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O setor de tecnologia tem se desviado das crises econômicas 
de forma marcante. Nos últimos quatro anos, o número 
de empresas de tecnologia em Santa Catarina dobrou e 
3,2 mil novos postos de trabalho foram criados em 2018. 
Atualmente, o setor responde por 5,8% do PIB catarinense, 
correspondendo a um faturamento de R$ 15,8 bilhões, e 
posicionando o Estado como o sexto maior polo do Brasil.

Os resultados que conquistamos na tecnologia são sempre 
graças às nossas pessoas. São 15,7 mil empreendedores e 
51,8 mil colaboradores que contribuem para o sucesso do 
setor de tecnologia catarinense. Além disso, o número de 
colaboradores no setor posiciona o estado entre as maiores 
participações do Brasil.



PANORAMA DO SETOR DE TECNOLOGIA CATARINENSE - 9 

Por meio dos dados coletados nesta pesquisa, você poderá entender como vem funcionando e evoluindo o 
setor de tecnologia em Santa Catarina e no Brasil e como isso se reflete na imagem que o Estado transmite. 
Por meio da inovação e do pensamento disruptivo, nossos empreendedores criam soluções que resolvem 
dores reais e se destacam no mercado da tecnologia.

Em números de empresas, a Grande Florianópolis é a região com maior representatividade, com 32% do 
total, seguida por Vale do Itajaí (27%), Norte (20%), Oeste, Sul e Serra Catarinense (20%). A ACATE vem 
trabalhando junto a diversos atores do ecossistema para levar cada vez mais desenvolvimento e inovação a 
todas as regiões do Estado, com a criação de novos Centros de Inovação e unidades do LinkLab.
 
A qualidade das nossas empresas e a movimentação de todos os atores me impressiona mais a cada ano 
desta gestão. Temos pessoas e empresas que são referência em suas áreas de atuação, e nacionalmente 
já temos esse destaque, mas queremos mais. Precisamos mostrar ao mundo o potencial de Santa Catarina 
em tecnologia e inovação. O estudo reforça este posicionamento e o entendimento de como se comportou 
o ecossistema catarinense no último ano.

DANIEL DOS SANTOS LEIPNITZ
PRESIDENTE

Graduado em administração pela Universidade do Estado
de Santa Catarina - ESAG (1997), MBA em Administração
Global pela Universidade Independente de Lisboa e mestrado
em administração de empresas pela Universidade
do Estado de Santa Catarina (2002). Atualmente é Diretor
Corporativo e de Relações Humanas na Visto Sistemas,
empresa com atuação nacional e da Startup Vigix. E exerce
também a função de presidente da ACATE - Associação
Catarinense de Tecnologia, gestão 2018/2020.
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PANORAMA DO SETOR DE  
TECNOLOGIA CATARINENSE
O Observatório ACATE tem a missão de entender o contexto no qual o 
setor de tecnologia catarinense está inserido, avaliando a relevância, 
crescimento e as transformações do setor. 

Santa Catarina é uma das referências em tecnologia do Brasil, com 
destaque à especialização e produtividade de nossas empresas. O Tech 
Report 2019 busca consolidar e analisar estes números, apresentando a 
relevância, o crescimento e os desafios da tecnologia catarinense.
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Com este objetivo, o estudo de Panorama do Setor de Tecnologia apresenta 
a Formação e Crescimento do Profissional do Setor de Tecnologia, e 
a Evolução de um Setor Disruptivo, com números de crescimento de 
empresas e do faturamento das empresas do setor. Na sequência são 
apresentados os Promotores da Tecnologia de Santa Catarina, destacando os 
empreendedores e os colaboradores que impulsionam a eficiência da tecnologia 
catarinense. As Oportunidades e Desafios na Formação das Competências 
também se constituem em um capítulo essencial para a manutenção da 
competitividade da tecnologia catarinense. As iniciativas e cases de sucesso 
que envolvem os diversos setores econômicos do estado com a inovação e a 
tecnologia catarinense são apresentados no capítulo de Verticais de Negócios.
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O setor de tecnologia 
de Santa Catarina 
fatura R$ 15,8 bilhões 
e representa 5,8% 
do PIB do Estado. 
A participação das 
empresas associadas 
da ACATE é de 64% 
deste total.

A produtividade das 
empresas catarinenses 
do setor de tecnologia 
é de quase R$ 100 mil 
por trabalhador, 
enquanto que a média 
nacional não supera a 
faixa de R$ 72 mil.

11,2 mil empresas 
 contribuem para 
o desenvolvimento da 
tecnologia catarinense. 
Metade delas foram
formadas nos últimos 
quatro anos.

Florianópolis possui a 
segunda maior taxa de 
empresa por habitante 
no setor de tecnologia, 
de 4,9, perdendo apenas 
para São Paulo, com 
5,4 empresas por mil 
habitantes.
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Com 51,8 mil 
colaboradores, 
Santa Catarina é o 4º 
maior polo no setor de 
Tecnologia do Brasil, 
atrás apenas dos 
três estados mais 
populosos do Brasil 
(SP, MG e RJ). 

Santa Catarina é 
o único estado do 
Brasil que possui 
mais da metade das 
ocupações In Core, o 
que mostra o alto nível 
de especialização do 
setor de tecnologia.

Em 2018, o setor de 
tecnologia catarinense 
gerou 3 mil novas vagas 
de trabalho. A Grande 
Florianópolis é quem 
mais contribuiu para este 
valor, com cerca de 
1,2 mil novas vagas.

Santa Catarina é o 
segundo estado do 
Brasil com maior 
percentual de alunos 
do ensino superior 
em cursos voltados à 
tecnologia.
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O progresso técnico e o desenvolvimento econômico estão atrelados ao surgimento de paradigmas tecnológicos. Sempre que se radicalizam 
novos métodos de produção e inovações, também são geradas novas habilidades, conhecimentos e oportunidades de mercado¹. 

Este é o caso do setor de tecnologia, que desde a década 1980 é acompanhado e impulsionado pela Associação Catarinense de Tecnologia. Ao 
longo dos anos, o setor ganhou relevância para as estatísticas oficiais e para o desenvolvimento da economia brasileira e catarinense, sendo 
uma das atividades mais promissoras do estado.

A FORMAÇÃO E O CRESCIMENTO DO 
PROFISSIONAL DO SETOR DE TECNOLOGIA
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A FORMAÇÃO E O CRESCIMENTO DO 
PROFISSIONAL DO SETOR DE TECNOLOGIA
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O setor de tecnologia catarinense é formado por 11,2 mil empresas, 
que faturam R$ 15,8 bilhões e posicionam o estado como o sexto 
maior do Brasil no setor. Mesmo em cenário de baixo crescimento, 
o número de empresas dobrou nos últimos 3 anos, trazendo 
oportunidades de negócios para as seis mesorregiões do estado. 

Além da grandeza, o setor catarinense se destaca pela eficiência 
produtiva, apresentando a maior produtividade do Brasil, com cerca 
de R$ 100 mil de faturamento por colaborador. Como representante 
do setor de tecnologia catarinense, a ACATE se apresenta como causa 
e efeito desse fenômeno, uma vez que ela evoluiu junto ao setor e, ao 
mesmo tempo, promove ações para que o segmento se desenvolva 
cada vez mais.
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EmpresasEMPRESAS COM 
HISTÓRIA

As empresas que formam o setor de tecnologia catarinense iniciaram suas histórias ainda na década de 1960, 
chegando a quase uma centena de empresas quando foi fundada a ACATE, em 1986.

Em 2014, o número de empresas do setor de tecnologia chegou a 6.179, pouco mais de metade do total de 
unidades do ano de 2018, quando o setor soma 11.274 empresas.

Ainda que em cenário de baixo crescimento econômico nacional, foram fundadas 4.284 novas empresas 
no setor de tecnologia nos últimos 3 anos. Esta evolução se destaca quando comparada ao surgimento  
de 4,3 mil empresas durante quatro décadas e meia, desde o ano de 1966 até 2011.

Tempo  

Quantidade 
de empresas

Empresas do Setor de 
Tecnologia Catarinense

Fonte: Neoway. 
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Média de funcionários
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Brasil
As 11 mil empresas catarinenses 
posicionam o estado como o sexto maior 
polo de empresas do setor de tecnologia 
do Brasil, atrás de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e dos demais 
estados do Sul.

O estado paulista ganha relevância por concentrar 
mais de 4 a cada 10 empresas do setor, enquanto que 
o Amazonas se destaca pelo porte de suas empresas, 
que possuem média de 117 funcionários por empresa, 
impulsionado pela Zona Franca de Manaus. 

Fonte: Neoway. 
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TECNOLOGIA CATARINENSE
Segundo dados de 2018, são 11.274 empresas no setor de tecnologia catarinense que estão distribuídas em todas as 
mesorregiões do estado. A Grande Florianópolis é a região com maior número de empresas, com 32% do total. Na sequência 
aparecem as regiões do Vale do Itajaí, com 27% e Norte, com 20%. Por fim, as regiões do Oeste, Sul e Serra Catarinense 
aparecem com cerca de 20% do total de empresas.

Entre as cidades 
de Santa Catarina, 
destacam-se os polos 
de Florianópolis 
(2.438), Joinville (1.473) 
e Blumenau (1.218), 
que concentram 5.129 
empresas do setor de 
tecnologia catarinense 
(45%).

Empresas do 
Setor por  Mesorregião 

Fonte: Neoway. 
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Florianópolis é o que mais se destaca a nível nacional, além de ser a 16ª cidade com maior volume de empresas, 
possui a segunda maior taxa de empresa por habitante, com 4,9 empresas por mil habitantes, perdendo apenas 
para São Paulo, com 5,4 empresas de tecnologia, por mil habitantes.

Empresas por mil habitantes

Fonte: Neoway. 

Densidade
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O FATURAMENTO DE UMA 
ECONOMIA DIGITAL
O faturamento do setor de Tecnologia do Brasil superou a faixa de R$ 300 bilhões em 2018, valor que corresponde a 4,4% do PIB. 
Cerca de metade deste total está concentrado no estado de São Paulo (47,5%), enquanto que Santa Catarina se posiciona como a 
sexta maior economia do setor, com representação de 5% do faturamento do setor de tecnologia do Brasil.

Qual o tamanho do 
Setor de Tecnologia 
brasileiro?

4,4%  
do PIB

1,2x 
o PIB de 
Santa Catarina

BRASIL 

Fonte: Neoway. 
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Considerando o faturamento total pelo número de empresas, a média de faturamento das empresas brasileiras se 
mantém acima de R$ 1 milhão ao ano. Este valor é puxado pelo desempenho do estado do Amazonas, que possui 
faturamento médio R$ 4,5 milhões para as 2,6 mil empresas que atuam no setor. 

Faturamento Médio
(em mil reais)

Faturamento Médio
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Sul
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Fonte: Neoway. 
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EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO MÉDIO
Entre os seis maiores polos de tecnologia do Brasil, Santa Catarina se destaca pelo desempenho positivo dos últimos anos. Em termos de 
faturamento total, foi o único estado que apresentou evolução, enquanto que os números nacionais chegam a 34% de redução. Em parte, 
estes valores negativos são puxados pela queda do faturamento médio das empresas, que reduziu em 22,6% a nível nacional, enquanto 
que também influenciam neste indicador a revisão de empresas inaptas ocorrida pela Receita Federal no ano passado3.

A ampliação do faturamento do setor de tecnologia catarinense é puxado pela melhora no faturamento médio das empresas, que passou de 
R$ 1,2 milhões para R$ 1,4 milhões, uma evolução de 11,3%. Estados como Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo também apresentaram 
melhorias significativas. Em 2015, o estudo do setor de tecnologia contemplava apenas empresas de alto nível de atividade, o que explica os 
valores de faturamento médio superiores aos demais anos.

Fonte: Neoway. 

3Para mais informações, http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2018/setembro/receita-federal-declarara-inaptos-3-4-milhoes-de-inscritos-no-cnpj-por-omissao-de-declaracao.

Evolução do Faturamento 
do setor de tecnologia

Evolução do Faturamento médio do 
setor de tecnologia
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Tamanho médio e produtividade
(em mil reais)

Tamanho médio e produtividade

74

24

16 14 14 14 13 11 10 10

61 

72 70 71 74 

99 

81 

68 
73 

88 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Amazonas Distrito Federal São Paulo Brasil Rio de Janeiro Santa Catarina Rio Grande do
Sul

Minas Gerais Pernambuco Paraná

Média de funcionários Faturamento por trabalhador

Considerando o valor faturado pelo montante de trabalhadores, a produtividade do setor de tecnologia catarinense é a maior 
dentre as UFs avaliadas. A receita das empresas catarinenses por trabalhador é de quase R$ 100 mil, enquanto que a média 
nacional não supera a faixa de R$ 72 mil.

Fonte: Neoway. 
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Evolução da produtividade nos principais 
polos de tecnologia do Brasil (em R$ mil)

EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE
O destaque catarinense na produtividade ganha ainda mais relevância ao avaliar a evolução deste indicador no último ano. Enquanto que 
o faturamento médio por colaborador do Brasil aumentou em apenas 2%, os valores para o estado de Santa Catarina aumentaram em um 
ritmo de 21%, valores que são inferiores apenas ao estado do Rio de Janeiro, que apresentou número significativo de redução de empresas 
e do seu faturamento.

Fonte: Neoway. 

Evolução da produtividade nos principais polos de tecnologia do Brasil (em R$ mil)
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Com mais de 5% do faturamento total do setor de tecnologia nacional, Santa Catarina apresenta um faturamento de R$ 15,8 bilhões.  
A participação da tecnologia no PIB estadual é superior à média brasileira, tendo representação de cerca de 5,8% da economia do estado 4.

Dentre as regiões do estado, o maior percentual está na Grande Florianópolis, que totaliza R$ 6,7 bilhões (42,5%), Vale do Itajaí (21,4%) 
e Norte Catarinense (20,5%) aparecem na sequência.

SANTA CATARINA

Faturamento do setor de
tecnologia por mesorregião

Quanto este
 faturamento 
representa?

5,8%  
do PIB de 
Santa Catarina

Fonte: Neoway. 

4 Considerando o valor do PIB de Santa Catarina de 
2016 em reais de 2018.
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A representatividade da ACATE continua crescendo, a participação 
das empresas associadas no faturamento do setor passou 
para 64% do total, o que representa um ganho de 7 p.p. ante a 
participação de  57% no ano anterior. 

Além disso, a produtividade das empresas associadas também 
é superior à média do setor. Considerando a faturamento por 
trabalhador, as associadas apresentam desempenho 54% 
superior às demais, passando de um valor de R$ 99 mil por 
trabalhador para R$ 153 mil entre as associadas. Esta melhora 
se repete para cinco das seis mesorregiões. 

ACATE promove a produtividade  
entre os associados!

Produtividade das mesorregiões
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Fonte: Neoway. 
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Os polos de Tecnologia de Santa Catarina também se destacam pela sua produtividade. Considerando a média de faturamento e de 
funcionários das empresas, os municípios de Florianópolis, Blumenau e Joinville se destacam pela eficiência produtiva. 

Na capital do estado, cada trabalhador agrega cerca de R$ 114 mil às receitas da empresa, enquanto que Blumenau e Joinville se 
aproximam de R$ 100 mil por trabalhador. Nas capitais paulista e carioca, que possuem o maior volume de faturamento, o nível de 
faturamento por trabalhador é de R$ 76 mil e R$ 93 mil, respectivamente.

Polos de eficiência em Tecnologia
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Fonte: Neoway. 
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São 15,7 mil empreendedores e 51,8 mil colaboradores que 
contribuem para o sucesso do setor de tecnologia catarinense. 

Este desempenho é resultado da geração de oportunidades 
em todas as regiões do estado. Foram cerca de 3,2 mil novos 
postos de trabalho criados no ano de 2018, que ofertam, em 
média, remunerações 55% acima da média estadual e em 
especialidades de trabalho diversificadas.
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Número de empreendedores de 
tecnologia, % do Brasil

366,7 mil empreendedores 
acreditam no setor de tecnologia brasileiro.

Os empreendedores brasileiros são 
predominantemente do sexo masculino, 
cerca de 73,7% do total de sócios registrados 
no Brasil. Estão, em sua maioria, entre os 29 
e 43 anos de idade, na mesma faixa etária 
se encontram as mulheres empreendedoras, 
com média de idade de 43 anos.

Metade desses 366 mil estão no 
estado de São Paulo (51,4%), em seguida 
Rio de Janeiro (11%), Minas Gerais (7,4%), 
Rio Grande do Sul (6%), Paraná (5,8%) e 
Santa Catarina (4,4%).

O PERFIL DE QUEM 
EMPREENDE

Fonte: Neoway. 
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A participação de Santa Catarina no número de 
empreendedores do setor de tecnologia brasileiro vem 
aumentando a cada ano, passando de 3,7%, em 2015, 
para 4,4%, em 2018.

O comparativo do número de empreendedores ao longo dos 
anos para os principais polos de tecnologia brasileiros confirma 
o diferencial catarinense, sendo o único estado que apresentou 
crescimento em relação a 2015.

Evolução do número de empreendedores
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Em Santa Catarina, os 15.794 empreendedores apresentam uma distribuição mais concentrada no quesito gênero. Três a cada quatro 
sócios são do sexo masculino, com predominância entre os 29 e 43 anos de idade, assim como no caso brasileiro, mas com média 
de idade de 41 anos. O ranking de municípios onde estão situados esses empreendedores é mais bem distribuído se comparado à 
distribuição nacional. Estão em Florianópolis (15,5%), Joinville (11,8%), Blumenau (8,5%) e São José (4,3%).

Um terço desses empreendedores situam-se na mesorregião da Grande Florianópolis (33%), seguido de ¼ no Vale do Itajaí (26%), 
 no Norte Catarinense (21%) e os demais entre Oeste (10%), Sul Catarinense (7,3%) e mesorregião Serrana (2%).

Fonte: Neoway.
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Gênero 
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CONECTADOS
PELO SETOR! 

A REDE DE 
COLABORADORES DA 
TECNOLOGIA CATARINENSE

Com 51,8 mil trabalhadores, Santa Catarina é o 4º estado com maior quadro 
de colaboradores no setor de Tecnologia do Brasil, atrás apenas de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três estados mais populosos do Brasil.

Com participação de cerca de 8% no cenário nacional, o setor de tecnologia 
catarinense possui taxa de 23,5 colaboradores para cada mil trabalhadores 
formais, valor superior à média nacional, de 14,5. 
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Fonte: RAIS. 
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Fonte: Rais. Dados de 2017.

Na passagem de 2016 para 2017, o número de empregos 
do setor em Santa Catarina cresceu 1,6%, passando de 50,9 
mil para 51,8 mil colaboradores. Comparado aos números 
nacionais, de queda de 3,2%, este resultado mostra a 

capacidade do estado em gerar novas oportunidades de negócios, 
ampliando cada vez mais a importância de Santa Catarina junto ao 
cenário tecnológico nacional. 

Crescimento no número de empregos do setor de 
tecnologia entre os  dez maiores estados

Crescimento no número de empregos do setor de tecnologia 
entre os dez maiores estados em 2017
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Este panorama favorável é resultado da 
força de importantes polos de inovação 
distribuídos no estado.  

Entre as mesorregiões, a Grande 
Florianópolis concentra o maior número de 
empregos do setor (51,2%). O Vale do Itajaí 
(18,4%) e a mesorregião Norte (17,9%) 
ocupam o segundo e o terceiro lugar 
neste ranking. Logo em seguida aparece a 
mesorregião Oeste (6%), com importância 
destacada para tecnologias do segmento 
agroalimentar, e o Sul (5,3%). 

Com menor representatividade,a 
mesorregião da Serra detém 1,1% do total.

Fonte: RAIS. 

Empregos do 
Setor por 
Mesorregião 
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Escolaridade dos Trabalhadores do Setor de Tecnologia 
Catarinense
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O PERFIL DE QUEM COLABORA PARA 
UM SETOR DE REFERÊNCIA
Em Santa Catarina, a média de idade do trabalhador 
do setor de tecnologia se situa em 33 anos. São 
profissionais que já possuem experiência de mercado 
e que, em sua maioria, são do sexo masculino (57,7%). 

Fonte: RAIS. 

Metade deles possui apenas o ensino médio completo e cerca 
de 40% completaram o ensino superior. Os trabalhadores de 
tecnologia com mestrado e doutorado não chegam a 1%.

Escolaridade dos Trabalhadores do
Setor de Tecnologia Catarinense
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IN CORE: 
A ESPECIALIZAÇÃO 
DA TECNOLOGIA DE  
SANTA CATARINA

Alinhada às revoluções da informação e comunicação, 
a transformação digital vem gerando uma série de 
benefícios para o desenvolvimento econômico. Além 
de promover a expansão da conectividade, da internet 
das coisas e das ferramentas de análise de dados, ela 
proporciona às empresas um leque de oportunidades 
para redução de custos, criação de novos modelos 
de negócios e, sobretudo, dá agilidade aos processos 
produtivos existentes.

Neste cenário, o especialista em tecnologia passou a se incorporar 
cada vez mais nas estruturas organizacionais corporativas, em todos 
setores econômicos. Ao longo do tempo, contudo, o aprendizado 
contínuo e a expertise proporcionaram oportunidades de especialização 
destes profissionais em empresas que atuam diretamente na oferta 
de produtos tecnológicos. Com isso, tais empresas conseguem ofertar 
serviços com qualidade e escalabilidade, tornando esta opção mais 
viável economicamente que a admissão de programadores e analistas 
internamente aos setores de comércio, agropecuária e indústria. 

Para comparar esta composição, classificam-se os profissionais de 
tecnologia em duas maneiras, os que estão ocupados em empresas 
que não tem como destino produtos ou serviços de tecnologia, 
chamados in house, e os que estão trabalhando em empresas 
especializadas em tecnologia, denominados in core.

Entenda diferença entre In House e In Core
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In Core In House

Esta terceirização de serviços, que já parece natural para diversas outras atividades, ainda é um fenômeno recente para 
o setor de tecnologia no Brasil. Dez anos atrás, somente 25% dos especialistas em TI estavam atuando em empresas de 
tecnologia, enquanto que os demais ocupavam cargos em empresas de outros setores. Este percentual, contudo, segue 
em movimento contínuo de evolução, chegando a 40% em 2017 (dado mais recente disponível).

Crescimento

2,4% a.a.

Crescimento

8,7% a.a.

Fonte: RAIS. 

Evolução dos profissionais de 
tecnologia no Brasil
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Percentual de trabalhadores
In core por estado

No caso catarinense, destaca-se o alto grau de profissionais atuando 
em empresas especializadas em tecnologia, sendo o único estado do 
Brasil que possui mais da metade das ocupações In Core.

Especialistas em Tecnologia
Santa Catarina

Colaboradores In core %

Analistas de sistemas computacionais 11.974 53

Diretores de serviços de informática  84 32

Engenheiros em computação 281 46

Especialistas em informática 613 39

Gerentes em Tecnologia da Informação 1.485 47

Técnico em operação de computadores 5.251 41

Técnico em programação 6.705 69

Total dos Especialistas em TI 26.393 54

Além de manter posição de destaque no cenário nacional, a 
tendência em Santa Catarina é de avançar cada vez mais na 
especialização das empresas de tecnologia, uma vez que, 
nos últimos dez anos, os profissionais in core cresceram 
13,2% a.a., enquanto que os profissionais in house 
evoluíram a um ritmo de 6,5% a.a.

Fonte: RAIS. 
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Esta tendência de especialização crescente dos profissionais e das empresas de tecnologia, beneficia o ecossistema de inovação do 
estado, que cada vez mais passa a contar com profissionais focados em entregas de alto padrão.

Evolução dos profissionais de 
tecnologia em Santa Catarina

Crescimento

13,4% a.a.
Crescimento

6,5% a.a.

De acordo com a Softex, (Associação para 
Promoção da Excelência do Software Brasileiro), 
o profissional de tecnologia compreende as 
seguintes atividades da CBO.

1236 Diretores de serviços de informática
2124 Analistas de sistemas computacionais
1425 Gerentes de tecnologia da informação 
3171 Técnicos em programação

2122 Engenheiros em computação  
3172 Técnicos em operação e monitoração de computadores
2123 Especialistas em informática

Fonte: RAIS. 
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CONTRATA-SE! 

A evolução do setor de tecnologia não deixa dúvida do seu 
potencial de crescimento e geração de novas oportunidades. 
As empresas de tecnologia catarinenses são as mais 
especializadas do Brasil e crescem em um ecossistema sólido. 

Entre 2012 a 2018, foram mais de 11 mil novos postos de 

Evolução do Saldo de Empregos 
do Setor de Tecnologia Catarinense

AS VAGAS DE TRABALHO 
DO SETOR

trabalho gerados. Somente no ano anterior, o setor somou 17 mil 
admissões e 14 mil desligamentos, resultando em um saldo positivo 
superior a 3 mil trabalhadores. 

Somente no primeiro semestre de 2019, já foram geradas 2.581 
novas vagas, valor superior ao encontrado no mesmo período do 
ano anterior, de 1.924.

Evolução do Saldo de Empregos do Setor de Tecnologia Catarinense
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Fonte: CAGED. 
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Entre as regiões do estado, a Grande Florianópolis é a que mais gera 
oportunidades de trabalho. Quase 6,5 mil pessoas foram admitidas 
em 2018 em uma movimentação que gerou 1,2 mil novas vagas. 

Saldo de empregos entre as mesorregiões 
de Santa Catarina em 2018

Todas as demais regiões mostraram desempenho positivo durante o 
ano, destacando-se as regiões Norte e Vale do Itajaí, que chegaram 
a gerar cerca de 4 mil novas admissões cada uma. 

Saldo de empregos entre as mesorregiões de Santa Catarina
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PERFIL DAS ADMISSÕES 

Do total de 17 mil novas contratações, 15 mil foram de 
admissões por reemprego e 1,5 mil foram as primeiras 
admissões da carreira. O salário de admissão desses 
profissionais foi de R$ 2.350,  valor 55% superior à 
média estadual dos demais setores, de R$ 1.510. 

Técnicos e profissionais de informática são as ocupações 
mais procuradas, com cerca de um terço de todas as 
admissões no período.

Chama atenção o percentual de profissionais que foram 
desligamentos a pedido (42%), valor que está acima da 
média estadual, de 32,4%.

Tipo de  
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Tipo de 
Desligamento
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Fonte: CAGED. 
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ACOMPANHE O NÚMERO DE 
VAGAS ABERTAS NO SETOR 
DE TECNOLOGIA PARA O SEU 
MUNICÍPIO!

Com base na movimentação de admissões e desligamentos 
do setor de tecnologia catarinense, a ACATE construiu 
projeções estatísticas para informar o número de vagas 
abertas para os todos os municípios do estado.

Acesse este QR Code 
e monitore as vagas 
de tecnologia abertas 
na sua região. 

Além de mostrar o potencial do setor de tecnologia em gerar novas 
oportunidades, o acompanhamento das admissões do setor de tecnologia 
identifica as especialidades mais requisitadas pelo mercado. Dados da 
SinSalarial e Enlizt informam que dos 2,6 mil desenvolvedores contratados 
em 2018 em Santa Catarina, mais da metade tinham como especialidades 
as linguagens Java (21,4%), Deplhi (16,2%) e JavaScript (14%).

Especialidades das novas vagas de tecnologia

21,4%

16,2%
14,0%

8,1% 7,5% 6,7% 6,0% 5,0%
3,3% 2,9%

Java Delphi JavaScript Ruby .NET Visual
Basic/C#

Mobile Outra PHP C/C++

Linguagem
Fonte: SinSalarial/Enlizt.
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A eficiência do setor de tecnologia no futuro depende da 
formação contínua de novos talentos. Tanto no Brasil como 
em Santa Catarina, a taxa de formandos em cursos voltados à 
tecnologia ainda está aquém do padrão internacional. 

Com predominância de matrículas em cursos de administração, 
direito e saúde, Santa Catarina possui 233 mil alunos de 
ensino superior. Deste total, 44 mil (19%) estudam em áreas 
de tecnologia. Estes números posicionam o estado como o 
segundo do Brasil com maior participação de alunos em áreas 
de tecnologia em relação ao total de matriculados.
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A EVOLUÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 
PARA A TECNOLOGIA DO BRASIL

O Brasil tem apresentado notável evolução no 
número de matrículas do ensino superior nas 
últimas décadas. No ano de 2017, (dado mais 
recente disponível), haviam 8,3 milhões de alunos 
matriculados em cursos de ensino superior, seja 
presencial ou à distância. Duas décadas antes, o 
montante não chegava a faixa de 2 milhões e, em 
2007, a 5 milhões. 

Desses 8,3 milhões de alunos, 1,2 milhão se 
encontrava em fase de conclusão de seus cursos, 
número 56% superior ao de dez anos atrás. 
Segundo dados da Unesco, este crescimento é 
maior que o encontrado na maioria dos países 
desenvolvidos,  porém inferior  ao  crescimento dos 
países em desenvolvimento, tais como Colômbia 
(336%), Chile (169%) e China (118%)4.

Evolução das Matrículas e 
Concluintes do Ensino Superior no Brasil

Evolução das Matrículas e Concluintes do Ensino 
Superior no Brasil
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4 Considerando dados de 2006 a 2016, devido à   
indisponibilidade da informação referente a 2017.Fonte: INEP.
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Concluintes por mil habitantes
(países selecionados)

Ao comparar o número de concluintes com o tamanho populacional, há mais uma evidência de que a expansão 
do ensino superior no Brasil ainda precisa se  fortalecer. A taxa brasileira de formandos para cada mil habitantes é 
de 6,1, enquanto que na Colômbia o número é 9,4, Chile (13,1) e Dinamarca (14,3) possuem taxas ainda maiores.
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A FORMAÇÃO NO SETOR DE 
TECNOLOGIA NO BRASIL
Soma-se ao baixo número de formandos 
no Brasil, a pequena participação de alunos 
de ensino superior em cursos STEM. Esta 
classificação refere-se à formação escolar 
voltada à atuação profissional nas áreas 
de tecnologia, tais como a computação, 
ciências, engenharias e matemática. 

Considerando apenas os cursos presenciais, a taxa de matrícula STEM no Brasil representa cerca 
de 16% do total5, enquanto que a Índia apresenta uma participação de cerca de um terço do 
montante de matrículas6 e a Colômbia de cerca de 24%.

Ao fazer essa comparação entre os estados brasileiros, Santa Catarina se destaca positivamente 
pela participação de alunos STEM, chegando a 19,4%, atrás apenas de Minas Gerais (20%). O 
Distrito Federal e o Acre, que se destacam pelo número de formandos per capita, concentram 
apenas 10% de suas matrículas em cursos voltados à tecnologia. 

Participação de alunos em cursos STEM em países e UFs
selecionadas
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5 Segundo o Censo da Educação Superior, do INEP, 2017.
6 De acordo com a UNESCO.

Fonte: INEP e UNESCO.
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Matrículas e Concluintes

O PERFIL DOS CATARINENSES QUE SE 
ESPECIALIZAM EM TECNOLOGIA 

O estado catarinense também apresenta 
crescimento no número de matrículas e de 
concluintes de ensino superior, passando de 
200 mil matriculados, em 2010, para 233 
mil, em 2017. Entre os formandos, o volume 
subiu de 31,9 mil para 33,3 mil.

Apesar de crescente, estes valores mostram 
que o estado não conseguiu acompanhar a 
média nacional. No período de 2010 a 2017, 
os números brasileiros evoluíram 30% em 
matrículas e 23% em concluintes, enquanto 
que no estado as taxas ficam em 14% e 
4,5%, respectivamente.

Matrículas e Concluintes
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Concluintes por mil habitantes

Em função do baixo crescimento, o número de concluintes por mil habitantes em Santa Catarina 
é de 4,8, valor abaixo da média nacional e menor que a metade da taxa do Distrito Federal, que é 
de 6,14 e de 9,8, respectivamente.  Concluintes por mil hab x UF
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FORMAÇÃO DE 
TECNOLOGIA EM 
SANTA CATARINA

Apesar de não apresentar percentual elevado no volume 
de concluintes do ensino superior, Santa Catarina é um 
dos que possui maior número de matrículas nos cursos 
voltados à tecnologia. 

O perfil desses futuros profissionais é marcado pela 
predominância da presença masculina (75%), pela menor 
necessidade de financiamento de seus cursos (31%) e pela 
menor participação em atividades de extensão e estágio 
comparados com a média catarinense. Esse cenário é 
semelhante ao observado para o Brasil. 

Mesmo com as áreas de administração, saúde e direto 
sendo as que possuem maior número de alunos, as áreas 
STEM somam 44 mil estudantes (19% do total), sendo que 
11% destes estão em fase de conclusão de seus cursos, o 
equivalente à 5 mil pessoas aptas a ingressar no mercado 
de trabalho.

A ACATE 
acompanha os números de 

matrículas e de formandos do 
estado de Santa Catarina e 

disponibiliza um painel de dados 
com todas estas informações.

Acesse este QR Code 
e verifique o retrato 
do ensino superior na 
sua região.
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Verticais de Negócio
ACATE

Promovendo um setor
em constante evolu≈¡o

As Verticais de Neg—cios s¡o grupos de empresas 
de tecnologia associadas æ ACATE que promovem 

diølogos produtivos sobre os setores, desafios, 
tend»ncias e oportunidades, e desenvolvem 

projetos de impacto positivo æ sociedade.

As 13 Verticais de Neg—cios comp”em 
temøticas e setores que tornam o 
ecossistema produtivo catarinense mais 
completo. As tecnologias de Conectividade & 
Cloud, IoT e Energia s¡o a for≈a propulsora 
para o desenvolvimento de todo o modelo de 
inova≈¡o, habilitando as demais tecnologias.

As solu≈”es para Educa≈¡o, Governan≈a & 
Sustentabilidade, Saÿde e Seguran≈a 
fornecem insumos para a sustenta≈¡o do 
crescimento dos demais setores. 

As Verticais de Agroneg—cio, Construtech, 
Manufatura e Varejo direcionam setores jø 
consolidados a um novo patamar de 
crescimento e de melhorias em seus 
processos produtivos. Por fim, a Economia 
Criativa e a Fintech s¡o temøticas que 
exploram novos modelos de neg—cio.

+ de 200 Empresas
13  Verticais
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Promovendo um setor
em constante evolu≈¡o

As Verticais de Neg—cios s¡o grupos de empresas 
de tecnologia associadas æ ACATE que promovem 

diølogos produtivos sobre os setores, desafios, 
tend»ncias e oportunidades, e desenvolvem 

projetos de impacto positivo æ sociedade.

As 13 Verticais de Neg—cios comp”em 
temøticas e setores que tornam o 
ecossistema produtivo catarinense mais 
completo. As tecnologias de Conectividade & 
Cloud, IoT e Energia s¡o a for≈a propulsora 
para o desenvolvimento de todo o modelo de 
inova≈¡o, habilitando as demais tecnologias.

As solu≈”es para Educa≈¡o, Governan≈a & 
Sustentabilidade, Saÿde e Seguran≈a 
fornecem insumos para a sustenta≈¡o do 
crescimento dos demais setores. 

As Verticais de Agroneg—cio, Construtech, 
Manufatura e Varejo direcionam setores jø 
consolidados a um novo patamar de 
crescimento e de melhorias em seus 
processos produtivos. Por fim, a Economia 
Criativa e a Fintech s¡o temøticas que 
exploram novos modelos de neg—cio.

+ de 200 Empresas
13  Verticais
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17 empresas

Faturamento 
R$ 150 milhões

545 empregos 
gerados

Produtividade 
R$ 227 mil por 
colaborador

O que é o programa?
De acordo com o World Economic Forum, a população global deve 
aumentar para quase 10 bilhões até 2050, o que causa um aumento de até 
3 bilhões de toneladas no consumo de cereais. No Brasil, o Agronegócio 
tem expressiva participação econômica, contribuindo com 23,5% do PIB 
nacional e caminhando para ser o maior produtor de alimentos do mundo. 

De acordo com o 2ª Censo Agtech Startups Brasil, o número de agrotechs 
no país passou de 76 para 184 empresas entre 2016 e o primeiro semestre 
de 2018, o que gerou mais de 1,5 mil postos de trabalho. 

Na ACATE, um grupo de 17 empresas desenvolve inovações para o setor 
do Agronegócio. As Agrotechs oferecem sistemas (softwares  e hardwares) 
que auxiliam na gestão e produtividade de propriedades rurais, aumentam 
o controle de qualidade de produtos, apoiam iniciativas junto a produtores 
familiares e ajudam a tornar o campo um ambiente propício à inovação 
e tecnologia. Entre os principais projetos já desenvolvidos pela Vertical 
estão os anuários Agronegócio & Tecnologia, que concentram informações 
como políticas públicas, financiamentos e softwares específicos para o 
desenvolvimento do setor, além de apoiar a participação no Núcleo de 
Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar (NITA), atuando como um 
elo entre startups e a demanda de cooperativas e agricultores catarinenses 
por inovação e novas tecnologias.

Fonte: ACATE, Censo Agtech Startups Brasil, World Economic Forum, 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

AGRONEGÓCIO

agronegocio.acate.com.br
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Fundado em 2016 a partir de uma demanda do Banco 
Mundial, o NITA (Núcleo de Inovação Tecnológica para 
a Agricultura Familiar) representa um grande case de 
sucesso da Vertical Agronegócio. O núcleo trata-se de uma 
organização formada por instituições públicas e privadas 
do setor que visam oportunizar relações mais diretas 
entre a tecnologia e o campo, principalmente com foco no 
pequeno agricultor. Por meio de uma rede que engloba 
tecnologias sustentáveis, agricultura familiar e pequenas 
e médias empresas, o núcleo busca conectar demandas 
reais do campo e do mar com soluções tecnológicas.

Clóvis Rossi, diretor da Vertical Agronegócios, afirma 
que o Banco Mundial sempre financiou iniciativas de apoio 
à agricultura familiar, inclusive criando o arranjo SC Rural, 
que subsidiava ações para os produtores de pequena 
escala. “Ao identificar que os pequenos produtores não 
tinham acesso à tecnologia, o projeto mapeou as principais 
empresas de Santa Catarina que desenvolvem tecnologias 
para o setor agro e buscou compreender como essas 

NITA: Inovação 
e tecnologia 
para agricultura 
familiar

Case soluções estão inseridas no contexto da agricultura de 
pequena escala. Em seguida, a Vertical Agronegócio 
coordenou o desenvolvimento de um site focado em 
expor essas empresas e conectá-las ao campo”, explica 
Clóvis. “No portal, são cadastradas e ficam disponíveis 
todas as startups, projetos e tecnologias relacionadas à 
agricultura de pequena escala. Além disso, o pequeno 
agricultor pode registrar demandas tecnológicas, de modo 
que conseguimos construir um portal de relacionamento, 
levando a tecnologia para mais próximo do campo e vice-
versa”, celebra Clóvis.

Além da ACATE por meio da Vertical Agronegócio, 
fazem parte do projeto NITA 16 instituições, são  elas: 
Banco Mundial, Sebrae/SC, Fundação Certi, SC Rural, 
Epagri, Sistema ACAFE, Deatec, FAPESC, BRDE, OCESC, 
FEATESC, FAESC, IFSC, Centro Universitário Católico 
de Santa Catarina, Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável e Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca 
do Governo de Santa Catarina.
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35 empresas

Faturamento  
R$ 321 milhões

725 empregos
gerados

Produtividade  
R$ 338 mil por  
colaborador

O que é o programa?
Nos últimos 15 anos, a economia digital global tem crescido duas vezes 
e meia mais rápido que o PIB global. Tecnologias permitem ganhos 
de escalabilidade nos modelos de negócios e exigem a incorporação 
de inteligência artificial e de conectividade. Até 2025, a digitalização 
movimentará mais de US$ 23 trilhões, abrindo portas para um novo ciclo 
de crescimento econômico.

 Ao mesmo tempo em que as empresas se preparam para a nova onda de 
crescimento, instituições públicas também se beneficiam das soluções 
tecnológicas para trazer maior eficiência aos serviços e melhores 
oportunidades de crescimento econômico.

Em Santa Catarina, as empresas que fornecem e atuam na área de 
infraestrutura de rede, serviços gerenciados em nuvem e sistemas para 
smart cities encontram na Vertical Conectividade e Cloud um espaço 
para debater desafios e buscar soluções para o futuro da conectividade 
e do acesso à web. A Vertical, que é constituída por 35 empresas, é uma 
das responsáveis – em conjunto com a Prefeitura de Florianópolis, ACIF, 
Secretaria de Segurança Pública (SSP/SC) e outros parceiros – pelo 
projeto do Laboratório de Inovação Urbana, conhecido como Living Lab, 
que está desenvolvendo tecnologias e serviços inovadores (na área de 
segurança e conectividade) no Centro de Florianópolis e que deve ser 
replicado para outras iniciativas.

Fonte: ACATE, Global Connectivity Index

conectividadeecloud.acate.com.br

CONECTIVIDADE 
& CLOUD
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Criado como um desafio de inovação urbana em 
Florianópolis, o Living Lab é hoje o maior case de sucesso 
da Vertical Conectividade & Cloud. A iniciativa tem como 
objetivo transformar Florianópolis, a Ilha do Silício, em 
um laboratório vivo de inovação, promovendo testes e 
implementações de tecnologias na resolução de problemas 
da cidade e na melhoria da qualidade de vida da população. 

O projeto consiste em uma iniciativa da Rede de 
Inovação de Florianópolis e é executado pela Associação 
Catarinense de Tecnologia (ACATE), com apoio da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF) e da 
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF). 
Por meio das parcerias, as startups selecionadas para o 
programa têm a oportunidade de implantar suas soluções 
em ambientes e situações reais, para fins de testes 
e validação de modelo de negócio. A participação de 
entidades governamentais também auxilia na remoção 
de barreiras à inovação encontradas por estes órgãos, 
facilitando o acesso de startups e possível implementação 
de suas soluções.

Living Lab: 
Laboratório vivo 
de inovação de 
Florianópolis 

Case O projeto do que hoje é o Living Lab teve início com a 
instalação de infraestrutura como internet, wifi e câmeras 
de segurança na rua Vidal Ramos, no Centro da Capital, 
para que empresas de tecnologia pudessem utilizá-la 
como base para testar suas soluções. A iniciativa ganhou 
força por meio das parcerias realizadas e se expandiu para 
toda a cidade. “A ideia principal do projeto é criar e testar 
soluções que possam aproximar tecnologia e inovação 
da rotina dos cidadãos, favorecendo o comércio local, e 
endereçando problemas reais da cidade”, comenta Diego 
Ramos, diretor da Vertical Conectividade & Cloud.

Atualmente, o Living Lab seleciona startups por meio de 
editais, estando em vigor a seleção realizada em 2018, com 
dez empresas participantes. “O projeto é pioneiro no Brasil 
e já tem chamado a atenção de outras cidades, cumprindo 
com nosso objetivo de trazer cada vez mais empresas 
para Florianópolis e reforçar seu potencial como polo de 
tecnologia e inovação”, finaliza Diego.
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16 empresas

Faturamento 
R$ 555 milhões

1.433 empregos
gerados

Produtividade 
R$ 221 mil por 
colaborador

O que é o programa?
A engenharia e a construção sustentam grande parte da atividade 
econômica no mundo. Somente o segmento de construção é 
responsável por 6% do PIB global, de acordo com o relatório 
Moldando o Futuro da Construção. Além disso, a estimativa de 
investimento em infraestrutura para acompanhar o crescimento 
global do PIB até 2030 é de quase US$ 57 trilhões.

Apesar da grandeza, o crescimento populacional e a urbanização 
tem desafiado as condições de infraestrutura existentes. Por 
conta disso, o uso da tecnologia na indústria da construção 
aumentou significativamente nos últimos anos e a Construtech já 
é considerada uma das mais importantes tendências tecnológicas. 
A revolução na cadeia da construção civil e imobiliária está 
acontecendo e a Vertical Construtech une grandes players do 
mercado a startups para gerar novos produtos e tecnologias. 

Nos encontros da Vertical Construtech, os participantes das 
16 empresas definem os temas mais importantes para o 
desenvolvimento do mercado e formam grupos de pesquisa que 
estudam soluções e propostas de novos modelos de negócios. Da 
questão construtiva às demandas de locação e comercialização, a 
Vertical é um laboratório de projetos e ideias para o futuro de um 
dos mais importantes setores econômicos do país.

Fonte: ACATE, StartSe, CB Insights, Moldando o Futuro da Construção 
e World Economic Forum.

CONSTRUTECH

construtech.acate.com.br
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Dentro da Vertical Construtech, o principal case de 
sucesso já gerado foi a organização e andamento do 
Grupo de Trabalho Produtividade. A condução do GT se 
deu a partir da identificação de um tema relevante para 
o setor da construção civil, no qual a tecnologia pode 
ser uma grande aliada: a produtividade no canteiro de 
obra. Os envolvidos no projeto compuseram um time 
multidisciplinar — reunindo desde projetistas, passando 
por executivos de empresas de tecnologia para construção 
civil, empreendedores, até pessoas de tecnologia de 
construtoras —, que teve forte engajamento, o que 
resultou na construção de um trabalho consistente e na 
geração de um conteúdo muito rico.

Após votação realizada entre todos os integrantes da 
Vertical Construtech, ficou definido que, dentro do tema 
macro “produtividade no canteiro de obra” uma boa 
possibilidade de pesquisa seria focar no entendimento 
sobre a adoção de métodos de gestão no canteiro de obra 
pelas construtoras do Estado. “Ao iniciar as pesquisas, 

Produtividade: 
Métodos de 
gestão no 
canteiro de obra

Case detectamos que grande parte das construtoras não utiliza 
métodos de gestão já disseminados no mercado dentro 
de seus canteiros de obra”, explica Renan Lecheta, líder 
do Grupo de Trabalho Produtividade. “A melhor forma 
de validar as hipóteses que criamos em torno dessa 
percepção e entender os motivos que levam a isso seria 
realizar pesquisas diretamente com o mercado. E foi isso 
que fizemos”, acrescenta Renan.

Com base nas respostas de mais de 200 construtoras, o 
GT Produtividade montou um infográfico que apresenta os 
principais motivos pelos quais essas empresas não adotam 
métodos de gestão, se acreditam que investir nisso poderia 
gerar mais eficiência e ganhos, e traz até mesmo seu nível 
de satisfação com o atual modelo de gestão. “Durante 
as entrevistas, coletamos o ponto de vista de diversos 
atores deste ecossistema, desde as personas, passando 
por engenheiros, até proprietários das construtoras, 
possibilitando a construção de um material completo e 
rico”, finaliza Renan.
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8 empresas

Faturamento 
R$ 26,8 milhões

82 empregos 
gerados

Produtividade 
R$ 218,4 mil por co-
laborador

O que é o programa?
Com mais de 2,3 bilhões de gamers ao redor do mundo, o setor de 
games movimentou cerca de US$ 138 bilhões em 2018. Segundo 
levantamento do Global Games Market Report, a China é o maior 
mercado tanto em termos de receita (US$ 37,9 milhões) quanto 
em número de players (619,5 mi), enquanto que o Brasil é o 13º 
maior mercado em receita, com mais de US$ 1,5 bi gerados, e o 
3º em número de players (75,7 mi). Dados nacionais da indústria 
de games apontam que dois a cada três brasileiros têm acesso a 
jogos via smartphones e internet.

Para atender este mercado potencial, o 2º Censo da 
Indústria Brasileira de Jogos Digitais afirma que existem 375 
desenvolvedoras de jogos digitais no país em 2018, sendo que 
73% delas estão concentradas nas Regiões Sul e Sudeste. 

Na vertical de Economia Criativa da ACATE, 8 empresas promovem 
encontros para discutir e gerar novas ideias para jogos educativos, 
mídias interativas, animação e cinema. Além disso, a Vertical se 
consolida cada vez mais no Stun Game Festival, evento que reúne 
centenas de participantes para apresentar cases de sucesso de 
jogos brasileiros e debater o desenvolvimento deste mercado pelo 
olhar de empreendedores catarinenses.

Fonte: ACATE, Global Games Market Report, 2º Censo da Indústria 
Brasileira de Jogos Digitais.

ECONOMIA CRIATIVA

games.acate.com.br
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A realização do evento Stun, voltado exclusivamente 
para um público de entusiastas e profissionais da 
tecnologia ligados às mais diversas áreas da indústria da 
criatividade, é o mais relevante case de sucesso gerado na 
Vertical Economia Criativa, tendo sido criado internamente 
no grupo. Segundo Arthur Nunes, diretor da Vertical e 
um dos realizadores do Stun, o evento acompanha um 
importante movimento de mercado em direção à indústria 
criativa, abrindo oportunidades para abarcar empresas que 
trabalham com tecnologia atrelada à indústria da cultura e 
criatividade, como a produção de espetáculos e shows, ou 
mesmo nos setores de turismo e culinária, por exemplo.

O Stun Games Festival teve sua primeira edição 
realizada em agosto de 2018 e reuniu entre 250 e 300 
pessoas voltadas à produção, desenvolvimento, testes e 
aplicações para jogos digitais e eSports. “O Stun foi um 
evento super relevante para a época, que trouxe destaque 
para o setor e representou um marco para diversas ações 
e iniciativas que se desdobraram a partir dele”, comenta 

Stun Games 
Festival: 
Evento para a 
comunidade 
gamer

Case Arthur. “Realizado por iniciativa da Vertical Economia 
Criativa e contando com o apoio do Grupo All, Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, NSC Comunicação e Floripa 
Conecta, a segunda edição do evento, em 2019, agrega 
ainda mais relevância para a Vertical, trazendo cinco 
expositores e 20 palestrantes, e espera-se movimentar 
cerca de mil participantes durante o evento”, acrescenta.

O Stun Games Festival 2019 será estruturado segundo 
três pilares: a Arena do Conhecimento, que consiste 
na seção acadêmica do evento, oferecendo palestras 
para a indústria; a Feira de Negócios, ambiente focado 
na apresentação de jogos produzidos por empresas 
catarinenses, com realização de network e prospecção 
de talentos para contratação; e a seção de eSports, com a 
realização das etapas finais de campeonatos de League of 
Legends, Counter Strike e Super Smash Bros, por parte da 
FEESC, e da Copa ACATE Digital de FIFA.
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O que é o programa?
A inovação está fundamentalmente transformando as habilidades 
necessárias para o ambiente de trabalho contemporâneo. No Brasil, 
jovens com ensino superior apresentam vantagem de 10 pontos 
percentuais na taxa de ocupação em relação aos que possuem 
somente o ensino médio. Ainda assim, o país possui um dos 
menores percentuais de jovens vinculados à educação profissional.

Ao mesmo tempo em que as tecnologias para educação encontram 
oportunidades de ampliação do acesso à educação no mercado 
nacional, também se deparam com desafios de adequação dos 
sistemas educacionais. Construir sistemas educacionais preparados 
para o futuro requer novas soluções de aprendizados, que envolvem 
características gamificadas e personalizadas.

O futuro da educação, da formação profissional, das demandas 
dos alunos e das plataformas de ensino estão no foco das ações 
e debates promovidos pela Vertical Educação. A Vertical conta 
com 30 empresas que desenvolvem e comercializam soluções 
inovadoras para instituições de ensino ou mesmo para empresas e 
indústrias. São produtos e serviços em áreas como ambiente virtual 
de aprendizagem, aplicações de conteúdo para ensino à distância, 
sistema de avaliação e gestão acadêmica, aplicativos mobile, 
soluções de tutoria e vários outros projetos.

30 empresas

Faturamento  
R$ 170 milhões

540 empregos 
gerados

Produtividade  
R$ 272 mil por
colaborador

Fonte: ACATE, INEP - Education at a 
Glance, World Economic Forum.

EDUCAÇÃO

educacao.acate.com.br
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Ao longo de três diretorias pelas quais a Vertical 
Educação já passou, uma ideia em comum norteou as 
diversas ações realizadas: a construção do conceito de 
grupo e colaboração. Para a atual diretora da Vertical, 
Nadine Heisler, este é o grande legado do grupo e o case 
de maior sucesso. “O momento em que a gente percebe 
que agindo de forma colaborativa, como grupo e como 
ecossistema de educação, pensando acima dos interesses 
individuais de cada empresa, , todos saem extremamente 
fortalecidos e isto é de muita importância para a educação 
no nosso Estado”, declara Nadine.

A construção do conceito de grupo e colaboração dentro 
da Vertical Educação teve início com o projeto do Cluster 
de Inovação em Educação, alinhamento com o Governo do 
Estado de Santa Catarina para viabilizar parcerias público-
privadas, por meio da Vertical Educação e suas empresas 
associadas. O objetivo principal do Cluster é tornar Santa 
Catarina referência mundial em inovação na educação, 
reunindo empresas de tecnologia que desenvolvem 

Colaboração: 
Juntos, somos 
mais fortes que 
sozinhos

Case soluções voltadas para educação formal e corporativa e 
melhorar a qualidade da educação no Estado. “Por meio 
do Cluster, buscamos estimular a interação entre os atores 
do ecossistema de inovação do Estado, contribuir para 
o fortalecimento do setor tecnológico em SC, ampliar a 
cooperação público-privada e fomentar o uso de soluções 
inovadoras na rede de ensino catarinense”, relata Nadine. 

Este projeto conduziu a Vertical à busca por parcerias 
com instituições de ensino superior, o que resultou no 
projeto piloto de parceria com a Associação Beneficente 
da Indústria Carbonífera de Santa Catarina (SATC), e 
ajudou a consolidar a visão de grupo da Vertical. “Nós 
ganhamos maturidade para entender que a gente, 
enquanto grupo, é mais forte do que sozinho. Todas as 
ações que nós estamos fazendo este ano fazem parte 
deste conceito maior de colaboração entre empresas que 
atuam voltadas para um mesmo setor, que poderiam se 
perceber como concorrentes, mas que se identificam 
hoje como coautoras de um ecossistema de inovação na 
educação”, conclui Nadine.
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20 empresas

Faturamento  
R$ 125 milhões

388 empregos
gerados

Produtividade  
R$ 321,6 mil por
colaborador

Fonte: ACATE, BP Energy Outlook 2019, 
World Economic Forum.

ENERGIA

O que é o programa?
As projeções de consumo de energia global até 2040 apontam 
o Brasil como uma das economias em aceleração. Até este ano, o 
país deve manter taxa de crescimento de seu consumo em 2,2% 
ao ano, enquanto que a média global é de 1,2% a.a.. Com isso, a 
participação do mercado brasileiro no consumo global de energia 
deve chegar a 3% até 2040. 

Para atender a esta demanda, é preciso uma transição para 
um sistema de energia mais inclusivo, sustentável, acessível e 
seguro, de modo que os desafios globais do alto consumo sejam 
superados. Assim como as demais tecnologias habilitadoras, 
soluções em energia são capazes de promover e aprimorar as 
cadeias produtivas existentes, tornando-as essencial para o 
desenvolvimento de todo ecossistema tecnológico.

A Vertical Energia, que conta com 20 empresas, e tem como um 
dos seus principais projetos o Energy Show, que debate assuntos 
pertinentes do mercado, destaca oportunidades, seleciona e 
apresenta startups com soluções inovadoras.

energia.acate.com.br
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Alinhado ao objetivo de promover diálogos entre os 
setores produtivos para encontrar soluções inovadoras 
aos negócios, destaca-se a realização do Energy Show. 
O evento, criado em 2010, está caminhando para sua 10ª 
edição no próximo ano e está em constante evolução. 
“Estamos sempre atualizando o discurso ao público e às 
necessidades do mercado, trazendo cada vez mais cases e 
palestrantes de peso dentro do setor de energia”, celebra 
Ricardo Grassmann, diretor da Vertical Energia.

Segundo Ricardo,o Energy Show  surgiu de um evento 
realizado por uma empresa do segmento que convidou 
seus clientes para um bate-papo sobre o cenário estadual 
e nacional, bem como soluções e inovações para o setor 
de energia. “Com isso, tivemos a ideia de expandir esse 
encontro para que todas as associadas da Vertical Energia 
pudessem reunir seus clientes, apresentar cases, promover 
networking e debater soluções inovadoras e sustentáveis 
para suportar o crescimento do mundo”, explica.

Energy Show: 
Tecnologia e 
inovação no 
setor de energia

Case Na última edição do Energy Show, realizada em 2019, 
o tema norteador foi O futuro da energia, hoje. “O setor 
de energia enfrenta importantes transformações, e os 
agentes do setor precisam estar em constante atualização 
para entregar soluções cada vez mais sustentáveis para a 
sociedade e para o progresso”, afirma Ricardo. O evento 
teve foco em como as empresas de tecnologia que 
desenvolvem soluções voltadas à energia podem inovar 
e promover a melhoria da eficiência energética do nosso 
Estado e país, colaborando com os demais agentes do 
setor e seguindo as principais tendências tecnológicas. 

“Eu acredito que o sucesso do Energy Show está muito 
vinculado a esse perfil de trazer para o evento exatamente 
o que a sociedade está buscando, e a manter a linha que 
representa a Vertical: empreendedores inovadores no 
segmento de energia. E não somente empresas grandes, 
mas também startups que quando reúnem suas forças e 
expertises, conseguem trazer o melhor de cada tecnologia 
para grandes projetos”, finaliza Ricardo.
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20 empresas

Faturamento 
R$ 360,6 milhões

1.191 empregos 
gerados

Produtividade 
R$ 230,6 mil por co-
laborador

O que é o programa?
O estudo The Pulse of Fintech 2018 mostra que o investimento 
em Fintech no mundo mais do que dobrou entre 2017 e 2018, 
passando de US$ 50,8 bilhões para US$ 111,8 bilhões, sinalizando 
perspectivas positivas para investimentos em tecnologia financeira 
nos próximos anos.

No Brasil, o cenário também é promissor, com mais de 224 
fintechs, é o país da América do Sul que tem maior número de 
fintechs, devendo ainda manter tal posição nos próximos anos, 
dadas as perspectivas de crescimento do setor segundo dados da 
Pesquisa Fintech Deep Dive 2018.

Sendo um dos mercados que mais geram inovação para empresas 
e consumidores, as empresas de tecnologia do setor financeiro 
encontram na Vertical Fintech um local para debater novos 
serviços e soluções disruptivas para o mercado de pagamentos, 
para o setor bancário e para a gestão do dinheiro. A Vertical conta 
com participação de 20 grandes empresas, startups, aceleradoras 
e companhias públicas. Em conjunto, os participantes levam 
mentoria para startups, debatem regulamentações e demandas, 
ajudando a tornar este espaço uma referência em inovação e 
tecnologia para o mercado financeiro nacional.

Fontes: ACATE, The Pulse of Fintech 2018 e 
Fintech Deep Dive 2018. 

Fintech

fintech.acate.com.br
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O polo tecnológico de Santa Catarina é um terreno muito 
fértil para a instalação e desenvolvimento de empresas de 
tecnologia. Para as startups voltadas ao desenvolvimento 
de soluções para o setor financeiro, no entanto, um 
aspecto é muito importante: a conexão, diálogo e 
aproximação com os maiores players deste mercado, que 
estão localizados em São Paulo. Por isso, a Vertical Fintech 
destaca como case de maior sucesso do grupo a realização 
de missões técnicas com as startups.

As missões surgiram por conta da característica 
heterogênea de formação da Vertical, que conta com 
muitas startups e pequenas empresas, mas também 
grandes organizações atreladas ao setor financeiro. 
“Existiam dois universos muito distintos: desde as startups, 
que trazem inovação no desenvolvimento de tecnologia 
para o setor financeiro, até as grandes empresas, que 
são mais tradicionais, mas estão começando a buscar 
inovação nas tecnologias desenvolvidas pelas fintechs”, 
explica Rodrigo Pereira, diretor da Vertical Fintech, sobre 
identificação da necessidade de realização das missões 
técnicas.

Missões 
Técnicas: 
Ampliando 
conexões para 
fintechs

Case As missões já foram realizadas em São Paulo e Joinville, 
com diferentes focos, mas sempre levando as fintechs da 
Vertical para conhecer, entender melhor, se aproximar e 
realizar conexões com o ecossistema financeiro, composto 
desde grandes financeiras, bancos, agentes de regulação 
e de fomento, até outras startups fintechs. “Por ser muito 
tradicional e regulado, o setor financeiro precisa dialogar 
mais com as startups para inovar, e estas precisam de mais 
acesso aos grandes players”, comenta Rodrigo. 

“A agenda das missões técnicas realizadas em São 
Paulo contou com um dia de visitas, contatos e exploração 
do que é o mercado financeiro, por meio de conversas com 
diretores e empreendedores de instituições como B3, BTG 
Pactual, Cubo, Stone, entre outras. Já na missão realizada a 
Joinville, as fintechs visitaram a Conta Azul e conheceram 
outras startups da região, sempre realizando contatos, 
networking e fortes conexões”, finaliza.
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GOVERNANÇA & 
SUSTENTABILIDADE

8 empresas
 
Faturamento 
R$ 683 milhões

1.315 empregos 
gerados

Produtividade 
R$ 404 mil por
colaborador

O que é o programa?
O Brasil ocupa a 109º posição no Ranking de Facilidade de 
Realizar Negócios, permanecendo com níveis ainda inferiores 
nos quesitos de pagamento de impostos (184º), abertura de 
empresas (140º) e registro de propriedade (137º). Tanto para 
o setor público como para o setor privado, a eficiência na 
governança e na sustentabilidade dos processos produtivos 
pode ser encontrada via novas tecnologias e novas maneiras de 
se trabalhar. Este é o desafio que pode ser encontrado via novas 
tecnologias nos transportes, genética e blockchain.

A Vertical Governança & Sustentabilidade da ACATE reúne 
8 empresas de base tecnológica, as quais desenvolvem e 
comercializam soluções orientadas a governança corporativa 
e sustentabilidade empresarial – contemplando os aspectos 
econômico, financeiro, social e ambiental. No seu portfólio, 
destacam-se empresas que atuam com soluções em gestão 
e governança empresarial com maior ênfase para a gestão 
estratégica e indicadores, liderança, e responsabilidade social 
e ambiental. Além disso, são parte do grupo, empresas que 
atuam nas áreas de eficiência em processos, redução de 
desperdício, e eficiência energética.  

Fonte: ACATE, World Economic Forum.

governancaesustentabilidade.acate.com.br
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Ao longo dos últimos anos, a Vertical Governança & 
Sustentabilidade vem trabalhando no processo colaborativo de 
construção de um banco de indicadores de desempenho para 
empresas de base tecnológica. A ideia é apresentar um modelo 
de gestão baseado em KPIs (Key Performance Indicators) que 
aumentem a maturidade de gestão das empresas de tecnologia 
catarinenses, especialmente as empresas associadas à ACATE. 
Trata-se de um conjunto de indicadores de desempenho 
selecionados e recomendados por um grupo de especialistas de 
gestão que atuam na Vertical Governança e Sustentabilidade da 
ACATE. Este, que é o maior case de sucesso da Vertical, surgiu 
a partir da percepção de que empresas de tecnologia no Brasil 
não possuíam uma maneira precisa de mensurar seu nível de 
sustentabilidade.

A Vertical então realizou uma série de pesquisas sobre 
ferramentas e indicadores referência de mercado, utilizados 
nacional e internacionalmente, nos quais o grupo pôde se embasar 
para criar o banco da ACATE de indicadores relacionados à gestão 
sustentável e à realidade das empresas de base tecnológica. 
“Com base nas metodologias identificadas e em relatórios 
referência como o Global Reporting Initiative (GRI), nós criamos 
um processo pioneiro no Brasil de extração de indicadores ligados 

Indicadores de 
sustentabili-
dade: Gestão de 
empresas

Case à sustentabilidade para empresas de tecnologia”, celebra Gerson 
Zimmer, diretor da Vertical Governança & Sustentabilidade. Foram 
selecionadas as seguintes categorias de indicadores: financeiros, 
de desempenho, sustentabilidade, mercado e clientes, processos 
internos, e de aprendizagem e crescimento.

A partir da formulação dos indicadores, foi organizada pela 
Vertical uma formação em que as empresas foram orientadas sobre 
como preencher os indicadores. “Nosso objetivo com a formação 
não foi apenas explicar como fazer, mas porquê. A implementação da 
análise de indicadores de sustentabilidade dentro de uma empresa 
de tecnologia representa uma oportunidade de entendimento de 
modelo de gestão e do que, de fato, ela precisa fazer para ser cada 
vez mais competitiva no mercado, entendendo que há  um papel que 
vai além da geração de lucro”, acrescenta Gerson.

A primeira versão do banco gerou mais de 170 indicadores e, 
após feedbacks das empresas da Vertical e processo de reavaliação 
e validação, este número foi reduzido para aproximadamente 70, na 
versão final. “Nossa ideia é lançar um eBook com esses indicadores 
consolidados ainda em 2019”, finaliza Gerson.
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18 empresas

Faturamento 
R$ 74 milhões

330 empregos
gerados

Produtividade 
R$ 207 mil por 
colaborador

O que é o programa?

Internet of Things (IoT) 

A IoT é uma tecnologia habilitadora para o desenvolvimento de vários 
outros segmentos e soluções de negócios. Por conta disso, o número 
de dispositivos de IoT no mundo, que era de 26,6 bilhões em 2018, 
deve chegar a 75 bilhões em 2025. O impacto deste crescimento, 
segundo o McKinsey Global Institute, poderá ser de 4% a 11% do 
Produto Interno Bruto do planeta até 2025, o que representa valores 
entre 3,9 e 11,1 trilhões de dólares. 

Segundo levantamento do BNDES e MCTIC, o potencial impacto do 
uso de IoT no Brasil pode variar de US$ 50 bilhões a US$ 200 bilhões 
até 2025, valor que representará cerca de 10% do Produto Interno 
Bruto. Estes números transcendem a importância e o potencial 
disruptivo que a IoT exerce.

Não obstante, a indústria do futuro e o enorme potencial que a 
conectividade entre máquinas e sensores traz está na pauta das 
18 empresas que participam da Vertical de Internet das Coisas da 
ACATE. Em um ambiente aberto formado por startups e grandes 
empresas, são promovidos meetups, palestras, projetos especiais e a 
aproximação de parceiros que atuam na fabricação de equipamentos e 
desenvolvimento de sistemas e aplicações para IoT.

Fonte: ACATE, IoT Innovation Report 2018, McKinsey 
Global Institute, BNDES e MCTIC, World Economic Forum.

IOT

iot.acate.com.br
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O conceito de Internet das Coisas (IoT) é amplamente 
debatido no Brasil e no mundo pelas empresas de 
tecnologia, mas as coisas ainda não são tão claras para 
a população em geral. Por isso, a Vertical IoT entendeu 
que uma forma de educar este mercado, que envolve 
diversos segmentos e cadeias de aplicação, seria 
realizando encontros periódicos com públicos variados 
para alinhamento quanto ao conceito. Os Meetups IoT são, 
então, a ação de maior destaque e sucesso da Vertical.

Meetups são eventos realizados dentro do projeto de 
Verticais de Negócios da ACATE com foco em trazer para 
discussão temas relacionadas a cada setor. Os eventos 
são compostos por pitches, apresentações, palestras de 
integrantes das Verticais e são abertos ao público. “A 
realização de meetups pela Vertical IoT ocorre há mais de 
um ano e foi intensificada em 2019, buscando trazer as 
premissas e itens que permeiam o conceito cada vez mais 
para o dia a dia de pessoas envolvidas com tecnologia e 
também do público leigo”, explica Hamilton Avinco, diretor 
da Vertical IoT.

Meetups IoT: 
Conhecimento e 
educação para o 
mercado

Case Por trás da realização dos eventos, há uma organização 
e um plano de divulgação, de modo a alcançar a todos 
que tenham interesse em potencial no tema de cada 
edição. Segundo Hamilton, é fundamental entender quem 
o meetup deseja reunir, qual tema mais interessa a esse 
público e qual a melhor dinâmica e formato para abordar 
este assunto. “A gente vem tentando, por meio dos 
meetups, nivelar o público em relação ao entendimento 
de IoT, à definição de aplicações em hardwares, cidades 
inteligentes e o uso propriamente dito de IoT”, conta 
Hamilton. 

“Um resultado muito positivo que registramos é o 
aumento do público dos eventos, tanto em quantidade 
quanto em interesse no assunto, gerando uma ótima 
repercussão para a Vertical”, complementa. Para os 
próximos anos, a ideia da Vertical IoT é dar continuidade 
ao projeto para fomentar cada vez mais a disseminação 
de informações, a troca de experiências e a realização de 
networking, entre os integrantes do grupo e os demais 
participantes.
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27 empresas

Faturamento 
R$ 356 milhões

1.359 empregos 
gerados

Produtividade 
R$ 230 mil por
colaborador

O que é o programa?
De acordo com o World Economic Forum, as inovações na computação, 
sensores, conectividade móvel, inteligência artificial, robótica, impressão 3D e 
materiais avançados estão transformando os parques industriais no mundo. 

Segundo a ABDI, 42% das empresas do Brasil desconhecem a importância 
das tecnologias digitais para a competitividade da indústria. Por conta disso, 
a estimativa anual de redução de custos com a migração da indústria para o 
conceito 4.0 será de, no mínimo R$ 73 bilhões por ano. O atendimento a estas 
demandas do setor industrial passa por soluções sofisticadas de tecnologia 
que o ecossistema catarinense pode oferecer.

As empresas que atuam com sistemas de gestão, automação e controle, 
rastreabilidade, controle de produção e tecnologias encontram na Vertical 
Manufatura um espaço para compartilhar conhecimentos, apresentar 
tendências e buscar soluções comuns para inovar em seus mercados. As 
27 empresas que integram a Vertical desenvolvem soluções que reduzem 
custos, qualificam processos e aumentam a qualidade de produção na 
indústria brasileira.

A Vertical Manufatura representa a ACATE no Cluster 4.0, juntando forças com 
a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) 
e a ABII (Associação Brasileira de Internet Industrial) para divulgar e  
implementar conceitos da indústria 4.0 no país.

Fonte: ACATE, ABDI, CNI, IBGE, World Bank, World Economic Forum.

manufatura.acate.com.br
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O estado de Santa Catarina passa por transformações 
importantes em todos os segmentos econômicos há 
muitos anos, tendo se consolidado como o quarto maior 
polo tecnológico do Brasil. No setor de manufatura não 
é diferente: a realização do evento Imersão 4.0 em 2019 
concretizou uma somatória de ações realizadas pela 
Vertical Manufatura, transformando-se em seu maior case 
de sucesso e fortalecendo ainda mais a indústria. 

“O Imersão 4.0 atingiu resultados gratificantes para 
os participantes, desde associados das entidades 
organizadoras, passando pelas indústrias, até as 
instituições de ensino ligadas à área: todas puderam ver 
valor nos conteúdos apresentados e trouxeram feedbacks 
muito positivos”, comemora Túlio Duarte, diretor da 
Vertical Manufatura. O tema de indústria 4.0 ocasiona 
mudanças no mindset e na gestão das indústrias, e 
cada vez mais tendências tecnológicas são incorporadas 
a estas rotinas para gerar resultados mais eficientes. 
Segundo informações obtidas pela Confederação Nacional 

Imersão 4.0: 
Fortalecimento 
da indústria 
4.0 em Santa 
Catarina

Case da Indústria (CNI), é estimado que a implementação 
de automações e inteligência artificial nas indústrias 
brasileiras deva atingir 21,8% das empresas até 2027, 
enquanto hoje está em 1,6%, destacando a importância do 
debate sobre o tema no país.

“O evento foi nossa mais recente grande realização, e 
ele foi construído a partir de diversas ações ao longo do 
tempo, como Cluster 4.0, que foi criado para endereçar as 
principais dores e desafios das indústrias em inovação e 
adoção de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, e para 
entender como poderiam ser solucionadas”, explica Túlio. 
“A representatividade nacional conquistada pela Vertical 
Manufatura a partir de suas ações e posicionamentos 
abriu caminhos para as associadas, possibilitando sua 
participação em pitches diante de lideranças de grandes 
indústrias de todo o país. Isto é um grande valor gerado 
para nós, o qual foi construído durante anos e consolidado 
de forma completa no Imersão 4.0”, finaliza.
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41 empresas

Faturamento 
R$ 668 milhões

1.784 empregos
gerados

Produtividade
R$ 322 mil por
colaborador

O que é o programa?
O World Economic Forum estima que o aumento da 
expectativa de vida levará a uma duplicação das pessoas 
no mundo que têm pelo menos 60 anos de idade até 2050. 
Isso está provocando uma série de transformações no setor 
de saúde. Dados do estudo Breakout Year in Tech mostram 
que, em 2017, o setor de healthtech foi o segundo campo 
da tecnologia que mais cresceu na América Latina, com 
crescimento de 250% em relação ao ano anterior. 

O mercado de healthcare no Brasil figura como 7º maior do 
mundo na área de saúde e existem mais de 250 startups 
voltadas à inovação do setor, as quais atuam principalmente 
em soluções para clínicas e hospitais, além do mercado de 
hard science, que inclui aplicações nos campos da física e da 
bioquímica.

Em Santa Catarina, as empresas da Vertical Saúde são 
referência no desenvolvimento de soluções de IoT, business 
intelligence, big data e analytics para aplicação em medicina 
preventiva e personalizada. Ao todo, são 41 empresas e 
startups que se encontram periodicamente para a troca 
de informações sobre o mercado e discussão sobre novas 
demandas de inovação para toda a cadeia de healthcare.

Fontes: ACATE, Breakout Year in Tech, Inside 
Latin America; World Economic Forum.

SAÚDE

saude.acate.com.br
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A ação da Vertical Saúde que mais se destaca como 
case de sucesso é a criação e manutenção de Termos 
de Cooperação Técnica, que são parcerias firmadas pela 
Vertical com instituições de saúde. Alguns exemplos 
de instituições com as quais há termos de cooperação 
assinados são: Associação Catarinense de Medicina (ACM), 
Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), 
Associação de Estudantes de Medicina do Brasil (AEMED), 
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços 
de Saúde do Estado de Santa Catarina (FEHOESC), 
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), e Eretz.bio, incubadora de startups do Hospital 
Albert Einstein.

Walmoli Gerber, diretor da Vertical Saúde, pontua que o 
fechamento de termos de cooperação técnica trouxe um 
posicionamento muito forte da Vertical no cenário estadual 
e também nacional. “Essas instituições já são sólidas e têm 
uma massa consolidada de pessoas com poder de decisão, 

Termos de 
Cooperação 
Técnica: 
Inovação para a 
saúde

Case o que garante maior acesso das empresas da Vertical a 
elas e a seus públicos”, comenta. “Eu acredito que esta é a 
ação de mais destaque realizada pela Vertical nos últimos 
anos, permitindo este acesso das empresas da Vertical a 
instituições que promovem inovação e que ampliam o seu 
mercado com bastante facilidade, sem necessidade de 
investimento por parte das empresas”, acrescenta.

Um exemplo de como essas parcerias funcionam é a 
cooperação entre a ACATE e a AEMED, focada no fomento 
à realização de estágios de estudantes de medicina em 
empresas de tecnologia da Vertical Saúde. “Por meio desta 
parceria, buscamos criar profissionais com uma visão 
inovadora da medicina, atrelada à tecnologia, agregando 
muito mais valor dentro de instituições de saúde em sua 
operação diária”, explica Walmoli. “O mundo da saúde e 
da medicina tem muitas oportunidades, e quanto mais se 
amplia a capacidade de gestão  de quem está dentro dos 
hospitais, mais resultados com mais rapidez são gerados.”
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13 empresas

Faturamento 
R$ 1,3 bilhões

2.612 empregos 
gerados

Produtividade 
R$ 425 mil por
colaborador

O que é o programa?
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) estima que, 
entre os países da América Latina e Caribe, o Brasil é o que mais 
gasta com violência. São cerca de US$ 75 bilhões gastos, o 
equivalente a 53% de toda a região. Representam 4,38% do PIB 
brasileiro, um montante de R$ 285 bilhões.  Além da segurança 
física, os riscos digitais também apresentam sérias ameaças. De 
acordo o Relatório da Segurança Digital no Brasil, cerca de 120,7 
milhões de ciberataques foram identificados no primeiro semestre 
de 2018. As ameaças cibernéticas à segurança só podem ser 
combatidas com ações proativas e de controle e monitoramento. 

Na ACATE, 13 empresas participam da Vertical Segurança 
promovendo novas soluções e tecnologias para segurança 
patrimonial, pública, privada e da informação. Algumas das 
tecnologias desenvolvidas envolvem softwares e hardwares 
que auxiliam no controle de acesso a estabelecimentos, 
automação inteligente, monitoramento de imagens e alarmes, 
reconhecimento facial, rastreamento de bens e segurança de 
dados. Assim, empresas de pequeno, médio e grande porte se 
reúnem periodicamente para trocar conhecimento e buscar novas 
oportunidades de negócios.

Fontes: ACATE, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Secretaria 
Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 
Relatório da Segurança Digital no Brasil.

SEGURANÇA 

seguranca.acate.com.br
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O ecossistema das empresas que desenvolvem soluções 
tecnológicas para segurança da informação engloba todos 
os portes e maturidades de organizações. Com foco em 
integrar todo este ramo, a Vertical Segurança destaca como 
seu maior case de sucesso a criação do evento Security 
Tech. “Este evento busca alcançar alguns objetivos 
principais da Vertical: proporcionar maior integração entre 
as empresas do grupo, promover networking entre as 
companhias e seus clientes e, conforme o andamento das 
conversas, até gerar novos negócios”, declara Reginaldo de 
Sousa, diretor da Vertical Segurança.

O evento, que em cada edição conta com um tema 
norteador, é fechado a um público composto por 
integrantes da Vertical, seus clientes e prospects, e 
constitui-se da seguinte maneira: são realizados pitches 
por cada empresa do grupo, momento em que apresentam 
suas soluções e produtos ao público presente, além de 
trazer cases. Há também um ambiente em formato de 
feira, em que cada empresa dispõe de um espaço físico 

Security Tech: 
Integrando o 
ecossistema de 
segurança

Case para expor e demonstrar aquilo que oferece ao mercado 
de segurança, possibilitando uma melhor compreensão 
das dores que resolve. “O evento é conduzido por um 
palestrante âncora, preferencialmente uma figura de 
renome no setor, que discorre sobre o tema principal de 
cada edição, trazendo insights e cases para o público”, 
acrescenta Reginaldo.

Nas últimas edições do evento, realizadas em 
Florianópolis e Curitiba, mais de 150 pessoas foram 
impactadas, e os assuntos mais atuais do setor geraram 
debates, mostrando como a tecnologia pode auxiliar os 
diferentes atores do ecossistema de segurança. “Tivemos 
um resultado muito legal, além de forte integração entre as 
empresas durante momentos como coffee break e happy 
hour, e o evento chamou bastante a atenção, garantindo 
uma repercussão positiva dentro da Vertical. A ideia do 
projeto é levar este evento às principais capitais do Brasil, 
trazendo temas relacionados a segurança da informação 
para o maior número de pessoas possível”, finaliza 
Reginaldo.
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O que é o programa?

Os padrões de consumo passam por diversas mudanças e 
o setor de varejo precisa se adaptar com agilidade a esses 
perfis do consumidor. Com a internet e os dispositivos 
móveis, a busca de informações sobre produtos e serviços 
avançou rapidamente e, em paralelo às mudanças 
tecnológicas, alterações de cultura e do perfil demográfico 
dos consumidores também exigem adequações.

De acordo com estudo Cenários de Transformação para 
as Empresas de Varejo e Consumo, cerca de 72% dos 
consumidores fazem suas compras por meio de dispositivos 
móveis. Com o aumento no consumo, a estimativa de gastos 
da classe média global até 2030 é de US$ 51 trilhões. 

Para o Brasil, muitas empresas ainda precisam se reinventar 
para este novo cenário. A Vertical de Varejo da ACATE foi 
constituída justamente para aproximar lojistas, startups e 
grandes empresas de tecnologia para acelerar a digitalização 
do setor, unindo o varejo com empresas de tecnologia e 
abrindo novas oportunidades de mercado. 

Fonte: ACATE e PWC. 

VAREJO

Constituída durante 
o ano de 2019, a 
Verfical Varejo 
ainda está em fase 
de estruturação, 
mas já conta com 
mais de 30 empresas 
participantes.
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CONHEÇA OUTROS 
PROGRAMAS DA 
ACATE

Os projetos desenvolvidos pela ACATE envolvem as principais 
demandas do setor de tecnologia no estado. Com o propósito 
comum de gerar conexões, apoiar novos negócios e debater temas 
de interesse dos associados, cada um dos programas estratégicos 
da ACATE tem o objetivo de fortalecer o ecossistema e encontrar 
soluções inovadoras para desafios comuns. Conheça:

Incubadora MIDITEC,  
em parceria com o 
SEBRAE/SC 

Grupos de conexões e 
compartilhamento

Programa de Inovação  
aberta LinkLab
Conecta startups a grandes 
empresas

Startups
Programa de Benefícios  
para Startups

StartLab 
Programa de apoio a 
criação e desenvolvimento 
de novas startups

www.acate.com.br
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A base de dados utilizada na publicação é da empresa Neoway Business Solutions, o 
SIMM (Sistema de Inteligência MultiMercado). Um BI sobre a base de dados do SIMM 
foi construído por intermédio de uma parceria entre a Neoway e a ACATE. Foram 
construídas estatísticas sobre as Empresas, Sócios e Colaboradores.

Os dados apresentados neste documento tem como fonte principal o Sistema 
de BI do Observatório ACATE, desenvolvido pela empresa Neoway, o qual 
compõe dados de empresas, faturamento, empreendedores e trabalhadores. 
Além destas informações, também foram consultados os dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), e do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED). 

Ainda que ambas fontes apresentam números de trabalhadores formais, os 
dados da RAIS correspondem a um levantamento anual do emprego, enquanto 
os dados do CAGED monitoram mensalmente o processo de admissão e 
desligamento dos empregados regidos apenas pelo regime CLT. A diferença entre 
as categorias admissão e desligamento resultam no saldo de empregos, que 
indica a variação do número de colaboradores totais, mas não se iguala ao dado 
divulgado anualmente pela RAIS por diferenças metodológicas.

As atividades econômicas que identificam o setor seguem a Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE  2.0), e se dividem em Hardware 
(Indústrias de Transformação), e Software e Serviços (Informação e Comunicação, 
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, Outras Atividades de Serviços). 
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ABRANGÊNCIA DO SETOR

As estimativas do número de colaboradores do setor de tecnologia 
e dos profissionais especialistas em TI receberam modificações 
pontuais em relação às divulgações oficiais. No caso dos 
profissionais, foram desconsiderados os números de analistas 
de sistemas para o ano de 1994, que apresentava inconsistência 
com a série histórica. Quanto ao número de trabalhadores do 
setor de tecnologia catarinense dos anos de 2016 e 2017, houve 
modificação do registro de atividade econômica principal de 
algumas empresas do setor na base do Ministério do Trabalho, 
as quais tiveram seu montante de trabalhadores contabilizados a 
partir do Sistema de BI da Neoway. 
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A Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) 
representa os interesses do setor tecnológico 
catarinense desde 1986. Suas ações buscam 
aumentar o reconhecimento dessa indústria no 
estado, país e também internacionalmente. Para 
reforçar o ecossistema de inovação catarinense, 
a Associação é gestora de iniciativas como a 
incubadora MIDITEC, o laboratório de inovação 
aberta Link Lab, Verticais de Negócios, rede 
de investidores-anjo, entre muitas outras. 
Reunindo 1,2 mil empresas e organizações de 
base tecnológica, tem como missão promover a 
cultura da inovação em toda Santa Catarina. 

www.acate.com.br

REALIZAÇÃO
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A Neoway desenvolve tecnologias inovadoras 
que ajudam empresas a ganhar mais e perder 
menos. Especialista em Big Data Analytics, atua em 
Inteligência de Mercado, com solução para Vendas 
(geração de leads e gestão de time de vendas), e 
nas áreas de prevenção a perdas, due diligence e 
recuperação de ativos. 

www.neoway.com.br

REALIZAÇÃO
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Uma empresa com soluções inovadoras em dados e informações. A 
Caravela Soluções conta com a participação em projetos de grande 
relevância para o estado de Santa Catarina. Especialista em tratamento 
e análise de dados, a empresa realiza estudos, projeções estatísticas e 
desenvolve plataformas de visualização e interação de dados. 

www.caravela.biz

PRODUÇÃO TÉCNICA
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Fortalecer o Sistema de Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, por meio do apoio às empresas 
brasileiras nascentes de base tecnológica, que 
possuam papel fundamental na introdução de novas 
tecnologias e modelos de negócios no mercados.

www.finep.gov.br

APOIO
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www.acate.com.br/observatorio-acate
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Centro de Inovação ACATE Primavera
Rodovia SC 401, km 4 - Bairro Saco Grande
Florianópolis/SC - CEP 88032-000

www.acate.com.br contato@acate.com.br 
48 2107 2700
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