km 4, 4120
88032-005 - Florianópolis

(48) 2107-2700

acate.com.br


