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Conhecida como Rota da Inovação desde que a ACATE 
inaugurou o CIA Primavera em 2015, a SC 401 vem 
atraindo a cada ano inúmeros novos empreendimentos, 
empresas e comércios.

Para impulsionar ainda mais este desenvolvimento, foi 
inaugurado no final de 2020 o Primavera Office, um 
edifício que busca ampliar as possibilidades de viver e 
conviver neste ambiente inovador e criativo, seja no 
âmbito profissional ou pessoal.

Como parte essencial deste movimento, a ACATE terá uma 
sala no térreo do novo empreendimento, em frente à 
praça, e conectada com os demais espaços: Centro de 
Inovação ACATE, Mercadoteca e outros. A ACATE 
pretende fazer deste espaço uma vitrine do ecossistema 
de tecnologia catarinense.

Contextualização



Primavera 
Office



Objetivo da 
chamada
Dar oportunidade para que as 
empresas associadas apresentem 
soluções tecnológicas inovadoras 
(produtos ou serviços) para fazer parte 
do novo Espaço da ACATE no Primavera 
Office.

O novo Espaço ACATE será um 
ambiente multifuncional, planejado 
para atender às principais 
necessidades do ecossistema. 

Eventos/reuniões exclusivas

Espaço para reuniões ou eventos de pequeno 
porte em ambiente disruptivo, com recursos 
tecnológicos de ponta. Experiência única, ideal 
para receber clientes e parceiros especiais ou até 
mesmo possíveis investidores

Show Room de soluções

Espaço para exposição e imersão em tecnologias 
desenvolvidas pelos associados, além de museu 
high tech e observatório ACATE com principais 
indicadores do setor

Experiências disruptivas

Promover experiências sensoriais de 
experimentação com os visitantes: testes de 
novas tecnologias, instalações interativas, 
ambientes destinados à co-criação



Localização



Espaço
ACATE
Área total 114m²
87m² (área interna)
27m² (área externa)

Com duas fachadas de vidro, uma delas voltada 
para a nova praça



Área total 114m²
87m² (área interna)
27m² (área externa)

Com duas fachadas de 
vidro, uma delas voltada 
para a nova praça

Espaço
ACATE

ACATE



Público

Associados/parceiros

Empresas associadas (startups a grandes empresas) e 
seus colaboradores

Corporates

Patrocinadores

Condomínio CIA Primavera

Parceiros institucionais e outros

Comunidade

Pessoas que circulam na Mercadoteca e na nova praça de 
alimentação do Primavera Office

“Turistas” da inovação

Não associados que querem fazer uma reunião em um 
espaço de co-criação

Equipe ACATE

Funcionários, Diretoria, Conselho, bolsistas, Diretores de 
Programas Estratégicos e de Polos Regionais

Pais e mães - colégio Dinâmica



Objetivos
O que a ACATE deseja com este espaço

Espaço
ACATE

Networking
Espaço diferenciado para reuniões com 
clientes importantes, possíveis investidores 
e eventos exclusivos

ACATE de portas abertas
Espaço convidativo que estimule conexões 
entre diferentes atores da sociedade, 
integrar colaboradores das associadas ao 
ecossistema

Atrair novo público
Atrair a atenção dos jovens para o setor de 
tecnologia, maior integração com a 
sociedade, ampliar impacto social

Ponto turístico
Ser tão relevante a ponto de tornar-se um 
ponto turístico da cidade. Ampliar 
percepção de rota da inovação

Visibilidade para o 
setor e suas empresas
Show room com as soluções tecnológicas 
do setor, observatório ACATE high tech, 
mapa do ecossistema estadual



Resultados 
esperados

Identificar 
várias 

soluções 
inovadoras 

Apoiar as 
empresas, 

com a 
exposição das 

inovações

Impactar os 
visitantes

Tornar o 
espaço muito 

atrativo



Temáticas
Exemplos de soluções 
inovadoras (produtos ou 
serviços) que possam ser 
instaladas no novo espaço 
da ACATE

Câmeras de segurança inteligente

Óculos de realidade aumentada

Sistema para reserva da sala

Armários eletrônicos



Como participar



Critérios
As empresas devem ser elegíveis sob os seguintes critérios:

Ser associada à ACATE;
Estar adimplente;
Solução deve ser própria e estar finalizada;
Valor:

serão priorizadas as propostas em que a 
tecnologia seja ofertada sem custo (doação, 
comodato etc.). Nesses casos, a empresa 
terá sua marca divulgada no espaço, 
propostas que envolvam o pagamento pela 
solução serão avaliadas somente após as 
propostas sem ônus financeiro.

Descrever a solução inovadora (produto ou serviço), 
incluindo:

Finalidade da solução;
Funcionalidades e diferenciais;

Aplicabilidade no ambiente ACATE;
Modo de fornecimento (a título gratuito ou oneroso);
Prazo para implantação;
Prazo de utilização pela ACATE (se a título gratuito, 
mínimo de 2 anos):
Dados da empresa,
Contato do responsável.

Enviar a  proposta até 02/05/2021 para o email secretaria@acate.com.br,
com o assunto “Chamada Associadas: Seleção de soluções inovadoras para novo espaço”

Para participar Itens que devem constar na proposta

mailto:secretaria@acate.com.br


Avaliação 
das propostas 

Os projetos serão avaliados por um comitê interno da ACATE, que levará 
em conta os seguintes quesitos, segundo notas de 1 a 10:

grau de inovação;
adequação ao conceito do espaço,
complementaridade com outras soluções.
custo;
prazo de implantação;

A informação será encaminhada  por e-mail para o representante;



Cronograma 



Cronograma

Objetivos e atividades Prazo de execução: 2 meses

Divulgação da chamada 12/04/2021

Submissão das propostas até 02/05/2021

Seleção das propostas até 30/05/2021

Execução do projeto até  30/07/2021



Contato 

Para dúvidas, entrar em contato atráves do email: 
secretaria@acate.com.br 

ou telefone: (48) 2107- 2711

ACATE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE TECNOLOGIA
Rod. José Carlos Daux - SC 401, 4120 - km 4, Bairro Saco Grande 

Florianópolis - SC - CEP 88032-005

mailto:secretaria@acate.com.br


Patrocinadores Institucionais




