
Polo tecnológico do Oeste de Santa Catarina



Pluralizando o
conhecimento e 
abrindo portas 
para a inovação.
Essa é a nossa ~missao



Somos um polo tecnológico criado para fortalecer a inovação e
a tecnologia na região Oeste de Santa Catarina. Realizamos
isso através da qualificação, certificação e integração de
empresas do segmento tecnológico associadas à Deatec,
buscando sempre estimular os processos de desenvolvimento,
estabelecendo um controle de qualidade dos produtos e gerando
vagas no mercado de trabalho.
 
Estimulamos os processos de desenvolvimento e acreditamos
que será possível nos inserir em novos mercados melhorando a
gestão dos nossos associados, qualificando os profissionais para
maior assertividade e buscando resoluções na entrega das
demandas do setor de TI.

Quem Somos



A Deatec criada em 2005, possui abrangência
territorial representativa para o segmento de
tecnologia nos municípios que compõe o
oeste e extremo oeste de Santa Catarina, 
 Sudoeste do Paraná e Noroeste do Rio
Grande do Sul.

É referência regional na representação do
setor de tecnologia e inovação perante
universidades, poder público, iniciativa privada
e outras entidades organizadas.

Área de Atuação



Chapecó figura entre as principais
cidades do País com mais startups.
Segundo levantamento da
ABStartups, Chapecó está entre as
15 cidades brasileiras com o maior
número de startups, ocupando a 13ª
posição.

Nosso Mercado

+5.000
colaboradores de
empresas envolvidos.

+ 1,6 Bilhões
 de faturamento

+ 1.800 
empresas do setor na
região



Parceria

Somos a representante oficial ACATE
no Oeste de Santa Catarina



Ecossistema
catarinense de
tecnologia

Um ecossistema com
eixos de desenvolvimento
sólidos propicia a
geração de ideias e
cases de sucesso.
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Talentos
Formação e atração de capital
humano de qualidade constituem a
base de um ecossistema mais
produtivo e eficiente



Impulsionar o
desenvolvimento e
fortalecimento da
indústria ligada à
área de tecnologia

Incentivar a
transferência de
demandas de base
tecnológica da região
para ser atendida
pelas empresas da
região

Atrair as empresas
e suas demandas
para um espaço
compartilhado de
conhecimento

Proporcionar
oportunidades de
estágios/trabalho
direcionado aos
acadêmicos da região,
bem como facilitar sua
inserção no mercado de
trabalho

Objetivo
do Projeto



Pollen Parque Científico e
Tecnológico
R. Eduardo Pedroso da Silva, 195
E - Efapi, Chapecó - SC, 89809-
060, Sala 201

Sede do
projeto



Estrutura
de Suporte

Universo
Acate

Rede de apoio aos empreendedores
impulsiona o aumento no número de
empresas, eleva a qualidade dos
negócios  e amplia as chances de
sobrevivência.



CIAD ONE
Centro de
Inovação
Acate/Deatec



Área
1.800m²

Sede
administrativa15 Empresas









Inauguração oficial 08/12/21



CIAD
DOWNTOWN
Centro de
Inovação
Acate/Deatec



Área
15.000m²

Eventos,
comunicação e

Marketing
15 Empresas















Ambiente
Regulatório

Redução da
alíquota de ISS
para empresas de
tecnologia.

2%



Acesso a
capital
Rede de investidores permite
acelerar empresas com alto
potencial de desenvolvimento
e escala

fundos de investimento
nacionais e internacionais
atuantes em SC - ACATE

a financiamento e
linhas de crédito

30

Acesso



Benefícios



Benefícios Deatec/Acate
para empresas

SERVIÇOS
Assessoria Jurídica 
Medicina do Trabalho
Consultoria Empresarial
Banco de Currículos 

ACATE
Benefícios Acate
Espaços Acate
Verticais de negócios

FINANCEIRO
Financiamento
Linhas de crédito
Seguros
Projetos de incentivos fiscais
Projetos de inovação
Cartão de benefícios

EVENTOS
Missões 
Cursos e Workshops
Networking 



Benefícios Deatec/Acate
para colaboradores

CAPACITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Educação Superior
Idiomas
Cursos e Eventos

SAÚDE E 
BEM ESTAR
Plano de Saúde
Plano Odontológico
Cartões Multibenefícios



Portal  de
Benefícios

https://www.acate.com.br/beneficios/?lang=pt


Diretoria



Siga-nos nas
redes sociais

www.deatec.org.br

@deatec.acate

https://deatec.org.br/pt
https://www.instagram.com/deatec_acate/


www.deatec.org.br
deatec@deatec.org.br

(49) 3324.4342
(49) 98427.8884

 

mailto:deatec@deatec.org.br
tel:49984278884

