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2020: um ano de desafios e conquistas para o setor de tecnologia
Se por um lado o ano de 2020 entrou para a
história como um dos mais desafiadores dos tempos
modernos, por outro foi um ano marcado por muita
resiliência, transformação, evolução e desenvolvimento.
A ACATE, enquanto entidade representativa do setor
de tecnologia catarinense, se adaptou para oferecer
aos empreendedores e empreendedoras associados
todo o suporte necessário para atravessar os meses
iniciais de pandemia, e isso se refletiu nos resultados
alcançados. Registramos um crescimento de 10,5% no
número de associados, na comparação com 2019.
O Plano de Ação ACATE - COVID-19, lançado nos
primeiros 15 dias de pandemia, trouxe uma série
de ações estruturais em favor dos associados e do
ecossistema catarinense, demonstrando a importância
do associativismo para a construção de soluções
para os desafios que se apresentavam. Foram 16 mil
pessoas impactadas, 104 novos associados advindos
da iniciativa e mais de 490 atendimentos realizados.
A ação contou com a linha de crédito Únilos, que
liberou mais de R$ 270 mil às solicitações de empresas
associadas, além de descontos e ações exclusivas como o ACATE Reconecta, que auxiliou profissionais de
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tecnologia na recolocação ao mercado de trabalho e
facilitou às empresas o preenchimento de vagas com
mão de obra qualificada.
Ainda como parte das ações realizadas no período
inicial de pandemia, antecipamos o lançamento do
Fundo Garantidor ACATE (FGA) com o objetivo de
conceder garantia aos financiamentos tomados por
empresas associadas. Até o final do ano, 32 empresas
haviam sido contempladas com o instrumento
de crédito e quatro estavam em processo final de
análise para liberação do valor. Foram R$ 3,9 milhões
concedidos pelas linhas de crédito, fomentando ainda
mais o crescimento do ecossistema catarinense.
O início da nossa gestão também permitiu à
ACATE ajustar seu olhar estratégico, passando a
focar mais esforços em pilares como a formação de
talentos para o setor, o fortalecimento da integração
com os Polos Regionais e o estreitamento de relações
governamentais. No que tange o primeiro pilar,
mapeamos iniciativas de formação e capacitação,
realizamos aproximações com parceiros e rodamos
uma turma piloto do DEVinHouse, projeto de

formação de desenvolvedores lançado em parceria
com o Senai SC.
Para 2021, ano que a ACATE completa 35 anos,
queremos fortalecer ainda mais esses pilares,
gerando valor para o ecossistema e transformando
positivamente a sociedade como um todo. Para isso,
foram definidas diretrizes estratégicas e principais
focos de cada vice-presidência, além de cinco projetos
estruturantes, detalhados no capítulo “Projetos 2021”.
Estamos otimistas. E temos a certeza de que a união
e a colaboração, mais uma vez, serão os combustíveis
para que possamos gerar ainda mais impacto e
resultados para aqueles que constroem a ACATE todos
os dias: nossos associados.
Boa leitura!

DIRETORIA GESTÃO 2020-2022
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Uma nova gestão, mais estadualizada
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Presidente
Iomani Engelmann Gomes

Pixeon | Florianópolis

Vice-Presidente
de Ecossistema

Diretoria Estatutária
Após mudança no estatuto social da entidade,
aprovada por unanimidade em Assembleia Geral,
a diretoria estatutária passou a ser composta pelo
presidente e por seis vice-presidências.
A atual diretoria foi eleita em Assembleia Geral para
um mandato de dois anos, de 2020 a 2022.

Arthur Medeiros Nunes

Vice-Presidente
de Finanças

PlotKids | Florianópolis

Annalisa Blando Dal Zotto

Parmais | Florianópolis

Vice-Presidente
de Marketing
Vice-Presidente
de Relacionamento

Henrique Marcos Fava Bilbao

Ezok | Blumenau

Diego Brites Ramos

Teltec | Florianópolis

Vice-Presidente
de Integração
Vice-Presidente
de Talentos

Nelissa Gevaerd Colossi Branco

Softecsul | Lages

Moacir Antonio Marafon

Softplan | Florianópolis
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Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

O Conselho Fiscal é composto por
cinco membros, sendo três efetivos e dois
suplentes, eleitos em Assembleia Geral,
com mandato coincidente ao mandato
dos membros da Diretoria.

O Conselho Deliberativo também passou por
mudanças após aprovação do novo estatuto social
da entidade. Antes formado por seis membros efetivos
e um membro suplente, passou a ser formado por
13 membros, todos efetivos, e seguindo as seguintes
regras:

EFETIVOS
Guilherme Domingos Ferla Junior

• 3 membros deverão ser ex-presidentes ou
ex-vice-presidentes

Grupo DOT | Florianópolis

• 2 membros representantes de empresas
consideradas Startups

Marcos Luiz Marchezan

• 2 membros representantes de empresas
consideradas Scale

Instituto Stela | Florianópolis

Sergio de Lima Viola

Jexperts | Florianópolis

SUPLENTES
David Mauricio Escobar Gomez

4C | Joinville

Maristela Franco Paes Leme Pinheiro

NPU | Florianópolis
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• 2 membros representantes de empresas
consideradas Growth
• 3 membros representantes de empresas
consideradas Média ou Grande
• 1 membro representante de qualquer empresa
associada que se enquadre na categoria de
Fundadora, Benemérita ou Contribuinte

Relacionamento com Polos

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO
GESTÃO 2020-2022
Alexandre d‘Avila da Cunha

Fábio Beal

Cebra | Florianópolis

Kiper | Florianópolis

André Krummenauer

Jorge José Cenci

Involves | Florianópolis

Senior | Blumenau

Claudio Roberto Grando

José Rizzo Hahn Filho

Audaces | Florianópolis

Pollux | Joinville

Daniel dos Santos Leipnitz

Nadine Heisler Wassmer

Visto Sistemas | Florianópolis

Domlexia | Florianópolis

Darlan Segalin

Rui Luiz Gonçalves

Amplimed | Chapecó

Alto QI | Florianópolis

Edenir Silva

Tiago Alexandre Vailati

Grupo Nexxera | Florianópolis

Hiper | Brusque

Fernanda Maria Barreto Bornhausen

O Conselho Deliberativo é eleito em Assembleia
Geral com mandato coincidente ao mandato dos
membros da Diretoria.

SocialGood Brasil | Florianópolis
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Diretores das Verticais de Negócios e Grupos temáticos
Os Diretores das Verticais de Negócios e dos Grupos Temáticos são os representantes de cada grupo, e guiam as
atividades a serem desenvolvidas. São designados e subordinados à Diretoria Estatutária da Associação. Cumprem
um importante papel, sendo líderes dos conjuntos de empresas que integram cada Vertical ou GT. A composição a
seguir apresenta o quadro de diretores de 2020.

VERTICAIS DE NEGÓCIO

GRUPOS TEMÁTICOS

Juliane Lemos Blainski

Túlio Duarte

Gisele Machado

Paula Lunardelli

Bruno Rodrigues

Nayara D’Alama e
Guilherme Coan

Agronegócio

Construtech

Arthur Nunes (até 07/20)
Luiza Guerreiro (a partir de 07/20)
Economia Criativa

Felipe Mandawalli
Educação

Manufatura

Peopletech

Walmoli Gerber Jr.

Marcelo Wolowski

Reginaldo Corrêa de Sousa (até 12/20)
Fábio Beal (a partir de 12/20)

Fábio Ferrari

Security Tech

Diego Brites Ramos

Rodrigo Fernandes Pereira

André Krummenauer (até 06/20)
Renata Costa (a partir de 06/20)

Fintech

GT Internacionalização

Saúde

Ricardo Grassman (até 08/20)
Wilian Zanatta (a partir de 08/20)
Energia

Mulheres ACATE

Smart Cities

GT Investimentos

RIA SC

André Krummenauer
ACATE Startups

FOCO EM
REPRESENTATIVIDADE
Buscando uma atuação cada vez
mais estadualizada e diversa, a ACATE
procurou trazer para a nova gestão
representantes de diversas regiões
do estado (Blumenau, Chapecó,
Florianópolis, Joinville e Lages) e de
diversos portes e maturidades de
empresas. Além disso, a preocupação
com o equilíbrio entre empreendedores
e empreendedoras na composição da
diretoria da entidade é cada vez mais
forte. Nesta nova gestão, pela primeira
vez duas mulheres ocupam posições
nas vice-presidências e os conselhos
fiscal e deliberativo contam com três
mulheres. Nas Verticais de Negócios e
Grupos Temáticos são seis mulheres na
liderança.

Varejo

Hamilton Avinco
IoT, Big Data e AI

relatório anual ACATE 2020

7

Governança

Palavra da Diretoria
Associados

Benefícios

Propósito e Valores

Programas Estratégicos

Destaques 2020

Observatório ACATE

Eventos, Cursos e Capacitações

Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Equipe de Colaboradores
15

EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE
COLABORADORES EM DEZEMBRO
DE CADA ANO

ORGANOGRAMA ACATE

18

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

20

28

43

32

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DIRETOR DE INOVAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS
SILVIO

GERÊNCIA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
NATALIA

COMUNICAÇÃO
E MARKETING

INTEGRAÇÃO

FINANCEIRO

SECRETARIA

COMUNICAÇÃO

ANALISTA
INTEGRAÇÃO

ANALISTA DE
MARKETING

ANALISTA
DE BENEFÍCIOS

MAURÍCIO

ROBERTAA

MARIANA

COORDENADORA
MIDITEC
MARIANA

COORDENADORA
VERTICAIS
CLARA

ESTAGIÁRIO DE
MARKETING

ANALISTA
DE BENEFÍCIOS

GUSTAVO

PATRÍCIA

ARTHUR

SUCESSO DO
ASSOCIADO

ELCIMAR

DESIGNER
ROGÉRIO

LINKLAB
PRIMAVERA

LINKLAB
JOINVILLE

LINKLAB
SÃO JOSÉ

ANALISTA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
LUIZ

ANALISTA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
CAETANO

BÁRBARA

ASSISTENTE
INTEGRAÇÃO

RH

GUSTAVO

VERTICAIS DE
NEGÓCIOS

MARINÊS

ANALISTA DE
COMUNICAÇÃO

SUPORTE DE TI

COORDENADOR
LINKLAB

COORDENADORA
DE BENEFÍCIOS

BÁRBARA

ANDREZA

INFORMÁTICA
E REDES

BENEFÍCIOS

COORDENADORA
MARKETING

COORDENADORA
INTEGRAÇÃO

CIA SAPIENS
MIDITEC

LINKLAB

DESIGN

EVENTOS

DESIGNER
ANDRÉ

ANALISTA DE EVENTOS

ASSISTENTE
DE BENEFÍCIOS
CAROLINE

ASSISTENTE DE
PROGRAM
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DALANA

DESIGNER GRÁFICO
KARINE

ANALISTA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
FLÁVIO

ANALISTA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
EMÍLIO

ANALISTA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DAVID

ANALISTA DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
EDUARDA

ASSITENTE DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
BÁRBARA

ESTAGIÁRIO
DAVI

ANALISTA DE
E
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
JULIA

ASSITENTE DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
VINÍCIUS

ESTAGIÁRIO

_

ASSISTENTE
DE BENEFÍCIOS
JÉSSICA

NERY

COORDENADORA
SUCESSO ASSOCIADO
MARIA JOSÉ
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Em 2020, o propósito e os valores foram
reformulados para que pudessem estar ainda mais em
linha com os objetivos da Associação.

Propósito

Impulsionar o
ecossistema
de inovação
transformando
pessoas e negócios

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Valores

Protagonismo
Ser protagonista da mudança: atuar
para o crescimento do ecossistema;
desenvolver o estado; transformar
pessoas e negócios

Pertencimento
Honrar quem se doou e valorizar o que
já foi feito: ACATE é porque nós somos

Colaboração

Inspirar confiança ao se comprometer
com responsabilidade e colaborar
ativamente para a transformação do
ecossistema

relatório anual ACATE 2020

Relacionamento com Polos

Excelência

Vontade e coragem de fazer o
melhor no agora

Confiança

Confiamos em nossos
colegas, pois essa é a base da
colaboração. Se não for possível
cumprir, justificamos e avisamos
com antecedência
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PLANO DE AÇÃO
ACATE-COVID-19
+16mil

pessoas impactadas

108

5,7mil

acessos à landing page

12

1,8mil

493
atendimentos realizados

acessos aos conteúdos

144

inserções na imprensa

relatório anual ACATE 2020

novos associados

webminars

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Programa de
Mentorias

Com 54 mentores sensibilizados
para compor a rede de apoio aos
empreendedores, o programa realizou
mais de 50 mentorias

ACATE
União

Contatos telefônicos com as
lideranças de empresas associadas
que apresentavam um grau maior
de dificuldade, segundo critérios préestabelecidos

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Linha de
Crédito Únilos
R$ 274 mil em recursos liberados para
auxiliar as empresas a cumprir com
suas obrigações junto à associação

Descontos em
mensalidades
Foi concedida a possibilidade de
adiar por 3 meses o pagamento das
mensalidades para que as empresas
pudessem se adequar ao novo
momento. Para as empresas que
mantiveram o pagamento em dia, foi
concedido 30% de desconto
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Desconto em
Benefícios

LinkLab
Reinventa

ACATE
Reconecta

Fundo Garantidor
ACATE

Os parceiros Qualitá, Uniodonto,
AWS, Pipedrive, Microsoft e Neoway
ofereceram descontos especiais
aos associados ACATE

Programa desenvolvido
exclusivamente para as corporates
do LinkLab, para apoiar as
tomadas de decisão

Programa tinha o objetivo de
conectar profissionais recém
desligados com as vagas
existentes no ecossistema

Lançado logo no início da pandemia, o Fundo
Garantidor ACATE foi um importante instrumento
para garantir às empresas de pequeno e médio
porte o acesso a crédito, especialmente em um
momento tão desafiador

AÇÕES DE VISIBILIDADE

Polos
Regionais
ACATE

Uma entidade cada
dia mais estadualizada

relatório anual ACATE 2020

90%

11

90%

5

de crescimento no número de
associados nos polos regionais*

de crescimento no engajamento
nos Programas ACATE*

treinamentos voltados para
boas práticas e processos

capacitações

7

eventos

Primeiro Centro de
Inovação ACATE fora da
Grande Florianópolis
Inauguração do Centro
de Inovação ACATE
Deatec, em Chapecó.

*Se contabilizados apenas os 9 polos regionais localizados fora da Grande Florianópolis
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eventos
realizados

Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

+23,9 mil

pessoas
impactadas

89

NPS médio
dos eventos

LinkLab

Presença Digital

25%

de crescimento nas redes sociais
em 2020 (Instagram, LinkedIn,
Facebook). Destaque para Youtube

visualizações
nos vídeos

relatório anual ACATE 2020

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

117%

70

horas de
conteúdos
produzidos

589

609%

de crescimento nos
inscritos do canal

6,1 mil

horas de exibição

+150
desafios

de crescimento

27,1 mil

Reconhecimentos

ENTREGAS PARA O ECOSSISTEMA

Eventos
156

Observatório ACATE

startups
inscritas

7

novas
corporates

Lançamento
Hub Virtual

37

projetos de inovação
(negócios gerados)

11

ecossistemas

(rede de parceiros)

2

projetos de
Transformação Digital
(CTG Brasil e Energisa)
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MIDITEC
170

startups
apoiadas

3

novos patrocinadores

(Softcon, B3, Baptista Luz)

Destaques 2020

Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Relacionamento com a Imprensa

+2,5 mil

+200

oportunidades
geradas

12%

de crescimento

Expansão do MIDITEC para Joinville

4

Verticais
reposicionadas

295

empresas
aderidas

eventos
realizados

87

+400

NPS médio

atendimentos
realizados pelos
Escritórios de
Promoção à
Inovação (EPIs)

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

+5 mil

check-ins realizados

(presença em eventos)

27%

de crescimento nos
acessos ao side da
Rede de Inovação

PROGRAMA DE MENTORIAS

57

mentores
cadastrados

relatório anual ACATE 2020

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Rede de
Inovação

(comparado a 2019)

(estadualização da metodologia MIDITEC)

Marketing

Relacionamento com Polos

Verticais de
Negócios

Ampliação de atuação

(unificação StartLab e mudança de sede)

Fundo Garantidor ACATE

50

startups
mentoradas
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Reconhecimentos
Top 3
Hub de
Inovação

Startup Awards,
prêmio concedido pela
ABStartups

Top 20
Ecossistema

Ranking elaborado
pela 100 Open Startups

relatório anual ACATE 2020

CONQUISTAS 2020
4

novos
patrocinadores

78,8

NPS médio

Auditoria: setor
financeiro da ACATE
recebe o primeiro
parecer sem
ressalvas

324

novas associadas em 2020

(9% de crescimento)

561

empresas atendidas pelos
programas e serviços
ACATE (9% de crescimento)

57%

de taxa de
cobertura
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observatório
ACATE
A ACATE lançou em agosto a quarta edição do ACATE Tech Report, um estudo que traz o panorama do setor de
tecnologia de Santa Catarina, produzido em parceria com a empresa associada Neoway e com o apoio da Finep.
Clique aqui e acesse o estudo.
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ACATE

Clique aqui e assista ao vídeo
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R$ 3,9 milhões

liberados em linhas de crédito

Em março de 2020, a ACATE lançou o Fundo
Garantidor ACATE, que tem como objetivo
oferecer garantia complementar para as
empresas associadas, facilitando o acesso a
crédito para capital de giro, investimento ou uma
composição entre ambos, junto às instituições
financeiras conveniadas.
O Fundo Garantidor ACATE é uma parceria
da ACATE com o SEBRAE/SC e a Sociedade
Garantidora de Crédito Garante-SC, tendo o
apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE) e de cooperativas de crédito.
Em 2020, o Fundo Garantidor ACATE viabilizou o
acesso a crédito para 32 empresas de tecnologia
do estado de Santa Catarina, totalizando
R$ 3,9 milhões liberados em linhas de crédito.
Empresas de Florianópolis, São José, Blumenau,
Itajaí, Joinville e Chapecó já utilizaram o
benefício, e este valor poderá aumentar ainda
mais, alavancando até R$ 10 milhões em linhas
de crédito.

relatório anual ACATE 2020

Relacionamento com Polos

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Associadas Contribuintes do
Fundo Garantidor

32

empresas
beneficiadas

Agradecimento
Em mais uma demonstração de que associativismo
se faz por meio da união e da colaboração, a
instituição do Fundo Garantidor ACATE só foi possível
graças à contribuição financeira de um grupo de
empresas associadas.
À elas, o nosso mais sincero agradecimento, por
acreditarem na iniciativa, apoiando em um momento
de incertezas as empresas associadas impactadas
pela situação da Covid-19.
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O principal objetivo da área de Integração em
2020 foi fortalecer o relacionamento com as equipes
de operação dos Polos Regionais e seus diretores,
buscando promover uma maior interação entre todas
as regiões. Para isso, a ACATE realizou 41 atividades
(presenciais e remotas) como eventos, capacitações,
treinamentos e apresentações, além de 16 reuniões
conjuntas dos diretores regionais.
Em junho, foi criado o Polo Regional Floripa, deixando
ainda mais clara a intenção da ACATE de se tornar
cada dia mais estadualizada. Com a direção de
Gerson Schmitt, da empresa associada Paradigma, o
polo passou a representar as empresas associadas da
Grande Florianópolis.

Para conhecer os polos regionais ACATE e
seus diretores, clique nos ícones do mapa

41

atividades (presenciais e remotas)

16

reuniões conjuntas
dos diretores regionais

relatório anual ACATE 2020
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objetivo fornecer o panorama situacional de
cada Polo sob diversas óticas: maturidade,
representatividade, vocação tecnológica,
habitats e outras.
Por fim, apesar de toda a adversidade
em decorrência da pandemia da Covid-19,
o ano foi de avanços significativos no
relacionamento com os Polos e na busca
pelo fortalecimento da ACATE como uma
entidade estadual. Hoje, evidenciamos um
sentimento mais amplo de pertencimento
em nossos Polos Regionais parceiros, com
destaque para a inauguração do primeiro
Centro de Inovação ACATE fora da Grande
Florianópolis, o Centro de Inovação ACATE/
DEATEC, conectado ao Polo Regional Deatec,
em Chapecó.
O ano também foi marcado por ações de aproximação
das empresas associadas aos polos regionais de fora da
Grande Florianópolis com os programas e serviços da
ACATE, garantindo um crescimento de 20,5% no número de
empresas aderidas. Outro ponto relevante foi o estreitamento
do relacionamento do setor de marketing e comunicação
da ACATE com os responsáveis por esses setores nos Polos
Regionais, para promover maior alinhamento entre as ações
realizadas e ampliar a visibilidade das iniciativas realizadas nos
Polos Regionais para todo o estado. Ao longo do ano de 2020,
conquistamos 161 novos associados de outras regiões do
estado, um aumento de 87% em comparação com o número
de associados de 2019.

Relacionamento com Polos

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

161

novos associados
de outas regiões do
estado

87%

de aumento em
comparação com o
número de associados
de 2019

O principal projeto entregue em 2020 foi o mapeamento
dos ecossistemas dos Polos Regionais ACATE. Trata-se
de um estudo de análise do ecossistema das regiões de
abrangência de cada um dos Polos Regionais, que tem como

relatório anual ACATE 2020
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Em 2020, a ACATE foi destaque em dois importantes
prêmios do ecossistema de inovação e tecnologia.

Top 3
Hub de
Inovação

TOP 20
Ecossistema

Ranking elaborado pela 100 Open Startups

Startup Awards, prêmio
oferecido pela ABStartups

relatório anual ACATE 2020
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Desde 2014, a ACATE conta com diversos parceiros
estratégicos, chamados de patrocinadores institucionais, que
contribuem diretamente para a sustentabilidade da Associação
e entregam grande valor ao associado.
Em 2020, a ACATE conquistou quatro novos patrocinadores
institucionais (Neoway, ParMais, Previsc e RTC), chegando a 11
parceiros estratégicos, divididos nas cotas Diamante, Platinum
e Ouro, além de dois apoiadores institucionais, ambos do setor
jurídico.
A partir da formalização da parceria, é iniciado o processo de
relacionamento com o patrocinador, que envolve uma série de
entregas, que têm como objetivo ampliar a visibilidade de marca
e dos produtos e serviços dessas empresas, e aproximá-las das
empresas associadas por meio de serviços, conteúdos, eventos,
palestras, rodadas de negócios etc.

relatório anual ACATE 2020
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DEATEC
A ACATE encerrou o ano de 2020 com 324 novas
empresas associadas, sendo 162 delas por meio
dos polos regionais localizados fora da Grande
Florianópolis, reforçando ainda mais a presença da
ACATE em todas as regiões do estado.

REPRESENTATIVIDADE DE CADA POLO
DENTRO DO TOTAL DE ASSOCIADAS

Chapecó
7,16%

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Joinville
7%

BLUSOFT
Blumenau
6,89%

ORION
Lages
3,70%

ACII/NUTI
Itajaí
1,95%

ACIC/NBT

FLORIPA

Criciúma
1,67%

Grande Florianópolis
68%

ACIRS/NIAVI
ACIT

CITI

1,02%

1,02%

Tubarão

CRESCIMENTO NO NÚMERO DE
NOVAS EMPRESAS ASSOCIADAS

212

2017

219

302

324

Demonstrações Financeiras

SOFTVILLE

Nos últimos quatro anos, tem sido crescente o
número de novas associadas. Entre 2017 e 2019, o
crescimento acumulado foi de 42%. Entre 2019 e 2020, o
crescimento foi de 8,58%.
Das 324 novas empresas associadas em 2020,
156 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.

Patrocinadores

Novas Iniciativas

Brusque

Rio do Sul
1,67%

No último trimestre de 2020, a ACATE criou uma área de Sucesso do Associado dentro do time executivo. O
principal objetivo da nova estrutura é mapear a jornada dos associados, identificando seus pontos de contato e
buscando entender as necessidades e o que eles consideram como entrega de valor.
Uma das primeiras ações da área foi entender os processos já existentes e analisar os principais motivos
de contato e de desassociação. Também foram analisados e devidamente encaminhados todos os feedbacks
coletados por meio da pesquisa NPS, aplicada em agosto. O processo permitiu à equipe conhecer melhor os
associados.

2018

relatório anual ACATE 2020

2019

2020

Também foram identificados os principais desafios para 2021 e definidas as ações centrais, que passam pela
implantação de um sistema único para registro de todos os contatos feitos com os associados e de melhorar a
entrega de valor, tornando a ACATE cada vez mais relevante para as empresas associadas de todo o Estado de Santa
Catarina.
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Planos de Saúde

A área de Benefícios da ACATE é responsável pela gestão
dos serviços e convênios firmados pela entidade em prol
de suas empresas associadas. São mais de 50 parcerias,
algumas delas com condições exclusivas, que vão desde
planos de saúde e odontológicos, cartões de benefício,
seguros, previdência complementar e serviços de saúde
e segurança ocupacional, a descontos em instituições
financeiras e serviços diversos.
Em 2020, foram firmadas quatro novas parcerias: Dell, Enlizt
(plataforma de recrutamento e seleção), Allura (plataforma
de cursos on-line de tecnologia) e GoGood (plataforma
de saúde e bem-estar). Foi também ampliado o portfólio
de planos oferecidos por meio da parceria com a Unimed
Grande Florianópolis.

A ACATE atua em parceria com a Unimed Grande Florianópolis há 29
anos para oferecer aos seus associados planos que assegurem a saúde
e a qualidade de vida dos colaboradores das empresas do setor de
tecnologia. Até 2019, era realizada a manutenção dos contratos nacional sem
coparticipação, estadual com 20% de coparticipação e regional com 50%
de coparticipação. A partir de janeiro de 2020, a ACATE passou a oferecer
novas opções de planos Unimed. São mais de 10 opções de planos com
abrangências nacional sem coparticipação, com coparticipação de 20% e
50%; estadual com 20% e 50% de coparticipação; e regional com 20%, 30% e
50% de coparticipação. Para atender mais adequadamente às necessidades
das empresas associadas, também são oferecidos planos para empresários
Individuais.

303

empresas aderidas
(311 planos contratados)

414

empresas
aderidas

47

novas
adesões

relatório anual ACATE 2020

4.925

beneficiários
ativos

12.023

beneficiários
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Seguro Saúde e Dental

BRADESCO SAÚDE

empresas
aderidas

813

beneficiários
ativos

empresas
aderidas

relatório anual ACATE 2020

Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

480

beneficiários
ativos

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

A ACATE disponibiliza também plano odontológico
em parceria com a Uniodonto, que está há mais de
40 anos no mercado brasileiro, oferecendo segurança
e credibilidade para que a associada possa oferecer
mais benefícios aos seus colaboradores. O plano
proporciona acesso a ótimos profissionais aptos a
garantir o bem-estar e a saúde bucal com preços
diferenciados e acessíveis.
Os contratos têm abrangência nacional, com
opções sem coparticipação e com coparticipação, e
com atendimento em qualquer município do território
nacional.

71

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

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 Segurança e Saúde
Ocupacional, buscando a melhoria da qualidade de
vida no trabalho e o cumprimento da legislação com
agilidade e comprometimento.

20

empresas
aderidas

empresas
aderidas

BRADESCO DENTAL

29

Observatório ACATE

Plano Odontológico

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
no odontológico. A parceria garante valores muito
competitivos com relação ao mercado e um serviço
diferenciado de gestão dos planos junto à Áthina
Corretora (operadora dos planos) e à operadora.

64

Destaques 2020

809

beneficiários
ativos

A ACATE passou a oferecer, a partir de fevereiro de
2019, mais uma opção de operadora de serviços de
Segurança e Saúde Ocupacional, por meio de uma
parceria com o SESI.

2.042

beneficiários
ativos
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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 regulamentador
vinculado ao Ministério da Previdência Social.

12

empresas
aderidas

relatório anual ACATE 2020

83

beneficiários
ativos

Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

A ACATE, em parceria firmada em 2018 com a
Sodexo, disponibiliza os seguintes cartões de 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.

25

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Cartões Benefícios Sodexo

O INDÚSTRIAPREV é um plano flexível de benefícios
previdenciários que traz mais segurança e
tranquilidade para os colaboradores das empresas
associadas, auxiliando na retenção de talentos.
Por meio de contribuições mensais, é formada uma
reserva financeira para a aposentadoria programada,
aposentadoria por invalidez e pensão, assegurando
tranquilidade financeira. Tudo isso gerido por entidade
especialista em investimentos de longo prazo, com
rentabilidade imediata, e sempre em busca dos
melhores resultados para aplicação.

Observatório ACATE

empresas
aderidas

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

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.

2

empresas
aderidas

2

beneficiários
ativos

GOGOOD
A ACATE, em parceria com a GoGood, oferece uma
plataforma completa de saúde e bem-estar para
as empresas associadas. Com uma rede que reúne
cuidado com saúde física e mental, os colaboradores
passam a ter acesso aos serviços de psicólogos
(terapias), academias, personal trainers, aulas online,
nutricionistas e muito mais com até 70% de desconto.
Empresas associadas à ACATE possuem 5% de
desconto na contratação dos serviços.
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Capacitação - Alura – Plataforma de
cursos de tecnologia
Pensando nos colaboradores das empresas
associadas, em agosto de 2020, a ACATE fechou uma
parceria com a Alura, a maior plataforma de cursos
de tecnologia do Brasil. São mais de 1.200 cursos de
capacitação distribuídos em categorias como mobile,
programação, front-end, infraestrutura, design & ux,
data science, marketing digital, inovação e gestão de
empresas.

2

empresas
aderidas

149

Colaboradores
capacitados

relatório anual ACATE 2020

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Recrutamento e seleção - Enlizt

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

4

Empresas
contratantes

Ferramentas - Dell Technologies
A ACATE firmou parceria com a DELL e passou a
oferecer descontos e consultorias exclusivas para
associados na compra de laptops, computadores,
servidores, monitores e acessórios. A empresa é líder de
mercado na venda de notebooks e computadores. Os
descontos oferecidos na compra de produtos chegam
a até R$ 900.

Relacionamento com Polos

A parceria com a Enlizt, firmada em março de
2020, foi pensada para facilitar o operacional do
RH das associadas, automatizando o processo de
recrutamento e seleção. Com a plataforma da Enlizt
é possível dar mais visibilidade para as vagas e
economizar até 80% dos recursos de R&S. Há também
outros benefícios, como divulgação automática
nos portais de vagas (inclusive no portal da ACATE),
aplicação de provas e questionários com correção
automática, entrevistas remotas diretamente na
plataforma, relatório de indicadores de vagas e
candidatos e NPS no processo de contratação da
empresa.

14

empresas
aderidas

Seguros Acate

26

empresas
beneficiadas

Por meio de parceria firmada com a Áthina
Corretora de Seguros em 2016, a ACATE oferece
aos seus associados os Seguros ACATE (Veicular,
Residencial, Empresarial, Equipamentos portáteis, entre
outros), buscando ofertar cada vez mais serviços que
atendam às necessidades das empresas com custo e
qualidade diferenciados.
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Principais indicadores de 2020:
Nas Verticais de Negócios, CEOs e lideranças das
empresas pioneiras do setor de tecnologia sentam
lado a lado com líderes da nova geração de startups
para trocar ideias e compartilhar experiências e
visões de mercado em encontros que acontecem
regularmente desde 2009. Desses encontros, já
surgiram mentorias, parcerias estratégicas, novos
negócios, além de oportunidades de capacitação e
de investimento. Juntas, as empresas desenvolvem
diversas iniciativas buscando gerar oportunidades
de negócios para os participantes, e impactando
positivamente o mercado com o uso da tecnologia e
de modelos de negócio inovadores.

No total, são 295 empresas de tecnologia
organizadas em grupos de interesse em 13 Verticais
de Negócios. São elas: Agronegócios; Construtech;
Economia Criativa; Educação; Energia; Fintech; IoT, Big
Data & AI; Manufatura; Peopletech; Saúde; Security
Tech; Smart Cities e Varejo.

relatório anual ACATE 2020

295 empresas aderidas

representa 27,4% da base de associadas, sendo 59
associadas ligadas aos Polos Regionais ACATE de fora
da Grande Florianópolis

12%
de taxa de crescimento das
empresas aderidas em relação a 2019
Somente em 2020

90%

Relacionamento com Polos

das empresas
participantes do
programa tiveram
acesso a uma das

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

NPS 87
50 eventos e mais de
6 mil pessoas
impactadas

15 rodadas de negócios
2,5 mil

oportunidades
geradas

36

Palavra da Diretoria
Associados

Governança

Benefícios

Programas Estratégicos

Foram realizados 50
eventos que impactaram
mais de 6 mil pessoas –
um aumento de 298% em
relação ao ano anterior. O
NPS (Net Promoter Score)
do programa é de 87.

Em 2020, o formato do
programa mudou devido às
restrições de contato social, por
isso as reuniões passaram a ser
realizadas de forma remota a
partir de março. O novo modelo
possibilitou uma maior adesão
(111%) por parte de empresas
localizadas nos Polos Regionais
fora da Grande Florianópolis, o
que permitiu às Verticais maior
diversidade e abrangência,
fatores decisivos para alavancar
a troca de conhecimento
proporcionada pelas reuniões do
programa.
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Algumas mudanças que marcaram o
programa Verticais no ano de 2020:

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

• Ocorreu a descontinuação da Vertical
Governança e Sustentabilidade.
• Foi criada uma nova vertical: Peopletech.
A Vertical Peopletech, fundada em janeiro/2020,
já possui mais de 15 empresas de base tecnológica
que atuam no desenvolvimento e na comercialização
de soluções para gestão de pessoas. No grupo,
há soluções para recrutamento e seleção, people
analytics, treinamento, avaliação de performance,
operação de ponto e folha, comunicação interna,
bem-estar e saúde organizacional, trabalho remoto,
entre outras. Essa vertical, que é a “caçula” entre as
demais, em seu primeiro ano realizou o maior evento
da história do programa de Verticais, o Peopletech
Summit.

• Redirecionamento da Vertical IoT, que se tornou
Vertical IoT, Big Data & AI. O desenvolvimento
e avanço de novas tecnologias como Big Data
e Inteligência Artificial estimularam o desejo da
ACATE de promover um grupo de conhecimento
e negócios que englobasse essas temáticas.
• Vertical Conectividade & Cloud, que se tornou
Vertical Smart Cities e agora engloba todas
as esferas de Cidades e Espaços Inteligentes
(Smart Cities/Places, Conectividade & Cloud e
Governo Digital).
• Vertical Segurança se tornou Vertical Security
Tech. A Vertical Segurança, antes focada em
Segurança Patrimonial e Pública, agora também
envolve a temática de Segurança Cibernética.

Em 2020 também foram realizadas algumas 		
trocas de diretoria dentro das Verticais:
• Vertical Energia: Ricado Grassmann (Way2)
passou a diretoria para Willian Zanatta (Khomp)
• Vertical Segurança: Reginaldo Sousa passou a
diretoria para Fábio Beal (Porter Group/Kiper)
• Vertical Varejo: André Krummenauer (Involves)
passou a diretoria para Renata Costa (Beepay)
• Vertical Economia Criativa: Arthur Nunes (Plot
Kids) passou a diretoria para Luiza Guerreiro
(Plot Kids)
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A promoção de eventos
é uma prática rotineira
nas Verticais de Negócios.
Tem como foco a troca de
conhecimento e networking,
além de ser um catalisador
de oportunidades de
negócios para as empresas.
Os eventos realizados em
2020 foram, em sua maioria,
webinars com foco em
temáticas de interesse de
cada Vertical. Foram também
realizados três eventos de
grande porte, com destaque
na mídia nacional.

Destaques 2020

Observatório ACATE

Eventos, Cursos e Capacitações

Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Com a temática “Criando pontes entre a
educação e o futuro”, a Vertical Educação da
ACATE realizou em agosto o EdTech Summit
2020, primeiro evento pensado por EdTechs para
EdTechs. O evento reuniu os principais players do
setor educacional e discutiu sobre as dificuldades e
oportunidades de empreender em educação.

9 dias

22h
de conteúdo
NPS 93

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Entre os dias 10 e 12 de novembro, foi realizado o Peopletech
Summit 2020 com o tema “Acelerar e impulsionar a
transformação da gestão de pessoas”. O evento, organizado
pela Vertical Peopletech em seu primeiro ano de existência,
entrou para a história como o maior evento já realizado pelo
Programa de Verticais.

5 trilhas de conteúdo

3 dias

30h de conteúdo

1.765
espectadores únicos

47 palestrantes

+2mil inscritos

1,1 k participantes NPS 95
A programação do evento foi diversa e abrangeu keynotes,
painéis, cases de negócios e mentorias exclusivas com
especialistas em gestão de pessoas. Quase 40% do público
do evento era formado por tomadores de decisão, o que
mostra que o tema gestão de pessoas não se restringe ao
departamento de RH e deve ser prioridade para toda a diretoria
da empresa.

relatório anual ACATE 2020
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OUTROS EVENTOS

A Vertical Energia organizou o Mês da Energia,
evento focado na discussão e capacitação
dos temas de interesse do setor. O evento foi
realizado todas as terças e quintas-feiras do
mês de novembro e trouxe expoentes do setor
para participar e interagir com os participantes
do evento, em uma oportunidade única de
conhecimento e conexão.

9 trilhas

+1,1 k inscritos

26 palestrantes NPS 97

A Vertical Economia Criativa realizou um evento
em parceria com a ACIF no dia 12 de novembro
com a temática “O Futuro do Trabalho”. Um batepapo para entender como as empresas estavam
vendo o futuro dos seus ambientes de trabalho, que
mudanças vieram para ficar e que modelos estavam
sendo adotados. Alguns dos convidados foram Dione
Teodoro, Head of People da Intelbras, e Tiago Alves, CEO
da Regus e Space.
A Vertical Construtech apresentou uma série de
cinco webinars com foco em auxiliar Proptechs e
Construtechs com tendências, inovações, reflexões
do cenário atual e futuro do mercado de construção
civil e imobiliário. Líderes representantes da Vertical
Construtech e convidados de peso do mercado
de construção civil-imobiliário discutiram temas
e trouxeram inovações sobre o contexto atual,
tendo como base todas as etapas do ciclo do
ativo imobiliário, material produzido pela Vertical
Construtech. Contou com convidados como Caixa
Econômica Federal, Prevision, Sienge, Paramis Capital,
Rede Vistorias e Expeer.

A Vertical Energia organizou cinco webinars em
2020 com a participação de especialistas da Renault,
Nissan e BYD, no caso de mobilidade elétrica. Um
grande foco do grupo também foi a aproximação com
corporates, para entender suas relações com inovação
por meio de reuniões com o grupo. Foram feitas com
Andrade Gutierrez, EDF e ENEL.
A Vertical Agronegócio também realizou
webinars com os temas “A importância do
associativismo no setor agro” e “Meio ambiente,
uma agenda prioritária e estratégica para o agro”.
Os eventos exploraram fatos como a convergência
entre produção e conservação dos recursos naturais
e a responsabilidade socioambiental na origem.

Outra iniciativa de relevância foi o Varejo Talks,
organizado pela Vertical Varejo. Contou com cinco
edições mensais para membros da Vertical com as
temáticas vendas, dados, pessoas, investimentos e
propósito.

relatório anual ACATE 2020
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Rodadas de
Negócios
Um dos principais focos do programa é a geração de negócios
e 2020 entrou para a história como o ano com o maior número de
rodadas de negócios. Foram mais de 15 rodadas, com cerca de 25
players estratégicos, sendo a maioria em formato remoto ou híbrido.

Destaques:
Vertical Construtech
Vertical Educação

aproximações com Tecnisa, Pride
Construtora e Terracotta Ventures.
aproximações com a Bossa Nova Invest,
Consulado Britânico, UNIASSELVI e AWS
Ed Start.

Vertical Energia

aproximações com Andrade Gutierrez,
Enel e EDF.

Vertical Peopletech

aproximações com Brognoli e Studio Z.

Vertical Saúde

aproximações com Baia Sul, Unimed,
Hospital e Maternidade Jaraguá,
Hospital de Olhos de Joinville e Univen.

Vertical Smart Cities
Vertical Varejo

relatório anual ACATE 2020

aproximações para apresentação de
pitch no Inovacity Digital e Inovabra.
aproximações com Raízen, Grupo
Mundial Mix, CLAMED, Casa&Video,
Panvel e Koerich.

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa
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Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Visibilidade
Um dos propósitos do programa
de Verticais é aumentar a visibilidade
do grupo e, consequentemente, das
empresas participantes. Algumas dessas
ações se destacaram em 2020.

Vertical Smart Cities: participação da
vertical, representada pelo Diretor Diego
Brites Ramos, nos eventos CASE Startup
Summit, Corporate Academy - edição Smart
Cities, Greentech America Latina, Smart City
Session 2020 e em matérias do Tech SC.

Vertical Agronegócio: Participações
em entrevistas do Tech SC (como vertical
ou empresas aderidas) e em eventos do
Agtech Garagem (com a representação
da Diretora, Juliane Blainski). Participação
em grupo na vitrine virtual da Agrishow
Experience, maior feira agro virtual da
América Latina. O maior destaque foi a
exibição de uma matéria exclusiva no
Canal Rural, que revelou o trabalho da
Vertical Agro como modelo associativista
e exibiu nacionalmente a aplicação
das tecnologias desenvolvidas pelas
empresas do grupo no campo.

Vertical Saúde: participação do diretor
Walmoli Gerber Júnior representando a
Vertical em eventos como a iniciativa FIS e
em webinars da ACM, Inovabra, Cbex, Global
Summit Telemedicine e Digital Health, entre
outros. A Vertical também foi reconhecida
na mídia pela campanha de doação de
computadores para alunos de escolas
públicas, realizada durante a pandemia.
Outro destaque foi a produção da série
“Pílulas de Conhecimento”, com vídeos
explicando a aplicação de tecnologias das
empresas aderidas na saúde.

Vertical Manufatura: participação do
diretor Túlio Duarte como palestrante no
Manufacturing Summit, evento que reuniu
grandes indústrias de manufatura. Outro
destaque foi a participação do membro
Ricardo Rabelo na coordenação da
Estratégia Nacional de Indústria 4.0.

Vertical Varejo: contratação de uma
profissional terceirizada para operacionalizar
o Plano de Visibilidade da Vertical
Varejo, que consiste na criação de uma
Comunidade Varejo no Linkedin, além da
produção de artigos, blogposts, newsletters
e conteúdos para as redes sociais da ACATE.
O plano vai até abril de 2021.
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Verticais de Negócios:
expansão polos regionais
Um dos maiores focos da ACATE e do
programa de Verticais em 2020 foi a expansão
para os Polos Regionais de fora da Grande
Florianópolis. Para atingir este objetivo, foram
realizadas diversas apresentações do programa
Verticais exclusivas para determinados Polos
Regionais, como Blusoft, Deatec e Softville. A
ação teve como resultado a adesão de 31 novas
empresas ao Programa, o que representa um
aumento de 111% em relação ao ano anterior.
Além dessas aproximações individuais,
um grande evento foi realizado nos dias 22
e 23 de setembro. O Conecta Verticais, que
teve como propósito apresentar de forma
dinâmica as Verticais de Negócios e os
Grupos Temáticos da ACATE para os Polos
Regionais. Foram quatro trilhas focadas em
empresas de diferentes setores da economia,
com a apresentação do programa e um
painel com especialistas sobre indústria
4.0, vendas, relação com colaboradores e
cidades inteligentes. Ao todo, foram:

389

inscritos

15

Destaques 2020

Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

GRUPOS
TEMÁTICOS
Os Grupos Temáticos funcionam como horizontais
ou transversais que discutem temas de interesse das
empresas associadas independente do nicho em que
atuam ou do nível de maturidade. Atualmente, existem
cinco grupos temáticos.

O grupo Internacionalização ACATE tem o propósito
de consolidar uma cultura de internacionalização
nas empresas, contribuindo para que sejam mais
competitivas e sustentáveis. Entre os destaques de 2020
estão a criação do regimento do grupo, a realização
de quatro encontros entre empresas associadas em
processo de internacionalização e a organização e
execução de cinco webinars com especialistas. Ao todo,
mais de 1 mil pessoas foram impactadas.

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

O grupo temático Mulheres ACATE tem como
propósito “fortalecer o protagonismo feminino
no universo tech e, assim, transformar a cultura
empreendedora, impactando o nosso ecossistema e
o tornando mais igualitário, justo, criativo, inovador e
diverso”.
Em 2020, o grupo completou dois anos de existência
e realizou uma série de ações. Primeiro, Gisele
Machado, da associada Halo Notoriedade Empresarial,
tornou-se oficialmente diretora do Mulheres ACATE.
Também foram organizados quatro grupos de
trabalho, seis webinars com mais de 500 participantes,
dois happy hours virtuais, nove talks sobre
conhecimento, além da criação de uma Newsletter
quinzenal, que já está em sua 12ª edição.

722

visualizações

palestrantes

relatório anual ACATE 2020

Conversa sobre Finanças,
Inovação e Igualdade de Gênero

Conversa sobre
Síndrome da Mulher Maravilha
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O Programa ACATE Startups tem como propósito
“atuar como parceiro relevante na criação de um
ambiente que promova a criação e crescimento das
startups catarinenses”. Estão reunidas neste Programa
diversas oportunidades para as empresas que
estão iniciando a sua jornada: convênios, isenção de
mensalidade, benefícios com parceiros do programa,
eventos, mentores e muito mais.

Em 2020, o Programa foi reestruturado e
passou a se organizar a partir de quatro
pilares principais:
Formação empreendedora:
mentorias com especialistas, eventos
e workshops com lideranças, curadoria
de conteúdos e oportunidades.
Networking: rede com cerca de 300
empresas participantes e conexão com
demais programas da ACATE (Verticais
de Negócios, Grupos Temáticos, LinkLab
e MIDITEC).
Perks e convênios: benefícios que
as startups recebem dos parceiros
ACATE, com o objetivo de desonerar a
aquisição de serviços básicos.
Associativismo: condições
especiais para associação durante os
18 primeiros meses.

relatório anual ACATE 2020

Destaques 2020

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Uma das ações do pilar
Networking foi a criação do
grupo Marketing e Vendas ACATE
Startups, que tem como objetivo
reunir lideranças de startups de
diferentes segmentos para discutir
as melhores práticas de marketing
e vendas. São mais de 30 líderes,
sendo 80% CEOs ou sócios,
distribuídos nos polos regionais
de Santa Catarina. Lançado em
outubro, o grupo realizou três
encontros em 2020.

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Em 2020,

mais de 230
startups

estiveram ativas
no Programa.

Além disso, foram realizados
dois eventos, com as temáticas
“Os principais desafios até 1MM de
ARR” e “Pivotando com velocidade
na crise - Validação de produtos
durante a quarentena”.
O ACATE Startups obteve NPS
médio de 82 nos três projetos
realizados ao longo do último
trimestre do ano: Perks, Grupo
Marketing e Vendas ACATE
Startups e Rede de Mentores.
Evento: Comissionamento de time
comercial e marketing
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O Grupo Temático Investimentos
ACATE tem como propósito ampliar
o volume de recursos disponíveis
para empresas de tecnologia do
ecosssistema. Em 2020, realizou
duas rodadas de investimentos
e oportunizou a 12 empresas
apresentarem seus modelos de
negócios para tomadores de
decisão da Linx e da Domo.
Em junho, o Investimentos
ACATE realizou um webinar com o
tema “Captação de Recursos de
M&A no Cenário Atual”. O objetivo
era aprofundar um pouco mais
o conhecimento sobre o assunto
junto às empresas do ecossistema.

Destaques 2020

Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

A Rede de Investidores Anjo - RIA SC é uma iniciativa que visa atrair e conectar
investidores anjo de Santa Catarina e aproximá-los de empreendedores que
buscam apoio para seus projetos de base tecnológica. A iniciativa 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 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.
Em 2020, os fóruns presenciais realizados no Centro de Inovação ACATE
Primavera foram substituídos quase que integralmente por fóruns nacionais online. O ano encerrou com 56 investidores no núcleo de Santa Catarina, o que
representa 12,1% da rede nacional.
Foram realizados dois Fóruns RIA com o Núcleo SC, de maneira remota, o
primeiro em março e o segundo em novembro. O primeiro fórum contou com
a presença de 14 investidores e a apresentação de duas startups; o segundo
contou com 15 investidores, representando 27% do total do núcleo, e quatro
empresas.
Esses encontros resultaram em dois investimentos: um na empresa Molde.
me e outro em uma empresa não divulgada pela Anjos do Brasil, por não ter sido
diretamente investida por membros do núcleo catarinense.

relatório anual ACATE 2020
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Outro marco importante de 2020 foi o início da
expansão do MIDITEC, por meio da implementação da
metodologia na incubadora Softville, localizada em
Joinville, em um dos polos regionais da ACATE.

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

MIDITEC em 2020:
29 startups incubadas
Startlab (16 startups)

Growthlab (13 startups)

A incubadora de empresas MIDITEC
é gerida pela ACATE e tem como
mantenedor o Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas de Santa Catarina
(SEBRAE/SC). Em 2020, completou 22
anos de história e passou por uma
grande mudança, incorporando o
programa Startlab e mudando sua sede
do CIA Primavera para o CIA Sapiens.
Com essas mudanças, a incubadora
passou a apoiar empresas desde a
fase inicial de validação até a fase de
tração e escala, posicionando-se como
um programa que possui uma jornada
completa de desenvolvimento de
negócios.

relatório anual ACATE 2020

16
incubadas
na modalidade
residente

13
incubadas
na modalidade
não residente

Espaço do MIDITEC - Sapiens Parque

Para apoiar a jornada do empreendedor durante
o programa de incubação, o MIDITEC contou, em
2020, com uma rede de 12 consultores em diferentes
áreas de negócio, como jurídico, financeiro, comercial,
gestão e desenvolvimento pessoal, e com uma rede
com mais de 50 mentores. O MIDITEC também auxilia
os empreendedores por meio de programas de apoio:
Programa de Gestão Estratégica (PGE), Programa
de Alavancagem Comercial (PAC), Programa de
Desenvolvimento Empreendedor (PDE), Programa
de Captação de Investimentos (PCI) e Programa de
Finanças Estratégicas (PFE).

Além das startups incubadas atualmente pelo
MIDITEC, já passaram pelo Programa 124 empresas,
sendo 93 ativas, resultando em uma taxa de
sobrevivência dos negócios de 75%. No entanto, se
fizermos um corte apenas dos últimos cinco anos
(2016 a 2020), dos 41 negócios graduados, 95,13%
continuam ativos.
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Aprovações em Editais

Projeto FINEP

Samsung Creative Startups Batch #5

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) apoiou o MIDITEC
por meio de uma subvenção destinada ao projeto do CIA Sapiens
Parque, local em que está instalada a sede da incubadora. O recurso
foi concedido por meio da rubrica de consultorias e destinado ao
Programa de Alavancagem Comercial (PAC) e ao Programa de Gestão
Estratégica (PGE) que, juntos, apoiaram 17 empresas.

O Samsung Creative Startups é um projeto de aceleração de
startups da Samsung, em parceria com a Associação Nacional
de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec) e o Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação
(CCEI). Para o Batch #5, foram pré-selecionadas 17 incubadoras e
uma aceleradora. A chamada teve por objetivo selecionar até 20
empreendimentos do país, sendo 10 especificamente da região
Norte. Os projetos sinérgicos aos setores de interesse do programa
receberão aporte financeiro de até R$ 200 mil livres de equity, além
de treinamentos, assessoria, mentoria e suporte às atividades de
Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação. As atividades de apoio terão
duração de até nove meses.
Foram pré-selecionados 40 projetos de sete estados: Amazonas,
São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Alagoas e
Pernambuco. Desses, 14 foram aprovados para participar do
programa de aceleração, e duas empresas escolheram o MIDITEC
para dar suporte durante a jornada no programa (Magroove e
CogniSigns).
O MIDITEC auxilia as empresas por meio da aproximação com o
ecossistema de tecnologia de Santa Catarina e da conexão com
mentores, consultores e empreendedores que possam auxiliar as
empresas nas dificuldades atuais e futuras.

Projeto da FAPESC
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa
Catarina (Fapesc) lançou em 2020 o Edital de Chamada Pública Fapesc
nº 24/2020 - Programa de Incentivo às Incubadoras de Empresas
Catarinenses, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo
inovador, competitivo e sustentável, apoiando iniciativas que visem a
manutenção e criação desses negócios. O edital permitia propostas no
valor de até R$ 150 mil para incubadoras de empresas em operação e
de até R$ 100 mil para incubadoras de empresas em implementação.
Ao todo, 26 incubadoras e pré-incubadoras foram aprovadas, entre
elas, o Programa MIDITEC, com um projeto no valor do teto do edital. Este
recurso será destinado aos programas estratégicos oferecidos para as
startups e à criação de novos programas, e também à manutenção e
melhoria do espaço.

Empresas selecionadas no Samsung Creative Startups Batch #5:

relatório anual ACATE 2020
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Projeto de Expansão do MIDITEC em parceria
com SEBRAE
Um projeto de extrema relevância para o
ecossistema foi iniciado em 2020. Por meio de uma
parceria entre ACATE, Ágora Park, SEBRAE e Softville, o
MIDITEC expandiu sua metodologia de incubação para
outra região do estado pela primeira vez. O projeto
piloto foi realizado na incubadora Softville, em Joinville.
O projeto foi iniciado no segundo semestre de 2020
e será finalizado no primeiro semestre de 2021. Foram
realizadas mais de 25 reuniões de acompanhamento
com cinco empresas incubadas de Joinville (Learni,
Hollox, Cliente Smile, Inboarding e Alba), dois workshops
de capacitação sobre a metodologia de incubação
MIDITEC (totalizando 16 horas de treinamento) e 20
encontros entre as equipes das incubadoras para
realização do projeto.

Observatório ACATE

Eventos, Cursos e Capacitações

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

MIDITEC Week
Em agosto, foi iniciado o trabalho de sensibilização
e prospecção para o Processo Seletivo de startups
MIDITEC 2020 com a realização da MIDITEC WEEK,
uma semana inteira de conteúdo com o objetivo de
posicionar a marca e atrair potenciais leads.
O evento remoto foi realizado entre os dias 24 e
28 de agosto, com transmissão pelo YouTube, e os
conteúdos foram organizados seguindo a jornada
que uma startup percorre dentro do programa de
incubação - da validação à captação de recursos e
investimentos.
A MIDITEC Week reuniu seis palestrantes, cinco horas
de conteúdos, 218 startups e 332 pessoas inscritas na
semana do evento, alcançando um NPS de 100. Das
startups inscritas no Processo Seletivo, 18,2% fizeram a
inscrição a partir da MIDITEC WEEK.

Reconhecimentos

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Projetos para 2021

Processo seletivo de startups
O objetivo do processo de seleção é captar
negócios com potencial de crescimento, alinhados
com a cultura do Programa e que se encaixem nos
critérios de avaliação. O processo seletivo 2020 foi
realizado em quatro grandes etapas (inscrição,
avaliação de propostas, entrevistas e banca final), de
agosto a novembro.

59

startups
inscritas

4,5%

12

startups
selecionadas

das startups inscritas eram de
fora da Grande Florianópolis

Participação de 19 avaliadores externos:

Ismael Silva, Gabriel Sant’Ana Palma Santos, Miguel
Rivero, Rodrigo Lóssio, Marcos Fantazzini, Marcelo
Cazado, Roberta Perdomo, Maristela Paes Leme,
Walmoli Gerber, Marcos Paulo Matias, William Zanata,
Túlio Duarte, Bruno Rodrigues, André Tioda, Lui Von,
Renata Oliveira, Marcos Regueira, Arthur Nunes, Sérgio
Pereira e Valmor Rabelo;

Marca do projeto

Workshop I Projeto SEBRAE de Expansão da
Metodologia MIDITEC

relatório anual ACATE 2020

Dia 01 da MIDITEC WEEK - “Founders Fit X Product Fit: o que
você precisa fazer para validar a sua visão do produto”
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Monitoramento e acompanhamento das
startups
Mudanças no Modelo de incubação

Akropoli

Aplicatfy

Digital Engage

Food Analytics

Leevo

Panthro Tec

Rentsy

Aquila

Auten

Donc!

Nextfit

Pecsmart

Relacionamento com Polos

Em 2020, a jornada MIDITEC foi reestruturada,
incorporando a jornada do programa Startlab.
Assim, a trajetória da startup dentro da
incubadora passou a contar com duas fases:
Startlab e Growthlab. Dentro delas, há quatro
etapas de incubação: validação e geração
de demanda (Startlab) e tração e escala
(Growthlab).

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Entendeu-se que as startups possuem
particularidades de acordo com o mercado
em que atuam, o que inviabiliza a adoção de
um período regular para todas as empresas
dentro do programa. O objetivo, porém, é que a
jornada seja fluida em todas as etapas, por isso
foi estimado um período médio para cada uma
das fases, podendo a startup passar por elas de
acordo com a sua realidade. Para a fase StartLab,
a duração média é de 12 meses, para a fase
GrowthLab, a duração média é de 18 meses.

Etapa 3 - Entrevista
com empreendedores
participantes do
processo seletivo

Gráfico representativo da jornada MIDITEC e suas fases e etapas
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Entregas do Programa de Incubação

Consultoria

Acompanhamento e check-ins

A rede de consultores MIDITEC tem o objetivo de
auxiliar os empreendedores em sua jornada dentro do
programa de incubação. Para isso, o MIDITEC conta com
um time de especialistas em 10 áreas-chave para a
criação de novos negócios: administrativo e financeiro;
comunicação e marketing digital; contabilidade; gestão
estratégica e modelo de negócio; investimentos e
capital de risco; jurídico; marketing e vendas; recursos
humanos e desenvolvimento pessoal e organizacional.
Em 2020, foram mais de 400 horas de consultorias, com
uma média de 14 horas para cada empresa.

Os check-ins são reuniões quinzenais ou
mensais, dependendo da etapa em que a startup
se encontra, feitas para acompanhar a evolução ao
longo da jornada. Em 2020, foram feitos 545 checkins com 41 empresas, totalizando 407 horas de
acompanhamento.

Qualificação e assessoria para as startups
Treinamentos
Os Talks MIDITEC têm como objetivo capacitar os
empreendedores e equipe das startups incubadas em
diferentes eixos de atuação do negócio. Ao longo de
2020, foram realizados 12 Talks, totalizando mais de 18
horas de capacitação.

Relacionamento com Polos

Mentoria
A rede de mentores conta com 57 especialistas nas
áreas de finanças, investimentos, customer success,
marketing, vendas, captação de investimentos,
precificação, modelo de negócio, gestão de pessoas,
internacionalização, produto, tecnologia, LGPD,
propriedade intelectual e visão estratégica. Ao longo
de 2020, a rede atendeu 47 empresas, totalizando mais
de 114 horas de mentorias.

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Encontro de boas-vindas 2020, com as 12 startups selecionadas
para o Programa

Roda de CEOs
A Roda de CEOs é um momento de conversa entre
os principais agentes das startups. Tem como objetivo
o compartilhamento de experiências sobre temas e
desafios que englobam o mundo das lideranças. Ao
longo de 2020, foram realizados 10 encontros.

Eventos para networking
Encontro de boas-vindas
Talk - Propósito: A fórmula para o crescimento de uma cultura forte

relatório anual ACATE 2020

O Encontro de boas-vindas é um dos primeiros
contatos entre as startups selecionadas e o time
MIDITEC, e tem como objetivos recepcionar os novos
empreendedores, apresentar o Programa (metodologia,
rotinas e boas práticas) e alinhar expectativas.

Roda de CEOs do MIDITEC
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Programas de apoio

Tem como objetivo melhorar o desempenho dos
empreendedores, fomentando o autoconhecimento,
a liderança consciente e a gestão de pessoas. Por
meio de ferramentas, os empreendedores traçam
de forma estruturada as estratégias para o seu
autodesenvolvimento, alinhado aos objetivos da
empresa. O programa contou com a participação
de 12 startups. Ao todo, foram 46 horas dedicadas ao
programa, divididas em workshops e consultorias.

Workshop - Programa de Desenvolvimento Empreendedor

relatório anual ACATE 2020

Tem como objetivo construir um método de vendas
confiável para acelerar a escalada comercial das
startups por meio da estruturação e acompanhamento
de seus processos comerciais. Em 2020, dez empresas
participaram do PAC. Foram 42 horas dedicadas ao
programa, divididas em três workshops e três horas de
consultoria com cada empresa.

Workshop PAC - Estratégia e definição de ICP

Tem como objetivo auxiliar os empreendedores
incubados na definição das diretrizes estratégicas, que
vão desde a revisão do modelo de negócio à definição
dos OKRs, gerando o plano de gestão estratégica
de cada empreendimento. Em 2020, sete empresas
participaram do PGE, sendo 35 horas dedicadas ao
programa.

Programa de Gestão Estratégica (PGE) aplicado à Vibbra!
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Graduação de empresas
A graduação das empresas é realizada quando
elas completam a jornada de incubação junto ao
MIDITEC.
Ao completar o período vigente em contrato, as
empresas passam de incubadas para pós incubadas.
Neste estágio, elas têm a possibilidade de se manter
próximas ao programa pelo período de 12 meses, com
acesso à rede de consultores.
No final de 2020, quatro novas empresas foram
graduadas: Airbox, Asksuite, Canopy e Omnihunter.

empresa J

empresa I

empresa H

empresa G

empresa F

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Programa de Captação de Investimento (PCI) tem como objetivo avaliar, diagnosticar e demonstrar
o quanto a startup está próxima do modelo “ideal”
de empresas buscadas por investidores de capital
de risco, sejam eles anjos ou fundos. A metodologia
utilizada se chama Scorecard e é comumente
utilizada para avaliação de ativos intangíveis por
ser mais aplicada à realidade de empresas iniciais,
que atuam com tecnologias inovadores. Em 2020, o
PCI contou com a participação de nove empresas,
sendo 36 horas dedicadas ao programa, divididas em
diagnóstico e consultorias.

empresa A

Programa de Finanças Estratégicas (PFE) tem como objetivo capacitar os empreendedores
e gestores em Finanças Estratégicas para
estruturar e direcionar na tomada de decisões
que criem valor para o negócio. O programa teve
a participação de dez empresas em 2020, com
22 horas dedicadas ao programa, divididas em
workshops e consultorias.

Observatório ACATE

empresa E

Benefícios

Destaques 2020

empresa D

Rede de Inovação

Propósito e Valores

empresa C

Associados

Governança

empresa B

Palavra da Diretoria

Airbox

AskSuite

Canopy

Omni Hunter

Workshop PFE - A estratégia e a criação de valor da empresa

PCI - Diagnóstico das empresas participantes
Cerimônia de graduação das quatro empresas que
finalizaram o processo de incubação em 2020

relatório anual ACATE 2020
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Empresas incubadas
Residentes

Não residentes

Doação modal
Como parte do modelo de
sustentabilidade financeira da
incubadora, as empresas assinam
um acordo de doação modal
no momento em que entram no
programa. Esse acordo compreende
a doação de 2% de cada evento
de liquidez ocorrido durante a
incubação e nos 12 meses após
o término do contrato. A doação
pode chegar a até R$ 20 mil e
é negociada entre a empresa
incubada e a equipe MIDITEC. O
acordo também demonstra que os
empreendedores MIDITEC vivem a
cultura de give-back.
Em 2020, algumas incubadas
realizaram a doação: Omnihunter,
Airbox, Asksuite e Anestech. No total,
foram arrecadados R$ 9,8 mil em
doação modal.

relatório anual ACATE 2020

Akropoli

Aplicatfy

Beepay

Beupse

Aquila

Food Analytics

Panthro Tec

Assetway

Certul

Digital Engage

Fluid

Leevo

Kartado

Keeps

Nextfit

Openbox

Liben

LotsApp

Nonno

Rentsy

Vibbra

Voltbras

Zipper

Ritmo do Esporte

Auten

Donc!

Pecsmart
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LinkLab Primavera
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, por outro, é dado às
startups uma grande oportunidade de aproximação
com o mercado. O ecossistema em que o LinkLab
está imerso, a mediação nos relacionamentos e a rica
programação de eventos garantem um ambiente que
favorece o sucesso das corporates e das startups.
As grandes empresas envolvidas no LinkLab têm
a inovação como objetivo, sendo ela disruptiva
ou incremental. Para auxílio e apoio no processo
de inovação, o LinkLab facilita a conexão com o
ecossistema do país e com startups que dispõem
de tecnologias e soluções inovadoras. Além disso, a
disponibilização do espaço físico permite às corporates
introduzir seus colaboradores em um ambiente que
respira inovação.
O LinkLab possui três unidades físicas e uma virtual,
mas, diante do contexto pandêmico de 2020, todos os
processos foram adaptados para permitir a realização
à distância. A partir de um trabalho conjunto entre
todas as unidades, o LinkLab fechou 2020 com 30
corporates participantes do programa, 32 startups
conectadas e 36 projetos de inovação ativos.

relatório anual ACATE 2020

11 corporates e 16 startups
conectadas em 2020

17 projetos ativos

LinkLab São José

5 corporates e 9 startups
conectadas em 2020

LinkLab Ágora

11 corporates e 7 startups
conectadas em 2020

7 projetos ativos

12 projetos ativos

LinkLab Virtual

2 corporates

conectadas em 2020
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2020
LinkLab Primavera: 10 corporates

LinkLab Ágora: 11 corporates

LinkLab São José: 5 corporates

Em maio de 2020, foi inaugurada a Unidade
Virtual do LinkLab, criada para as corporates que
estão fisicamente longe dos hubs físicos e querem
se beneficiar da Rede LinkLab. Nesta modalidade
integraram duas novas corporates:

relatório anual ACATE 2020
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LinkLab Reinvent
Para auxiliar as corporates a se reinventarem
no cenário pandêmico de 2020, a ACATE, por meio
do LinkLab e do time de Transformação Digital da
ACATE, criou uma iniciativa exclusiva chamada
LinkLab Reinvent. Por meio de parcerias estratégicas
entre corporates e startups, o programa impulsionou
ações de combate à crise da COVID-19, apoiando as
empresas na continuidade dos seus negócios e do
processo de inovação.

Principais resultados:

13
corporates

participantes

22
desafios

mapeados

relatório anual ACATE 2020

21
soluções
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Evolução da
metodologia do
LinkLab
Em 2020, a forma de conexão entre corporates e
startups foi reestruturada, passando a ter como base
desafios de inovação aberta existentes nas áreas
internas. Com isso, foi identificada a necessidade
de uma metodologia que norteasse o processo,
do mapeamento dos desafios com as áreas ao
lançamento para as startups.
Foi realizado um trabalho de design thinking, que
envolveu entrevistas de empatia, benchmarkings com
outros programas e sessões de cocriação. A partir daí,
desenvolveu-se a metodologia Challenges, composta
por três etapas principais: mapeamento das áreas
internas e a relação de cada uma com a inovação;
captação de desafios diretamente com as áreas de
negócio selecionadas; e detalhamento e descrição dos
desafios para publicação em landing pages próprias
de cada corporate.
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Seleção de startups
Para impulsionar a conexão das corporates com
as startups do ecossistema de inovação do Brasil,
são realizadas campanhas de captação a cada
seis meses. O objetivo dessas campanhas é captar
soluções para resolver os desafios das corporates.
O encerramento de cada campanha é marcado
pela realização do LinkLab Open Day, um evento
em que integrantes das corporates apresentam os
desafios para as startups, que podem interagir e tirar
todas as dúvidas antes de se inscrever.
Em 2020, devido à pandemia, a primeira
campanha foi realizada em junho e a segunda em
outubro. Com a reestruturação das conexões com
base nos desafios, a estratégia das campanhas
também mudou e passou a focar na divulgação
dos desafios mapeados. A equipe se mobilizou para
fazer a divulgação por meio de redes sociais, e-mail
marketing e rede de parceiros. O resultado foi a
captação de um número recorde de startups.

A aplicação desta metodologia também foi
importante para difundir a inovação aberta nas
áreas internas, pois o processo envolveu mais de 300
colaboradores das corporates.
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CAMPANHA DO 1º
SEMESTRE - JUNHO/2020

226

22

109

328

startups inscritas

desafios divulgados

corporates

participantes no
LinkLab Open Day

CAMPANHA DO 2º
SEMESTRE - OUTUBRO/2020

143

53

18

158

startups inscritas

corporates
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Para além das campanhas, as inscrições
para o LinkLab permaneceram abertas o ano
inteiro. Em 2020, foram:

559 startups

inscritas, sendo 54% de fora de Santa Catarina,
fortalecendo a atuação nacional do programa

20 onboardings
realizados com as startups

574 pitches

realizados nas três unidades (momento em que
as startups se apresentam para as corporates),
fechando o ano com 32 startups conectadas
Uma das ações que contribuiu para que esses números
fossem alcançados em 2020 foram as parcerias firmadas
com outros hubs e com programas de incubação/
aceleração de startups do Brasil. Ao todo, nove parcerias
foram firmadas e auxiliaram na divulgação dos desafios para
outras comunidades: Nexus, Raja Valley, Softville, INCIT, Cinco
Incubadora, inovabra, Hotmilk, Manguezal e Comunidade
Costa Valley.
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Acompanhamento de corporates
Em 2020, foram realizadas reuniões presenciais e
remotas com as corporates da Rede LinkLab, sendo
oito reuniões de unidades, quatro reuniões gerais
(com todas as corporates da rede) e 176 check ins
individuais.
As reuniões mensais de alinhamento conjunto com
as corporates são muito importantes para que todas
as informações relacionadas a comunicação, repasses
do ecossistema, acompanhamento e resultados do
programa sejam expostas para o grupo e, também,
para que a equipe possa ouvir as necessidades das
corporates. Nas reuniões individuais, o objetivo principal
é entender os processos específicos de cada corporate
para que a equipe possa auxiliá-los nas etapas de
inovação e para que o acompanhamento e conexão
com a startup sejam mais fáceis.

Acompanhamento de startups
As startups selecionadas para o LinkLab passam
a habitar o espaço físico durante o desenvolvimento
dos projetos com as corporates. O acompanhamento
é feito mensalmente pela equipe do programa e
tem como objetivo apoiar o relacionamento entre
corporates e startups. Além disso, a equipe atua como
ponto de conexão entre empreendedores, ecossistema
e parceiros do LinkLab. Em 2020, foram realizadas 236
reuniões com startups para acompanhamento do
desenvolvimento dos projetos com as corporates e do
crescimento do negócio.
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Ainda em 2020, mais um benefício foi disponibilizado
para as startups vinculadas ao Linklab: o Programa
de Mentorias da Acate, em parceria com a Rede de
Inovação de Florianópolis. O programa foi criado
para auxiliar as startups associadas à ACATE, e que
participam dos programas estratégicos LinkLab,
MIDITEC e/ou ACATE Startups, nas tomadas de decisões
e no impulsionamento de seus negócios. O processo
é feito por meio da conexão com empreendedores e
empresários voluntários e mais experientes.

LinkLab Talks
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Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

painel com especialistas, seguidos de um momento
para perguntas e integração entre os participantes.
Em fevereiro, o evento foi realizado na unidade
LinkLab Ágora, em Joinville, com o tema “O que startups
e corporates ganham com a inovação aberta?”, e
contou com cerca de 50 participantes.
Em março, o LinkLab Talks foi realizado na unidade
de São José, com o tema “Sua startup faz Customer
Success de verdade?”. A última edição presencial
do ano contou com a participação de cerca de 60
pessoas.

Os eventos realizados para as corporates do
LinkLab em 2020 tiveram como foco desenvolver os
colaboradores em inovação e conectar startups para
resolver os desafios. Já os eventos voltados para as
startups do programa foram definidos a partir de
demandas e dúvidas que surgiram nas reuniões de
acompanhamento.
A partir de março, devido à pandemia, todos os
eventos foram adaptados para o formato remoto e,
com isso, foi possível impactar um grande número de
pessoas em diferentes localidades.
No início do ano, foram realizados dois LinkLab
Talks, encontros mensais presenciais e itinerantes
envolvendo temas de interesse de startups e
corporates. Os talks são em formato de palestra ou

LinkLab Talks na unidade Ágora, em fevereiro de 2020
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Em julho, foi realizada a 6° Edição do LinkLab
Open Day, pela primeira vez em formato on-line,
o que permitiu ao LinkLab romper barreiras físicas
e fortalecer sua atuação nacional, contando com
startups participantes de vários estados do Brasil. O
evento contou com a participação de 22 corporates
(Ambev, ArcelorMittal, Bloco, CLAMED Farmácias,
Code7, CTG Brasil, Engie, Fort Atacadista, Governo de
Santa Catarina, Hippo, Koerich, Orbenk, Ostec, Porto
Itapoá, Realize, Seta Engenharia, Schulz, Teltec, Tigre,
Unimed Grande Florianópolis, WEG e YouCast) e 328
participantes.

6ª edição do LinkLab Open Day permitiu ampliar capilaridade
ao ser realizado de forma remota

relatório anual ACATE 2020
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A 7ª edição do LinkLab Open Day foi realizada
em outubro, também de maneira remota. Em novo
formato, o evento foi dividido em três tardes e
contou com a participação de 18 corporates (Ambev,
ArcelorMittal, Cesusc, CLAMED Farmácias, CTG Brasil,
Engie, FCDL, Governo de Santa Catarina, Grupo ND,
Koerich, Orbenk, Porto Itapoá, Realize, Schulz, Seta
Engenharia, UNIASSELVI, Unimed Grande Florianópolis e
Univen) e 158 participantes.

Para a 7ª edição, estrutura do LinkLab Open Day passou por
mudanças, que ampliaram as possibilidades de interação
entre corporates e startups
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Innovation Kickoff
Em 2020, o LinkLab passou a realizar também o
Innovation Kickoff, um evento que tem como objetivo
difundir a inovação nas áreas internas das corporates.
Foram quatro edições realizadas ao longo do ano, todas
em formato remoto: em junho, a edição People (focada
nas áreas de gestão de pessoas); em setembro, as
edições Comercial, Marketing & Vendas e Financeiro; e, em
dezembro, a edição Logística.
Os eventos contaram com a participação de
convidados externos falando sobre inovação em cada
uma das áreas e compartilhando experiências, painéis
com startups relacionadas ao segmento do evento, além
de trilhas ou pitches com as startups - momentos em que
os colaboradores das corporates têm a oportunidade
de acompanhar a apresentação de uma solução de
tecnologia para um assunto de interesse.

Innovation Kickoff entrou para
o rol de eventos realizados
pelo LinkLab em 2020
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Innovation Kickoff
People Edition

Innovation Kickoff Comercial
Marketing e Vendas

Junho/2020

Setembro/2020

39 participantes
de 13 corporates

73 participantes
de 8 corporates

Innovation Kickoff
Financeiro

Innovation Kickoff
Logística

Setembro/2020

Dezembro/2020

39 participantes
de 13 corporates

29 participantes
de 10 corporates

ArcelorMittal, Engie, Fort Atacadista,
Governo de Santa Catarina, Hippo,
Koerich, Orbenk, OSTEC, Porto Itapoá,
Schulz, Seta Engenharia, Teltec e
Unimed Grande Florianópolis

ArcelorMittal, Cesusc, Engie, Grupo
ND, Orbenk, Porto Itapoá, Schulz, Seta
Engenharia, Teltec, Tigre, UNIASSELVI,
Unimed Grande Florianópolis e Univen

Unimed Grande Florianópolis,
Catarinense Pharma, Schulz, CTG Brasil,
Realize, Orbenk, Seta Engenharia e
Cesusc

Ambev, ArcelorMittal, CLAMED
Farmácias, Fort Atacadista, Koerich,
Orbenk, Porto Itapoá, Schulz, Seta
Engenharia e Unimed Grande
Florianópolis
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Foram realizados
também outros eventos
com o objetivo de gerar
negócios entre corporates
e startups, como os Pitch
Days. Esses momentos são
organizados quando uma
corporate deseja conhecer
possíveis soluções para
uma demanda ou desafio
específico. Em 2020, foram
realizados 21 Pitch Days,
sendo alguns em parceria
com as Verticais de Negócio
- a exemplo do Pitch Day
entre a corporate Univen e
as 15 empresas e startups
da Vertical Saúde, realizado
em agosto no LinkLab
Primavera.

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

41 eventos
realizados
+ 1.000
participantes
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Lançamento Fundo Garantidor ACATE

503

A área de eventos da ACATE teve como
desafio adaptar de forma integral e rápida
todos os seus processos diante do cenário
de pandemia que se desenhou em março de
2020. Poucos dias após o início da primeira
onda em Santa Catarina, os primeiros eventos
relacionados ao Plano de Ação ACATE Covid-19
começaram a ser realizados, o que exigiu
a adoção de novas ferramentas e fluxos de
trabalho.
Apesar do cenário desafiador, os resultados
alcançados ao longo de 2020 foram bastante
expressivos. Ao todo, foram 156 eventos
realizados, com a participação de mais de 26,3
mil pessoas (incluindo os 9 mil participantes
do Case Startup Summit), alcançando um NPS
médio de 89.
Entre os principais eventos realizados,
destacam-se:

relatório anual ACATE 2020

O lançamento
do Fundo Garantidor
ACATE, em março, foi
participantes
um marco por ter sido
o primeiro evento da
ACATE em formato totalmente remoto. O FGA é uma
excelente ferramenta de desenvolvimento para as
pequenas e médias empresas, tornando-se ainda
mais importante no contexto da pandemia.

12 webinars do Plano de Ação ACATE
Covid-19

2.533

Os webinars
do Plano de Ação
ACATE Covid-19,
participantes
realizados entre
março e abril, foram
eventos extremamente importantes, pois ajudaram
os associados a compreender melhor todas as
mudanças pelas quais o setor e o país estavam
passando no início da pandemia. Trataram de temas
como vendas e retenção de clientes, questões
trabalhistas e tributárias, busca por linhas de crédito,
saúde mental, entre outros.
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Lançamento ACATE Tech Report

571

Em agosto, a
ACATE lançou a quarta
edição do estudo de
participantes
mapeamento do setor
de tecnologia de Santa
Catarina, o ACATE
Tech Report, produzido
NPS
em parceria com a
empresa associada Neoway e com o apoio da Finep.
Para este primeiro lançamento realizado em formato
remoto, a ACATE convidou o ex-CIO da XP Investiments,
Raony Rossetti, para compartilhar práticas essenciais
para os negócios sobreviverem à pandemia.

93
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EdTech Summit

PeopleTech Summit

Realizado em
agosto, o EdTech
Summit contou com
nove dias de evento
e cerca de 22 horas
de conteúdo. Com
proposta inclusiva, foi o
primeiro evento ACATE a
ter intérprete de Libras.

Primeiro evento
de grande porte
realizado pela Vertical
PeopleTech. Com três
dias de duração, contou
com 47 palestrantes
e mais de 30 horas de
conteúdo.

1.765

participantes

93

NPS

1.134

participantes

95

NPS
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Case Startup Summit 2020

9.181

Em 2020, os dois
maiores eventos do
país voltados para o
participantes
empreendedorismo
inovador se uniram
para realizar um evento
único e totalmente
visitantes no
remoto. O Case Startup
Summit, uma parceria
stand ACATE
entre ABStartups,
Sebrae/SC e ACATE, teve cinco dias de duração e mais
de 300 palestrantes. Além de realizadora do evento, a
ACATE ficou responsável pela curadoria de dez trilhas,
cinco delas transmitidas na programação principal.

977
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Foi destaque também em 2020 o
crescimento do canal da ACATE no
YouTube, impulsionado pela realização
de eventos on-line. Foram 1.122 novos
inscritos no canal, representando um
crescimento de 609% em 2020 (tendo
como base o número de inscritos em
31 de dezembro de 2019).
Os conteúdos publicados no canal
contabilizaram 27,1 mil visualizações e
cerca de 6,1 mil horas de exibição.
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projeto

rede de inovação

de Florianópolis
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A Rede de Inovação é uma iniciativa pioneira
entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis (por meio
do Fundo Municipal de Inovação) e a Associação
Catarinense de Tecnologia – ACATE. Formada por
quatro Centros de Inovação credenciados - CIA
Downtown, CIA Primavera, CIA Sapiens Parque e SOHO
-, o projeto estimula a cultura do empreendedorismo
na capital catarinense, além de gerar e escalar
negócios inovadores.
O projeto está em execução desde 2018 e fechou o
ano de 2020 com números significativos. De fevereiro a
dezembro do último ano*, a Rede de Inovação realizou
266 eventos, sendo 237 deles por meio de transmissão
online devido à pandemia da COVID-19, impactando
5.204 pessoas.

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores
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Devido às restrições relacionadas à pandemia da
COVID-19, as ações presenciais da Rede de Inovação
foram suspensas em março e se mantiveram dessa
forma até o final de dezembro. Diante disso, a Rede
de Inovação reorganizou os serviços para manter o
atendimento aos empreendedores: as visitas técnicas
foram parcialmente substituídas por tours virtuais e
interativos disponibilizados no site (parceria com o VIA
Estação Conhecimento, da Universidade Federal de
Santa Catarina) e o atendimento dos Escritórios de
Promoção à Inovação (EPIs) passou a ser realizado por
meio de videochamada.
Ao todo, foram realizados 436 atendimentos
por meio dos agentes de inovação que atuam
nos EPIs, entre os meses de fevereiro e dezembro.
Com a implementação e divulgação dos canais de

266 eventos realizados
5.204 pessoas impactadas
436 atendimentos

Evento Desenvolvimento de Lideranças. Seguindo todos os protocolos
de segurança, o evento foi realizado de forma presencial no CIA
Primavera, dez/2020

atendimento online, houve um aumento expressivo no
número de atendimentos, especialmente a partir do
mês de julho. Esse importante resultado demonstra que
há ampla demanda e que o ecossistema de inovação
de Florianópolis seguiu gerando valor, mesmo durante
o cenário de pandemia.
Além do agendamento de atendimentos por vídeo
chamada, foi implantado no site da Rede de Inovação
um serviço de chat online, que permite o saneamento
de dúvidas rápidas e pontuais. Com essas ferramentas,
os Escritórios de Promoção à Inovação fornecem
apoio, acolhimento e oportunidades para quem busca
empreender em Florianópolis.

Evento sobre internacionalização e seleção de mercado, set/2020

*O plano de trabalho do projeto Rede de Inovação inicia em 01 de fevereiro e finaliza em 31 de janeiro do ano seguinte, por isso neste relatório os dados são parciais.
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Site da Rede de Inovação ganhou melhorias para
adaptar os serviços para o formato on-line: atendimento
por vídeo chamada, tours virtuais e interativos e seção de
e-books
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Em 2020, foi lançada também a newsletter da Rede, um
conteúdo mensal que traz os assuntos mais relevantes
sobre o ecossistema de inovação e tecnologia

No site da Rede de Inovação, o empreendedor pode tirar dúvidas
pontuais pelo chat on-line

Indicadores dos Centros de Inovação
Indicadores consolidados de 2018 a 2020

602

eventos próprios
realizados

462

visitas técnicas
recebidas

relatório anual ACATE 2020

12.623

839

+1.400

pessoas participantes
em eventos próprios

pessoas atendidas
nos EPIs

pessoas participantes nas
visitas técnicas recebidas

reuniões e eventos realizados
nos centros de inovação

4.416

empresas beneficiadas

8.106

17

missões técnicas
realizadas
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Equipe da Rede de Inovação
Em 2020, passamos a ter oito bolsistas agentes
de inovação vinculados ao Escritório de Promoção
da Inovação (EPI) para atendimentos presenciais
e remotos nos quatros centros de inovação
credenciados à Rede - CIA Primavera, CIA Downtown,
CIA Sapiens e Soho.
Também ampliamos a atuação da Rede nas
demais áreas da ACATE, com bolsistas nas equipes
de Comunicação, Eventos e Programas Estratégicos,
totalizando uma equipe de 15 alunos de graduação
de diversos cursos das universidades públicas UFSC e
UDESC.

Em março de 2020, os agentes do EPI do Centro
de Inovação ACATE Downtown receberam o
empreendedor Max Rocinholi, da empresa Somos Valor.
Max é de Umuarama e está buscando inspirações
para consolidar e desenvolver o ecossistema de
inovação no Paraná. Procurou a Rede para entender
melhor sobre a ACATE e o ecossistema de inovação de
Florianópolis.

Capacitação da equipe da Rede de Inovação, março 2020

A cada novo ciclo do plano de trabalho,
realizamos capacitações com os bolsistas com temas
relacionados ao Projeto e às atividades operacionais.
Em março, no CIA Primavera, foi realizada a
primeira capacitação de 2020 com os novos bolsistas.
Entre os principais temas abordados, estava a Lei
Municipal de Inovação, os mecanismos e fontes
de apoio e empreendedorismo e a legislação para
empreendedorismo e inovação.
Peças produzidas por bolsistas
da Rede de Inovação

relatório anual ACATE 2020

Jéssica Dayane Tissen, graduanda em Relações
Internacionais na UFSC, e Pietra Machado Rosa, graduanda
em Administração de Empresas na UDESC em atendimento
presencial* no EPI do CIA Downtown
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Em 2020, a área de Marketing da ACATE passou por
uma importante reestruturação. Com novos processos,
colaboradores e objetivos, a área cresceu em
produtividade, assertividade e expertise. E os resultados
dessas ações refletiram nas redes sociais da ACATE e
nas campanhas e projetos realizados.

Redes Sociais

(dados de dezembro 2020 - crescimento
em relação a 2019)

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Clique nos ícones para
conferir os resultados
alcançados em cada rede

Instagram

Facebook

LinkedIn

YouTube

Site

E-mail MKT

25%

de crescimento geral nas redes sociais
(Instragram, Facebook e LinkedIn)

1.122

inscritos no
YouTube

609%

de crescimento

relatório anual ACATE 2020
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Em 2020, a ACATE ampliou ainda mais sua
visibilidade, por meio de inserções nos maiores veículos
de comunicação estaduais e nacionais. O ecossistema
catarinense e a ACATE estiveram presentes em
reportagens exclusivas na Folha de S. Paulo, Estadão,
Forbes, Exame, Época Negócios, Correio Braziliense,
Pequenas Empresas Grandes Negócios, entre outros.

Relacionamento com Polos

Fundo Garantidor ACATE

Relacionamento com a Imprensa

Marketing

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

NÚMERO DE INSERÇÕES EM
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
130
85
57

102
76

75

83

jan fev mar abr mai jun

131

111

103

98

77

1.128

inserções

jul ago set out nov dez

PROPORÇÃO DAS INSERÇÕES
POR ASSUNTO

ECOSSISTEMA

5%

58 inserções

INDICADORES

12,4%

142 inserções

INSTITUCIONAL

PESSOAS

77%

4,2%

885 inserções

Reportagem produzida pela revista Istoé
Dinheiro, agosto/2020
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48 inserções

EMPREENDEDORISMO

1,4%

16 inserções
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

Para 2021, a ACATE priorizou quatro pilares do mapa
estratégico:

1
2

3

4

Promover a integração
dos polos tecnológicos
de Santa Catarina

Intensificar a articulação
política e relacionamento
com entidades

Ampliar o portfólio
de serviços de
alto valor

Promover o
conhecimento e
capacitação do setor.

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Relacionamento com a Imprensa

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

MAPA ESTRATÉGICO 2021
RESULTADOS

PÚBLICO-ALVO

1. Fomentar o ecossistema de inovação em SC

2 . Promover a integração
dos polos tecnológicos
de SC

3. Potencializar a
comunicação

6. Promover o
conhecimento e
capacitação do setor

PROCESSOS
INTERNOS

5. Ampliar o
portfolio de serviços
de alto valor

RECURSOS

9. Fortalecer equipe para
alto desempenho

4. Intensificar a articulação
política e relacionamento
com entidades

7. Fortalecer grupos
de compartilhamento
e sinergia

8. Fortalecer
startups

10. Ampliar a sustentabilidade
financeira

Esses quatro eixos nortearam a definição dos três
principais focos de cada vice-presidência e também
dos projetos estruturantes que serão executados ao
longo do ano.
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Eventos, Cursos e Capacitações

Vice-presidência de Relacionamento

FOCO 1
FOCO 2
FOCO 3

Destaques 2020

Captar recursos de emenda
parlamentar federal para capacitação
de talentos
Obter apoio do Governo Estadual
para capacitação de talentos para
o setor e para a rede de centros de
inovação de SC
Ampliar relacionamento ACATE
junto ao SEBRAE

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com a Imprensa

Vice-presidência de Marketing

FOCO 1
FOCO 2
FOCO 3

Ampliar a visibilidade das entregas
realizadas pela acate aos associados e
patrocinadores
Implantar uma comunicação
estratégica segmentada
Posicionar o marketing como força de
vendas

Vice-presidência de Ecossistema
Vice-presidência de Integração

FOCO 1

Aumentar o número de empresas
associadas aos polos regionais

FOCO 2

Ampliar o engajamento das empresas
associadas aos polos regionais

FOCO 3

Promover a participação da acate
no desenvolvimento dos centros de
inovação do governo do estado

relatório anual ACATE 2020

FOCO 1

Relacionamento com Polos

Ampliar a atuação da ACATE no
ecossistema catarinense por meio do
crescimento da base de associados de
fora da grande Florianópolis

FOCO 2

Ampliar a participação de empresas
localizadas fora da Grande Florianópolis
nos programas estratégicos e na adesão
aos serviços ofertados pela ACATE

FOCO 3

Aumentar a visibilidade da ACATE nos
demais ecossistemas por meio dos
programas da ACATE

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Vice-presidência de Talentos

FOCO 1

Mapear a demanda por profissionais no
Estado de SC

FOCO 2

Realizar parcerias com diversos
agentes de formação de talentos

FOCO 3

Fomentar a capacitação de novos
profissionais de diferentes categorias
por meio de parcerias institucionais

Vice-presidência de Finanças

FOCO 1

Lançar pelo menos dois novos
“produtos” de alto valor agregado para
os associados, a fim de gerar receita e
entregar valor aos associados

FOCO 2

Ampliar os recursos disponíveis e o
número de empresas beneficiadas pelo
FGA (Fundo Garantidor ACATE

FOCO 3

Implantar novo showroom ACATE no
térreo do Primavera Office
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

PROJETOS ESTRUTURANTES
Fundo Invisto com ACATE
Uma parceria entre a empresa associada Invisto e
a ACATE, o fundo de Venture Capital Invisto com ACATE
pretende captar e investir R$ 100 milhões em startups
B2B localizadas na região Sul. A gestão do fundo, bem
como a escolha das startups a serem investidas, fica
a cargo da Invisto. Cabe à ACATE apoiar na captação
de parceiros institucionais para compor o fundo. Além
disso, a entidade também fará um aporte.
Parte do investimento do fundo será destinado para
empresas comandadas por mulheres.

Estadualização da metodologia MIDITEC
Ao longo de seus 22 anos de história, o MIDITEC
evoluiu muito em termos de metodologia, gerando
vários casos de sucesso para o ecossistema, e levar
essa experiência e impacto para outras regiões do
estado era um desejo antigo da ACATE e do Sebrae.
Por meio da união do ecossistema, em março de
2021, foi possível atingir este grande marco com
a implementação da metodologia MIDITEC na
incubadora Sofville Ágora, em Joinville.
Ao longo de 2021, a ACATE pretende implementar a
metodologia em outras incubadoras do estado.
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Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

Formação de Talentos
Para 2021, a ACATE pretende estruturar um Programa estadual de formação
de talentos. Para isso, irá realizar uma pesquisa de mapeamento de demanda,
para entender o volume e o perfil de profissionais demandados, levando em
consideração as particularidades de cada região do estado.
Com o resultado do mapeamento de demanda e a relação de iniciativas de
formação de talentos já existentes no estado, a ACATE irá buscar captar recursos
e realizar parcerias para implementar novos programas ou ampliar a capacidade
de formação de programas já existentes.

ACATE Care
Pensando na qualidade de vida dos colaboradores do setor de tecnologia
do estado, a ACATE pretende lançar em 2021 o ACATE Care, um programa de
saúde integral, que compreende os eixos de saúde mental, física, financeira e no
ambiente de trabalho.
Por meio de convênios com parceiros, o objetivo do Programa é ampliar
a gama de benefícios oferecidos pelas empresas, melhorando a qualidade
de vida, mas também a atração de profissionais para o setor e o aumento de
produtividade.

Innoway
O projeto tem como objetivo desenvolver metodologia e certificação para
empresas de acordo com o grau de maturidade em inovação, além de oferecer
programas de aprimoramento da maturidade, sempre fazendo a conexão com
programas de cultura de inovação e inovação aberta da ACATE.
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

demonstrações

financeiras
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Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ACATE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE TECNOLOGIA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras

79

Palavra da Diretoria
Associados

Governança

Benefícios

relatório anual ACATE 2020

Propósito e Valores

Programas Estratégicos

Destaques 2020

Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Destaques 2020

Eventos, Cursos e Capacitações

Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Observatório ACATE
Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Rede de Inovação

Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa
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Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Marketing
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Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa

Reconhecimentos

Projetos para 2021

Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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Fundo Garantidor ACATE
Marketing

Relacionamento com Polos

Relacionamento com a Imprensa
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Patrocinadores

Demonstrações Financeiras
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