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Benefícios 
De ICMS

Contexto dos benefícios catarinenses

Estrutura e complexidade dos benefícios

• Controle pelo GESComex na SEFAZ-SC 
• 8,49% de crescimento de 2018 para agosto de 2019 (2.441) 
• Santa Catarina é o terceiro no ranking brasileiro 
• Importações cresceram 46,8% em reais de 2017 para 2018
• Lei 17.763 de 2019 – Reinstituição de grande maioria dos benefícios

• 364 Tipos de Tratamentos Tributários Diferenciados 
• DIFERIMENTOS
• ISENÇÕES
• REDUÇÕES DE BASE DE CÁLCULO 
• INVESTIMENTOS
• Prodec e Pro Emprego
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Benefícios 
De ICMS

Condições para pleito dos benefícios catarinenses

Condições para manutenção dos benefícios catarinenses

• Obter inscrição junto a SEFAZ-SC 
• Habilitação no Radar 
• CND Tributos Federais 
• CND Tributos Estaduais 
• DTEC – SC junto a SEFAZ- SC 

• Operar em até 6 (seis) meses após a concessão do benefício 
• Não alterar Quadro societário em até 12 meses da concessão 
• Utilizar, preferencialmente, operadores logísticos estabelecidos em SC 
• Utilizar serviço de despacho aduaneiro estabelecido em SC 
• Utilizar, preferencialmente, transportador de carga estabelecido em SC 
• Investir na manutenção ou ampliação do empreendimento em SC, geração de emprego e renda
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Benefícios 
De ICMS

Benefícios de importação - Mercadorias para Revenda

• Diferimento do ICMS na 
importação de mercadoria 
com dispensa de garantia 
do ICMS diferido, mediante 
pagamento antecipado 

• Diferimento parcial 

na operação interna 

subsequente à importação

Obs.: Simples Nacional destino 
revenda/indústria, se destino 
consumo final será 17%

IMPORTAÇÃO SEM BENEFÍCIO COM BENEFÍCIO

VALOR PRODUTOS 100.000,00 100.000,00

BC ICMS IMPORTAÇÃO 114.942,53

ICMS IMPORTAÇÃO DEVIDO 19.540,23

ANTECIPAÇÃO DE ICMS (2,6%) 2.708,33

ANTECIPAÇÃO DE ICMS (1%)
Após 36 meses

1.041,67

IMPORTAÇÃO SAÍDAS INTERNAS

VENDAS

SEM BENEFÍCIO COM BENEFÍCIO

200.000,00 200.000,00

34.000,00

ICMS SAÍDA (12%) 8.000,00

ICMS SAÍDA (4%) 20.000,00

ICMS SAÍDA (10%) INDUSTRIAL 24.000,00

ICMS SAÍDA (12%) SEM SIMILAR CAMEX 24.000,00

*ICMS SAÍDA (12%) SIMPLES NACIONAL
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Benefícios 
De ICMS

• Crédito presumido na 

operação interna subsequente 

à importação de mercadoria 

para comercialização. 

Importante: O Crédito Presumido não 
se aplica nas saídas internas com 
destino a Pessoa Física. 

Alíquota ICMS
Até 36 meses Até 36 meses

Alíquota Efetiva Alíquota Efetiva

4% 2,6% + 0,4% fundos = 3% 1% + 0,4% fundos = 1,4%

10% 7,6% + 0,4% fundos = 8% 3,6% + 0,4% fundos = 4%

12% 7,6%+ 0,4% fundos = 8% 3,6% + 0,4% fundos = 4%

17% 7,6%+ 0,4% fundos = 8% 3,6%+ 0,4% fundos = 4%

25% 7,6% + 0,4% fundos = 8% 3,6% + 0,4% fundos = 4%

8,8% (*) 4,6%+ 0,4% fundos = 5% 3,6%+ 0,4% fundos = 4%
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Portos 
Catarinenses

Imbituba

Navegantes/ 
Itajaí

Itapoá/
São Francisco do Sul
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Recintos 
Alfandegados 
Zonas primária e secundária

Itajaí

Navegantes

São Francisco do Sul

Itapoá

Joinville

Imbituba

Dionísio Cerqueira
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Logística

Ranking dos 
Portos Brasileiros

Três dos cinco portos catarinenses figuram entre
os top 10 na importação e na exportação.

IMPORTAÇÃO | JANEIRO 2020 - JANEIRO 2021

RANK PORTO MOV. EM TEUS

1 SANTOS 84.546

2 PARANAGUÁ 24.270

3 NAVEGANTES 20.382

4 ITAPOÁ 23.399

5 ITAJAÍ 16.087

6 MANAUS 15.714

7 RIO DE JANEIRO 10.671

8 SUAPE 8.433

9 RIO GRANDE 7.561

10 VITÓRIA 6.671

EXPORTAÇÃO | JANEIRO 2020 - JANEIRO 2021

RANK PORTO MOV. EM TEUS

1 SANTOS 82.278

2 PARANAGUÁ 24.460

3 NAVEGANTES 24.316

4 RIO GRANDE 18.599

5 ITAPOÁ 13.316

6 ITAJAÍ 8.907

7 SALVADOR 6.508

8 RIO DE JANEIRO 6.262

9 VITÓRIA 5.100

10 PECEM 3.543

Fonte: Site DataLiner 2021
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Portfólio 
de Serviços  
Marítimos

EUROPA

CIDADE EXPO IMPO

Algeciras 27 16

Antwerp 27 20

Barcelona 17 19

Bremerhaven 26 24

Genoa 17 20

Gioia Tauro 32 22

Hamburg 24 23

Las Palmas 14 24

Le Havre 29 19

Livorno 21 24

London Gateway 23 26

Malta 19 43

Marsaxlokk 21 21

Rotterdam 22 28

Sines 35 15

Tangier 15 15

Valencia 23 17

ÁSIA

CIDADE EXPO IMPO

Busan 38 41

Coega 13 -

Hong Kong 31 31

Ningbo 36 35

Port Kelang 29 -

Qingdao 34 37

Shanghai 35 36

Shekou 40 32

Singapore 26 25

Yantian 37 32

CABOTAGEM

CIDADE EXPO IMPO

Imbituba - -

Manaus 12 12

Pecem 8 9

Rio Grande - -

Salvador 11 6

Santos - -

Sapetiba - -

Suape 6 7

TEMPO DE LIBERAÇÃO

verde amarelo vermelho

Itajaí 24h 4 dias 11 dias

Navegantes 24h 4 dias 11 dias

Itapoá 24h 5 dias 11 dias

São F. do Sul 24h 5 dias 11 dias

Joinville 24h 6 dias 10 dias

ANVISA de 3 a 6 dias

MAPA  de 4 a 7 dias

ÁFRICA

CIDADE EXPO IMPO

Cape Town 13 35

Durban 17 31

Luanda 29 19

Pointe Noire 34 14

AMÉRICAS

CIDADE EXPO IMPO

Altamira 23 24

Antofagasta 30 23

Arica 29 25

Baltimore 32 28

Buenos Aires 3 6

Callao 21 33

Cartegena 16 12

Caucedo 13 13

Charleston 24 23

Cristobal 18 14

Freeport 24 35

Guayaquil 24 30

Houston 23 20

Jacksonville 25 22

Kingston 12 18

Manzanillo 38 23

New Orleans 24 28

New York 18 29

Norfolk 22 25

Philadelphia 20 27

Port Everglades 27 20

Port of Spain 13 13

San Antonio 16 21

San Vicente 35 19

Savannah 36 24

Vera Cruz 20 24

Junho 2021

Itapoá

Itajaí

Navegantes
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de Santa 
Catarina

Excelência em Competitividade
Forças: localização estratégica, competitividade portuária, mão de 
obra qualificada e disponível, diversidade cultural e econômica.

O estado de SC é o segundo mais competitivo do país. 
(Segundo o ranking do Centro de Liderança Pública (CLP), baseado em critérios da revista The Economist).

Desde 2017, o estado ocupa a segunda posição no levantamento.

SC ficou em primeiro lugar no país em Segurança Pública e 
Sustentabilidade Social.

Santa Catarina detém 
o 2º lugar entre os Estados mais 
competitivos do Brasil e é líder 
em indicadores acima da média dos 
registrados por países da OCDE – 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico, ganhando 
o prêmio Excelência em Competitividade 
na categoria Destaque Internacional.2º
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4º

2º

2º

2º 2º
2º 1º

1º

2º

2º

4º
3º

1º

1º

Indicadores 
de Santa 
Catarina

Segundo lugar no país em Segurança 
Pública e Sustentabilidade Social.

Maior produtor de frango do 
Brasil respondendo por 23,6% do 
faturamento com as exportações.

Maior PIB (8.3%) do Brasil em 2021.
Maior polo de vestuário 
e acessórios do Brasil.

Maior produtor nacional 
de carne suína

Na geração de empregos 
formais.

Segundo lugar no país com 
a indústria mais competitiva.

No crescimento de volume 
de vendas do comércio.

Terceira maior taxa (6.3%) 
do país de crescimento da 
atividade econômica.

Segundo lugar no país em Eficiência 
da  Máquina Pública e Educação.

Segundo lugar em Infraestrutura e Inovação.

Maior produção pesqueira do Brasil.

Melhor desempenho na produção de serviços.

4º lugar no Brasil superando 1 milhão 
de empresas ativas com tempo médio 
(15 horas) de Registro JUCESC.
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03
Indicadores 
de Santa 
Catarina Taxa de 

desemprego 
4,5%, em 2022, 
a menor do país.

Principal polo moveleiro do 
Brasil e em 2021 as exportações 
somaram US$ 25,9 milhões com um 
crescimento de 28% se comparado 
com o mesmo período de 2020.

Principais produtos exportados: soja, carne de aves, carne suína, madeira compensada, 
motores elétricos, alimentos, bebidas, obras de carpintaria, móveis, partes de motor.

Santa Catarina certificada, 
durante 15 anos, como Zona 
Livre de Febre Aftosa sem 
vacinação.

1º
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Crescimento da Indústria: 
teve uma alta de 26,7% entre janeiro e maio de 2021. 
É o segundo melhor resultado do Brasil. O crescimento nesse 
período foi de mais que o dobro da média nacional, de 13,1%.

Crescimento do Setor de Serviços: com um dos melhores resultados 
do país, apresentou um crescimento de 15,6% nos cinco primeiros meses 
de 2021. O resultado é mais do que o dobro do crescimento do volume 
nacional, que ficou em 7,3%. O dado positivo coloca Santa Catarina em 
segundo lugar nesse quesito.

Comércio, construção e agropecuária também 
contrataram mais do que demitiram, com saldos 
positivos de 2.982, 1.408 e 153, respectivamente.

índice anterior crescimento
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Dos 295 municípios catarinenses, 283 apresentaram saldo positivo 
nos últimos 12 meses. Isso representa 95,9% dos municípios com 
mais contratações do que demissões, o maior percentual do Brasil.

SC: Liderança na 
Geração de Empregos:

95,9%

Taxa de empregos formais: 90% o maior 
percentual de trabalhadores formalizados do 
Brasil, contra uma média nacional de 75%.75%90%
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Indicadores 
de Santa 
Catarina

Taxa de desemprego: 5,8% (2º TRI/21) 
fortalece a posição do Estado com o menor 
índice de desemprego do Brasil, enquanto a 
média nacional é de 14,2%;

14,2%5,8%

Em 2021, SC tem um saldo de 176.789 novos postos de trabalho.  
Trata-se do terceiro melhor resultado em números absolutos entre 
todos os estados, atrás apenas de São Paulo (786 mil) e Minas Gerais 
(290 mil), ambos com populações muito maiores que Santa Catarina.

176.789

Santa Catarina volta a ser destaque nos dados do Ministério da 
Economia sobre a geração de empregos em setembro. Com 
17.829 novas vagas formais de trabalho, o estado teve 
o melhor desempenho do Sul do país no mês passado.

17.829

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
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Indicadores de 
competitividade de SC

PILAR / INDICADOR 2020 2019

CAPITAL HUMANO 5º 7º

1. Custo com mão-de-obra 56,5 22º 59,1 23º

2. PEA com ensino superior 41,6 4º 42,6 6º

3. Produtividade do trabalho 34,2 4º 31,1 6º

4. Qualificação dos trabalhadores 61,5 5º 60,1 5º

PILAR / INDICADOR 2020 2019

INOVAÇÃO 3º 3º

1. Bolsa mestrado e doutorado 38,0 13º 65,4 7º

2. Empreendedores inovadores 100,0 1º 100,0 1º

3. Investimento em P&D 19,6 10º 18,9 11º

4. Patentes 94,4 2º 83,3 2º

5. Pesquisas científicas 31,1 21º

https://www.sde.sc.gov.br/index.php/biblioteca/competitividade/relatorio-2020/1441-ranking-competitividade-sc/file19



https://www.nsctotal.com.br/colunistas/pedro-machado/sc-cria-11-mil-empregos-em-abril-terceiro-melhor-resultado-do-pais-no-mes

https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-ja-e-o-3o-maior-empregador-em-tecnologia-do-brasil

https://www.sde.sc.gov.br/index.php/noticias/3098-santa-catarina-mantem-a-menor-taxa-de-desemprego-do-pais-2

https://www.sde.sc.gov.br/index.php/noticias/3113-pib-catarinense-cresce-2-9-e-mantem-estado-entre-as-maiores-economias-do-pais

https://www.sde.sc.gov.br/index.php/noticias/3065-industria-catarinense-cresce-36-5-em-marco-mais-que-o-triplo-da-media-brasileira

https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/setor-de-servicos-em-santa-catarina-tem-alta-de-9-9-em-fevereiro
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Indicadores 
de Santa 
Catarina

Fontes
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Qualidade e 
Capacitação 
de Mão de 
Obra

Instrução catarinense 
possui os melhores 
índices nacionais

Maior IDEB do país nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental: 
6,5 em sua rede total.
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)

6,5
Segunda maior taxa de alfabetização 
do país segundo dados do IBGE 2019: 
97,7% da população de 15 anos ou mais é 
alfabetizada. A média Nacional é 93,4.

Segunda maior porcentagem de 
pessoas de 18 a 24 anos que 
frequentam o Ensino Superior em 
relação à população dessa faixa etária. 
O percentual catarinense é de 28,3 
enquanto a média nacional ficou em 21,5.

3º colocado no ranking de média de anos 
de estudo da população de 18 a 29 
anos: 12 anos. A média nacional é 11,6.

2º

2º 3º
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Instrução catarinense 
possui os melhores 
índices nacionais

dos jovens de 15 a 17 anos estão 
matriculados no Ensino Médio.

48,5% da população catarinense 
tem o Ensino Médio completo e 
18,1% o Ensino Superior completo. 

20,9% da população entre 15 
e 29 anos estavam ocupados e 
frequentavam a escola em 2019, 
o maior percentual do país.

Capital com a menor taxa 
de analfabetismo do país, 
Florianópolis tem o percentual 
de 0,8% entre a população 
com 15 anos ou mais. 

76,8%

23



04
Qualidade e 
Capacitação 
de Mão de 
Obra

Conforme dados do Anuário Brasileiro de Educação 
Básica/2020, a média nacional de estudantes concluintes do 
Ensino Médio Nacional é 65%. Santa Catarina tem o percentual 
de 70%, o colocando na 5ª posição no ranking nacional.

Em Santa Catarina:

De cada

A média 
nacional é:

100

100

70

65

85

78

95

89

estudantes 
que ingressam 

na escola

estudantes 
que ingressam 

na escola

concluem o Ensino 
Fundamental 1 aos 

12 anos

concluem o Ensino 
Fundamental 1 aos 

12 anos

concluem o Ensino 
Fundamental 2 aos 

16 anos

concluem o Ensino 
Fundamental 2 aos 

16 anos

concluem o 
Ensino Médio 
aos 19 anos

concluem o 
Ensino Médio 
aos 19 anos
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Santa Catarina tem mais de 500 campus de educação superior espalhados pelo 
Estado. No qual, destacamos 4 universidades que tiveram a melhor pontuação no Índice 
Geral de Cursos (IGC),levantado pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio de Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC) no relatório de 2019:

Entre as cinco melhores do país, a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) tem IGC 
contínuo 4,141 e IGC faixa 5,0.

No ranking das 100 melhores universidades do país, outras 3 
faculdades catarinense foram destacadas: o Centro Universitário 
Sociesc de Blumenau (IGC contínuo 3,92 e conceito 4), Faculdade 
Sociesc de Florianópolis (IGC contínuo 3,62 e conceito 4) e Centro 
Universitário Facvest de Lages (IGC contínuo 3,60 e conceito 4).

Universidades de Santa Catarina 
entre as melhores do País

5

100

ME 
LHO 
RES

MELHORES

* IGC contínuo: essa é a nota final da instituição, com uma média de todos os componentes que foram avaliados. As instituições são avaliadas de 1 a 5, sendo 5 a nota mais alta. *IGC faixa: essa nota é o valor arredondado do IGC contínuo, a 
nota geralmente divulgada. Quando uma instituição resulta na nota contínua igual ou maior a 3,945 sua nota é o valor máximo, ou seja 5. Ou seja, quando um curso tiver nota inferior a 3,945 o valor do IGC faixa será de 4, e assim por diante.
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Santa Catarina é um dos melhores estados para se viver. E isso 
não se deve apenas a suas belezas naturais. Os investimentos em 
melhor qualidade de vida da população já podem ser percebidos:

Terceiro estado no ranking nacional do IDHM*. No qual 3 cidades estão entre 
as 10 com o maior IDHM do país: 3º lugar a Capital Catarinense, Florianópolis, 
4º lugar Balneário Camboriú e 8º lugar Joaçaba. O Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.

1° lugar no Ranking de Bem-Estar do Brasil segundo levantamento do Instituto 
Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou seja, é o estado mais 
feliz do País.  Santa Catarina  lidera  pela segunda vez o ranking e demonstra a sua 
evolução, do 27ª posição em 2013 para o primeiro lugar.

O Estado e o 
Desenvolvimento Humano

3º

1º

*Índice de Desenvolvimento Humano26
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das empresas são empresas de pequenos negócios 
mostrando a força do empreendedorismo catarinense.

Incentivo a capacitação profissional por meio de programas exclusivos.
Um exemplo é o Jovem Profissional, programa do Instituto Catarinense de Educação 
Profissional (ICAEPS), patrocinado pelo SEAC-SC, com apoio do Sindesp-SC, 
Júnior Achievement e Fevas, que oferece cursos gratuitos jovens entre 14 e 24 anos, 
preferencialmente filhos de colaboradores das empresas do segmento de asseio, 
conservação e serviços terceirizados associadas ao ICAEPS e jovens em vulnerabilidade 
social do estado de Santa Catarina. O projeto tem foco em inovação e empreendedorismo.

Incentivo ao 
empreendedorismo 
e à inovação

93%

https://www.icaeps.com.br/curso-categoria/apresentacao-jovem-profissional
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Com faturamento de 7% no setor de tecnologia nacional, Santa Catarina 
apresenta faturamento de R$ 17,7 bilhões na área. A participação da 
tecnologia do PIB estadual é superior a média brasileira. E número de 
colaboradores no setor de tecnologia cresceu 9,1% em 2019.

Incentivo ao 
empreendedorismo 
e à inovação

7%

Programas de suporte aos empreendedores catarinenses, como, por exemplo, 
o SC Mais Renda, lançado em julho de 2021 pelo governo do Estado. 
O programa tem como objetivo dar suporte aos empreendedores catarinenses 
na recuperação e manutenção de suas atividades com garantia de empregos.

https://www.icaeps.com.br/curso-categoria/apresentacao-jovem-profissional
28
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Em 2021, segundo lugar no país com 
a indústria mais competitiva.

O Estado e o 
Desenvolvimento 
Industrial 

2º
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Perfil dos estudantes 
e profissionais catarinenses

https://www.icaeps.com.br/curso-categoria/apresentacao-jovem-profissional

3º 3° estado com maior quadro de colaboradores no setor de 
tecnologia do Brasil. Com 56,5 mil trabalhadores na área, Santa 
Catarina fica atrás apenas de São Paulo e de Minas Gerais, estados 
mais populosos que o catarinense. Além disso, foi o estado que 
apresentou maior crescimento no número de colaboradores em 2019.

9,1% foi o crescimento no número de matriculados em 
ensino superior de 2010 para 2019. Em contrapartida, nesse 
período o país sofreu uma queda de -3,8% nesse período.

5.1% foi a expansão no número de formandos no estado entre 2010 e 2019, 
enquanto a média nacional apresentou uma queda de -5,7%. 

9,1%
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https://www.icaeps.com.br/curso-categoria/apresentacao-jovem-profissional

2º
2° estado com maior participação de alunos em 
áreas de Tecnologia. Com 34,7 mil alunos matriculados em 
cursos de áreas de tecnologia, o que representa 15,6% dos 
estudantes, Santa Catarina é o segundo colocado a nível Brasil.

Maior percentual de alunos de STEM do Brasil. Com 31% de 
estudantes matriculados em cursos de ciências, tecnologia, engenharia 
e matemática, Santa Catarina possui a maior presença nacional na área. 

Direito, Administração e Engenharia são áreas com maior número 
de estudantes. Das 222 mil matrículas, há a predominância destas 3 áreas 
entre os matriculados no ensino superior Catarinense em 2019.

Perfil dos estudantes 
e profissionais catarinenses
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Qualificação Profissional 
e Mercado de Trabalho 
em Santa Catarina

*STEM: acrônimo para Science, Technology, Engeneering and Mathmatics 
https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/3759/SEURS_584-589.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Distribuição cursos STEM: UFSC, UDESC, UNIVALI

% de Trabalhadores STEM em 
Relação ao Total do Estado

0% 5% 10%

Florianópolis/
São José

Joinville

Blumenau

Criciúma

Chapecó

Lages

15% 20% 25% 30% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Florianópolis

Norte

Oeste

Planalto 
Serrano

Sul

Vale do Itajai

Ingressantes e Formandos 
STEM - 2015 e 2016
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https://ndmais.com.br/economia-sc/santa-catarina-e-destaque-nacional-no-mercado-de-trabalho/

https://www.ibge.gov.br

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/sc-tem-a-segunda-menor-taxa-de-analfabetismo-do-brasil.ghtml

https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2020/estados-santa-catarina.html

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html

https://www.sc.gov.br/noticias

https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2020/ensino-medio.html#porcentagem-de-jovens-de-
19-anos-que-concluiram-o-ensino-medio-2012-2019

https://www.educabras.com/faculdades/estado/sc

https://ndmais.com.br/educacao/ufsc-esta-entre-as-cinco-melhores-universidades-do-brasil-segundo-o-mec-
veja-lista/

https://www.techreportsc.com/

https://www.acate.com.br/

https://observatorio.fiesc.com.br/publicacoes/economia/producao202012

http://www.ipcbr.com/

Fontes
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05
Rapidez 
no registro 
de novas 
empresas

Crescimento

Facilidade

2021 apontou um crescimento de mais de 
120 mil novas empresas registradas no estado, 
segundo dados do Registro Mercantil  da Junta 
Comercial de Santa Catarina (JUCESC).

Os números refletem o desenvolvimento da economia 
catarinense, mesmo diante de um cenário pandêmico. 
Este dado reforça, ainda, a posição de SC no

A constituição da empresa investida ou adquirida não demanda a presença física/assinatura dos sócios ou acionistas estrangeiros 
em território nacional.

do relatório da Doing Business Subnacional Brasil 2021, lançado no dia 15/06/21 pelo Banco Mundial, visto o melhor resultado em

no procedimento para abertura de empresas.

alta em novos negócios
22,93%

3º lugar, dentre todos os estados,

tempo médio (14 horas e 9 min)

120.527
2021
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Ficou 
interessado 
em investir 
nesse 
estado de 
oportunidades?

Quem somos
A Investing Santa Catarina é um seleto grupo de 
empreendedores que se complementam no seu expertise 
profissional, em prol da instalação de investimentos no Estado 
com efetividade, segurança e no menor tempo possível.

O objetivo da Associação é contribuir com relações 
institucionais e privadas, junto às diferentes esferas de 
governo, entidades e empresas para que seu negócio possa 
encontrar boas bases para ser catarinense de verdade.

A Investing Santa Catarina oferece todo o apoio 
necessário para a instalação de investimentos em 
nosso Estado.

Investing 
Santa Catarina
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CAZA COMUNICAÇÃO
Há quase 20 anos no mercado, somos uma agência full service onde ideias e 
resultados moram juntos. Oferecemos uma comunicação completa para seu 
negócio, atuando com posicionamento de marca, campanhas em mídias 
tradicionais e digitais, ações de relacionamento, eventos, e muito mais.

Conheça 
nossos 
membros

Digital Door 
Soluções Tecnológicas
A Digital Door iniciou suas atividades no ano de 2007, momento em que vinha ocorrendo um crescimento 
acelerado de industrias em nossa cidade. Localizada inicialmente no Perini Business Park, tínhamos 
foco em atender empresas na região de Joinville. Sempre atuando como um HUB de soluções, nos 
especializamos em oferecer sempre as mais novas tecnologias na área de infraestrutura de comunicação 
de dados, telefonia, surveillance e controle de acesso. Para atender as demandas das principais empresas 
da região, buscamos sempre parceira com fabricantes de referência, ampliação e especialização da 
equipe, adquirimos equipamentos, e estamos em constante atualização tecnológica. Com o passar do 
tempo passamos a oferecer soluções personalizadas de IOT e Data Center. Em todas as áreas de atuação 
entregamos ao nosso cliente soluções de excelência desde o projeto ate a execução.
Atualmente sediada no Bairro Anita Garibaldi em Joinville-SC, a Digital Door conta com equipes de 
trabalho fixas em outras duas cidades do estado onde possui demandas constantes. Temos foco na região 
Sul, mas atuamos abrangendo todo território nacional.
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http://caza.com.br
https://sitedev.digitaldoor.com.br/


Conheça 
nossos 
membros FREITAS 

Inteligência Aduaneira
Localizada no Sul do Brasil, a Freitas Inteligência 360 é referência na área 
de Comércio Exterior. Contamos com uma equipe altamente especializada, 
sistema próprio e um vasto portfólio de soluções inteligentes que visam 
reduzir custos, gerenciar riscos e aumentar a rentabilidade das operações 
de importação e exportação. São mais de 30 anos de conhecimento 
aplicado, investimento em tecnologia e inovação e uma metodologia de 
trabalho comprometida com a conformidade dos processos e, claro, com os 
resultados e o melhor custo-benefício para os clientes.

FISCHER ADVOCACIA
Especializado em negócios nacionais 
e internacionais nas seguintes áreas 
de atuação:
• Investimento estrangeiro no Brasil
• Investimento brasileiro no exterior
• Maquila no Paraguay e no Mexico 
• EU  Funding para projetos de 

inovação e energias renováveis

• Societário e Tributário internacional
• Contratos
• Prospecção e fluxos comerciais 
• Operações de M&A
• Mercado de capitais
• Mobilidade Global (expatriação)
• Joint ventures
• Pesquisa e gestão de risco
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https://freitasinteligencia.com.br/
http://www.fischeradvocacia.com/


Conheça 
nossos 
membros iGO 

Gestão Inteligente
A iGO é pioneira em Santa Catarina em atendimento de solução empresarial completa e 
integrada composta por software, assessoria e contabilidade. Sempre com um atendimento 
personalizado em contabilidade, departamento pessoal e BPO 4.0 para clientes nacionais 
e internacionais independente do sistema utilizado. Temos um amplo conhecimento com 
assessoria tributária e benefícios fiscais que Santa Catarina pode oferecer para novos 
negócios e principalmente a verificação de tributação, procedimentos contábeis, auditoria de 
obrigações fiscais. A iGO possui atendimento contábil em inglês em Santa Catarina e nossa 
equipe está preparada para reportar inclusive diretamente para empresas no exterior com 
informações em inglês e português.

GRUPO RH BRASIL
Com mais de 28 anos de história, a RHBrasil é uma empresa com o propósito de mudar a vida das 
pessoas ao proporcionar oportunidades de emprego. Ao longo de sua jornada, foram mais de 560.000 
profissionais colocados e realocados no mercado de trabalho. Além de uma forte presença digital, a 
RHBrasil também conta com estrutura física e suporte tecnológico para oferecer a melhor experiência 
de recursos humanos. Atendendo a empresas nacionais e multinacionais e contanto com experiência e 
inovação, os serviços prestados pela RHBrasil são personalizados e adequam-se às necessidades de 
seus clientes, não importando o tamanho da empresa ou a modalidade de atuação — seja Recrutamento 
e Seleção (para CLT ou temporários), Terceirização, Programas de Estágio e Jovem Aprendiz. Com uma 
equipe de ponta, contamos com 5 empresas dedicadas em entregar soluções em recursos humanos:

• RHBrasil – Especialista em recrutamento e seleção e serviços temporários. 

• OpenJob – Especialista em projetos de terceirização de mão de obra. 

• DreamJob – Especialista em processo seletivo estratégico, programa de  estágio e trainee, 

outplacement, assessment e hunting. 

• RHBPrommo – Especialista em operações de trade marketing. 

• Temporários Online – Plataforma online para contratação de Temporários a distância.
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https://igo.srv.br/
https://www.gruporhbrasil.com.br/


Conheça 
nossos 
membros

Oficina das Palavras 
Inteligência em Comunicação
A essência do trabalho da Oficina das Palavras está no tripé Assessoria de Imprensa, 
Mídias Digitais e Marketing de Conteúdo. O cliente da ODP vira notícia em sites, 
emissoras de rádio e TV e é destaque em jornais impressos ou on-line. O conteúdo 
produzido aos clientes atrai cliques e novos negócios em estratégias certeiras para 
mídias digitais ou/e parceria com influenciadores relevantes.  E mais, a equipe de 
oficineiros é especialista na produção de textos para conteúdo corporativos ou Landing 
Pages para captação de leads em ações digitais. Muito mais do que simplesmente 
escrever e publicar/postar, a Oficina das Palavras tem o propósito de gerar 
RESULTADO através de estratégias customizadas nas plataformas que interajam com 
o consumidor de cada uma das marcas atendidas pela equipe de profissionais.

PERINI 
Business Park
Perini Business Park é o maior parque empresarial multissetorial da América 
do Sul. Com mais de 2,8 milhões de metros quadrados de terreno,
localizado no Distrito Industrial de Joinville, Norte de Santa Catarina. O Perini  
abriga centenas de empresas nacionais e multinacionais, de pequeno, médio  
e grande porte. Vários líderes mundiais de mercado estão instalados no  
parque. As empresas instaladas compõem os setores de metalmecânico,  
plástico, automobilístico, agroindústria, construção civil, eletrônico, elétrico,  
químico, logístico, metalúrgico, financeiro, comercial e de serviços.

saiba mais
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http://www.perini.vc
https://grupoodp.com.br/


Conheça 
nossos 
membros

POLY 
Terminais Portuários
Somos especialistas em logística com qualidade no que fazemos e 
compromisso com as promessas realizadas. Nossas ações são sempre 
feitas olhando pelo ponto de vista de nossos clientes, prezando pelo 
relacionamento de confiança ao longo do tempo. Em um contexto de 
incerteza onde você enfrenta diversas variáveis, buscamos proporcionar 
conforto e tranquilidade. Conte com a Poly.

STAGIO 
Propriedade Intelectual
A Stagio Propriedade Intelectual, há mais de 30 anos, existe para Inspirar e Orientar para Desenvolver um 
Ecossistema Próspero,  junto ao empreendedor que busca proteger os seus ativos de propriedade intelectual 
(marcas, patentes, direitos autorais) ou seja, proteger suas criações de forma estratégica,  simples e confiável 
no Brasil e Exterior. 
Transformar ideias em riquezas: Internet, transformação digital, inteligência artificial, robôs, globalização, novas 
tecnologias que mudam a vida das pessoas, a maneira de fazer as coisas e de conquistar o mercado cada vez 
mais competitivo, eis que surgem os desafios com relação à proteção da propriedade intelectual, dos dados 
pessoais e corporativos. Para superar esses desafios a Stagio investe e valoriza o capital humano, nosso 
maior ativo, que, constantemente busca conhecimento e especialização para entregar as melhores estratégias 
de proteção e valorização da Propriedade Intelectual daqueles que acreditam e investem em inovação para 
construir o futuro.
Nossa conexão está  diretamente ligada a pessoas que buscam envolvimento e segurança, nós orientamos 
nossos clientes de maneira única através de uma equipe humana,  criativa, arrojada e especializada em 
Propriedade Intelectual. Fazemos nosso trabalho com olhar sistêmico que entrelaça os desejos do cliente à 
nossa estratégia de proteção e valorização das suas criações intelectuais.
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https://poly.log.br/
http://www.stagio.com.br/


Conheça 
nossos 
membros

TILP & WERMONT  
Business Advisory
A Tilp Wermont é uma empresa de assessoria e intermediação 
com sede em Santa Catarina, que atua no mercado de Real 
Estate Corporativo, Fusões Aquisições  (M&A) e Funding. 
Carrega em seu portfólio mais de 200 operações realizadas em 
20 anos de comprovada  experiência e resultados concretos.
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https://www.tilpwermont.com/


Investing 
Santa Catarina

Investing Santa 
Catarina, um 
Caminho Seguro 
para ser bem vindo 
à um Estado de 
Oportunidades contato@investingsantacatarina.com

investingsantacatarina.com
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http://www.investingsantacatarina.com
https://www.linkedin.com/company/investingsc/
https://www.instagram.com/investingsantacatarina/
https://www.facebook.com/investingsantacatarina/
https://www.youtube.com/channel/UCWI9ROGW97KA09lmllAk8gQ
mailto:contato%40investingsantacatarina.com?subject=
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