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APP MEU SEBRAE

Otimize ao máximo o seu
dia a dia empreendedor.

Baixe o app
que conecta
a sua rotina
empreendedora
à praticidade
de um clique!

• Conteúdos exclusivos

• Atendimento digital em tempo real

oicógenuesarapsiatnemadnufsotnevE•

• Serviços essenciais para MEI 

• Soluções e ferramentas práticas 

• Comunidades de inovação e negócios 

Precisou,
clicou,
empreendeu!

Baixe o App
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Aponte o celular para o QR Code ao lado
ou acesse: sebraepr.com.br/meusebrae 
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Robinson Patroni
Presidente da SBM

ED I TOR I A L

Caro leitor, você está recebendo nesta nossa 

primeira edição um pouco da história de Maringá, 

do seu associativismo como impulsionador de 

uma sociedade, que faz muito para alcançar uma 

qualidade de vida, com grandes cooperativas, 

organizações comerciais e setoriais em diversas 

áreas. Trata, também, do setor de Tecnologia 

da Informação (TI) que ao longo dos anos vem 

se desenvolvendo e mostrando uma região que 

produz software de qualidade criados por empresas 

preocupadas com seus processos, clientes, 

colaboradores, e crescimento sustentável em todos 

os sentidos. Hoje vivemos um momento ímpar! 

Como sociedade mundial, somos assolados por 

uma pandemia que tem nos feito sofrer, aprender, 

ajudar e se reinventar. Mas principalmente temos 

hoje um futuro, que veio mais rápido do que 

esperávamos, que nos fez repensar conceitos, 

valores e prioridades. Nós acreditamos no trabalho 

como caminho de alcançar resultados para uma 

sociedade e buscamos apoiar as iniciativas que 

visem crescimento social, cultural e financeiro sempre 

que possível. Queremos que esta revista, ao longo de 

suas edições, mostre um pouco do que fazemos, fruto 

dos trabalhos, da pesquisa e experiencias que rendem 

produtos e artigos nos mais variados segmentos, onde 

a TI está inserida, seja por nossas empresas e seus 

colaboradores, nossas aceleradoras, incubadoras, 

associações ou, naturalmente, as academias que 

muito nos orgulham pela qualidade e excelência em 

tudo que fazem. Chegamos até aqui humildemente, 

com a graça de Deus, e com sentimento de estarmos 

trilhando o bom caminho, sabedores de que temos 

muito a fazer, tendo exemplos de pessoas que foram 

fundamentais para que chegássemos até aqui e que 

o aprendizado constante e a inovação serão sempre 

objetivos buscados por todos. Hoje sei que o que foi 

construído veio de muita dedicação, ultrapassando 

limites, barreiras e desafios que somente os corajosos 

e visionários conseguem alcançar e a estes deixo meu 

eterno muito obrigado. Uma boa leitura a todos e 

aguardem que em dezembro teremos nossa segunda 

edição recheada de muita experiencia boa exalando 

tecnologia e inovação sempre.
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APRESENTAÇÃO

Este documento é fruto de demanda 

solicitada pela VQV Eventos, por meio 

da intervenção do atual presidente da 

Software by Maringá (SbM) 2021/2022, 

Robinson Patroni. 

 A expectativa é que, por meio deste 

levantamento, seja possível reposicionar 

institucionalmente a SbM no cenário de 

inovação tecnológica nacional, bem como 

ampliar o seu principal evento, TICNOVA, 

que em 2020 chegou a 8ª edição. 

 Essas projeções necessitam 

estabelecer relações pontuais com o 

passado, com o objetivo de situar os 

seus stakeholders acerca dos primeiros 

movimentos coletivos do setor. Depois, 

precisa-se contextualizar o momento atual, 

onde novas propostas surgiram a partir de 

uma verdadeira revolução promovida pela 

pandemia que assolou todo o mundo. Por 

fim, existem expectativas de se elevar a 

percepção da qualidade e da experiência 

acerca do TICNOVA, e para isso é 

necessário o rebranding tanto da entidade 

organizadora quanto do evento em si. 

 Há que se estabelecer que o 

resultado apresentado neste documento 

poderá ser convertido em uma 

publicação específica, desde que tratado 

adequadamente. Em outras palavras, 

aqui são expostos referenciais históricos e 

situacionais acerca de eventos que forjaram 

a marca da entidade que hoje existe. 

 Ao final, haverá recomendações 

acerca da possível recolocação institucional 

e de mercado da SbM, bem como uma 

apresentação do TICNOVA visando o novo 

mundo que se abriu pós-pandemia, a qual 

servirá como referência para a concepção 

de propostas comerciais do evento. 

O Ticnova está na 8ª edição e vem crescendo 
a cada ano, em número de participantes e em 
número de palestrantes, e cada vez mais mostrando 
que temos em nossa região uma aptidão à 
tecnologia, à inovação e ao associativismo, visto o 
movimento que a Software by Maringá (SBM) vem 
desenvolvendo ao longo de todo tempo de vida”.   

— Robinson Patroni, agosto de 2020.
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Passado
MARCOS DA HISTÓRIA (1947-1996) Maringá, localizada ao 

Noroeste do Paraná, é 

uma cidade inovadora em 

sua essência. Demarcada 

por ingleses e concebida por um grupo 

visionário de investidores brasileiros, 

por meio da Companhia de Terras Norte 

do Paraná, a cidade nasceu com traços 

arrojados e modernos pelas mãos do 

urbanista paulista Jorge de Macedo Vieira. 
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a versar sobre a história de Maringá, 

“Terra Crua”. 

Mas, o que se percebe com 

incursão na história mais distante de 

Maringá com o tempo que temos vivido 

no presente, é a necessidade constante 

em inovar. As tecnologias daquela 

época eram arcaicas se comparadas 

com as de hoje, não se usavam termos 

como softwares ou hardwares. Mas 

a inovação estava presente junto 

daqueles empreendedores pioneiros. 

Os motoristas de caminhões que 

precisavam transitar por rotas quase 

impossíveis em épocas de chuvas, se 

utilizavam de correntes amarradas 

nos pneus, as quais davam a fricção 

necessária para que seus veículos não 

atolassem nos lamaçais. Com as solas 

dos sapatos cheias de barro, criou-se 

um equipamento de madeira, com uma 

lamina na base, por onde as pessoas 

raspavam os pés antes de entrar nos 

estabelecimentos comerciais ou nas 

casas – acabou ficando conhecido 

como “chora paulista”, pois reza a 

Autoridades na inauguração da Usina Diesel Elétrica, em maio de 1953

lenda que os paulistas, cheio de 

avanços em sua cidade centenária, se 

desesperavam ao chegar na boca do 

sertão, como era conhecida Maringá 

até o início dos anos 1950. 

A falta de distribuição de energia 

foi resolvida de maneira precária, 

mas funcional, com a instalação de 

pequenos e médios geradores em 

determinadas regiões da cidade. 

Geralmente esses equipamentos 

eram adquiridos por proprietários de 

estabelecimentos comerciais, hospitais 

ou serrarias. Além de atender as suas 

demandas, acabavam distribuindo 

energia para algumas residências do 

entorno. Mas não era uma distribuição 

continuada, com 24 horas por dia. Ao 

cair da noite, o proprietário dava um 

sinal, com três picos de energia, as quais 

faziam as luzes piscarem. Os usuários 

reconheciam aquele sinal, e dentro 

de alguns minutos a distribuição era 

interrompida para poupar os limitados 

geradores. 

Em maio de 1953, a título 

de complemento, um grupo de 

empresários locais viabilizou a 

construção da Usina Diesel Elétrica, 

com geradores suíços, piscinas de 

resfriamento e distribuição por diversos 

pontos da cidade. O governador da 

época esteve presente para aquela 

inauguração, que inseriu Maringá em um 

novo patamar de avanço tecnológico e 

socioeconômico. O interessante que 

aquele modelo de negócios, inovador 

à época, seria convertido um ano mais 

tarde no primeiro ativo da Companhia 

Paranaense de Energia, a COPEL. 

Em 1955, o município foi 

o primeiro a receber a telefonia 

automática em todo o estado, por 

Sem nunca ter estado na região, 

a partir de rascunhos muito bem 

estruturados, à distância, Macedo 

desenhou a cidade do futuro, com ruas 

e avenidas que seguiram a topografia 

do terreno, em uma área mais plana. 

Embora já estivesse com 

movimentação considerável de 

pessoas, sua fundação oficial se deu em 

maio de 1947, com o início da venda de 

terrenos na região que ficou conhecida 

como “Maringá Novo”. O núcleo urbano 

pioneiro, daquele momento em diante, 

passou a ser chamado de “Maringá 

Velho”. 

Cada vez mais investidores 

chegaram, trazendo consigo sonhos, 

recursos e oportunidades. Mas 

empreender não era simples, havia 

desafios básicos a serem superados, 

como falta de distribuição e geração 

de energia, ausência de saneamento 

básico, vias não asfaltadas, poucos e 

limitados serviços públicos, enfim, era 

um “velho oeste”, como citou Jorge 

Ferreira Duque Estrada no primeiro livro 
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meio da Sociedade Telefônica do 

Paraná S/A. Apesar de algumas críticas 

no formato de comercialização do 

novo sistema, aos poucos os cidadãos 

se deram por satisfeitos, visto que não 

era mais necessária a presença da 

telefonista. A partir de então, cada um 

pôde realizar as próprias chamadas 

pelo telefone a disco de suas empresas 

ou residências. Em 1967, a Sociedade 

Telefônica foi incorporada à Telepar 

(Telecomunicações do Paraná S/A.).

O ensino de informática na 

Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) teve início em 1975 com o 

curso de Formação de Tecnólogo em 

Processamento de Dados. Na época, a 

graduação fazia parte de um programa 

nacional de formação de profissionais que 

pudessem contribuir para o crescimento 

de uma área que estava necessitando 

de mão de obra especializada. “Pioneiro 

em uma região notadamente agrícola, 

o curso chamou a atenção e o interesse 

de vestibulandos, atraídos por uma área 

nova e promissora”, recorda a professora 

Tânia Tait1. 

Na madrugada de 15 de 

novembro de 1975, todo o sistema 

telefônico de Maringá foi modernizado. 

Com a mudança, os números de telefone 

da cidade passaram a ter seis dígitos, 

quando o algarismo “2” foi substituído 

por “22”. 

Muitas melhorias foram 

incorporadas naquela estrutura. Entre 

elas está o telefone de teclado e a 

discagem direta internacional. Quanto 

ao primeiro aspecto, Maringá se tornou 

a terceira cidade do país a contar 

com este sistema. Acerca das ligações 

internacionais diretas (DDI), a cidade foi 

classificada como a primeira do interior 

do Brasil a possuir tal possibilidade. 

Durante a solenidade, o então 

prefeito, Silvio Barros fez uma ligação 

teste para o governador do Paraná, 

Jayme Canet Jr.

Aquela central teve um 

investimento de seis milhões e 

quinhentos mil cruzeiros, possuindo 

capacidade para atender até dez mil 

terminais telefônicos.

Em novembro de 1978, a 

Companhia de Telecomunicações do 

Paraná (Telepar) começou a instalar 

novos e modernos “orelhões” pelas 

principais ruas e avenidas de Maringá. 

Haviam sido colocados à disposição 

da população até aquela data seis 

dos novos equipamentos. A Telepar 

detalhou, na época, que com a elevação 

no número dos telefones públicos, 

haveria a redução imediata nas filas de 

pessoas que aguardavam para fazer suas 

ligações.

Esses elementos implantados 

ao longo dos anos por Maringá - o 

plano urbanístico, a energia elétrica e o 

sistema de telefonia -, serviriam de base 

de sustentação para o desenvolvimento 

de sua nova vocação, as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC). E, mais 

uma vez, o pioneirismo foi incorporado 

àquilo que viria a ser o mercado do Novo 

Milênio. 

A década de 1990 presenciou a 

chegada da internet no Brasil por meio 

de iniciativas da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e do Laboratório 

Nacional de Computação Científica 

(LNCC). Por meio de um projeto piloto 

da Embratel, a nova tecnologia entrou 

no mercado comercial em dezembro 

de 1994, passando por diversas 

etapas de ampliação e incentivos 

para que chegasse à população e às 

empresas2. 

Em Maringá, os primeiros 

movimentos com a nova tecnologia 

ocorreram dentro da UEM, em 1989. 

Na época, a universidade tinha 

apenas um computador, que se 

popularizou entre os centros de ensino 

pelo mundo como bitnet. 

A ideia de trazer o bitnet para o campus da UEM foi do 
professor Paulo Cezar de Freitas Mathias, que havia 
conhecido a tecnologia enquanto esteve afastado para 
um pós-doutorado no National Institutes of Health, nos 
Estados Unidos. Em dezembro de 1988, de férias no Brasil, 
Mathias narrou a experiência ao pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PPG), professor Nelson Martins Garcia. Logo 
o assunto chegou aos ouvidos do reitor, professor Fernando 
Ponte de Sousa, que autorizou o início dos experimentos 
para que a UEM fizesse parte desta rede acadêmica3. 
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De janeiro a julho daquele ano, 

representantes da UEM e técnicos da 

FAPESP e da Embratel em Maringá 

abriram diálogo para viabilizar a 

conexão do equipamento junto das 

redes ainda precárias de internet. 

Faltavam pessoas especializadas 

na região. A solução viria dos 

próprios professores universitários, 

que desenvolveram uma conexão 

provisória. 

Como havia equipamentos da 

universidade que eram da marca IBM, 

técnicos desta empresa acompanharam 

o processo da internet na cidade. O 

empresário Gilmar Leal Santos, na 

época analista de suporte da IBM, conta 

que enquanto testes eram feitos, a tela 

começou a piscar com uma mensagem 

da Universidad de Monterrey, no 

México, cumprimentando-os por terem 

ingressado na rede. Infelizmente, não 

existe o registro exato do dia daquele 

acontecimento. 

Em 1990, a UEM foi 

definitivamente conectada à internet, 

quando a Embratel estruturou um 

sistema de ligação com a FAPESP. A 

partir disso, os professores passaram a 

ter contato com diversas universidades 

ao redor do mundo, de maneira ágil e 

prática (para a época), potencializando 

pesquisas locais. O bitnet foi extinto em 

1996, mas a internet já estava inserida 

em Maringá.

Durante a solenidade, o então prefeito, Silvio Barros fez uma ligação teste para o governador 
do Paraná, Jayme Canet Jr.

A partir da Embratel, empresas 

provedoras de internet nasceram como 

um modelo de negócios para atender 

a demanda crescente na cidade pelo 

novo sistema. Uma dessas empresas 

precursoras da rede mundial de 

computadores em Maringá foi a Wnet, 

dos irmãos Brandão. 

Com a internet ainda discada, 

a Wnet se tornou referência. Era uma 

época em que o usuário precisava 

contratar o serviço de provedor, que 

era uma espécie de conexão local, e o 

servidor, que era quem provia o tráfego 

de informações junto da internet.

Se houver uma análise profunda nos eventos relatados, é 
notável a percepção do emprego constante da inovação 
nas ações promovidas para melhorar a qualidade de 
vida, o desenvolvimento econômico e, sobretudo, ampliar 
oportunidades de negócios por Maringá. Desde a instalação 
de uma precária usina elétrica até a chegada da internet, 
ainda discada, as movimentações estiveram ancoradas no 
que se é chamado atualmente de TICs. Entretanto, o ano 
de 1996 pode ser considerado um marco de projeções para 
o futuro da cidade. Trata-se do movimento Repensando 
Maringá.

¹ http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=23341:din-comemora-42-anos-como-polo-de-geracao-de-conhecimento-em-tecnologia-da-informacao
&catid=986&Itemid=211  - Visitado em 10 de novembro de 2020.
2 PANTOJA, Sônia; FERREIRA, Rosângela. Evolução da Internet no Brasil e no Mundo. Assessoria SEPIN. Ministério da Ciência e Tecnologia. Secretaria de Política de Informática e 
Automação. Abril, 2000.
3 http://sites.uem.br/npd/historico/bitnet/maringa-faz-23-anos-no-mundo-virtual - Visitado em 9 de julho de 2017, às 09h18.
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Em 1991, em continuidade ao Plano Brasil Novo - 

lançado no ano anterior e que ficou conhecido como “Plano 

Collor” -, o Governo congelou preços, salários e serviços, em 

uma tentativa frustrada de recuperar a economia nacional, 

quando ainda se constatou uma inflação acumulada 

de 480,17% ao ano. Um sistema econômico financeiro 

brasileiro frágil e que limitava as possibilidades de avanços 

das diferentes cadeias produtivas.

Ao mesmo tempo, a abertura daquela década 

também foi marcada pela instabilidade política, quando o 

primeiro presidente eleito por vias diretas desde a queda do 

Golpe Civil-Militar, Fernando Collor de Melo, viu o Congresso 

Presente
PROJEÇÕES E NOVAS EXPERIÊNCIAS (1996-2000) O início dos anos 1990 foi 

aberto com grandes 

rupturas na econômia 

nacional. Como uma 

das medidas adotadas pelo então 

presidente Fernando Collor de Mello, 

estava o Plano de Estabilização 

Econômica, contendo o controverso 

e traumático confisco de valores 

disponíveis em poupanças e contas 

correntes. Além do tabelamento de 

preços, a moeda voltou se chamar 

cruzeiro e ocorreu a extinção de 

diversos órgãos governamentais. 

Naquela movimentação de afogadilho 

para recuperar a economia nacional, os 

resultados não atingiram o esperado 

pelo empresariado: a inflação 

acumulada do ano de 1990 foi de 

1.476,71%. O país saia de uma situação 

crescente de inflação e chegava à 

hiperinflação.. 

Nacional abrir processo de impeachment contra ele depois 

de diversas denúncias de corrupção. Essa ação repercutiu 

nas mobilizações e passeatas. Em especial, a que ficou 

conhecida como os “caras pintadas”, quando milhares de 

jovens tomaram as ruas em sinal de protesto. A situação se 

tornou insustentável e o então presidente Collor renunciou, 

tendo seu vice Itamar Franco finalizando aquele mandato. 

Naquele movimento, o ministro da Fazenda, 

Fernando Henrique Cardoso, e uma equipe de especialistas, 
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propuseram um novo modelo 

financeiro para o país. Era implantado 

o Plano Real, que tinha claro objetivo 

de valorização da moeda nacional.

Para o mesmo período, vale 

destacar que o Paraná apresentou 

um grande esforço para o avanço de 

sua indústria – fato iniciado ainda na 

década de 1970. Essa ação buscou 

estabelecer maior diversificação para 

a economia estadual, especialmente 

no que se tratava de bens duráveis e 

de capital, com especial referência a 

indústria metalmecânica. 

Se nos anos 1980 Maringá 

havia apresentado até então o maior 

índice da construção civil, os 240.292 

habitantes, – segundo Censo de 1991 

(IBGE) -, sentiram os reflexos das crises 

aferidas no início da década seguinte, 

que traziam consigo passivos de 

planos econômicos frustrados.

Aquela retração econômica, 

com elevada inflação, gerou impactos 

profundos no desenvolvimento 

urbano da cidade, diminuindo o poder 

de atração de investidores e reduzindo 

o potencial de geração de empregos 

e renda. Mesmo vindo de um efeito 

em cascata do Governo Federal, a 

sociedade civil organizada, liderada 

pela ACIM, uniu diferentes segmentos 

da economia local e resolveu pautar 

a cidade para o futuro, estabelecendo 

um grande planejamento integrativo 

entre os setores. Nascia o Repensando 

Maringá, em 1996, que resultou na 

proposta de implantação do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico de 

Maringá (CODEM).

O Movimento Repensando 

Maringá foi uma tentativa da classe 

empresarial local de elaborar um 

projeto que pudesse redefinir seu 

perfil socioeconômico. De maneira 

embrionária, surgiu ainda em 1994 

com uma série de discussões apoiados 

pela UEM. Mas, efetivamente, aquela 

articulação foi institucionalizada em 

1996, apresentando-se como uma ação 

coletiva do empresariado que passou a 

ser visto como agente de transformação 

nas dinâmicas sociais e econômicas 

da cidade. Assim, e com o apoio dos 

Poderes Legislativo e Executivo, fez-

se aprovar a agenda política que 

ficou conhecida como Maringá 2020, 

prevendo a cidade do futuro. 

Do Repensando Maringá surgiu 

o atual Conselho de Desenvolvimento 

Econômico de Maringá (Codem) 

em 1997, com representantes do 

governo e membros da sociedade civil 

organizada. 

O ano de 1996 se iniciou com uma série de preocupações para 
a classe empresarial maringaense, representada pela ACIM, 
conforme editorial assinado pelo presidente Pedro Granado 
Martines, na revista de fevereiro daquele ano, com o título 
“Eleições e Democracia”. O Plano Real ainda não se afirmara, 
Maringá estava dividida entre dois grupos políticos e esse 
seria o ano de escolher o novo prefeito e, coincidentemente, 
o novo presidente da Associação Comercial. Na capa da 
edição de fevereiro, uma frase emblemática demonstrava 
como a entidade se posicionava naquele momento: “Hoje, 
pouco se faz na comunidade sem que a ACIM opine ou 
participe”4. 

Para convencer a comunidade de que a cidade estava a 

caminho da estagnação, os organizadores do Repensando Maringá 

apresentaram os seguintes dados: Maringá chegou a ter 458 indústrias 

têxteis e de confecções e o número caiu para 265 em 1996; o 

recolhimento do ICMS que chegou a ser de R$ 61,5 milhões em 1980, 

caíra para R$ 42,5 milhões; o setor secundário que chegou a ter um pico 

de R$ 349 milhões em 1985, o resultado era de apenas 264 milhões; o 

setor rural sofria com a queda da produtividade, migração do campo 

para a cidade e esgotamento do modelo agrícola.

Durante a campanha eleitoral de 1996, a diretoria da ACIM 

recepcionou, individualmente, os candidatos ao governo municipal, 

onde foi assumiram o compromisso com os organizadores do 

Repensando Maringá, de darem sequência aos desdobramentos 

4 GINI, Sérgio. Repensando... A construção da hegemonia 
empresarial nos 10 anos de mudaram Maringá (1994-
2004). EDUEM, Maringá, 2011, p. 106.
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daquele movimento. Quais sejam, a criação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento (CODEM) e 

do Fundo Municipal de Desenvolvimento, projetos 

já aprovados pela Câmara Municipal e que seriam 

sancionados pelo então prefeito Said Ferreira.

A ideia dos coordenadores era comprometer 

os candidatos a apoiar a continuidade dos projetos 

na próxima gestão. O pleito seria vencido por Jairo 

Gianoto, que marcaria seu nome na história da 

cidade de forma negativa, devido ao seu tráfico de 

influência, corrupção e fraudes que resultaram em 

milhões de reais desviados.

Projetar o futuro fez com que lideranças 

identificassem lacunas na sociedade local. Era 

necessário ampliar o horizonte de possibilidades 

nos mais diferentes setores, especialmente aqueles 

que pudessem potencializar o que a cidade trazia 

consigo desde o seu surgimento, a inovação. 

Da necessidade de fortalecer o trade turístico, 

em 10 de julho de 2003 foi fundado o Maringá 

Convention & Visitors Bureau. Sua organização 

auxiliou a enchergar o turismo como uma fonte de 

renda e oportunidade de negócios para a cidade. 

Maringá e o Brasil passaram por vários 

escândalos envolvendo políticos. Consciente de 

que a classe política nasce em meio à sociedade, 

carregando muitos de seus valores, a comunidade 

decidiu criar um órgão que pudesse transformar 

os cidadãos e, com isso, melhorar a vida em 

comunidade. Dessa forma nasceu a Sociedade 

Eticamente Responsável (SER) em 2004. Mais tarde, 

a SER seria responsável pela criação do Observatório 

Social, o qual fiscaliza a correta aplicação de 

recursos públicos nos municípios.  

Outra lacuna identificada pelas lideranças 

das cidades de Maringá e Londrina foi a falta 

de uma instituição que falasse em nome da 

região e que lutasse pela solução de problemas 

comuns, buscando o desenvolvimento desse 

influente território. Assim, nasceu a Agência de 

Desenvolvimento Terra Roxa que promoveu ações 

para divulgar a região no exterior, em especial à 

Comunidade Europeia, e atrair investimentos para 

os 13 municípios que compõem a instituição.

Entre os pequenos empresários, muitos 

não têm garantia para contrair empréstimos. Ao 

invés de lamentar, a comunidade se uniu e criou 

a Sociedade de Garantia de Crédito (SGC) em 

Maringá. Os empresários se associam à instituição 

que, em troca, realiza uma assessoria gerencial, indica 

o melhor tipo de empréstimo e garante o recurso 

perante às instituições de crédito. Hoje, a entidade 

leva o nome de Noroeste Garantias e está vinculada a 

diversas instituições financeiras, em especial ao Sicoob 

Metropolitano, cooperativa de crédito que foi criada na 

cidade em 1999. 

Com o crescimento do setor de TI, os empresários 

começaram a se unir em torno de instituições. Nasceu 

em 2006, com apoio do Sebrae, o Arranjo Produtivo 

Local de Software, o APL de Software Maringá. Pouco 

depois foi criada a Software by Maringá (SbM), uma 

associação sem fins lucrativos para promover o debate 

qualificado junto aos stakeholders. 

O processo de constituição do SindTi, Sindicato 

das Empresas de Tecnologia da Informação do Noroeste 

do Paraná, surgiu no planejamento estratégico do APL 

de Software de Maringá, realizado em 2007. Ainda, 

concluiu-se que o setor precisava lutar por um Parque 

Tecnológico, fato se efetivaria anos mais tarde. 

A indústria da Tecnologia da Informação (TI) 
se mostrou vigorosa e adaptável a cenários 
adversos. Essa capacidade de moldar-se 
frente às adversidades, fez com que seus 
empresários, integrantes da SbM, projetassem 
um futuro ainda não experimentado na 
história da cidade. 
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APL DE SOFTWARE 
DE MARINGÁ

Participaram representantes da 

Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, da ACIM, da UEM, prefeitura, 

Sebrae, CODEM e da Unicesumar. 

Houve a presença de cerca de 100 

pessoas.

O Arranjo Produtivo Local 

(APL) é definido como a aglomeração 

de um número significativo de 

empresas que atuam em torno de 

uma atividade produtiva principal, 

bem como de empresas correlatas e 

complementares como fornecedoras 

de insumos e equipamentos, 

prestadoras de consultoria e serviços, 

comercializadoras, clientes, entre 

outros, em um mesmo espaço 

geográfico (um município, conjunto de 

municípios ou região), com identidade 

cultural local e vínculo, mesmo que 

incipiente, de articulação, interação, 

cooperação e aprendizagem entre si 

e com outras instituições públicas ou 

privadas de treinamento, promoção 

e consultoria, escolas técnicas e 

universidades, grupos de pesquisa, 

desenvolvimento e engenharia, 

entidades de classe e entidades de 

apoio empresarial e financiamento.

A partir desse movimento, 

O lançamento do APL de Software de Maringá foi realizado 

na tarde de 30 de março de 2007, durante o encontro 

que reuniu as 20 empresas que passaram a integrar a 

organização, além de lideranças empresariais e políticas da 

região. 

articulou-se junto das organizações 

representativas de Maringá para que 

as mesmas aderissem e participassem 

da Governança do APL de Software, 

fato este que se consolidou no final de 

junho de 2007, com o “Workshop para 

o Estabelecimento da Governança 

do APL de Software de Maringá”, que 

gerou o planejamento estratégico do 

setor. 

As ações ganharam projeção 

estadual e Maringá foi escolhida para 

ser modelo com a implementação 

do “Projeto de Excelência de 

Desempenho na Gestão do APL/TIC”, 

cujo lançamento aconteceu em  31 de 

agosto de 2007. Aquela ação foi uma 

parceria entre o Instituto Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade, a 

Secretaria de Estado do Planejamento 

e da Coordenação Geral e a Associação 

das Empresas Brasileiras de Tecnologia 

da Informação, Software e Internet – 

Assespro Regional Paraná. 

Identificada com uma das 

maiores deficiências das empresas 

integrantes do APL, o treinamento 

em venda de software foi uma das 

primeiras ações realizadas com 

recursos do Sebrae. O evento atendeu 
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completamente as expectativas, tendo 

sido executado em setembro de 2007. 

Outra formação realizada naquele 

mesmo período foi a capacitação em 

teste de software, tema identificado 

como pré-requisito para a validação de 

qualidade dos produtos desenvolvidos 

pelas empresas do APL de Sofwtare de 

Maringá. 

Diversas outras formações 

técnicas visaram a profissionalização 

e a inserção do segmento local no 

mercado regional, estadual e nacional. 

Com este objetivo foi promovido 

em 5 de outubro de 2007, a palestra 

Microsoft Innovation Days, que abriu 

novas perspectivas em termos de 

ferramentas de desenvolvimento e 

uma aproximação do setor com um 

fornecedor de tecnologia global.

Mais de 10 mil pessoas 

passaram pela 7ª edição da Feira Metal 

Mecânica de Maringá, entre os dias 17 

e 20 de outubro de 2007. O evento foi 

organizado pelo Senai e pelo Sindicato 

das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 

e de Materiais Elétricos de Maringá 

(Sindimetal), no Parque Internacional 

de Exposições Francisco Feio Ribeiro. 

Foi o primeiro contato das empresas 

do APL de Software de Maringá com 

o setor metalmecânico e também a 

primeira participação em um evento 

de abrangência nacional. Cerca de oito 

mil pessoas foram impactadas pela 

participação do APL na feira.

Ainda no final daquele ano, em 

novembro, empresários e profissionais 

do comércio varejista do Paraná tiveram 

a oportunidade de acompanhar o 

Varejo em Foco - Congresso e Feira de 

Soluções e Tecnologias para o Varejo. 

Durante três dias de evento, o público 

teve a oportunidade de acompanhar 

palestras, minicursos e uma feira com 

soluções, equipamentos, serviços e 

tecnologia para o varejo. Foi mais 

uma grande oportunidade para situar 

Maringá no mercado nacional de TI. 

Apenas em 2007, o fluxo 

de atividades do APL de Software 

de Maringá mobilizou mais de 20 

empresas, resultando na participação 

e na integração de mais de 200 

profissionais. Era um novo mercado 

que passava a ganhar musculatura na 

cidade. 
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Assim, em 25 de fevereiro de 

2008 foi fundada a NEXTi (Nucleo 

de Excelência em Tecnologia da 

Informação), que por impossibilidade 

de registrar e patentiar sua marca, teve 

seu nome alterado permanentemente 

para Software by Maringá (Associação 

das Empresas de Software de Maringá 

e Região, SbM)5. Segundo consta, a 

NEXTi vinha sendo articulada sob 

a liderança do empresário Sérgio 

Yamada desde 2006, com tentativas de 

mobilizar empresários para discutir, 

articular e promover o setor de TI em 

Maringá e região. 

Com a criação da SbM, foi 

firmada uma agenda semanal de 

reuniões, onde os empresários 

passaram a se encontrar para deliberar 

ações e realizar projetos de interesse 

do setor. Suas atividades ganharam 

maior presença, estratégias de médio 

e longo prazos foram construídas e a 

participação de público se consolidou 

em suas ações.  

A Software By Maringá organizou 

um curso de formação de gestores de 

projetos que ocorreu entre julho de 

2008 e outubro de 2009, com carga 

total de 232 horas e participação de 27 

alunos, advindos de seus associados. 

Em dezembro de 2008 um 

grande avançou se deu para empresas 

do setor na cidade. Nove delas, 

ligadas à SbM, iniciaram o Processo 

de Certificação de Qualidade MPS-

BR e CMMI, com vistas a exportação 

de software. Assim como para 

comercio e indústria existe o selo de 

qualidade ISO 9000, para o setor de 

software existem dois processos de 

certificação: O MPS-BR, promovido 

pelo governo brasileiro por meio do 

Softex, e o CMMI, reconhecido nacional 

e internacionalmente. 

Participaram daquele processo 

de certificação nesse grupo inicial 

do MPS-BR, as empresas: Accion, 

Centralsoft, Cerprosoft, ID Brasil, 

HotSoft, Publisoft e Process; para 

o CMMI: a DB1 Informática e a 

SG Sistemas. O projeto previu a 

certificação no primeiro nível ao final 

de 10 meses. O grupo de empresas 

vinha se organizando há mais de um 

ano e contratou uma das melhores 

consultorias do país, com histórico de 

certificação em 100% das corporações 

onde atuaram com esse objetivo, 

trata-se da SW Quality.

O APL de Software, juntamente 

com o Sebrae-Pr e a Software By 

SOFTWARE BY MARINGÁ
DESTAQUES SOBRE SUAS PRINCIPAIS AÇÕES

Com tamanha movimentação de atividades em curto 

espaço de tempo, foi identificada a necessidade iminente 

de ser criada uma instituição para que de fato pudesse 

representar o setor da Tecnologia da Informação em 

Maringá. 

5 A formalização de alteração de nome ocorreu por 
meio de uma Assembleia Geral Extraordinária em 22 
de novembro de 2009. Mas, a fim de evitar conflitos 
conceituais, optou-se por tratar a entidade ao longo de 
todo o resgate histórico como Software by Maringá (SbM). 
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Maringá, promoveu em abril de 2009 

uma palestra gratuita sobre Balanced 

Scorecard (BSC). O BSC é um modelo 

de gestão que auxilia as empresas a 

traduzirem estratégias de atuação em 

objetivos, facilitando a compreensão e 

a implementação de ações dentro de 

cada organização. A palestra contou a 

participação do coordenador estadual 

do Projeto TI do Sebrae-Pr, Ricardo 

Pereira.

Em maio, líderes do setor de 

Tecnologia da Informação de Maringá 

se reuniram durante o Encontro de 

Governança do Arranjo Produtivo Local 

de Software. Durante o evento, houve 

a solenidade de formatura e entrega 

de certificados para 40 alunos que 

participaram do curso Desenvolvedor 

de Software, realizado em parceria com 

a Software By Maringá e o Senai-CTM 

(Centro Tecnológico de Maringá).

A Software By Maringá, em 

parceria com o Sebrae e o APL de 

Software, realizou em junho os cursos de 

Modelagem de Negócios e Engenharia 

de Requisitos, que tiveram os preços 

subsidiados para seus associados, o que 

resultou na participação de quase 70 

pessoas. Essas formações foram muito 

bem avaliados pelos empresários e 

funcionários das empresas participantes.

Em agosto de 2009, foi realizado 

na ACIM o I Workshop de Exportação de 

Software de Maringá. Esse movimento 

teve o objetivo de sensibilizar e 

articular o setor por meio de diversos 

palestrantes: Ana Lúcia Roth, gerente do 

Programa de Associativismo Empresarial 

da Softex (Sociedade para Promoção 

da Excelência do Software Brasileiro); 

Izoulet Cortes, consultor regional do 

Brazil It; Austregésilo Gonçalves, gerente 

da Softex. Também participaram 

Maria Tereza Anastácio e Gerson Pozzi, 

e representantes do Cits – Centro 

Internacional de Tecnologia de Software, 

instituição que representa a Softex no 

Paraná.

Em 30 de outubro daquele ano 

foi foi inaugurada uma sala da Software 

by Maringá no Senai-CTM. A iniciativa 

selou uma parceria bastante frutífera 

entre as duas entidades. O Senai-CTM 

tem realizado inúmeros cursos de 

formação de mão-de-obra no setor 

de TI. Como contrapartida, a SbM e 

empresas associadas fizeram a doação 

de aparelhos de ar-condicionado à 

instituição de ensino, além de fornecer 

informações para que possam ser criados 

cursos condizentes com a realidade do 

mercado. 

Importante destacar que no final 

da primeira década dos anos 2000, a SbM 

transferiu suas instalações para a sede da 

Associação Comercial e Empresarial de 

Maringá (ACIM), entidade da qual já era 

grande parceira. 

Ao longo de 2010, diversas 

formações técnicas foram realizadas pela 

SbM. Mas o fechamento daquele ano 

foi marcante a todos os seus parceiros, 

membros de diretoria e associados. 

Em dezembro foi realizado com 

grande sucesso o I Encontro Anual de 

Software em Maringá. Cerca de 150 

empresários e lideranças políticas e 

empresariais de Maringá, Campo Mourão, 

Cianorte, Curitiba e Paranavaí estiveram 

presentes. O ponto alto foi a transmissão 

de posse da diretoria da SbM. Sandro 

Molés da Silva sucedeu Ademir Sanches 

Faria na presidência da entidade. Outros 

eventos movimentaram a noite. As 

entidades promotoras do encontro, a 

SbM, o APL Software e o SindTi, com 

o apoio do Sebrae-PR, lançaram o 

portfólio das empresas do setor. 

Em março de 2011, empresários associados à Software By 
Maringá se reuniram na Faculdade Cidade Verde (FCV), 
onde foi realizada uma reunião do setor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC), a qual resultou em 
convênio entre a SbM e a FCV.
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Maringá sediou em abril o 9º 

Encontro de Líderes de APLs (Arranjos 

Produtivos Locais) de Software do 

Estado do Paraná. O evento teve como 

objetivos realizar o planejamento 

estratégico e discutir políticas públicas 

para o setor de TIC. Estiveram reunidas 

lideranças empresariais e políticas, 

além dos APLs das regiões de Maringá, 

Londrina, Curitiba, Cascavel, Ponta 

Grossa, Pato Branco e Dois Vizinhos. 

Houve as presenças de representantes 

do Ministério de Ciência e Tecnologia, 

Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (APEX), Assespro, 

entre outras entidades.

Comitivas empresariais 

passaram a ser organizadas com 

maior frequência para conhecer 

outras experiências e participar de 

eventos de referência pelo Brasil e 

pelo mundo. Em maio, uma delegação 

de líderes e empresários de TIC 

representou Maringá na Business IT 

South America (BITS), em Porto Alegre. 

A feira é um evento com a marca 

CeBIT (Centrum für Büroautomation, 

Eunformationstechnologie und 

Telekommunikation), que é a maior 

exposição comercial do mundo em 

serviços de telecomunicações digitais 

e TI. 

A delegação maringaense foi 

composta pelos presidentes da SbM, 

Sandro Molés da Silva, do SindTi, Ilson 

Rezende, e da Assespro Paraná, Sérgio 

Yamada. Estiveram ainda pelo APL 

de Software de Maringá, os diretores 

Edney Mossambani e Ademir Niero, e 

a secretária executiva Aline Teixeira e 

Érica Sanches, pelo Sebrae.

O segmento de TI respondeu 

por 12% de todos os acordos de 

compra e fusão de empresas no Brasil 

no primeiro semestre de 2011. Para 

mostrar que este tipo de negócio 

estava ao alcance de todos os 

empresários, a Software by Maringá 

promoveu em agosto, no Sebrae, a 

palestra “Quanto vale a sua empresa? 

Fusões e Aquisições”. O palestrante 

foi Dejair Baptista de Paula Junior, 

engenheiro civil, com especialização 

em gestão empresarial, finanças e 

controladoria, além de contabilizar 

passagens por grandes empresas 

como Lojas Americanas, Carrefour e 

SteviaFarma.
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Visando a interação entre 

colaboradores por meio de momentos 

de descontração, em novembro foi 

promovida a primeira edição do 

campeonato Futsoftware. Promovido 

pela SbM, com o apoio do SindTi, 

chegaram na final realizada no ginásio 

do Sesi, as equipes das empresas 

Produtec Informática e Benner 

Sistemas. Com a participação de quase 

150 pessoas, a competição reuniu 

diretores e funcionários das empresas 

de tecnologia da informação de 

Maringá e região e, para surpresa de 

muitos, agradou muito pelo excelente 

nível técnico.

A Software by Maringá e 

o SindTi, com apoio do APL de 

Software, Assespro PR e Sebrae-PR, 

e o patrocínio da SW Quality, então 

Cesumar e Sicoob, realizaram no final 

de 2011 o evento de encerramento 

das atividades de mais um ano. O II 

Encontro Anual de Software aconteceu 

no salão do Buffet Grande Mesa e 

reuniu cerca de 200 empresários, 

lideranças políticas e empresariais de 

Maringá, Campo Mourão, Cianorte e 

Paranavaí.

entidades do setor e pelo Sebrae para 

estimular o debate de temas atuais 

e fundamentais para o sucesso das 

nossas empresas”, frisou o presidente 

da SbM, Sandro Molés da Silva.

Havia uma preocupação 

iminente de profissionais sairem de 

Maringá para atuarem em outras 

cidades, em função de melhores 

condições e salários. Portanto, era 

preciso repensar as oportunidades 

locais para manter a qualidade de 

entrega do setor. 

Um público formado por cerca 

de 300 pessoas, entre empresários, 

técnicos, professores e estudantes, 

assistiu a palestra “Toda Empresa (de 

software) é uma startup”, proferida 

pelo pesquisador pernambucano 

Silvio Meira, em junho de 2011. 

Com criatividade, Meira passou 

muitas informações e deixou pontos 

de interrogações na cabeça do 

público presente no Auditório Dona 

Guilhermina.  O evento foi promovido 

Em fevereiro de 2012 foi 

realizada a cerimônia de formatura 

dos alunos do SbM Trainee no SENAI-

CTM, curso preparou 20 jovens para 

ingressar na área de Tecnologia da 

Informação. A formação teve 300 

horas/aula e se consolidou como 

necessária para atender as demandas 

do setor que seguia em franco 

crescimento. 

Lideranças e empresários do 

setor de Maringá e Região se reuniram 

em abril, no auditório do Sebrae, para 

discutir o tema “Os novos desafios do 

capital humano e a competitividade 

das empresas de TI”. A realização 

foi do Sebrae-Pr e da Software By 

Maringá, com o apoio do APL de 

Software, SindTi e Associação das 

Empresas Brasileiras de Tecnologia 

da Informação (Assespro Paraná). “Foi 

mais uma oportunidade criada pelas 
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SindTi e pela Software by Maringá, com apoio da SW Quality, 

APL de Software, Assespro Paraná, CODEM e Sebrae-Pr. A 

abertura do evento foi feita pelo presidente do SindTi, Ilson 

Rezende. Ele fez um balanço do movimento que começou 

em 2007 com a união dos empresários do setor.

A Câmara Técnica de TI do CODEM foi criada ainda 

em 2012. O objetivo foi construir projeções conjuntas entre 

os setores público e privado, por meio de planejamentos 

técnicos concisos e coerentes com os reflexos econômicos 

do setor. 

Para encerrar o intenso ano de atividades, que 

contou com diversas palestras e workshops, a Software by 

Maringá e o SindTi realizaram o III Encontro Anual do Setor 

de Software de Maringá e Região, no dia 14 de dezembro, 

no Mont Serrah Eventos. Na ocasião houve a posse da 

nova diretoria da entidade, quando Edney Mossambani, da 

Accion, assumiu a presidência no lugar de Sandro Molés da 

Silva, da Process Informática. Houve a presença de cerca de 

250 pessoas.

Para iniciar o ano de 2013, foi realizado no dia 25 

de março a segunda edição do evento em comemoração 

às mulheres de TIC, o qual contou com uma palestra sobre 

empreendorismo ministrada pela consultora credenciada 

do Sebrae, Sirley Souza. Quase 40 mulheres estiveram 

presentes naquele encontro. 

A fim de atrair a atenção de jovens 
para as carreiras da área de Tecnologia 
da Informação, os cursos de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Redes de 
Computadores, Sistema de Informação, 
Web Desing e Engenharia de Software 
do Cesumar, juntamente com a Software 
by Maringá, trabalharam fortemente na  
15a Mostra de Profissões do Rotary, que 
aconteceu em 26 de outubro de 2012. 
As ações foram organizadas também 
pela SbM Talentos, Comitê Estratégico 
da entidade, que promove o setor e 
desenvolve práticas de orientação 
à carreira. Este projeto foi criado 
justamente pela carência de mão de obra 
frente ao grande crescimento econômico 
dos últimos anos. 
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Em abril, a SbM realizou a 

primeira campanha de vacinação 

contra a gripe H1N1 em parceria 

com a Clínica Vacine. Ao todo foram 

19 empresas beneficiadas e 337 

profissionais imunizados em Maringá 

e região, inclusive em Campo Mourão, 

Cianorte e Paranavaí.

A Câmara Municipal aprovou no 

dia 30 de abril a concessão do título 

de Utilidade Pública para a Software 

by Maringá. O projeto de lei nº. 

12.608/2013 é de autoria do presidente 

da casa, Ulisses Maia, e teve o voto 

favorável da maioria dos vereadores. 

O presidente Edney Mossambani 

esteve na Câmara para acompanhar 

a votação e agradecer ao empenho 

na aprovação do projeto.“Temos 

o objetivo de transformar Maringá 

em pólo de software do país e, 

com esta lei, a Câmara Municipal 

contribui para pavimentar um pouco 

mais este caminho na direção do 

reconhecimento do nosso setor 

em nível nacional”, comenta Edney 

Mossambani. Durante a reunião 

da SbM, em junho, o presidente da 

Câmara foi entregar pessoalmente o 

título aos representantes da entidade. 

+ OUTROS
PARCEIROS

ESCOLHA O NÍVEL 
DE SERVIÇO CERTO PARA 
SUAS NECESSIDADES

Para projetos que exigem um alto nível
de personalização, conhecimento 
especializado e entregas com 
qualidade.

PROFISSIONAL SERVICES DA RGK4IT

Para as necessidades exclusivas 
do seu negócio. Seja infraestrutura, 
armazenamento ou segurança.

DATA CENTER AS A SERVICE (DCaaS) 

www.rgk4it.com
SAIBA MAIS
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Um parágrafo dessa mensagem chama muito a 

atenção: “Edney defende a ideia de termos temas que vão 

entrar em voga nos próximos 5 anos, mas que sejam tratados 

como ‘vanguarda’ no nosso evento, visto que 99% das 

pessoas não têm acesso ao material do gartner”. Percebe-se 

a essência de inovação que os promotores pretendiam com 

aquele encontro sem predecentes na história local. 

Assim, representantes do setor de software de 

Maringá estiveram na prefeitura em julho a fim de convidar 

o prefeito Carlos Roberto Pupin para o 1º Encontro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de Maringá e 

Região. O secretário de Assistência Social e Cidadania, Flávio 

Vivente, acompanhou o encontro. “Estamos à disposição 

e torcemos para o sucesso do evento, que com certeza 

alcançará seus objetivos”, disse o secretário. Para o prefeito, 

o evento tem muito a somar com o crescimento da cidade, e 

dará oportunidade de concorrer com empresas mundiais. “A 

nossa cidade é um pólo de grandes profissionais. Isso ocorre 

por vários fatores, entre eles, a capacitação profissional 

TICNOVA:
 NASCE O MAIOR EVENTO DO SETOR, EM MARINGÁ

Não podia ser diferente. Foi a partir de um e-mail, enviado por Marcese Maschietto, em 8 de maio 

de 2013, que um grande evento começou a nascer. Ainda sem nome definido, Marcese reiterou 

temas a serem tratados como sugestão do presidente da SbM, Edney Mossambani. Dentre os 

quais: Wireless Power (energia sem fio); Hybrid Cloud Computing (Computação híbrida); Big Data 

(Extração de informações através da manipulação de grandes volumes de dados); In-Memory 

Database Management Systems; Impressão 3-D; HTML 5; RFID (Etiquetas emissoras de rádio para 

controle logístico).

e a vontade de fazer a diferença”, afirmou o prefeito. 

O primeiro encontro de TIC de Maringá nasceu para 

alcançar a abrangência nacional. 

O nome escolhido para representar este momento 

de transformação no setor, bem como das inovações 

almejadas, foi TICNOVA. Realizado no Teatro Calil 

Haddad e no Senai-CTM, o evento recebeu mais de 1.500 

pessoas, entre empresários, profissionais e estudantes, 

que se distribuíram em 137 horas de programação, 

incluindo 23 palestras, oito minicursos e dois workshops. 

Inédito em Maringá e região, a ação foi promovida pelo 

APL de Software de Maringá e Região e Conselho de 

Desenvolvimento de Maringá (CODEM) em parceria 

com o Sebrae-PR, Senai, Prefeitura Municipal, Software 

By Maringá, Centro de Inovação de Maringá (CIM), 

SindTi, Universidade Estadual de Maringá (UEM), Centro 

Universitário de Maringá (Unicesumar), Faculdade Cidade 

Verde (FCV), Associação Nacional das Empresas de 

Soluções de Internet e Telecomunicações (Redetelesul) e 

Startup Maringá. 

O TICNOVA também promoveu o Hackathon, 

primeira maratona de programação de Maringá, 

realizada de 3 a 4 de agosto. A ação pré-evento teve 24 

horas de duração e reuniu mais de 70 programadores, 

divididos em 18 equipes. O desafio dos participantes foi 

desenvolver soluções para três problemáticas sugeridas 

pela Prefeitura Municipal nas áreas de transporte, 

educação e assistência social.
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Em outubro daquele ano foi lançado o “Projeto Maringá e 

região, o melhor lugar para se trabalhar em TI” com a palestra de 

abertura com o consultor do GPTW, Eduardo Marcondes. O foco do 

encontro foi situar as empresas participantes acerca das etapas e dos 

procedimentos para ser ranqueada como uma empresa GPTW (Great 

Place to Work). Tratou-se de uma ação visando a manutenção de 

colaboradores e a captação de novos empregados, devido a qualidade 

do ambiente de trabalho que as selecionadas passam a disseminar. 

Com a participação de 30 empresas, dentro de pouco tempo 

diversas delas estariam certificadas pelo GPTW, quando passaram a 

reter mais talentos em seus negócios. 

Consolidado em dezembro, a Software By Maringá em parceria 

com o SindTi realizou o IV Encontro Anual do Setor de Software 

de Maringá e Região, que contou com cerca de 300 pessoas entre 

empresários, colaboradores e autoridades. Na ocasião houve a 

entrega dos certificados às empresas que participaram do Projeto 

Excelência em gestão para empresas de TI realizado pelo Sebrae, 

AÇÕES DA SBM
EM CONTINUIDADE 

Ações da SbM Até o final de 2013, outras atividades 

formativas foram realizadas pela Software by Maringá 

em parceria com entidades congêneres. O foco na 

profissionalização, troca de experiência e busca de novas 

tecnologias e conhecimentos foram premissas essenciais 

para potencializar o setor.

além de terem sido reconhecidas as 

empresas que foram certificadas em 

CMMI e MPS BR, bem como no Great 

Place to Work (GPTW) e pelo MPE 

Brasil.

Em fevereiro de 2014, uma 

oficina para detalhar o funcionamento 

do ISS Tecnológico foi organizada na 

ACIM. A ação visou facilitar o acesso de 

empresários à Lei Municipal que institui 

benefícios fiscais para prestadores de 

serviços que realizarem investimentos 

para pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico na cidade. O encontro foi 

promovido pela SbM com apoio do 

Sebrae, SindTi e Sincontábil. 

Necessário reiterar que este 

incentivo fiscal surgiu meses antes a 

partir de uma demanda da SbM, do APL 

de Software e do SindTi. Após amplo 

debate com a Câmara Municipal, por 

meio de seu presidente Ulisses Maia, 

e com a prefeitura, com a participação 

decisiva do prefeito Carlos Roberto 

Pupin, diversos secretários e técnicos, 

a ideai foi convertida em ação efetiva. 

Conforme previsto pela 

Lei Complementar nº 975/2013 e 

atualizada pela Lei Complementar 

1.091/2017, o programa municipal 
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do ISS Tecnológico é destinado a 

incentivar a geração de empregos 

ao instituir a dedução de uma 

porcentagem de até 40% do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN) do total recolhido nos últimos 

doze meses. 

Ainda em 2014, entre os dias 

5 e 6 de junho, Maringá sediu no 

Auditório Dr. Miguel Kfouri Neto, na 

Acim, a 21ª edição do Encontro de 

Líderes de Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) do Paraná. O evento 

contou com a presença de líderes dos 

seis APLs do estado: Curitiba, Ponta 

Grossa, Londrina, Maringá, região 

Sudoeste (Dois Vizinhos, Francisco 

Beltrão e Pato Branco) e região Oeste 

(Marechal Cândido Rondon, Toledo, 

Medianeira, Cascavel, Foz do Iguaçu). 

Mais de 120 pessoas compareceram 

no importante encontro. 

Naquele mesmo mês ocorreu 

o lançamento do portal “Aqui tem 

solução”, criado pela SbM. A novidade, 

que chegou para aquecer ainda mais 

o mercado tecnológico da cidade, foi 

motivo de comemoração. “Sempre 

tivemos um site institucional. Agora 

temos um marketplace de negócios. 

Quem quiser um software e outras 

soluções na área de tecnologia da 

informação vai encontrar no nosso 

portal”, comentou o presidente da 

entidade, Edney Mossambani.

O portal “Aqui Tem Solução” 

foi apresentado como uma espécie 

de consultor virtual dos empresários 

que buscam serviços de tecnologia 

da informação. O leque de serviços 

disponíveis era variado: softwares, 

serviços de data center e hospedagem, 

criação de websites, consultoria em TI, 

serviços VOIP, cursos e treinamentos, 

entre outros. Graças à credibilidade da 

Software by Maringá, o portal nasceu 

robusto. Das 80 empresas associadas 

à entidade, 58 estavam cadastradas, 

disponibilizando 175 soluções.

A ideia do portal foi centralizar 

dentro de um só sistema o maior 

número de soluções tecnológicas de 

qualidade possível, para facilitar a 

vida do empresário. “Caso o usuário 

não encontre o que procura no portal, 

existe um campo para preenchimento 

das necessidades de cada um. Ao 

receber a mensagem, nós faremos 

a busca e indicaremos onde ele 

pode encontrar aquele serviço que 

precisa”, explicou o gerente da SbM, 

César Rael.

A iniciativa da SbM foi inédita 

entre entidades similares no Brasil. 

O portal contribuiu para disseminar 

ainda mais a importância do setor 

de TIC da região, fazendo com que as 

informações chegassem com maior 

agilidade aos empreendedores dos 

demais setores da economia. 
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Em agosto em 2015, o Provopar 

Maringá recebeu do CODEM, ACIM, 

Centro de Inovação e da Software 

by Maringá, a doação de 100 quilos 

de leite em pó. O repasse foi realizado 

durante a reunião do Comitê Gestor do 

CODEM e contou com a presença da 

presidente do Provopar, Luiza Pupin, do 

prefeito municipal, Carlos Roberto Pupin, 

e demais autoridades. 

A arrecadação ocorreu durante 

a oficina do ISS Tecnológico, onde cada 

participante doou duas latas de leite em 

pó. Entidades assistenciais e famílias 

em necessidades emergenciais foram 

beneficiadas com aquela ação social do 

setor. 

Ao longo daquele ano, a SbM 

seguiu com um extenso calendário de 

realizações, desde eventos visando a 

visibilidade de empresas locais, trocas 

de experiências e conhecimentos, até a 

promoção de formações técnicas para 

profissionalizar e capacitar funcionários e 

empresários. Além das ações marcadas 

no calendário anual de suas atividades, 

vale destaque para o I Encontro Pirata 

Empreendedor de Maringá. 

Muitos mentores, como Ademir 

Faria, Edney Marcos Mossambani, 

Ilson Rezende, Franz Wagner, Joelson 

Andrade, Marcello Bonfim, Marco 

Aurélio Andrade e Soraia Novaes, 

entre tantos outros pratas da 

casa, marcaram presença naquele 

encontro que surpreendeu a todos os 

participantes. 

Em junho de 2016, a SbM lançou 

a campanha “Sou TI” a fim de valorizar 

o profissional que atua na área. A ação 

visou ainda valorizar o profissional de 

TI, que não era um mero programador, 

mas sim uma pessoa criativa e que se 

orgulha de sua profissão. 

O Great Place to Work (GPTW) 

premiou, em 30 de novembro, as 

25 melhores empresas para se 

trabalhar no Paraná em Tecnologia da 

Informação (TI). O APL de Software de 

Maringá e região se destacou na lista, 

tendo emplacado cinco delas, sendo 

quatro de Maringá e uma de Campo 

Mourão.

Na oportunidade, a empresa 

número um do estado em TI para se 

trabalhar foi a TecnoSpeed. As outras 

empresas do APL de Maringá e região 

foram a Unimake, de Campo Mourão, 

em 3º; a DB1 em 8º; a SG Sistemas em 

14º; e a Benner em 15º lugar. 

O reconhecimento mostrou, 

naquele encerramento de 2016, que 

as empresas do setor estavam mais 

qualificadas, melhor posicionadas e 

mais profissionalizadas para atender 

a qualidade cada mais exigida no 

mercado nacional e internacional. Era 

um sinal de que o trabalho organizador 

pela SbM em parceria com o GPTW, o 

qual iniciou três anos antes, estava no 

caminho certo. 

Realizado no auditório do Sebrae, em outubro de 2015, 
Com apoio do setor de TIC de Maringá e região, o Startup 
Pirates não foi um evento propriamente dito, mas sim 
uma experiência para a vida. Foi um programa de uma 
semana, em que os participantes mergulham no mundo das 
startups e têm acesso à oportunidade e às ferramentas 
para desenvolver uma ideia de negócio a partir do zero. 
No local, são reunidos os mais promissores aspirantes e 
os mais experientes empreendedores para partilharem 
e aprenderem juntos numa combinação de workshops, 
sessões de mentoria, momentos inspiracionais e surpresas. 
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O ano 2017 foi marcante pelo 

fato de uma mulher, pela primeira 

vez em sua história, ter assumido 

a presidência da SbM. Rafaela 

Campos Benatti venceu em um meio 

predominantemente masculino. Sua 

avó era empresária. A mãe, advogada. 

“Morávamos em São Paulo, mas o 

ritmo de vida era estressante e minha 

mãe decidiu morar no interior. Nos 

mudamos para o Paraná em 1998”, 

conta. Rafaela começou a programar 

na adolescência. “Quando percebi 

que dava para criar algo do zero, em 

programação, fiquei fascinada. Fiz um 

curso e comecei a aprender mais e 

mais. Passava horas programando”. 

Em Maringá, aos 17 anos, abriu 

seu próprio negócio, informal. Foi 

professora de programação. Aos 19, 

emancipada pela mãe, abriu outra 

empresa. Para se aperfeiçoar, Rafaela 

cursou Administração de Empresas na 

UEM. Sua empresa, a Strada, nasceu 

em 2005. Três anos depois, Rafaela 

Campos começou a atuar na Software 

by Maringá, onde amadureceu 

empresarialmente. No ano passado, 

foi eleita presidente da entidade. 

Segundo o diretor de inovação tecnológica da Secretaria 

Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seide), Franz 

Wagner Dal Belo, a lei estabelece “formas de incentivo às atividades 

vinculadas ao processo de inovação realizadas pelas organizações e 

cidadãos, com objetivo de dinamizar o desenvolvimento econômico e 

social, bem como dar maior eficiência aos serviços públicos municipais”.

Na prática, a legislação autoriza a Prefeitura, assim como já 

acontece no Paraná, a realizar o fomento de empresas, oferecendo apoio 

financeiro ou estrutural, para pensar e produzir soluções relacionadas a 

problemas globais como tráfego, poluição, moradia, educação, saúde, 

entre outros. A iniciativa da versão municipal da lei da Inovação é da 

sociedade civil, liderada pelo Centro de Inovação de Maringá (CIM) com 

participação de várias entidades, como SbM, Sebrae, SindTi e a própria 

Prefeitura Municipal.

A proposta de lei municipal da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, de autoria do Executivo, foi aprovada em primeira 
votação na sessão da Câmara Municipal de Maringá em 
28 de março de 2017. A  mensagem de lei n0 7/2017 dispõe 
sobre mecanismos e medidas de incentivo à inovação, à 
pesquisa tecnológica e à consolidação dos ambientes de 
inovação nos setores produtivos e sociais de Maringá.

“Quando percebi que dava 

para criar algo do zero, 

em programação, fiquei 

fascinada. Fiz um curso e 

comecei a aprender mais 

e mais. Passava horas 

programando”.
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A aprovação da lei é a primeira 

medida para integrar legalmente os 

debates de ideias inovadoras entre 

atores do poder público, iniciativa 

privada e universidades. E para 

estruturar essas ações, a lei também 

constitui os organismos que deverão 

agregar as devidas competências, 

como o Sistema Municipal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SMI), Política 

Municipal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (PMI) e o Conselho Municipal 

da Inovação (CMI).

Em cerimônia que reuniu 

grande parte dos empresários e 

representantes de instituições que 

atuam no setor de Tecnologia da 

Informação de Maringá e região, 

o prefeito Ulisses Maia assinou no 

dia 7 de março de 2018, o decreto 

que destinou uma área urbana para 

implantação do Parque Tecnológico. 

O ato de assinatura do decreto 

ocorreu no próprio terreno, que tem 

aproximadamente 120 mil m², e está 

localizado na avenida Nildo Ribeiro da 

Rocha, próximo ao Parque do Japão.

O secretário municipal 

de Inovação e Desenvolvimento 

Econômico (Seide), Francisco Favoto, 

explicou que o objetivo da implantação 

do Parque Tecnológico é reunir em um 

mesmo espaço físico as 309 empresas 

do ecossistema de TIC (Tecnologias 

de Informação e Comunicação) de 

Maringá, e que chegam a ser mais de 

400 na região, oferecendo emprego 

para cerca de 4 mil profissionais.

A iniciativa da administração 

municipal, em parceria com as 

empresas que integram o Arranjo 

Produtivo Local (APL de Software), 

recebeu elogios de lideranças do 

setor, representadas no evento pelo 

vice-presidente executivo da Softex 

Nacional, Diones Lima, da presidente 

da Software by Maringá, Rafaela 

Benatti, presidente do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico de 

Maringá (CODEM), Ilson Rezende, e 

do gerente do Sebrae, Luís Carlos, 

além da pró-Reitora da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) e vice-

presidente da Câmara Técnica de TIC, 

Itana Gimenes. Também participaram 

do evento os vereadores Sidney Telles, 

Paulo Rogério do Carmo e Belino 

Bravin.

Ainda no ano de 2018 a SbM 

realizou diversas campanhas inéditas, 
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como a que foi destinada para a coleta 

do lixo eletrônico e um curso a fim 

de criar indicadores de gestão para 

empresas de TI. 

Em abril de 2019, a Revista 

Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios publicou uma matéria 

destacando que empresas locais de 

TI vinham crescendo em uma média 

anual de 20 a 30%. Com as estratégias 

e ações organizadas e coordenadas, 

Maringá se preparava para ser um dos 

principais polos do setor no país6.  

O conteúdo de circulação 

nacional citou que a cidade havia 

sido eleita, um ano antes, como a 

melhor do Brasil para se morar, mas 

o que chamava mesmo a atenção 

era a concentração de empresas 

de tecnologia da informação. Até 

aquela data, Maringá contabilizava 

400 empresas de TI que, juntas, 

faturavam mais de R$ 1 bilhão ao ano. 

Tamanha movimentação gerou uma 

demanda constante de profissionais 

qualificados, visto que 600 vagas 

de emprego estavam em aberto na 

oportunidade. 

Necessário reiterar que, além das ações do setor, Maringá 
também planejou um futuro ambicioso para o seu 
desenvolvimento. Em 2017, a união entre o CODEM, o setor 
privado e membros da sociedade civil resultaram no chamado 
Masterplan Metrópole de Maringá – Plano Socioeconômico. O 
master planejamento, baseado em um estudo encomendado 
para a consultoria PwC, propôs uma visão de futuro para 
Maringá ao longo dos próximos 30 anos. A data ao final do 
processo marcará o aniversário de 100 anos da cidade.

Além da articulação entre a 

iniciativa privada e o poder público, 

o presidente da Software by Maringá, 

Luis Marcos Campos, citou que 

esse ecossistema tem atraído cada 

vez mais empreendedores digitais 

para Maringá, gerando empregos e 

inovação. 

Este plano envolve desde a qualidade de 

vida até a consolidação econômica local – e o 

fortalecimento do setor de TI tem sido um dos pilares 

para isso. Em 2012, o setor faturou cerca de R$ 83 

milhões, segundo dados da Secretaria Municipal de 

Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seide). 

O valor saltou para R$ 802,7 milhões em 2017 e foi 

previsto para R$ 1,2 bilhão em 2020.

De maneira participativa e incisiva, o setor de 

TI, liderado por diversas entidades e organizações, 

especialmente a Software by Maringá, vai chegando a 

patamares cada vez mais elevados. Mas isso é apenas 

o começo de um futuro ainda mais promissor. 

6 https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/como-maringa-se-prepara-para-ser-um-dos-principais-
polos-de-ti-do-pais.html - Visitado em 10 de novembro de 2020. 
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A segunda edição do TICNOVA foi promovida 

entre os dias 27 e 29 de agosto de 2014. O evento, 

que apresentou as trilhas temáticas Startup, 

Educação e Negócios, também foi composto por 

palestras, workshops e minicursos. A abertura 

se deu no Teatro Calil Haddad com a palestra do 

publicitário, roteirista e criador do canal Porta dos Fundos, 

Antonio Tabet.

A Maratona de Programação – Hackathon, naquela 

oportunidade, foi realizada no Maringá Park. Como tradicional 

pré-evento do TICNOVA, teve como objetivo o desenvolvimento 

de softwares inovadores e utilizáveis voltados para demandas 

do Observatório Social de Maringá e para o setor de educação 

do município. Foram 24 horas de trabalho.

O presidente da SbM, Edney Mossambani destacou que 

o evento foi uma oportunidade para que empresários locais 

tivessem acesso a informações estratégicas para melhorar a 

gestão e o desempenho de suas empresas.

Os workshops e demais ações foram desenvolvidos na 

sede regional Noroeste do Sebrae, em Maringá.

A edição terceira 

edição do TICNOVA contou 

com uma ação chamada 

de Papo Tech, que foi 

uma atividade paralela às 

ações principais, que foi 

organizada no Maringá Park entre os 

dias 1 e 2 de agosto. 

A maratona de Hackathon 

também ocorreu neste shopping, entre 

os dias 15 e 16 de agosto. 

Realizado entre os dias 25 e 27 

de agosto, o TICNOVA 2015 ocupou 

o auditório do Teatro Calil Haddad 

e espaços do Senai-CTM. A palestra 

magna ficou por conta de Martha 

Gabriel, uma das pensadoras digitais 

mais influentes do Brasil, a qual 

abordou o tema “O futuro dos negócios” 

para quase 800 pessoas. Já as demais 

atividades contabilizaram mais de 400 

inscritos. 

A primeira edição do TICNOVA foi realizada 

no Teatro Calil Haddad e no Senai-CTM, entre os 

dias 5 e 7 de agosto. 

O evento reuniu empresários, profissionais, 

professores, pesquisadores e acadêmicos do setor 

de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

com o objetivo de promover a integração de pessoas com vistas 

à geração de empresas, produtos e serviços inovadores.

Composto de palestras, minicursos e workshops 

voltados a temas estratégicos do setor, o TICNOVA ainda se 

propôs trazer atualização tecnológica, difusão de tendências, 

aplicação de conceitos e geração de inovação. Além disso, visou 

posicionar Maringá como referência em inovação tecnológica 

no Brasil. 

Na oportunidade ocorreu o 1º hackathon da cidade, 

dentro da programação que antecedeu as atividades. 

Estudantes e profissionais da área foram desafiados a propor 

soluções de informática para serem utilizadas pelo Poder 

Público em benefício da comunidade. Os participantes 

trabalharam nas propostas por 24 horas ininterruptas, para 

o desenvolvimento de um software inovador que pudesse ser 

utilizado pela comunidade.

A palestra magna foi proferida por Walter Longo. O 

publicitário e adminitrador de empresas, que comandou o 

Grupo Abril, abordou o tema “Ecossistema Digital e os novos 

rumos da gestão empresarial”. Mais de 50 empresas associadas 

à Software by Maringá participaram da intensa programação, 

resultando na movimentação de centenas de pessoas. 
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A partir de 2017, a 

SbM passou a contar com 

uma importante parceria. 

Trata-se do Sebrae, 

que envidou esforços 

para viabilizar aportes 

financeiros significativos para que o 

TICNOVA atingisse a um novo patamar 

de qualidade e experiência ao público 

participante. Naquele momento, o 

evento já estava qualificado como um 

dos maiores encontros de tecnologia e 

comunicação do sul do país. 

A palestra magna, realizada no 

Teatro Calil Haddad, foi proferida por 

Fábio Gandour, IBM Brasil Chief Scientist. 

O tema de sua palestra foi Inteligência 

Artificial e Computação Cognitiva. 

Durante aquela solenidade, a Prefeitura 

de Maringá lançou o primeiro edital 

de fomento à inovação, voltado para 

a criação e desenvolvimento de novas 

startups e empresas emergentes de 

base tecnológica que buscam por um 

modelo de negócio inovador. O restante 

da programação foi promovida na sede 

do Sebrae. 

Foram quase 700 pessoas 

presentes na abertura do evento, 

enquanto que mais de 560 inscritos 

acompanharam a programação técnica. 

Realizado entre os dias 22 e 

24 de agosto, foi a primeira vez que o 

TICNOVA segmentou o público a partir 

de três diferentes trilhas, cada qual 

com uma programação diferenciada: 

DEV/Desenvolvimento, BIZ/Negócios e 

Startup. 

Com o tema “O 

ecossistema de inovação 

acontece aqui!”, a quarta 

edição do TICNOVA 

ocorreu entre os dias 

17 e 19 de agosto. Pela 

primeira vez, os participantes do 

evento contaram com uma festa de 

encerramento que foi realizada no 

Noah. 

Com modelo similar a edição 

do ano anterior, sendo realizado no 

Teatro Calil Haddad e no Senai-CTM, 

o TICNOVA foi aberto com a palestra 

magna de João Mendes, fundador da 

plataforma Hotel Urbano.  
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Em organização conjunta 

com o Sebrae e com mais de 

50 palestras e workshops sobre 

tecnologia e inovação, a 6ª edição 

do TICNOVA foi realizada entre os 

dias 23 a 26 de agosto. Empresas, 

órgãos públicos e cidadãos comuns puderam 

participar de debates acerca de ferramentas 

tecnológicas que facilitem os negócios e 

também gerem bem-estar social. 

Com o tema “Bem-vindos ao futuro!”, 

a programação foi ampliada para temas 

de interesse geral. Com isso, novas trilhas 

segmentaram outras dinâmicas e públicos: 

• Trilha Biz: ações voltadas para os 

negócios de TIC, melhoria de processos, 

aumento de mercado e setores como varejo, 

serviços e agronegócio;

• Trilha Startup: formações de estímulo e 

evolução de ideias inovadoras que possam se 

tornar produtos ou serviços;

• Trilha DEV: dedicado para pessoas que 

trabalham com tecnologia na região, com foco 

mais técnico;

• Trilha Wamps: recomendado para a 

melhoria do processo de software, de serviços 
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e de gestão.

A cerimônia de abertura ocorreu no 

Teatro Marista de Maringá e reuniu cerca 

de 700 pessoas. Tallis Gomes, fundador do 

Easy Taxi, eleito pelo MIT como o jovem 

empreendedor mais inovador do mundo, 

compartilhou experiências de aplicativos que 

podem atender diferentes tipos de mercados 

e segmentos. 

Durante quatro dias de atividades, os 

participantes estiveram envolvidos em quase 

60 atividades, como palestras e workshops 

voltados a temas estratégicos de ações 

inovadoras, startups, novas tecnologias e 

desenvolvimento de software.

Naquele ano, Maringá foi reconhecida 

nacionalmente como um importante polo 

desenvolvedor de softwares, com mais 

de 4 mil profissionais e 400 empresas do 

segmento. A cidade também foi qualificada 

proporcionalmente como a de maior 

número de certificações Capability Maturity 

Model® Integration (CMMI) do Brasil – que 

atestam aderência ao padrão internacional 

de qualidade de software. De acordo com 

números do Sebrae-Pr de 2008, Maringá e 

região possuíam 209 projetos de startups, 44 

formalizados e oito recebendo investimentos 

de fundos ou aceleradoras. O estudo também 

apontou que o ecossistema de tecnologia 

local vinha crescendo acima dos 20% ao ano. 

Na oportunidade, a Prefeitura de Maringá 

apresentou, pela primeira vez ao público, a 

proposta do Parque Tecnológico da cidade. 

Enfim, o TICNOVA se consolidava como mais 

importante evento do segmento em todo o sul 

do país, ao tempo que as sementes plantadas 

anos antes pela SbM, SindTi, e demais 

parceiros, começavam a gerar os primeiros 

grandes frutos.
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O ano de 2020 provou que todo planejamento 

não é capaz de prever uma situação de extrema 

adversidade, como a que vem sendo vivenciada 

desde março com a pandemia promovocada pelo 

novo coronavírus. 

Estabelecimentos comerciais foram 

fechados, empresas alteraram sua rotina de trabalho e novos 

processos foram implementados para evitar maiores prejuízos. 

Especialistas indicaram que houve um avanço de anos em 

apenas poucos meses. Dentro deste complexo cenário, todos 

os segmentos se viram literamente conectados ao setor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Foi por meio dessas empresas, junto de seus 

colaboradores e empreendedores, que novas possibilidades 

foram abertas e outras foram sustentadas por meio de hardwares 

e softwares. Viu-se, com isso, uma explosão das chamadas Lives 

nas redes sociais, por onde músicos e influenciadores levaram 

entretenimento e conhecimento. 

Entretanto, invariavelmente três setores sofreram 
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Em abril de 2019, durante 

solenidade realizada na 

Prefeitura de Maringá, foi 

anunciada a 7ª edição do 

TICNOVA. Inovação como 

chave para melhorar a vida 

das pessoas e para potencializar a criação 

de novos negócios foram os eixos centrais 

previstos para o evento. 

 Ocorrido entre os dias 20 e 22 de 

agosto, o TICNOVA 2019 teve sua abertura 

executada no Teatro Calil Haddad. Suas 

demais atividades formativas foram 

desenvolvidas no Bloco 7 da Unicesumar. 

Pela primeira em sua história ocorreram 

duas palestras para abrir o evento, que 

ficaram por conta de Allan Costa investidor-

anjo, escritor e mentor de startups, e junto 

dele, Alexandre Yokoyama, ex-Google e ex-

IBM, co-founder da Gnum e iVideoSmart e 

diretor da Appier e da Mednefits.

Quatro foram os painéis estratégicos 

estruturados para que as formações 

fossem desenvolvidas: Parque de TI, Polo 

Tecnológico, Cyber Security e Maringá 

do Futuro. Os temas demonstraram 

unidade e coerência com o planejamento 

desenvolvido de longo prazo por diversas 

entidades da cidade. 

Com o tema “Inovação, Conexão e 

Networking”, um dos destaques evento foi o 

painel sobre o Parque de TI de Maringá, que 

será implantado em uma área que reunirá 

empresas do segmento e instituições de 

ensino que se dediquem ao setor de TI. Além 

disso, o cronograma de atividades técncias 

foi composto por 36 palestrantes, cada 

um trazendo experiências e atualizações 

em suas respectivas áreas. O TICNOVA 

também abordou os encaminhamentos 

do Masterplan, desenvolvido pela PwC sob 

encomenda do CODEM e demais entidades 

locais.

Uma pesquisa de satisfação completa 
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foi realizada com parte dos participantes 

a fim de compreender pontos a serem 

melhorados nas próximas edições do 

evento. De modo geral, os índices 

surpreenderam a todos.

ainda mais com a impossibilidade de retomar suas atividades. 

Gastronomia, turismo e eventos. Enquanto os dois primeiros 

tiveram aberturas gradativas, e aos poucos recuperam o prejuízo 

ocasionado por lockdowns em diversas cidades e estados, a 

área de eventos não viu espaço para suas atividades ocorrem. 

Algumas tentativas singelas se deram sem sucesso econômico. 

Estava criado um problema a ser transposto pelo 
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TICNOVA 2020. Essa foi sua primeira edição realizada 

integralmente on-line. 

Organizado em parceria com o Sebrae-Pr entre os dias 26 

e 27 de agosto, o evento se oportunizou da chance de trazer por 

meio remoto alguns dos maiores e mais renomados profissionais 

e empreendedores do Brasil. Tratou-se de uma chance única de 

trocar experiências e aprimorar conhecimentos. 

Um dos principais convidados do evento foi o renomado 

empresário Flávio Augusto. Além de liderar empresas, o palestrante 

é escritor, fundador da Wise Up e dono do Orlando City, bem como 

criador da plataforma Meu Sucesso.com e dos projetos Geração de 

Valor e Power House.

O TICNOVA também teve a participação de membros de 

grandes companhias, como o Mercado Livre, a Microsoft, a IBM, a RD 

Station e a Oracle, além de painéis e entrevistas com representantes 

da Ambev, do Facebook, da Bossanova Investimentos e da HI 

Capital, além de diversos outros participantes locais e nacionais. 

Ao todo, mais de 20 convidados dividiram experiências pessoais e 

propuseram discussões para alavancar negócios e promover a 

inovação.

Inovar e simplificar a gestão da sua
empresa: com a Benner, é simples assim!

Há mais de 20 anos, nossa proposta é facilitar
a gestão da sua empresa e transformar o seu 
negócio. Nossas ferramentas colocam você 
no controle da sua operação – refletindo
resultados exponenciais em otimização de
processos e aumento de produtividade.
A Benner tem tudo para tornar sua rotina
mais simples, ágil e eficiente.

Fale conosco e saiba como 
transformar digitalmente sua 
empresa!
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• Gestão 2007-2008
Presidente – Osvaldo Frare
Vice-presidente – Ilson Rezende
Diretor administrativo financeiro – Ademir 
Niero
Diretor de qualidade – Ademir Faria
Diretor institucional e de assuntos 
estratégicos – Sérgio Yamada
Diretor de capacitação, ensino e pesquisa – 
Edson Yanaga
Diretor de comunicação e marketing – Walcir 
Franzoni
Diretor comercial – Sandro Molés
Diretor de negócios e Mercado – Joaquim 
Cardoso

• Gestão 2009-2010
Obs.: nessa gestão houve 
alteração do nome dos cargos 
da diretoria, passando a 
serem considerados ambos 
como vice-presidentes 
em áreas específicas. Esse 
ajuste estatutário visou a 
padronização da estrutura 
institucional de outras 
associações locais, como é o 
caso da ACIM.

Presidente – Ademir Faria
Vice-presidente – Osvaldo Frare
Vice-presidente de integração – Edson 
Bertão
Vice-presidente financeiro – Ademir Niero
Vice-presidente de projetos – Erike Almeida
Vice-presidente comercial – Luís Marcos 
Campos
Vice-presidente da qualidade – Sandro Molés
Vice-presidente de negócios e mercado – 
Ilson Rezende
Vice-presidente de comunicação e marketing 
– Joaquim Cardoso
Vice-presidente institucional e de assuntos 
estratégicos – Sérgio Yamada

• Gestão 2011-2012
Obs.: nessa gestão foi criado o 
Conselho Superior, instância 
que passou a integrar ex-
presidentes e personalidades 
de relevância do setor. 

Presidente – Sandro Molés
Vice-presidente – Edney Marcos Mossambani
Vice-presidente financeiro - Ademir Niero 
Vice-presidente administrativo - André 
Aparecido Trindade dos Santos
Vice-presidente comercial - Edson Bertão

Vice-presidente da qualidade - Artur Alberto 
Calefe 
Vice-presidente de comunicação e marketing 
- Joaquim Cardoso Tavares
Vice-presidente de capacitação e ensino - 
Anderson Elias Bortolossi
Vice-presidente de negócios e mercado - 
Walcir Franzoni
Vice-presidente de projetos - Helio Kazutomi 
Fugie

Membros do Conselho Superior
Ademir Faria
Osvaldo Frare 
Sérgio Yamada  

• Gestão 2013-2014
Presidente – Edney Marcos Mossambani
Vice-presidente – Erike Almeida
Vice-presidente financeiro – Joaquim 
Cardoso Tavares
Vice-presidente administrativa – Rafaela de 
Campos Benatti
Vice-presidente comercial – Luis Marcos 
Campos
Vice-presidente de qualidade – Anderson 
Bortolossi
Vice-presidente de comunicação e marketing 
– André dos Santos
Vice-presidente de capacitação e ensino – 
João Carlos
Vice-presidente de negócios e mercado – 
Edson Bertão
Vice-presidente de projetos – Celso Lara
Vice-presidente de eventos – Ademir Niero

Membros do Conselho Superior
Ademir Faria
Osvaldo Frare 
Sérgio Yamada  
Sandro Molés

• Gestão 2015-2016
Presidente – Edney Marcos Mossambani
Vice-presidente – Rafaela de Campos 
Benatti
Vice-presidente administrativo – Genilson 
Galante
Vice-presidente financeiro – Joaquim 
Cardoso Tavares
Vice-presidente comercial – Alexandre 
Munhoz
Vice-presidente de comunicação e marketing 
– Rodrigo Palhano
Vice-presidente de qualidade – Stefano Dias
Vice-presidente de capacitação e ensino – 
Anderson Bortolossi
Vice-presidente de negócios e mercado – 

Walcir Franzoni
Vice-presidente de projetos – Ana Rouiller

Membros do Conselho Superior
Ademir Faria
Osvaldo Frare 
Sérgio Yamada  
Sandro Molés

• Gestão 2017-2018
Presidente – Rafaela de Campos Benatti 
Gonçalves
Vice-presidente – Walcir Franzoni
Vice-presidente financeiro – Alexandre 
Munhoz
Vice-presidente administrativo – Joaquim 
Cardoso Tavares
Vice-presidente comercial – Luis Marcos 
Campos
Vice-presidente de qualidade – Paulo Garcia
Vice-presidente de comunicação e marketing 
– Rodrigo Palhano
Vice-presidente de capacitação e ensino – 
Robinson Patroni
Vice-presidente de negócios e mercado – 
Miriã Plens
Vice-presidente de projetos – Stefano Dias
Vice-presidente de inovação – Ricardo 
Matiello

Membros do Conselho Superior
Ademir Niero
Rodrigo Peres de Almeida
Ricardo Wagner Teixeira 

• Gestão 2019-2020
Presidente – Luis Marcos Mancebo Campos
Vice-presidente – Robinson Patroni
Vice-presidente de serviços – Rogério 
Quessada
Vice-presidente financeiro – Márcio 
Perissatto
Vice-presidente da câmara de negócios 
financeiros – Guilherme Furlaneto
Vice-presidente de varejo – Adriano Santos
Vice-presidente de infraestrutura – Arthur 
Ferreira
Vice-presidente da construção civil – Regina 
Acutu
Vice-presidente da indústria – Artur Calefe
Vice-presidente jurídico – Bruno Grego

Membros do Consellho Superior
Oseias Gimenes
Ademir Niero
Joaquim Cardoso
Edney Mossambani

SBM:
GESTÕES E DIRETORES
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Do início do movimento de certificação de 

empresas até a formação de seus funcionários. 

Ou mesmo a realização de visitas técnicas para 

trazer ideias a serem desenvolvidas na cidade, 

como os casos do Aeroporto Digital e Armazém 

Digital que foram convertidos no Evoa e no Parque 

Tecnológico. Há que se destacar também o 

TICNOVA, evento que em apenas oito edições já foi 

ranqueado como o maior e mais bem estruturado 

do setor no sul do Brasil. As conquistas foram 

muitas pela SbM e seus parceiros. 

O ciclo de uma década e meia foi 

suficiente para tamanhas realizações devido ao 

engajamento e a participação efetiva de dezenas 

de empresários, que doam seu tempo para 

promover o associativismo, pensar o coletivo e 

a cadeia de benefícios que podem ser geradas a 

partir do compartilhamento de ideias e união de 

esforços. 

Uma pesquisa promovida com base em 

dados de 2016, apresenta números promissores 

que não param de crescer. O setor de TIC já 

contabilizava mais de 300 empresas formalizadas 

na cidade, as quais contratavam mais de 3 mil 

colaboradores com salário médio acima dos R$ 

3 mil. 56% desses funcionários possuíam ensino 

superior completo, enquanto que 57% deles 

estavam com idades entre 16 e 29 anos. 

Como relatado anteriormente, a SbM, junto 

de suas parceiras, havia estimulado a certificação 

de empresas para melhorar o posicionamento 

dos produtos desenvolvidos na cidade. Com o 

passar dos anos, diversos prêmios de qualificação 

foram conquistados. Entre os destaques estão 

MPE Brasil, PPrQG (Qualidade em Gestão), GPTW, 

Prêmio Assespro (Melhores Empresas de TI) e 

Prêmio Nacional de Inovação (Sebrae). 

Entre 2012 e 2016 houve um crescimento 

nas emissões de notas fiscais das empresas 

do setor de 164,9%, saindo de 1.965.140 para 

5.204.477 documentos expedidos. Por outro lado, 

o faturamento superou a marca de R$ 610 milhões, 

representando uma variação de 633%. Em 2019, o 

setor estavam com 600 vagas de emprego a serem 

preenchidas em Maringá e já estivama faturar R$ 

1,2 bilhão. 

Futuro
CONCLUSÕES E PROJEÇÕES De fato, a organização, o trabalho conjunto 

e as metas arrojadas trouxeram resultados 

exponenciais para o setor da Tecnologia da 

Informação e Comunicação de Maringá. Foi 

de um pequeno aglomerado de visionários que abriram 

debates entre 2006 e 2007, com sonhos distantes 

e parecendo impossíveis de serem alcançados, que, 

passados quase 15 anos, em 2020 diversas conquistas 

foram comemoradas.
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A cidade apresentava um 

ambiente bastante diferente daquele 

enfrentado quando as movimentações 

das entidades de classe deram início 

a suas atividades, em 2006. Segundo o 

Sebrae-Pr, Maringá conta com uma ampla 

estrutura formada por universidades 

e faculades, incubadora tecnológica, 

aceleradoras, coworkings, investidores, 

programas de fomento, eventos entre 

outras ações de estímulo à inovação. Esse 

movimento transformou o município 

no terceiro com o maior número de 

startups no Paraná, sendo cerca de 40 

delas distribuídas em verticais de saúde, 

agro, mobilidade, indústria e educação, 

principalmente. 

Com tamanha projeção 

econômica e mobilização de 

stakeholders, Maringá se prepara para 

ser um dos principais polos de TIC do 

Brasil. Esse impacto foi prontamente 

identificado pela equipe de consultoria 

da PwC, quando promovia o estudo 

que viabilizou a estruturação do projeto 

denominado “Masterplan Metrópole de 

Maringá – Plano Socioeconômico”. No 

documento, o setor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação foi priorizado 

no desenvolvimento da cidade. 

O Materplan estabeleceu a visão para quando Maringá 
atingir seu centenário, em 2047: “Tornar-se a melhor 
metrópole do interior do Brasil, com elevada qualidade 
de vida, sendo referência nacional em atividades 
econômicas de alto valor agregado, com potencial de 
internacionalização, e com nível de integração da sociedade 
civil organizada com a gestão pública, comparável ao das 
melhores cidades do mundo”.

Foram quatro os setores 

priorizados nessa visão de futuro: 

Educação; Intermediação financeira, 

seguros e previdência complementar; 

Saúde; Desenvolvimento de sistemas e 

outros serviços de informação. Do setor 

de TIC, planejou-se para 2047 a seguinte 

visão: “Ser referência global em inovação 

e tecnologias inteligentes, sendo uma 

matriz econômica, intelectual e social, 

que gera qualidade de vida, valor e renda 

para a região, protagonizando a nova 

realidade mundial”. 

A fim de constatar o avanço dessas 

metas, o planejamento estratégico do 

APL de TIC – 2030 havia proposto três 

principais objetivos estratégicos a serem 

conquistados até 2019. Dentre os quais: 

1º) criar o parque de TI; 2º) fomentar e 

premiar a cultura da inovação; 3º) criar 

o centro de pesquisa e desenvolvimento. 

Pode-se afirmar que essas expectativas 

foram cumpridas ou estão muito 

próximas de serem concluídas, afinal, o 

envolvimento de lideranças foi intenso e 

integrado, conforme este levantamento 

histórico e institucional pôde comprovar. 

No entanto, como 2020 atestou, 

as mudanças estão cada mais rápidas 

e dinâmicas. O consumo está mais 

focado nas experiências e menos em 

produtos físicos. Os jovens de ontem, 

ligados em outros fazeres e saberes, 

tornaram-se os empresários e adultos 

que atualmente buscam por inovações 

de relevante impacto social, ambiental e 

cultural. A economia global não calcula 

mais apenas números, também projeta 

novas índices, como a qualidade de 

vida e a felicidade. De fato, o mundo 

está ainda mais diferente do que se 

poderia projetar. Com isso, é necessário 

que a Software by Maringá, assim 

como seu principal evento, o TICNOVA, 

sejam apresentados a partir dessa nova 

realidade. 

Na etapa final deste documento 

serão expostos seus dois últimos 

módulos. No primeiro deles haverá uma 

matriz de possibilidades para dar uma 

nova roupagem à entidade. O segundo 

apresentará o evento com toda a sua 

potência transformadora, do qual poderá 

servir como base para a construção de 

propostas de patrocínio e prospecção de 

parceiros.

 “Ser referência global em 

inovação e tecnologias 

inteligentes, sendo uma matriz 

econômica, intelectual e 

social, que gera qualidade 

de vida, valor e renda para a 

região, protagonizando a nova 

realidade mundial”. 
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Elas identificaram essa 

necessidade a partir de um sentido de 

renovação, de reinvenção e resignificado 

de suas atividades meio e fim. Não 

diferente, entende-se com todo o 

contexto até aqui exposto que a SbM está 

situada neste exato ponto de sua história, 

onde necessita de um reposicionamento 

estratégico por meio de agregação de 

valor nas atividades que desenvolveu 

junto de seus parceiros até a presente 

data. 

Este é o momento ideal, pelo 

fato de ser uma etapa que antecede 

à apresentação da nova edição do 

TICNOVA. Em outras palavras, nova 

instituição, mas com os mesmos 

objetivos. Modernizada e atualizada 

com os desafios pós-pandêmicos, e 

consequentemente com isso, o seu 

principal evento poderá se tornar em 

um objetivo de desejo ainda maior, 

devido a se propor a resolver problemas 

e situações ainda não mapeadas. Isso é 

inovar, é ser criativo, é estar à frente. 

Desse modo, recomenda-se 

que seja promovido todo um processo 

de rebranding de identidade visual 

da Software by Maringá junto de uma 

empresa especializada. A partir dessa 

etapa, será necessário estruturar um 

vídeo institucional, com roteiro dinâmico 

e com edição cinematográfica, para 

apresentar a nova entidade, com um 

novo posicionamento de mercado, 

visando, ainda mais atingir o futuro que 

está próximo, logo ali em 2047. 

Estando concluído esse processo, 

o ideal é que a diretoria da SbM circule 

junto aos principais players para 

realizar apresentações de rebranding, 

considerando os objetivos a serem 

cumpridos ao longo dos próximos meses 

e anos (realização do novo TICNOVA, 

implantação do Parque de TI, entre 

outras), bem como da exposição da nova 

marca e do vídeo de reposicionamento. 

Em paralelo, será o momento 

de dar início ao planejamento da nova 

proposta do TICNOVA 2021, que deverá 

ser um marco para os eventos de TIC em 

todo o Brasil. 

SBM:
UMA NOVA ENTIDADE

É natural que instituições sem fins lucrativos, como associações e fundações, estabeleçam 

novas formas de comunicação com o passar dos anos ou com a transição de perídos específicos. 

Este movimento ocorreu com a ACIM e CACINOR há alguns anos, com o Instituto Mercosul e 

Instituto Acim, enfim. Ambas as entidades modernizaram suas logos, identidade visual de suas 

comunicações e produziram vídeos de reposicionamento de mercado. 
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O TICNOVA é um evento que reúne 

empresários, profissionais, docentes, 

pesquisadores e acadêmicos do setor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, 

com o objetivo de promover a integração de 

pessoas com vistas à geração de empresas, 

produtos e serviços inovadores.

O evento é realizado pelo APL de 

Software de Maringá, Software by Maringá e 

SindTi, tendo como co-realizadores Sebrae 

e Senai–CTM, e apoio do CODEM, ACIM, 

Prefeitura de Maringá, Centro de Inovação 

de Maringá, Assespro Maringá, entre diversos 

outros parceiros.

Composto de palestras, workshops 

e minicursos voltados a temas estratégicos, 

traz novas tecnologias e diáloga com 

diversos setores da Economia Criativa, 

empreendedorismo e carreira, negócios e 

oportunidades. O TICNOVA propõe ainda 

ações sob seu guarda-chuva, sendo elas o 

Hackathon e o Papo Tech.

O objetivo futuro é consolidar o 

encontro como o principal evento de 

integração de pessoas voltado para a inovação 

do Brasil, posicionando a cidade de Maringá 

no centro da criatividade tecnológica. 

Como o mundo passou por profundas 

transformações em 2020, as empresas foram 

impulsionadas a um período que ainda 

parecia distante. Constatou-se, mais do que 

nunca, que produtos e serviços provenientes 

do setor de TIC são responsáveis por sanar 

tensões que podem surgir a partir de 

problemas ainda não mapeados. 

TICNOVA:
UM NOVO MUNDO, UM NOVO EVENTO

APRESENTAÇÃO

O TICNOVA 2021 
lhe convida a ser 
transportado para um 
futuro que já chegou, mas 
que você, possivelmente, 
ainda não percebeu. 
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JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

PÚBLICO-ALVO

De repente, o mundo foi dominado por aplicativos e aos 

poucos os consumidores foram moldados para uma nova tendência, 

um novo princípio econômico, mais prático e menos burocrático. 

O mesmo se deu com o sistema de delivery, de compras 

on-line, de leitura de livros, de participação em feiras com visitas 

virtuais, de shows por meio de Lives, e, até mesmo, transferências 

bancárias. Quem imaginaria que os correntistas deixariam de 

pagar por repasses eletrônicos por meio do Pix? 

Discutir soluções que ainda não existem para problemas 

que nos afetam, ou que sequer ainda os identificamos, é a 

essência do TICNOVA 2021. 

Há 10 anos, poucas pessoas 
poderiam identificar que 
taxistas estariam com 
seus empregos em risco. 
Pelo contrário, muitos 
empreenderam adquirindo 
mais licenças e carros, para 
ampliar sua frota. Nasceram 
cooperativas que reuniram 
motoristas, a fim de diluir 
custos de operação com 
centrais de atendimento, 
elevar o número de clientes e 
aumentar investimentos em 
mídia. 

O objetivo geral do evento é 

promover a integração de pessoas 

com vistas à geração de empresas, 

produtos e serviços inovadores 

por meio do uso de TICs. Mas para 

isso serão trazidos palestrantes 

que atuam diretamente no campo 

da inovação de problemas da 

sociedade. 

Os objetivos específicos são:

- Dar visibilidade ao setor de 

TIC;

- Promover a integração do 

setor produtivo, acadêmico, público e 

financeiro;

- Promover a cultura da 

inovação por meio do uso de TIC, para 

dentro e para fora do setor;

- Atualização tecnológica;

- Aplicação de conceitos;

- Estímulo a inovação: novas 

tecnologias, empreendedorismo e 

carreira,     negócios e oportunidades;

- Posicionar Maringá no eixo 

dos principais eventos de TIC do Brasil.

O evento é direcionado à 

pessoas do setor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), 

tendo como público-alvo:

- Acadêmicos;

- Empresários;

- Profissionais;

- Professores;

- Pesquisadores;

- Lideranças empresariais;

- Empresários de outros setores 

(convidados).
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EXPOSIÇÃO DO EVENTO
A STAKEHOLDERS E O SEU DIFERENCIAL

Assim, a recomendação é que a proposta 

comercial de sua edição de 2021 seja estruturada 

a partir de um vídeo dinâmico, de no máximo 

80 segundos. Nele, é necessário apresentar um 

resumo das edições anteriores com o número total 

de pessoas presentes e seus principais palestrantes 

(30% do tempo total do vídeo); na sequência, 

detalha-se a temática a ser abordada, juntamente 

das principais ações e formações que as pessoas 

poderão encontrar no próximo evento (45% do 

tempo total do vídeo); o último bloco do roteiro está 

destinado às cotas de patrocínio, contrapartidas, 

abrangência e público previsto (25% do tempo 

restante). 

O vídeo pode estar disponível em uma aba 

não listada do site da próxima edição do evento. 

Apenas prospects são convidados a conhecer mais 

detalhes do novo TICNOVA, com exclusividade, por 

meio de um convite digital, o qual estabelecerá 

coerência com a proposta de sua realização. 

O material de apresentação ainda poderá ser 

dividido em diversos vídeos, tendo cada qual uma 

contrapartida específica, no caso de negociações 

específicas por meio de cotas mais elevadas ou 

elaboradas sob encomenda para patrocinadores e 

parceiros estratégicos. 

Dentro deste novo cenário de oportunidades, 

um tema ainda pouco explorado em âmbito 

nacional, que desperta grande curiosidade e 

interesse, é Singularidade Tecnológica”. 

Singularidade é um termo que já é 

utilizado pelas ciências há muito tempo, mais 

corriqueiramente pela ciência física. A sua 

aplicabilidade se refere às situações em que o 

raciocínio humano não consegue mais conceber a 

estrutura e o funcionamento de certos fenômenos 

naturais e exprimi-los por meio de teoremas e 

equações matemáticas plausíveis. O exemplo mais 

clássico do seu uso pela física moderna é no estudo 

da composição do interior dos buracos negros. 

Nesse extremo físico de alta densidade, é impossível 

descrever, com algum grau de certeza, qual é o 

comportamento das leis da física conhecidas.

Parece distante de nossa realidade de 

mercado? Vejamos. Cientistas usam essa ideia 

para exprimir tudo o que está além da capacidade 

de previsibilidade. O engenheiro e futurista Ray 

Kurzweil, fundador da Singularity University, prevê 

que a singularidade deverá acontecer dentro dos 

próximos 30 anos, ou seja, 2049. Muito próximo 

da data prevista para o Masterplan, que é 2047. 

Coincidência?

Segundo Kurzweil, singularidade tecnológica 

é o fenômeno da aceleração exponencial do universo 

da tecnologia. Para ele, a partir do crescimento 

da capacidade computacional, podemos esperar 

retornos cada vez mais desproporcionais às 

iniciativas tecnológicas em comparado com o 

desenvolvimento humano. Trata-se da ideia de que 

em algum momento futuro a inteligência artificial 

O TICNOVA se apresenta como o principal evento de inovação 

e TIC do sul do Brasil. Por consequência, sua apresentação 

para potenciais parceiros de negócio precisa seguir a esta 

premissa. 
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vai superar a inteligência humana.

O termo Singularidade 

Tecnológica surgiu a partir do texto do 

cientista e escritor Vernor Vinge. O artigo 

“The Coming Technological Singularity: 

How to Survive in the Post-Human Era”, 

de 1993, considera o evento iminente e 

que pode transformar radicalmente a 

civilização.

Essas previsões acabaram 

conquistando seu espaço e hoje pode-

se dizer que estão refletidas na Lei 

de Moore. Em abril de 1965, Gordon 

Earle Moore, então presidente da 

Intel, profetizou que a quantidade de 

transistores que poderiam ser colocados 

em uma mesma área dobraria a cada 

18 meses, mantendo-se o mesmo custo 

de fabricação, mostrando, assim, o 

crescimento exponencial da capacidade 

computacional que vem ocorrendo ao 

longo dos anos.

Toda vez que uma surgem 

barreiras, novas tecnologias são 

inventadas para ultrapassar tudo o 

que estiver pela frente. As mudanças 

tecnológicas serão tão rápidas e tão 

profundas que pode ocorrer o que 

Kurzweil descreve como uma ruptura no 

tecido da história humana:

Uma análise da história da tecnologia demonstra que a 
mudança tecnológica é exponencial, ao contrário do senso 
comum. Portanto, não teremos a experiência de 100 anos 
de progresso no século 21 — ele será mais parecido com 20 
mil anos de progresso (na taxa de hoje). Os retornos, como a 
velocidade do chip e custo-efetividade, também aumentam 
exponencialmente. Há ainda o crescimento exponencial 
na taxa de crescimento exponencial. Dentro de algumas 
décadas, a inteligência da máquina irá superar a inteligência 
humana, levando à singularidade — mudança tecnológica 
tão rápida e profunda que representa uma ruptura no 
tecido da história humana. As implicações incluem a fusão 
da inteligência biológica e não biológica, software-humano, 
imortal, e ultra-altos níveis de inteligência que se expandem 
no universo na velocidade da luz.

Por mais que pareça ficção científica, o futuro está próximo e este 

soa como um bom tema a ser explorado, devido a reflexão e a provação 

que estabelecerá junto da mídia, do público-alvo, de patrocinadores e 

potenciais parceiros. 

A partir de agora é necessário estruturar os caminhos para a melhor 

entrega, com as devidas validações junto da diretoria da SbM e seus 

fornecedores, os quais executarão as demandas. 
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DICAS DE 
COMO TER UM 
EXCELENTE LUGAR 
PARA TRABALHAR

EMPRESAS DIFERENTES, 
PERFIS DIFERENTES E UM 
SEGREDO: ESCUTAR

CONTRATAÇÃO ALINHADA 
COM A CULTURA

Ser um Great Place to Work® é o desejo 

de muitas organizações que buscam não 

só o reconhecimento, mas oferecer um 

excelente ambiente de trabalho para os seus 

funcionários. Por isso, preparamos nesse artigo 

algumas dicas para te ajudar a chegar lá!

Apesar de atuarem em mercados distintos 

e terem portes, clientes e desafios 

diferentes, as empresas compartilham 

pontos comuns no que diz respeito à 

jornada para se tornar um excelente 

para trabalhar. Um deles é a prática 

de ouvir os colaboradores. Afinal, não é 

possível conhecer os seus funcionários, 

a percepção destes sobre o ambiente 

de trabalho e as suas expectativas em 

relação à empresa sem dar voz a quem 

faz a empresa acontecer: as pessoas. 

Já se foi o tempo em que diploma 

universitário representava competência 

ao trabalhador. Na hora de contratar, 

é importante ter em mente que o 

futuro colaborador seja alinhado com 

os valores e propósitos da organização. 

Ao ter este objetivo claro, o empregador 

garante que todos os membros da 

equipe estejam em sintonia desde o seu 

ponto de partida. Entre as 150 melhores 

empresas premiadas na lista do GPTW, 

os funcionários que apresentaram os 

índices de confiança mais altos estão 

entre os que ficam pelas oportunidades 

de crescimento e pelo alinhamento de 

valores.
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Você sabia? Anualmente, 
acontece a edição especial do 
GPTW em parceria com a Software 
by Maringá. A iniciativa foi criada 
há oito anos exclusivamente para 
reconhecer as melhores práticas das 
empresas de TI de Maringá e região 
entre empresas de todos os tamanhos 
e serviu de inspiração para outros 
reconhecimentos em todo o Brasil. 

Segundo Hilgo Gonçalves, 
embaixador do GPTW Brasil e diretor 
do GPTW PR e Interior de São Paulo, 
as empresas listadas entre as melhores 
para trabalhar geram retorno duas 
vezes maior que as demais. 

PROMOVA O EQUILÍBRIO 
ENTRE A VIDA PESSOAL E 
PROFISSIONAL

FEEDBACK

Todo trabalho envolve altos custos ao 

trabalhador, são eles: sono, tranquilidade, 

falta de tempo livre para atividades 

recreativas... Por que não investir 

no lado pessoal, uma vez garantido 

o desenvolvimento profissional dos 

colaboradores? Plano de saúde, incentivo 

às práticas esportivas e flexibilização nos 

horários são apenas alguns exemplos. 

Neste quesito, muitas das empresas 

líderes no ranking GPTW possui alguma 

política de horário flexível.

Comunicação aberta: nem tudo o que 

é ouro brilha. Às vezes falar a verdade 

pode ser mais difícil do que se imagina. 

Ser sincero com o funcionário, repartindo 

os bons e maus momentos, indica que a 

organização confia e demonstra respeito 

ao colaborador. Um dado importante: 

quanto maior o número de feedbacks 

recebidos, maior é o nível de confiança 

e de satisfação dos funcionários nas 

melhores empresas para trabalhar.

Conheça outras dicas no site www.gptw.com.br. 

Escute seus funcionários, entenda as práticas existentes 

na sua organização, evolua a partir dos planos de ação e 

conquiste a Certificação e seu lugar nos Rankings.

Acesse www.gptw.com.br e dê o primeiro passo 

nessa Jornada!

MARINGÁ ENTRE AS MELHORES! 

“As empresas certificadas são 
mais inovadoras, eficientes, geram 
melhor experiência dos clientes e 
dos colaboradores, o que faz com 
que queiram trabalhar por mais 
tempo nestas empresas. Há também 
uma atração maior de novos 
talentos. Logo, a performance é 
mais sustentável e dura mais”, diz.
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CRIMES 
CIBERNÉTICOS 
NO BRASIL Segundo o relatório de segurança da Kaspersky 

de 2020, foram criados cerca de 360 mil novos 

malwares por dia, este número era de 364 

em 2010. Estes números em si já mostram a 

evolução dos crimes cibernéticos no mundo.

Em 2017, de acordo com um relatório 

da Norton Cyber Security, o Brasil foi o segundo 

país com maior número de casos de crimes 

cibernéticos, afetando cerca de 62 milhões de 

pessoas e causando um prejuízo de R$ 22 bilhões. 

Já em 2020 o Brasil perdeu R$ 80 bilhões com 

ataques cibernéticos e somente no primeiro 

semestre de 2021 o País sofreu cerca de 2,6 bilhões 

de ataques, um aumento em torno de 23% com 

relação ao mesmo período do ano anterior. 

A partir de agosto deste ano, as empresas 

que não tinham colocado o tema no topo das 

prioridades mudaram de ideia, principalmente 

pelo início das advertências, multas e sanções da 

LGPD que iniciaram a partir de agosto deste ano, 

e também por assistirmos a ataques severos a 

empresas locais e nacionais, colocando o assunto 

em evidência no País, como foi o caso das Lojas 

Renner ocorrido a semanas atrás.

Além da varejista, alguns ataques que 

causaram a suspensão do funcionamento de 

empresas do setor elétrico como a Copel e 

Eletronuclear, o Fleury, que ficou alguns dias sem 

conseguir efetuar exames, e a JBS, que pagou US$ 

11 milhões de resgate ao ataque hacker. O custo 

desses ataques pode ir muito além do pagamento 

de resgate. A varejista de moda, por exemplo, 

disse que não efetuou esse pagamento, mas ficou 

alguns dias sem vender pelo e-commerce.

Especialistas citam que com o aumento 

do home office, devido à pandemia da COVID-19, 

fez com que os  dados de empresas e pessoas 

estejam ainda mais vulneráveis, acessando 

redes corporativas a partir de dispositivos 

potencialmente desprotegidos. Muitas empresas 

liberaram o acesso remoto à suas redes internas, 

o que dificulta a gestão dos departamentos de TI 

e expõe dados sensíveis das próprias empresas 

e de seus clientes, aumentando assim o risco de 

sofrerem ataques cibernéticos.
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No início da internet e até pouco tempo atrás, era 

impossível visualizar que a tecnologia alteraria de modo tão 

profundo a maneira como os negócios são feitos. Nem o maior 

visionário conseguia imaginar a comunicação em tempo real 

do modo que vivemos hoje em dia. A tecnologia está presente 

em todos os momentos de nossas vidas, do dia-a-dia do 

trabalho até o lazer.

A grande questão é que acompanhando esta evolução, 

temos o outro lado da moeda, as ameaças cibernéticas. 

Ataques, crimes digitais e cyber terrorismo são um problema 

mundial. No Brasil estes pontos chamam atenção.

O QUE É O SEGURO CYBER, 
E COMO ELE PROTEGE AS 
EMPRESAS CONTRA OS 
ATAQUES CIBERNÉTICOS.

SEGURO CYBER

A Lei Geral de Proteção de Dados foi um marco 

importante na regulamentação e proteção do uso de 

informações. Uma questão importante trazida pela Lei é a 

necessidade de se estabelecer um programa de boas práticas 

e governança interna dos dados  tratados pela empresa. Tal 

programa deve conter, dentre outras políticas, a criação de 

um plano de resposta a incidentes e remediação (art. 50, I, 

c) para garantir que, em caso de ataques ou de outros tipos 

de vazamento, a empresa estará apta a lidar da melhor forma 

possível com o evento.

Visando adequar à exposição dos riscos cibernéticos e 

a LGPD por parte das empresas, o mercado segurador criou 

o  Seguro Cyber,  também chamado de Responsabilidade 

Cibernética e Proteção de Dados, foi desenvolvido para 

resguardar as empresas referente: 

• Proteção

• Gestão

• Manuseio de Dados e Informações de Terceiros

• Consequência das Perdas de Informações Corporativas

• Lucros Cessantes

Custos com defesa, investigação e restituição de 

imagem também são algumas das coberturas oferecidas.

O seguro de Cyber cobrirá erros ou omissões em caso de:

- Despesas Emergenciais: custos e despesas para 

mitigar valores incorridos em conexão com violação de 

informação (pessoal ou corporativa) 

- Dados Eletrônicos: estão cobertos os custos para 

determinar se os Dados Eletrônicos podem ou não ser 

restaurados, restabelecidos ou recriados; e os custos para 

restaurar, restabelecer ou recriar tais Dados Eletrônicos, 

quando possível

- Notificação & Monitoramento: custos incorridos 

para a notificação de uma Violação de Dados aos usuários e 

monitoramento do uso dos Dados violados;

- Extorsão na Internet: qualquer Perda por Extorsão que 

o Segurado venha a sofrer exclusivamente como resultado de 

uma Ameaça de Segurança;

- Proteção por Interrupção de Rede: Perda de Rede que 

um Segurado sofra.

- Serviço de Informática Forense: custos incorridos 

para a contratação de um Perito Forense a fim de investigar 

uma Violação de Informação Pessoal ou Corporativa, ou uma 

Violação de Segurança aos sistemas de computadores do 

Segurado. 

- Multas e Penalidades: custos relacionados a multas ou 

penalidades civis impostas por uma agência governamental e 

decorrentes de uma Ação Regulatória. 

QUEM PODE CONTRATAR
Qualquer Pessoa Física ou Jurídica que utilize sistema 

de informação e armazene dados próprios ou de terceiros.

Os gestores das empresas tem levar em conta que 

a própria cotação do seguro é uma consultoria prestada, 

pois as análises do score da empresa é feita por sistemas de 

Seguradoras Multinacionais, que levam em consideração um 

padrão elevado na análise das informações.

É o que costumamos citar aos nossos clientes, cotar 

não tem custo.
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ABSTRACT. 

RESUMO. 

The Unified Modeling Language (UML) has been taught in most of the 

(under) graduate courses in Computer Science, especially those with an 

emphasis on Software Engineering. However, little is known about the 

alignment between how UML has been taught and how it has been used 

in the software industry. This paper presents the results of two surveys: 

one with 23 instructors on how UML has been taught in Higher Education 

Institutions in Maringá and Region and one with 43 practitioners from the 

same region on how UML has been learned and used in practice. The results 

are discussed and provide assumptions and directions for improving UML 

teaching and meeting real market needs.

A Unified Modeling Language (UML) tem sido ensinada em grande parte 

dos cursos de (pós-)graduação em Ciência da Computação, especialmente 

naqueles com ênfase em Engenharia de Software. No entanto, pouco se 

sabe sobre o alinhamento entre como a UML tem sido ensinada e como 

ela tem sido utilizada na indústria de software. Este artigo apresenta os 

resultados de dois surveys: um com 23 docentes sobre como a UML tem 

sido ensinada em Instituições de Ensino Superior de Maringá e Região e 

um com 43 profissionais da mesma região sobre como a UML tem sido 

aprendida e usada na prática. Os resultados são discutidos e fornecem 

suposições e direções para melhorar o ensino de UML e atender às 

necessidades reais do mercado.
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Maringá, no norte do Paraná, possui mais de 400.000 
habitantes e foi eleita recentemente a melhor cidade para 
morar no Brasil¹. Além de contar com um arranjo produtivo 
local compatível com o tamanho da cidade, Maringá possui 
infraestrutura e qualidade de vida atraente para estudantes e 
profissionais, principalmente para a área de Tecnologia da 
Informação (TI). A cidade concentra 12 Instituições de Ensino 
Superior (IES), contando com mais de 43.000 estudantes 
em cursos presenciais². Educação e desenvolvimento 
tecnológico são pilares fundamentais do MasterPlan³, um 
estudo socioeconômico que planeja a cidade para até 2047. 
Maringá é uma cidade que tem investido cada vez mais no 
desenvolvimento tecnológico da região e do Brasil por meio 
de um Parque Tecnológico com mais de 400 empresas de TI, o 
que destaca o papel do desenvolvedor de software, bem como 
de outros cargos relacionados à indústria de software.

Os processos de desenvolvimento de  software  são  
compostos  de  um conjunto de atividades essenciais, como 
planejamento, modelagem, desenvolvimento e implementação. 
Dessa forma, tais processos  desempenham  um  papel  central 
para   construção   de   produtos   de   software   de   alta   
qualidade.  Como parte essencial desse processo, a modelagem 
leva à etapa de implementação do software [Wortmann et al. 
2020].  Em 1997 foi proposta uma linguagem para unificar 
técnicas  de  modelagem,  a  Unified  Modeling  Language  
(UML).  Seu  propósito  de unificação foi alcançado tornando-
se uma linguagem universal até hoje [Petre 2013, Fernández-
Sáez et al. 2018]. 

Pela importância da UML no contexto de 
desenvolvimento de software existe grande preocupação, por 
parte dos educadores, de como a UML tem sido absorvida por 
estudantes e profissionais de software. [Reggio et al. 2014] 
realizaram um survey com 275 participantes da indústria e 
academia de vários países sobre quais diagramas UML são 
usados na prática. Foram considerados diferentes fatores como 
ambiente de trabalho (academia vs indústria), idade, gênero, 
nível educacional e experiência. Os diagramas mais utilizados 
são de classe, de estado, de sequência e de atividade.

[Petre 2013] analisou as razões para a adoção de UML 
na indústria. O survey coletou informações de 50 empresas. 

Os resultados indicaram que existem evidências claras de 
diferentes padrões de uso da UML, o que implica no uso da 
linguagem em diferentes propósitos e necessidades. Assim, 
ficou claro que os desenvolvedores estão abertos a conceitos e 
ferramentas úteis, mas não adotam ferramentas e ideologias em 
desacordo com suas práticas. Ainda no contexto profissional, 
[Xavier et al. 2019] conduziram um survey em empresas de 
software no estado de Minas Gerais para entender o grau de 
utilização da UML em metodologias ágeis. Os resultados 
indicaram que cerca de 28% das empresas usam a UML, sendo 
os diagramas de caso de uso e de atividade os mais utilizados.

[Choma Neto et al. 2021] avaliaram o nível de 
adoção da UML em empresas de TI de São Carlos e região. 
Os resultados indicaram um alto uso da UML, mesmo em 
empresas que usam metodologias ágeis. Alguns diagramas, 
como caso de uso, de classe e de atividade são mais adotados. 
Os resultados oferecem possíveis direcionamentos para 
melhorar o ensino da UML na região, em especial para apoio 
ao desenvolvimento ágil.

1 .  INTRODUÇÃO

Os resultados dos trabalhos relacionados motivam 

fortemente a investigação do ensino, aprendizagem e 

utilização profissional da UML como linguagem padrão 

para modelagem de software. Ainda, a modelagem figura 

como atividade essencial às boas práticas de ES, o que 

sustenta ainda mais uma investigação do assunto com 

docentes e profissionais de software.  Para tanto, este 

artigo tem como foco principal apresentar e discutir 

dois surveys realizados com tal objetivo.  Com base 

nos resultados obtidos, direções sobre o ensino de UML 

em Maringá e Região são apresentadas e discutidas 

buscando contribuir efetivamente com o uso profissional 

de UML.

¹https://bit.ly/3rcFOwn 
²https://bit.ly/3bT0TFD 
³https://bit.ly/3uRpWlg
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A metodologia adotada engloba a realização de dois 
estudos empíricos na forma de surveys4, que seguem as 
diretrizes de [Linåker et al. 2015]. O primeiro busca responder 
questões de pesquisa na perspectiva de Docentes:  

O segundo survey visa entender como a UML tem sido 
aprendida e utilizada na prática por Profissionais que trabalham 
em empresas de desenvolvimento de software. Para isso, as 
seguintes questões de pesquisa foram elaboradas: 

Ao final foram elencadas e discutidas direções e suposições 
para o ensino e aprendizagem de UML em Maringá e Região.

O público-alvo do survey foi docentes de IES 
de Maringá e Região que ministram(ram) disciplinas 
que incluem UML. A amostragem deste estudo foi 
realizada por conveniência com contato direto aos 
docentes de cada IES. Optou-se por um questionário 
Web5, por imposições claras da pandemia de 
coronavírus.

Do total de 23 respondentes, 73,9% (17) 
são do sexo masculino e 26,1% (6) são do sexo 
feminino. As IES consideradas foram: Fafiman, 
IFPR Paranavaí, UEM, UFPR Jandaia, UniCesumar, 
Unifamma, UniFCV, UTFPR Campo Mourão, 
UNESPAR e FEITEP. Desses, 52,2% (12) possuem 
Mestrado, 39,1% (9) Doutorado e 8,7% (2) possuem 
Especialização ou MBA. O tempo como professor 
de ES foi classificado como: menos de 10 anos (12 
- 52,17%), 10 a 20 anos (7 - 30,43%) e mais de 20 
anos (4 - 17,39%), tendo como média 11,34 anos e 
mediana nove anos. Metade da amostra possui mais 
de nove anos de experiência, o que mostra a sua 
significância. O tempo de experiência com ensino 
de UML variou de 1 a 18 anos, com média de 8,26 
anos e mediana de nove anos, o que caracteriza uma 
amostra de docentes experientes no ensino de UML.

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. ENSINO DE UML NA 
PERSPECTIVA DOCENTE

QP1.1:  Como a UML tem sido ensinada 

em Maringá e Região?  para entender a 

modalidade de ensino (presencial, EAD), o 

tipo de disciplina, carga horária, tipos de 

diagramas e ferramentas; e QP1.2: Em qual 

contexto a UML tem sido ensinada em 

Maringá e Região?, questão relacionada 

ao tipo de processo de software usado, 

materiais didáticos, motivação, limitações e 

percepção de uso na prática.

QP2.1: Como tem sido a aprendizagem de UML 

em Maringá e Região? para entender como UML 

foi aprendida pelos profissionais em relação 

aos seus diagramas, a forma de aprendizagem 

(disciplinas específicas ou em outras), carga 

horária média estudada, ferramentas utilizadas 

e motivação para a melhoria do ensino; e QP2.2: 

Como tem sido o uso de UML em empresas 

de Maringá e Região? para entender como a 

UML tem sido utilizada na rotina de trabalho 

dos profissionais, em especial os diagramas 

utilizados, motivação para usar UML, outras 

linguagens utilizadas para modelar software e 

dificuldades para a aplicação de UML na prática.

4Dados disponíveis em https://doi.org/10.5281/zenodo.4639413
5https://forms.gle/5MVKr5187pwLvUVb9
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Os docentes têm ministrado aulas de UML na sua maioria em cursos 
presenciais (82,6% - 19), seguido por presencial e à distância (13% - 3) e 
somente à distância (4,3% - 1). O ensino de UML tem tido forte apreço por 
cursos presenciais, porém entende-se que a tendência, principalmente após 
o efeito pandemia de coronavírus, seja um aumento dos cursos à distância, 
pela forma de trabalho abstrato realizado no desenvolvimento de software e 
ferramentas de comunicação remota mais robustas.

Com relação aos diagramas, os docentes ensinam, principalmente: 
classe (23), caso de uso (21), sequência (21) e atividade (17). Todos os 
diagramas da UML foram citados como parte do ensino, porém nem todos são 
ensinados pelo mesmo docente. De forma absoluta o diagrama de classe já era 
esperado por causa do seu apelo estático com relação às entidades abstratas 
de um software e da sua relação direta com a persistência de dados. Assim, é 
natural pensar neste diagrama em qualquer sistema orientado a objetos.

3.1. QP1.1: FORMA DE ENSINO DA UML

Dos 23 docentes, 56,5% (13) ministram UML como parte de uma disciplina de ES, 

26,1% (6) em uma disciplina específica e 17,4% (4) diluída em várias disciplinas. 

Disciplinas específicas para o assunto são raras. Acredita-se que isso se deva 

ao fato de que a ES evoluiu de forma a englobar muitos temas relacionados ao 

desenvolvimento de software essenciais para a formação de profissionais que 

atendam às necessidades do mercado. A carga horária total dedicada à UML variou 

de 4 a 160 horas/aula, com média de 48,95 horas e mediana de 40. A maioria 

dos docentes dedicou ao menos 40 horas ao assunto – um valor significativo 

para uma disciplina semestral de 60 horas. Entende-se, assim, que UML tem sido 

significantemente ensinada na região de Maringá.

Desses diagramas, os três com maior ênfase no ensino são: classe (23), caso de 

uso (19) e sequência (16). Este resultado também já era esperado [Ozkaya and Erata 

2020, Fernández-Sáez et al. 2018] pela natureza dos diagramas, especialmente o de 

caso de uso, pois modela os requisitos funcionais de um sistema e os seus atores. 

O diagrama de sequência é atrativo, pois representa adequadamente a dinâmica de 

objetos interagindo, facilitando inclusive a geração de código. Para apoiar o ensino, 

os docentes usaram as ferramentas: Jude/Astah (21), ArgoUML (5), Draw.io (4), Visio 

(4) e StarUML (4).
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bem estabelecidos das suas interfaces fornecidas e requeridas.
Sobre sintaxe e semântica da linguagem, os docentes 

afirmam: 

Os docentes também indicaram desafios com o ensino 
de UML: falta de maturidade na compreensão da abstração 
necessária no momento do aprendizado, pouco tempo para o 
ensino detalhado, uso inadequado de alguns diagramas, falta 
de ferramentas mais intuitivas, falta de interesse dos alunos 
sem a prática real e a quantidade de diagramas da linguagem 
a serem ensinados. O problema de falta de maturidade para 
compreender as abstrações é um desafio constante nos cursos 
de Computação.  Neste sentido, uma estratégia de ensino 
voltada ao tipo de problema que se quer tratar deve ser traçada, 
buscando alinhar os diagramas ensinados com cenários 
reais possíveis, evitando o mal uso ou a subutilização desses 
diagramas.

Por fim, os docentes foram questionados sobre como 
percebem o uso de UML na indústria de desenvolvimento de 
software. Os docentes creem que a UML é importante para a 
indústria de software atualmente. Apesar de vários trabalhos 
reportarem o uso massivo da UML na indústria, entende-se 
que existe uma necessidade dos profissionais entenderem 
o verdadeiro valor da linguagem por meio de currículos 
mais voltados para as práticas de mercado. Para docentes e 
pesquisadores existe uma clara oportunidade de uso da UML, 
mas que precisa ser repensada para ser melhor compreendida 
na indústria

Com relação ao contexto em que UML é ensinada,  
34,8% (8) docentes indicaram processos tradicionais baseados 
no modelo cascata ou similar, 13% (3) ágil (Scrum, etc) e 
52,2% (12) ensinam UML em ambos os contextos. Processos 
tradicionais têm guiado o ensino de UML, porém a indústria 
brasileira tem sido pautada por metodologias ágeis [Leal 
and Santos 2015] e isso é algo que precisa ser repensado 
urgentemente no ensino de UML. Para tanto, uma análise mais 
aprofundada do tema pode levar a identificar contribuições 
pertinentes da linguagem para processos ágeis.

Uma questão importante foi a literatura utilizada 
pelos docentes. Assim, os seguintes livros foram os mais 
mencionados: [Larman 2000] (6) e [Guedes 2018] (5). A 
literatura básica utilizada pelos docentes pode ter efeito direto 
na forma de ensino de UML e no contexto. O livro de [Larman 
2000] é a primeira edição de 2000 e possui exemplos no 
contexto ágil. O livro de [Guedes 2018] não trata o contexto 
ágil, mas abrange todos os diagramas da UML com vários 
exemplos. Entende-se, dessa maneira, que há necessidade de 
se rever a literatura básica para o ensino de UML, buscando 
conteúdos recentes e que representem as necessidades da 
indústria.

Os docentes responderam sobre o que os motiva para 
ensinar modelagem com UML. Algumas repostas: 

Entende-se, dessa maneira, que tais motivos precisam 
ser mais explorados considerando a realidade das empresas. 
Uma possibilidade pode ser o ensino de UML focado em 
etapas iniciais, como requisitos, e o suporte a arquiteturas de 
software, incluindo componentes e suas classes com contratos 

3.2. QP1.2: CONTEXTO DE ENSINO DE UML

“proporciona competências e habilidades para a 
modelagem de sistemas”, “amplo entendimento sobre 
a definição de requisitos”, “linguagem padrão facilita a 
comunicação entre profissionais e expressão de ideias 
envolvidas no projeto”, “linguagem aceita na comunidade 
para descrever arquitetura de software”, “referência 
principal para a modelagem de software”, “padronização, 
melhor comunicação entre os membros da equipe” e 
“essencial para o desenvolvimento de software”. 

“linguagem didática adequada para ensinar abstrações”, 
“linguagem padrão para representação da arquitetura 
de sistemas orientados a objetos”, “documentação de 
código, fluidez no desenvolvimento e visão de organização 
futura do código”, “linguagem que atende situações 
simples a complexas, com bom suporte de ferramentas”, 
“capacidade especificar o comportamento não trivial de 
partes do sistema”, “expressividade dos diagramas” e 
“abordagem gráfica e compreensível do software”.
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4. APRENDIZAGEM E 
PRÁTICA DE UML 
NA PERSPECTIVA 
PROFISSIONAL

O público-alvo deste survey são egressos ou formandos dos cursos da 

área de computação que frequentaram as seguintes IES de Maringá e 

Região: UEM (31), UniCesumar (7), Fafiman (2), UNIPAR (2) e UNESPAR (1). 

A amostragem deste estudo foi aleatória, obtida por meio da divulgação 

do questionário Web6 nas redes sociais. Do  total  de  43  respondentes,  

46,5%  (20)  possuem  Graduação,  23,3%  (10) Mestrado, 20,9% (9) 

possuem Especialização ou MBA, e 9,3% (4) são graduandos. O tempo 

de experiência, graduação mais profissional, variou entre 2 e 25 anos, 

com média de 10,6 anos e mediana 10. Mais da metade dos profissionais 

possui ao menos dez anos de experiência, caracterizando uma amostra 

significativa de profissionais experientes, que exercem diferentes cargos 

nas empresas em que atuam. Os cinco cargos mais mencionados e seus 

percentuais são: Desenvolvedor 32,6% (14), Analista de Sistemas 20,9% 

(9), Analista de Teste 4,7% (2), Programador Pleno 4,7% (2) e CEO 4,7% (2).

6https://forms.gle/YoReTkW3JiDaVcgy5
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Com relação aos diagramas UML, os profissionais indicaram os três que 
tiveram maior contato na graduação: classe (39), caso de uso (39), sequência 
(24), componentes (8), estados (7), atividades (4), objetos (2) e visão geral 
de integração (1). É interessante observar que os diagramas mais vistos são 
também os mais frequentemente citados pelos docentes. Dentre as ferramentas 
CASE utilizadas como apoio, as mais citadas foram: Jude/Astah (32), Draw.
io (12), Lucid (7), StarUML (2). Cinco profissionais responderam que não 
aprenderam ferramentas de modelagem UML durante a graduação.

4.1. QP2.1: APRENDIZAGEM DE UML

Os profissionais responderam a uma pergunta 

aberta a respeito do que deveria mudar/melhorar 

no ensino de modelagem UML. Os principais pontos 

citados foram: uso de exemplos reais (19), aumentar 

as atividades práticas (10), foco nas necessidades do 

mercado (8). Dentre os profissionais que apontam 

a necessidade de utilizar exemplos reais da 

indústria em sala de aula, o profissional P21 sugere 

“trazer casos reais durante o ensino...  o ensino 

visto em sala e a prática no dia-a-dia diferem 

consideravelmente.  Principal aspecto é quando 

utilizar cada recurso e o porquê”. Além disso,  P11 

argumenta: “Apenas praticamos com casos fictícios 

criados para fins didáticos, o que não transmite ao 

aluno uma sensação de confiança e aprendizado de 

fato ”.

Dos 43 profissionais, 60,5% (26) aprenderam UML como parte de 

uma disciplina de ES, 27,9% (12) aprenderam UML de forma diluída 

entre várias disciplinas, e 11,6% (5) em uma disciplina específica 

ao assunto. A média de carga horária total dedicada ao ensino 

de UML na formação dos profissionais foi de 102,8 horas, com de 

mediana 60 horas.

Além dos projetos reais, mais 
de 25% dos respondentes sugeriram 
aumentar as atividades práticas de 
modelagem UML nas disciplinas, 
como por exemplo, P22: “Aumentar as 
atividades onde os alunos têm que criar 
o próprio diagrama”. O profissional 
P41 sugere “codificar o projeto criado 
em UML para que o aluno veja mais de 
perto a relação entre a modelagem e a 
implementação final.”. Além disso, é 
necessário utilizar alguma ferramenta 
CASE para as atividades práticas como 
sugerido por P43 que se formou em 
2010 e não estudou nenhuma ferramenta: 
“Poderia focar em alguma ferramenta 
CASE para sua utilização”.

Vários profissionais que 
sugeriram concentrar o ensino nas 
necessidades do mercado, alegam que 
seria mais interessante aprofundar o 
ensino nos diagramas UML utilizados na 
indústria de software, como evidenciado 
por P33 “O ensino de modelagem UML 
deveria focar mais no que é realmente 
relevante e utilizado no mercado e 
no dia-a-dia do desenvolvimento e 
planejamento de software, ao invés 
de tentar cobrir e ensinar uma série de 
diagramas e modelagens que não tem 
aplicação real.” Outras sugestões menos 
frequentes incluem atrelar o ensino de 
UML à aplicação dos princípios SOLID 
de arquitetura de software, ensinar UML 
de maneira transversal com as demais 
disciplinas da computação, evidenciar 
as vantagens de aprender UML para 
motivar os alunos, e a atualização dos 
docentes em relação às demandas da 
indústria de software.
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Deste modo, os dados apresentados caracterizam como 

a aprendizagem de UML se dá em Maringá e Região.  

Considerando que ao menos 64% dos profissionais que 

responderam a este survey se formaram na última década 

e as sugestões dos respondentes para melhorar o ensino 

de UML, pode-se inferir que o ensino de UML se dá muitas 

vezes utilizando exemplos fictícios e com menos atividades 

práticas do que o desejado pelos profissionais enquanto 

alunos. A questão da quantidade de atividades práticas 

está relacionada ao fato da maioria dos respondentes ter 

estudado UML como parte de uma disciplina de Engenharia 

de Software, o que restringe a quantidade de atividades 

práticas que o docente pode incluir na disciplina.

Em consonância com as respostas dos docentes, 
a ferramenta Jude/Astah foi a mais indicada pelos 
profissionais e os três diagramas mais estudados pelos 
profissionais foram o de classe, o de caso de uso e o de 
sequência. Em geral, 7 diagramas UML foram estudados por 
ao menos 25 profissionais. Por outro lado, 8 profissionais 
afirmaram que o ensino de UML deveria ser mais focado 
nas necessidades do mercado, logo eles acreditam que 
aprenderam mais diagramas UML do que o necessário. Isso 
mostra que os docentes deveriam enfatizar mais durante o 
ensino a importância UML para a indústria de software.

g m c o n l i n e . c o m . b r
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Considerando o método de 
desenvolvimento de software adotado 
pelas empresas de Maringá e Região 
em que os profissionais atuam, 68% 
(27) utilizam métodos ágeis, 2% (1) 
utilizam os métodos tradicionais e 30% 
(12) utilizam ambos. Os métodos mais 
citados foram: Scrum (11), Kanban 
(7), Scrum com Kanban (5), Ágil (3), 
Nenhum (3), Tradicional (2) e Lean (2).

 Com relação  à experiência 
com o uso profissional  da UML, a 
distribuição percentual dos profissionais 
foi: 35% (14) têm experiência básica 
com UML, 30% (12) moderada, 5% 
(2) avançada. Os demais 30% (12) 
afirmam nunca terem modelado software 
com UML. Levando-se em conta os 
diagramas UML, os profissionais 
utilizam mais: classes (27), casos de uso 
(23), componentes (12), sequência (11), 
atividades (8), estado (7), comunicação 
(6), visão geral de interação (4), 
implementação (3), tempo (2), estrutura 
composta (2) e objetos (2). Observa-se 
que os 5 diagramas mais frequentes são 

também os mais citados pelos docentes e 
os mais aprendidos pelos profissionais.

Os profissionais responderam 
a uma pergunta aberta com relação à 
motivação da empresa em usar UML. 
Os principais pontos citados foram: 
entendimento do projeto (23), utilização 
de linguagem padrão (7), importância 
da documentação (6), qualidade (2), 
auditoria do sistema (1) e requisição do 
cliente (1).

Vários profissionais alegam que 
a UML auxilia no entendimento do 
projeto, incluindo seu planejamento, 
definição do fluxo de tarefas, do escopo 
e dos requisitos. Tais  pontos  podem  ser  
observados  em  repostas  como  as  dos  
profissionais  P17

4.2. QP2.2: USO DE UML NAS EMPRESAS

Dos 43 participantes, 40 foram considerados para a análise e 

discussão sobre como a UML tem sido praticada nas empresas, 

uma vez que o escopo de aplicação do survey foi em empresas 

de Maringá e Região, e três participantes não atenderam a este 

pré-requisito.

-“Exemplificação de estrutura técnica em 
alto nível para demonstrar dependências 
e pontos de melhora. Também para 
demonstrar para pessoas não técnicas 
alguma dificuldade técnica enfrentada pela 
equipe” e P29 -“Melhora a interpretação dos 
requisitos e comunicação entre os analistas 
e desenvolvedores”. 
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Um outro ponto também 
ressaltado pelos profissionais 
refere-se ao fato da UML ser uma 
linguagem de especificação padrão 
e consequentemente estabelecer um 
canal padrão de comunicação entre 
os desenvolvedores, isto pode ser 
observado em respostas como as dos 
profissionais P21 -“Estabelece uma 
linguagem única entre desenvolvedores e 
analistas...” e P39 - “A facilidade como 
uma informação pode ser transmitida/
absorvida pelos membros equipe”. 

Uma fonte importante de 
motivação é o uso da UML para 
documentação dosartefatos produzidos 
ao longo do desenvolvimento de 
software. Respostas como as dos 
profissionais P31 -“Documentação 
visual gera muito mais valor e consegue 
repassar o conhecimento muito 
mais fácil do que várias páginas de 
documentação.” e P35 - “Documentação 
mais completa” nos permitem observar 
tal fonte.

Em uma última questão aberta, 
os profissionais relataram dificuldades 
quanto ao uso da UML. Os principais 
pontos citados foram: falta de 
conhecimento dos profissionais (13), 
falta de tempo e valorização (10), 
UML não é necessária (3), dificuldade 
de manter a documentação atualizada 
(3), não é interessante para pequenas 
empresas (2), falta de boas ferramentas 
de modelagem (2), não aprendeu 
direito na faculdade (2), falta de cargos 
específicos (1). Os dois pontos mais 
citados serão detalhados a seguir.

Deste modo, os dados apresentados caracterizam como 

o uso da UML se dá em empresas de Maringá e Região. 

Pode-se observar que a maioria dos entrevistados 

tem experiência básica (35%) ou moderada (30%) com 

relação à UML, o que é retratado pelos diagramas mais 

utilizados (classes e casos de uso) e demonstra uma 

consonância entre os diagramas que recebem maior 

atenção no processo de ensino-aprendizagem. Além 

disso, a grande maioria das empresas não adota outras 

linguagens de especificação, apesar de algumas menções 

a representações como fluxograma e diagrama de fluxo de 

dados.

Quanto à falta de conhecimento 
em UML ressaltada pelos profissionais, 
respostas como as dos profissionais P2 
-“No meu caso, a falta dela é a grande 
dificuldade” e P7 -“A minha é a falta de 
conhecimento para poder argumentar 
com gestores e mostrar o real valor 
entregado” demonstram claramente 
este problema. Os profissionais 
também destacaram a falta de tempo e 
valorização do trabalho de documentação 

pelas empresas.
 Isso é retratado em respostas 

como:  “...Dificilmente existe um 
reconhecimento para atividades de 
documentação.  Sem uma motivação real 
e o pagamento efetivo por esse trabalho, 
o profissional tende a se dedicar em 
realizar o trabalho que agrega valor ou 
que pode ser mensurado” (P3) e “Muito 
tempo dispendido para pouca vantagem” 
(P18).

Com relação às principais motivações para o uso da 
UML, observa-se que estas são associadas a questões de 
natureza técnica, uma vez que a UML permite um melhor 
entendimento do projeto, além de estabelecer um padrão de 
modelagem e de comunicação entre os desenvolvedores. 
Os profissionais apresentam como principal limitação para 
o uso de UML, a falta de conhecimento dos profissionais 
com relação à UML. Esta questão pode estar associada 
com a demanda excessiva por profissionais de TI, o que 
faz com que as empresas contratem profissionais que ainda 
não tenham sua formação completa e, por isso, pouco ou 
nenhum conhecimento em modelagem de software.
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Suposição #1: docentes com nível de Mestrado 
tendem a ser a maioria no ensino de UML em Maringá 
e Região. Como Direção motiva-se a formação de 
mestres em Ciência da Computação e sua capacitação 
com estágios de docência e em empresas de software.
Suposição #2:  cursos EAD tendem a crescer 
nos próximos anos, principalmente por causa das 
experiências positivas com a situação imposta pela 
pandemia de coronavirus, especialmente para a área 
de TI em Maringá e Região. Como Direção para 
isso, sugere-se a alta capacitação dos docentes nesta 
modalidade de ensino em um curto prazo de tempo.
Suposição #3: UML tem sido ensinada majoritariamente 
em disciplinas de ES, o que dificulta a sua relação com 
disciplinas de práticas de programação. Como Direção 
a UML pode ser ensinada como parte do programa de 
disciplinas como, por exemplo, Programação Orientada 
a Objetos e Paradigmas, Linguagens de Programação, 
Padrões de Projeto e de Arquiteturas, buscando alinhar 
o poder de abstração dos diagramas com os recursos das 
linguagens de implementação de software.
Suposição #4: o ensino de UML aborda diversos 
diagramas que são pouco utilizados na prática. Como 
Direção espera-se que o ensino de UML se concentre nos 
diagramas de caso de uso, classe e sequência dedicando-
se mais horas para esses com exemplos reais e práticos 
de situações rotineiras nas empresas.
Suposição #5: a UML é contextualizada 
majoritariamente em processos tradicionais e fictícios. 
Como Direção são necessários exemplos de casos 

reais de ambientes ágeis que tangem as necessidades 
reais do mercado. Para isso, parcerias entre as IES e as 
empresas podem facilitar e contribuir efetivamente com 
a qualidade do ensino. Uma alternativa pode ser o uso de 
projetos de software livre como uma forma de propiciar 
exemplos reais e de atuação em projetos reais aliados ao 
ensino de UML.
 Suposição #6:  a literatura adotada para o ensino de 
UML é satisfatória, mas carece de imersão em ambientes 
ágeis. Como Direção sugere-se a adoção de artigos de 
conferências e periódicos que relatam exemplos de 
aplicação da UML em contextos ágeis.
Suposição #7: docentes são muito bem motivados para 
o ensino de UML, mas não compreendem efetivamente 
as necessidades do mercado. Como Direção sugere-
se a realização de estudos empíricos em empresas de 
software (por ex., surveys) para capturar a essência das 
necessidades reais do mercado e atrelá-las aos recursos 
da UML.
Suposição #8: os docentes que ensinam UML enfrentam 
dificuldades em transmitir aos discentes conceitos 
relacionados à abstração, necessários para propor uma 
solução computacional em nível de modelagem UML a 
partir de um problema do mundo real.   Como Direção 
sugere-se a possibilidade de cooperação com outros 
docentes de  disciplinas  dedicadas às  práticas  de  
programação,  visando  materiais  didáticos interligados, 
com exemplos comuns e reais para tais disciplinas.
Suposição #9: a maioria dos profissionais tem 
conhecimento básico ou moderado de UML. Como 

5. SUPOSIÇÕES E DIREÇÕES 
PARA O ENSINO DE UML

A partir dos resultados obtidos com os surveys foram 

delineadas suposições e direções, apresentadas a 

seguir, para o ensino de UML buscando melhorar 

a qualidade do ensino, a motivação dos alunos e 

o alinhamento entre a academia e a indústria de 

software.
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Direção sugere-se que as empresas forneçam aos seus 
colaboradores cursos de capacitação em linguagens de 
modelagem, como a UML. Tais cursos podem ser propostos 
pelas IES na forma de extensão universitária envolvendo 
alunos de (pós-)graduação.
Suposição #10: a falta de tempo e de valorização da 

documentação é um fator limitante para o uso da UML pelas 
empresas. Como Direção sugere-se o suporte aos profissionais 
das práticas de gerência de projetos de software para a 
definição de cronogramas mais efetivos, o que pode fazer com 
que as empresas dediquem mais tempo e se beneficiem com as 
atividades de modelagem com o apoio da UML.

Como contribuições principais 
deste artigo tem-se: (i) dados atuais 
sobre ensino, aprendizagem e uso 
profissional de UML em Maringá 
e Região; e (ii) pontos de reflexão 
como direções sobre o ensino de UML 
guiados por formas e contextos em 
que UML e´ ensinada por docentes, 
como o seu aprendizado e´ percebido 
e como o seu uso acontece atualmente 
na perspectiva de profissionais de 
empresas de software.

Como possibilidade  de  
trabalhos  futuros  vislumbram-se:  (i)  

a  expansão do segundo survey para 
profissionais que atuam em empresas 
de software, independentemente de 
estarem situados em Maringá e Região; 
(ii) a produção de material didático 
considerando as direções apresentadas 
neste artigo para a academia e a 
indústria de software com licença 
aberta nos moldes Creative Commons; 
e (iii) criação de um curso de extensão 
que possa abranger docentes, discentes 
e profissionais de Maringá e Região 
buscando suprir necessidades pontuais 
do ensino de UML.
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App Cocamar:  
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a inovação
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do campo à 
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sua mão.

Acesse a loja de aplicativos 
do seu celular, procure por ‘Aplicativo 
Cocamar’, faça o download e instale.
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