Assessoria de Imprensa
Maringá é eleita pela 3ª vez como a melhor cidade para morar
Foram analisados resultados de emprego e qualidade de vida, entre outros indicadores,
das 100 maiores cidades brasileiras para a elaboração do Índice de Desafios da Gestão
Municipal
Maringá – PR, fevereiro de 2020 – Se a pandemia e o consequente isolamento social
evidenciaram a fragilidade da economia do país, o mesmo não pode ser dito da cidade
de Maringá, no Paraná. Cada vez mais consolidada como um dos principais polos
tecnológicos do país, a cidade começou 2021 com cerca de 900 novos postos de
trabalho.
Apenas o setor de TI de Maringá, que vem crescendo exponencialmente com receita estimada
em R$ 1,5 bilhão neste ano, emprega mais de 5 mil trabalhadores, atuando em cerca de 400
empresas ligadas à tecnologia e com médias salariais superiores a outros segmentos.

De acordo com o Índice de Desafios da Gestão Municipal, da consultoria Macroplan,
que considera 15 indicadores, tais como educação, saúde, segurança, saneamento
básico, empregos e qualidade de vida, Maringá é a melhor cidade do Brasil para morar.
O reconhecimento desse ano marca a 3ª conquista da cidade no Índice.
Por ser uma das poucas cidades planejadas do país e possuir uma reserva de Mata Atlântica
dentro da área urbana. Maringá possui um dos maiores índices de metros quadrados de área
verde por habitante, com 26 metros para cada habitante. Na última década, a cidade
melhorou a posição em saneamento e sustentabilidade para voltar ao topo do ranking
nacional.
A cidade obteve resultados expressivos em todos os indicadores analisados pelo Índice e
ssegue com uma grande quantidade de vagas abertas. Apenas o Grupo DB1, formado
por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR - Brasil e bases operacionais
no Brasil, Argentina e Estados Unidos, segue com vagas abertas para 125 profissionais.
Os

detalhes

das

vagas

abertas

podem

ser

encontrados

em

https://vagasdb1.recruiterbox.com/?utm_source=imprensa&utm_medium=referral&u
tm_campaign=melhor%20cidade.
Para Edoil Rolim de Barros, gerente de portfólio do Grupo DB1, a qualidade de vida é um
grande diferencial. “Maringá me proporciona uma qualidade de vida sem igual. Vivi por

8 anos em SP e sei bem como é o lado caótico da coisa. Aqui em Maringá tudo é perto,
muitas das coisas consigo fazer indo a pé ou de bicicleta. O fato da cidade ser no geral
plana, ajuda muito esse tipo de locomoção. Levo meus filhos para a escola em
minutos, sem pegar transito. A cidade possui a infraestrutura necessária para uma vida
com alta qualidade”.
André Luis Celestino, desenvolvedor sênior da DB1, concorda com o colega. “Se fosse
necessário resumir Maringá em uma única frase, eu diria: Qualidade de Vida. Além de
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ser bastante arborizada, Maringá é uma cidade planejada, bem administrada e com
várias opções de lazer para qualquer idade. É importante destacar também a atuação
da cidade como polo tecnológico na região, proporcionando várias oportunidades para
crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Moro aqui há 6 anos e não pretendo
sair!”
Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação, oferecendo software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade, as empresas do grupo são líderes de mercado, como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 11 anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização
trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e
organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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