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“A meta de Maringá para as próximas décadas é ambiciosa e prevê que a
cidade se transforme numa espécie de Vale do Silício do Paraná, um polo de
inovação e atração de profissionais qualificados de todo Brasil”.
Esta frase, positiva e motivadora para seus mais de 400 mil habitantes, abre a
reportagem “Cidade entre as melhores do país quer atrair pessoas qualificadas”,
publicada na Revista Exame desta semana, em circulação nacional.
Elaborada pela jornalista Camila Pati, a reportagem destaca que “Maringá, no
Paraná, tem tanta demanda por profissionais qualificados, sobretudo na área de
tecnologia, que precisa recrutar gente de fora”.
A base do trabalho jornalístico é a tendência que a cidade demonstra ter para
acompanhar os avanços da tecnologia de ponta, gerando emprego e renda de
alto valor agregado para os profissionais que atuam no setor de Tecnologia da
Informação (TI).
Um dos exemplos dessa tendência é a mobilização dos empresários da área
que, há 10 anos, se organizam por meio de um APL (Arranjo Produtivo Local) que, hoje, já conta com 4 mil profissionais de TI
entre as 400 empresas de desenvolvimento de software que a cidade sedia.
De acordo com a reportagem, o mercado de TI está aquecido e algumas empresas do setor, de Maringá, estão classificadas na
lista das 45 melhores para começar a carreira no Brasil. “O forte da cidade são as soluções de software para empresas (B2B)”,
diz o texto.

Personagens relevantes
Para chegar a esses dados, conceitos e conclusões, na reportagem foram ouvidos CEOs de empresas locais do setor,
empresas de pesquisa de mercado, consultores do Sebrae-PR e dirigentes do Conselho de Desenvolvimento Econômico de
Maringá (Codem). 
O enfoque ao conselho aborda seu plano estratégico definido que projeta Maringá chegando ao status de “cidade de tecnologia
de ponta, com emprego e renda de alto valor agregado” nos próximos 30 anos. Entre as ações propostas para essa finalidade
estão o estímulo e investimento no setor de TI e em mais três setores também considerados chave para o desenvolvimento:
saúde, educação e transações financeiras/seguros.
Ao ler a reportagem o diretor de Inovação Tecnológica, da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico
(Seide), Franz Wagner Dal Belo, concordou com os termos da matéria e reforçou que a Prefeitura de Maringá já se esforça
para oferecer todo o mecanismo necessário para que o setor de TI se desenvolva cada vez mais no município. “Como
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exemplos de soluções já colocados em prática temos o ISS Tecnológico, que está em seu segundo edital neste ano, e o
Colab.re, onde os contribuintes interagem com a administração, além de outros editais para fomento de soluções inovadoras
para serem testadas e validadas, como o Maringá Pitch”, acrescenta.

Arborização e trânsito
A reportagem da revista cita também que, por ser uma cidade planejada, bem arborizada, com bons indicadores de qualidade
de vida e com trânsito relativamente fácil em relação aos grandes centros, Maringá entrou para a lista das melhores grandes
cidades para se viver e tem atraído a vinda de muitas famílias de grandes centros urbanos do país.  “São as coisas simples do
dia a dia que fazem a diferença”, diz um dos novos moradores entrevistados.
Ainda no aspecto empregabilidade, a revista expõe que Maringá só perde para São Paulo em números absolutos no que diz
respeito ao número de empresas com a certificação internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration ou Modelo
Integrado de Maturidade em Capacitação), uma das mais importantes do setor de desenvolvimento.
Em quatro anos o faturamento das empresas de TI subiu de 83 milhões de reais para 600 milhões de reais, numa variação de
mais de 600%. Para 2020 a projeção é de um faturamento total de 1,1 bilhão de reais.
A matéria é finalizada com a informação de que “é difícil que um profissional da área de TI fique desempregado na cidade”.
Entrevistados dizem que quem se forma já sai empregado, que o salário médio em TI na cidade é de 4 mil reais e que “há
vagas para profissionais de nível júnior e sênior”.
Para o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Francisco Favoto, a ideia é fortalecer o setor por meio de apoio
necessário para criação dos parques tecnológicos no município. “A cidade já aprovou no começo deste ano a Lei Municipal de
Inovação, que era uma demanda antiga do setor. Temos instituições fortes para essa finalidade, como a Software by Maringá,
Sind-TI, o Centro de Inovação de Maringá - CIM, o APL de Software, entre outros que compõem o ecossistema. Tudo isso
ajuda a facilitar a conquista dos nossos objetivos e atende a tendência crescente da nossa classe empresarial pela inovação
tecnológica", conclui. (CP)

Mais informações: 3221-1333 / 1365 (Seide)
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» Plano de arborização indica espécies de árvores para cada rua de Maringá

» Testes em moradores e funcionários de casas de idosos reforçam prevenção

» Prefeito Ulisses Maia decreta luto oficial pela morte do vereador Chico Caiana

»  Saúde registra 88 novos casos e 1 morte por covid-19 nesta quarta, 29

» Emissão de ITBI online reduz quase 100% do fluxo presencial

» Sema resgata coruja ferida que ficou presa em linha de pipa

 

+ Notícias

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Av. XV de Novembro, 701 - Centro
Maringá - Paraná - Brasil - Cep: 87013-230
Fone: (44) 3221.1234

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c553a&id=36725
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c553a&id=36723
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c553a&id=36724
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c553a&id=36727
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c553a&id=36720
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c553a&id=36716
http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=3a8e121d2c013a

