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“Inovação é o nosso cerne”
Agência AL

Associação Catarinense de Tecnologia
(Acate), Daniel Leipnitz

S

anta Catarina é uma mina de capital humano e inovação, o que
contribui para que nossas cidades
estejam entre os polos mais promissores
de tecnologia do Brasil. No nosso último
levantamento, feito em parceria com a
Neoway, fomos o estado que mais gerou
empregos no setor, com um crescimento
de 3,6% em colaboradores. Em todas as
edições do Índice de Cidades Empreendedoras, da Endeavor, Florianópolis,
Joinville e Blumenau aparecem entre as melhores cidades do Brasil para empreender: no período passado, ficaram em segundo, quinto e 11º lugar, respectivamente. Em Inovação, Florianópolis e Blumenau se destacam, na terceira e
quarta posição. A capital tem a maior porcentagem da população com acesso à
internet rápida, a maior proporção relativa de investimentos em Venture Capital
e a maior parcela de mestres e doutores trabalhando em empresas de tecnologia.
Já em Blumenau, o destaque vai para o tamanho das empresas de Tecnologia
da Informação (TI) No indicador capital humano, Florianópolis aparece no
topo pelo quarto ano consecutivo, com o maior índice de mão de obra qualificada
e maior proporção de adultos com pelo menos ensino superior completo. As empresas de tecnologia encontram no estado um ecossistema consolidado para apoiá-las desde seu estágio inicial. São incubadoras, aceleradoras, programas de
mentorias, investidores. Assim, elas já nascem mais fortes e crescem orientadas,
com mais chance de dar certo. Só em 2017 criamos o Link Lab, programa de inovação aberta; abrimos escritórios em São Paulo, para que nossas empresas tivessem onde fazer negócios no maior berço de oportunidades do Brasil; e começamos
a expansão da Rede de Investidores Anjo para as cidades do interior do estado.
Para 2018 já estão previstos três novos Link Lab, inauguração de mais dois centros de inovação, criação de duas novas verticais de negócios, lançamento do novo
Acate Tech Report, grandes eventos, entre muitos outros projetos. Inovação é o
nosso cerne, tudo o que planejamos tem este fim. Queremos começar o ano criando condições para conectar pessoas e empresas que vão nos levar para o futuro.

Nova marca Para mostrar seu verdadeiro
valor como representante e impulsionadora do setor tecnológico de Santa Catarina,
em 2017 a Acate mudou o posicionamento
e lançou nova marca. O objetivo é inovar
ainda mais ao ampliar a cobertura de sua
atuação, facilitar o acesso ao capital, estabelecer novos convênios e levar mais conteúdo aos associados e à comunidade em geral. “A gente cria a inovação que o mundo
precisa” é o mote da campanha.

meiro semestre, conecta grandes e médias
empresas, startups, fundos e parceiros
para desenvolver negócios. Seguindo o
conceito de inovação aberta, permite às
grandes empresas o acesso ao ecossistema
de inovação de Santa Catarina. O programa tem a Nexxera como patrocinadora
cofundadora e as empresas Ambev, Brognoli, Engie, Faculdade Cesusc, Flex Contact Center, Marisol, Qualirede e Teltec
Solutions como patrocinadoras.

Miditec Fundado e mantido pela Associação Catarinense de Tecnologia (Acate)
e pelo Sebrae-SC, já foi selecionado quatro vezes como melhor incubadora do país
pela Anprotec. Além disso, cerca de 85%
dos negócios iniciados ali ainda estão em
funcionamento. Só no ano passado, as
empresas apoiadas pela incubadora conseguiram diversas conquistas. A Anestech foi eleita a startup de saúde do ano no
evento Líderes da Saúde. A Byond recebeu investimento do RIA SC e a Aquarela
foi destaque no InovAtiva Brasil.

Verticais em 2017, a entidade fortaleceu ainda mais a atuação de suas Verticais de Negócios, que foram protagonistas de iniciativas nacionais - como a
criação do Cluster para a Indústria 4.0.
Esses grupos de empresas que atuam em
mercados semelhantes e complementares
existem para estimular o associativismo
e o relacionamento entre os participantes. Atualmente são 12: Agronegócios,
Cloud Computing, Conectividade, Educação, Energia, Fintech, Games & Aplicativos, Governança & Sustentabilidade,
Internet das Coisas, Manufatura, Saúde
e Segurança.w

Link Lab O Link Lab, lançado no pri-

Nesta edição retomamos mais um curto período de edições especiais com a
avaliação setorial sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. O conteúdo habitual
da Coluna Pelo Estado voltará a circular no dia 21 de fevereiro/2018.
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