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Prefácio
carreira de profissionais de 77 mil 
empresas, que confiam na DIO para 
a sua evolução profissional.

Enquanto escalamos por todo o Brasil 
a formação de novos profissionais, 
lançamos a nossa marca global dio.me 
e fortalecemos também o nosso 
compromisso com a sociedade pela criação 
de formações para a nova economia dos 
talentos globais de tecnologia.

Ao redor do mundo, milhares de 
oportunidades de trabalho no setor de 
tecnologia da informação surgem todos os 
meses, empoderando o profissional global 
para promover transformações econômicas 
na região em que vive junto a sua família, 
através da ampliação dos seus rendimentos 
em projetos pontuais ou contínuos, com 
remuneração em dólar ou euro. A nossa 
entrada no mercado global já criou 
oportunidades internacionais para dezenas 
de talentos.

Obrigado ao nosso time, comunidade, 
clientes, investidores e parceiros pelo ano 
de muito aprendizado, inspiração 
e impacto positivo! Convido a todos a 
conhecer mais sobre a nossa jornada 
de transformação social em 2021.

O ano de 2021 foi muito importante para 
consolidar e escalar a nossa teoria de 
impacto positivo e transformação social! 
Capacitamos milhares de novos talentos e 
profissionais experientes, criando um fluxo 
contínuo e sustentável de profissionais de 
tecnologia certificados que foram 
contratados pelos parceiros da DIO. Junto 
com as empresas mais inovadoras do 
mundo, instituições parceiras e toda a 
comunidade nacional e internacional de 
tecnologia, ultrapassamos a marca de mais 
de 1.5 milhões de bolsas distribuídas e 
alcançamos 2.7 milhões de pessoas com a 
comunicação dos nossos programas 
educacionais. Tendo um grande foco 
nas pessoas pertencentes aos grupos 
sub-representados na área de TI 
e pessoas em vulnerabilidade social. 

Tão importante quanto o retorno financeiro 
é a essência do nosso modelo de negócios, 
que cria transformações sociais positivas 
nas regiões e comunidades onde estamos 
presentes, ampliando cada vez mais o 
nosso legado social. Um ano em que 
trabalhamos de forma intensa com as 
empresas mais inovadoras do mundo para 
lançar novas formações em tecnologias 
emergentes e democratizar o conhecimento 
em escala, potencializando o talento 
de estudantes presentes em mais 1.793 
campus acadêmicos e acelerando a

A Nova Economia 
dos Talentos Globais 
de Tecnologia.

Iglá Generoso
CEO & Founder 
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Patrocinadores 
da educação gratuita, 
democrática e inclusiva
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O que as 
pessoas
aprendem
na DIO?

Com uma comunidade de mais 
de 900.000 pessoas que mais do 
que dobrou de tamanho em 2021,  
a DIO é um ecossistema educacional 
completo e gratuito na internet para 
aprendizagem contínua em 
desenvolvimento de software, 
engenharia de dados, qualidade  de 
software e computação em nuvem. 

O nosso propósito é democratizar 
o conhecimento de tecnologia e as 
oportunidades das empresas mais 
inovadoras do mundo para promover 
transformações sociais e empoderar 
50 milhões de pessoas a transformar 
o mundo usando tecnologia até 2030.

Através do nosso aplicativo e plataforma 
de educação online, iniciantes e 
profissionais experientes aprendem a criar 
aplicativos para celular, sites na internet, 
sistemas para empresas, comércio 
eletrônico, jogos online entre outras 
capacidades, de forma prática e imersiva, 
em projetos usando as tecnologias 
consolidadas e emergentes mais 
requisitadas pelo mercado de trabalho 
global. Não apenas aceleramos a formação 
de pessoas na área de tecnologia, 
mas também ampliamos a visão 
do trabalho colaborativo, criativo 
e protagonista alinhado com as 
oportunidades que o mundo da tecnologia 
traz em +3.500 experiências educacionais 
desenvolvidas por 780 experts de mercado.
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Plataforma
Educacional
Mais de 3.500 experiências educacionais 
imersivas e uma comunidade com 
780 experts e 900.000 pessoas que 
aceleram o conhecimento de forma 
prática e colaborativa.

Plataforma completa 
para aprendizagem 
contínua em 
desenvolvimento 
de software, engenharia 
de dados, qualidade de 
software e computação 
em nuvem.

5. Competições e Desafios Práticos 
de Códigos

4. Experiência de Aprendizagem 
    Gamificada

2. Mentorias ao vivo com experts

1. Cursos Online Multimídia

3. Comunidade Colaborativa

6. Desenvolvimento 
do projeto de mercado
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Foco no sucesso e 
empregabilidade 

da pessoa

1. Inclusão e democratização 
do conhecimento conectado 
ao ecossistema educacional.

2. Inspiração e mentoria com 
talentos das empresas mais 
inovadoras do mundo.

3. Protagonismo 
e aprendizagem 
imersiva com 
desafios e projetos 
práticos cocriados 
com empresas 
parcerias.

4. Experiência
colaborativa 
e gamificada em
comunidade.

5. Certificação
das habilidades
técnicas e 
comportamentais.

6. Classificação,
ranqueamento
e recomendação
dos melhores talentos 
para oportunidade 
de trabalho

7.  Recomendação 
de desenvolvimento 
contínuo personalizado
de acordo com 
as lacunas 
de conhecimento
identificadas.

Desenvolvimento 
e recrutamento sustentável 
de pessoas em na área 
de tecnologia
conectado e cocriado 
com as empresas mais 
inovadoras do mundo.

�������������������������������������������
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A nossa 
teoria de 
impacto
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Comunidade
vibrante
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Nossos eventos
em 2021

Talent Match Week

Community Week

DIO Awards

International Career Acceleration
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Em 2021, realizamos centenas de 
campanhas em diferentes canais para os 77 
programas educacionais lançados. 
Ampliando o alcance dos nossos programas 
educacionais e das oportunidades de 
emprego juntamente das empresas mais 
inovadoras do mercado, com foco em 
inspirar milhares de pessoas a iniciar sua 
carreira em tecnologia de forma inclusiva e 
democrática.

Ao longo do ano de 2021, fortalecemos 
o nosso suporte a nossa comunidade que 
se tornou mais vibrante! Democratizando 
o acesso ao ensino profissionalizante 
de tecnologia por meio de parceiros e 
instituições de ensino do Brasil inteiro.

Progressos 2021

2.691.503
Pessoas Impactadas

376.287
Novos DEVS a bordo

No ano de 2021, crescemos +182% em 
relação ao número de cursos concluídos 
em nossa plataforma, ressaltando o 
nosso compromisso em democratizar 
conhecimento e oportunidades em 
tecnologia.

Desenvolvemos experiências 
educacionaispersonalizadas 
juntamente com as empresas mais 
inovadoras do mercado, levando 
conhecimento conectados com 
oportunidades de emprego, 
inspirando nossa comunidade a 
buscar o seu melhor desempenho.

1.078.583
Cursos concluídos

20.858
Graduações em Bootcamps

Foram centenas de lançamentos de 
bootcamps e acelerações ao longo de 2021, 
trazendo a oportunidade para nossa 
comunidade aprender colaborativamente e 
levando um conteúdo atualizado com as 
principais práticas do mercado de tecnologia.

Foram mais de 3.500 novas experiências 
educacionais ao longo de 2021, trazendo 
a oportunidade para nossa comunidade 
aprender colaborativamente e levando 
um conteúdo atualizado com as principais 
práticas do mercado de tecnologia.

84%
Índice de Confiança

16.384.690
Experiências Educacionais Realizadas

169%

182%

188%

51%

43%
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A evolução do 
nosso ecossistema

+900.000
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+77.000
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Cases 
de sucesso
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“Estamos felizes em realizar parcerias com a DIO, essa 
é uma das grandes possibilidades que encontramos de 
trabalhar com propósito, na capacitação e inclusão de 
pessoas no mercado. Pretendemos dar ainda mais força às 
atividades e ações no intuito de formar profissionais cada vez 
mais qualificados".

Bolsas: + 30 mil 
Contratados: + 300 talentos 
Bootcamps de Java, AWS, Python e .NET 
Acelerações em Java, Google Cloud Platform, Quality 
Assurance, .NET e AWS.

Fernanda
Rodrigues

CHRO da GFT Latam.

“No Mundo da Tecnologia impactamos positivamente 
as pessoas através da geração de novas oportunidades 
de carreira. O Trabalho em TI dignifica o Ser Humano, 
influencia Comunidades e transforma a Sociedade”.

Bolsas: + 62 mil 
Contratados: + 500 talentos 
Bootcamps de Java, Angular e .NET. 
Acelerações em Angular, C#, JavaScript, Java, Azure Spring 
Cloud, .NET, Node, React e CRM Dynamics.

Márcia
Almström

Director, Talent Acquisition
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“A formação de profissionais em TI com a DIO tem sido 
fantástica! No primeiro bootcamp, desenvolvido em conjunto 
com nossa equipe, foram mais de 16.000 mil inscritos e os 
melhores contratados. Os participantes de nossa equipe 
tornaram-se fãs ao constatar a abrangência do impacto na 
vida de tantas pessoas”.

Bolsas: + 53 mil 
Contratados: + 300 talentos 
Bootcamps de Java, AWS, Python e .NET 
Acelerações em Java, Google Cloud Platform, 
Quality Assurance, .NET e AWS.

Ricardo
Neves

CEO da NTT DATA Brasil

“Acreditamos fortemente que a parceria Impulso/Dio além 
de proporcionar Bootcamps, Acelerações e Mentorias, 
também fomentam a criação de um mercado de trabalho 
mais diverso e equilibrado. Com a Dio, a Comunidade da 
Impulso cresce cada vez mais e tem a oportunidade de 
manter-se em aprendizado contínuo. Para a Impulso, o 
Futuro do Trabalho já começou, com profissionais e 
empresas construindo relações genuínas e, assim, tornando 
o trabalho realizador e motivador para ambos”.

Bolsas: + 20 mil 
Bootcamps de React, JavaScript, React.js e .NET. 
Acelerações em Ruby on Rails e Metodologias Ágeis.

Karine Silveira
Co-fundadora e 

Diretora de Operações
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“O desafio em encontrar profissionais no mundo da 
tecnologia está cada vez maior e os programas de 
qualificação são ótimas oportunidades para resolver o 
problema deste gap e ainda gerar grande impacto social, 
trazendo para as instituições pessoas que buscam uma 
primeira oportunidade no Universo Corporativo. O bootcamp 
que fizemos em parceria com a DIO é um ótimo exemplo de 
como podemos entregar para o mercado inclusão e 
qualificação. Foram 55.000 bolsas concedidas com formação 
inicial em tecnologias de ponta com conteúdo especializado 
podendo mesclar o conhecimento técnico com a cultura da 
F1RST.”

Bolsas: + 50 mil 
Bootcamps de Android, Java e Angular. 
Aceleração em Swift.

George
Garrido

IT Head F1RST São Carlos

“A DIO se tornou em um parceiro importante para nós, 
trazendo um modelo inteligente de atração de talentos, 
criando relacionamento diferente com cada pessoa e os 
engajando em uma jornada evolutiva e estruturada. Isso 
nos auxilia muito na aproximação com talentos para o 
mercado internacional, criando segurança para cada 
participante e credibilidade para uma nova fase em suas 
carreiras. A DIO faz parte da nossa estratégia de 
crescimento e nos alegra ter o time da Dio nos suportando 
para isso”.

Bolsas: + 4,2 mil 
Contratados: 17 talentos.
Acelerações em Java.

José Bouça
Head da B11
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“A DIO é uma empresa muito séria, que nos deu suporte 
desde o primeiro contato até o final do processo, ajudando 
com a elaboração adequada do bootcamp, mentorias, 
divulgação e identificação de candidatos para nosso processo 
seletivo. Além disso, nos permite contribuir com a sociedade, 
ao fornecer 30.000 bolsas de estudo, democratizando o 
conhecimento e melhorando as condições de competição de 
empregabilidade de todos no mercado de TI”.

Bolsas: + 5 mil 
Bootcamp de Java

Ricardo
Ortega

Gerente de Projetos 

"A parceria com a DIO foi muito massa. Através dela, 
tivemos a oportunidade de colaborar com a capacitação de 
mais de 20 mil desenvolvedores, estreitar o relacionamento 
e contribuir com a evolução da comunidade Tech, e 
sobretudo, apresentar e disseminar a nossa cultura.”.

Bolsas: + 14 mil 
Bootcamps de JavaScript e React.

Fabrício Walter
Head de Tecnologia 
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“O Órbi Academy é a frente de atuação que tem como objetivo 
promover educação profissional em habilidades digitais para 
suprir a necessidade do mercado de trabalho por profissionais 
na área de tecnologia.
Temos um sonho ousado de transformar Minas Gerais em um 
epicentro de formação de profissionais com habilidades digitais, 
e a parceria Órbi + DIO resultou no Programa Órbi Academy 
TechBoost, que na sua 1a temporada contou com o apoio do 
Inter, MRV, Localiza e Take Blip juntos que ofereceram milhares 
de bolsas de estudo em programação com abrangência nacional: 
tivemos participantes de todos os estados brasileiros.”

Dany 
Carvalho

CEO

“Acreditamos que o Programa Órbi Academy Techboost, em 
parceira com a DIO, é uma iniciativa muito relevante para o 
Inter, pois por meio dele tivemos a oportunidade de 
contribuir com a formação de futuros profissionais, assim 
como impactar positivamente o mercado. É uma porta de 
entrada para quem busca aprimorar conhecimentos e para 
quem tem expectativas de construir novas carreiras em 
tecnologia”.

Bolsas: + 58 mil 
Bootcamps de Java, Android e React. 
Aceleração em UI e UX.

Grazielle Sá
Gerente de Gente 

& Gestão
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“O mercado de tecnologia vive uma realidade de escassez 
bastante crítica, o que leva empresas como a MRV, 
que possuem um processo de digitalização muito robusto e 
uma demanda crescente por recursos especializados em 
tecnologia digital, a procurar alternativas sustentáveis. Por 
outro lado, a situação de desemprego em outras áreas é 
bem latente, o que remete para oportunidades de formação, 
seja para jovens em fase inicial de carreira, seja para 
profissionais de outras áreas de conhecimento em busca de 
realocação. Ainda existe muito a ser feito. Acreditamos que a 
estratégia que muitas empresas adotam de ficar 
competindo de maneira pouco sustentável por recursos já 
formados não seja a melhor maneira. Apostar no 
desenvolvimento e formação de talentos é o caminho mais 
efetivo, tanto para as empresas quanto para a sociedade”.

Bolsas: + 33 mil 
Bootcamps de .NET, JavaScript, React Native e ReactJS. 
Aceleração em UI e UX.

Reinaldo Sima
Diretor de Tecnologia 

& Transformação Digital

“Somos uma empresa cidadã e temos o propósito de 
construir o futuro da mobilidade sustentável com 
parceiros, clientes e sociedade. Foi um grande orgulho 
juntar esses dois pilares da Companhia em uma iniciativa 
que, além de ter uma força social enorme, também 
oportunizou a entrada de novos integrantes 
no Localiza Labs, nosso laboratório de tecnologia.”

Bolsas: + 28 mil 
Bootcamps de .NET, C# e React.

Andre Petenussi
CTO
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"A capacitação de talentos é o primeiro passo para 
garantirmos qualidade e profissionalismo em tecnologia 
voltada ao esporte no Brasil. Acreditamos na educação como 
a força motriz desta mudança, e a DIO apresentou-se como 
a parceria ideal para tirar do papel este grande projeto de 
formação para desenvolvedores focados para inovação 
esportiva", afirma Eduardo Tega, CEO da Sportheca.

Bolsas: + 5 mil
Bootcamps de Java, Kotlin e Android.

Eduardo Tega
CEO

"A exponencialidade e complexidade das novas necessidades de 
profissionais focados em conhecimentos ligados à tecnologia 
geraram demandas desproporcionais sobre ofertas de pessoas 
disponíveis no mercado. Além disso, a internacionalização e o 
trabalho remoto têm acabado com barreiras geográficas. As 
formas tradicionais de educação e formação não mais atendem 
os desafios propostos na Nova Economia Digital. Por meio da 
parceria com a DIO, Take Blip tem conseguido impactar a 
sociedade e formar novos profissionais. Somos agentes de 
mudança da jornada profissional de milhares de pessoas. Os 
bootcamps que realizamos em parceria com DIO e Órbi 
Conecta disponibilizaram oportunidades gratuitas de cursos, 
treinamentos e mentorias incríveis. A parceria se tornou uma 
das maneiras de colocarmos em prática nossa visão 
empreendedora junto de nosso propósito que “Uma mensagem 
pode mudar o mundo”.

Bolsas: + 21 mil 
Bootcamps de JavaScript e C#.

Daniel Costa
Co-Founder, Chairman 

& Head of People
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Bolsas: + 22 mil 
Bootcamps de .NET, JavaScript, Python, Angular e 
Data Engineering. 

“A Philips tem propósito muito valioso, que é melhorar a 
vida as pessoas. Nesse mundo de transformação, queremos 
trazer a diversidade para criar oportunidades, promovendo 
a criatividade e a inovação através das pessoas. A parceria 
com a DIO, que tem uma ampla comunidade e uma 
plataforma que consegue conectar a todos, nos 
proporcionou alcançar esse objetivo, trazendo a educação 
como uma força que impulsiona e abre portas para a área 
de tecnologia. Na prática, com a expertise da DIO, 
trouxemos oportunidade para grupos de diversidade 
(mulheres, raça, PCD, LGBTQIA+), abrindo as nossas portas e 
o nosso coração para que aprendam e cresçam 
profissionalmente. E não apenas para a Philips, mas para o 
mundo, que precisa cada vez mais de profissionais 
preparados e atuantes. Afinal, é sempre sobre pessoas... 
sempre!”.

Bolsas: + 12 mil 
Bootcamp de HTML, CSS, JavaScript e Angular

Luisa Escobar
People Experience & 

Engagement na Philips

“O mercado de tecnologia está extremamente aquecido, porém 
ainda é predominantemente masculino. No início do ano, em 
parceria com a DIO, por meio do bootcamp Banco Carrefour 
Woman Developer nós oferecemos 
10 mil bolsas totalmente gratuitas para formar mulheres devs 
em todo o Brasil. Estamos fazendo uma revolução 
e queremos contribuir para uma real mudança nesse cenário, 
criando oportunidades e investindo na formação de talentos”.

Aydes Marques
CTO

20



Nós do Carrefour , temos um projeto de ser a principal 
Retail Tech do Mundo em 2026 e a parceria estratégica 
com a DIO é um passo importante  nessa jornada. 
Estamos formando talentos com uma capacitação de 
qualidade, robusta  e  com um viés tecnológico 
adequado. Nesse último bootcamp tivemos 4(quatro) 
vezes mais inscritos que o previsto, 
e foi fantástico. Isso mostra a capilaridade, 
a transformação, a democratização  e o impacto social 
gerado por esse programa. 

Bolsas: + 10 mil 
Bootcamps de .NET, JavaScript, Python, Angular 
e Data Engineering.

Wander Nardino
Software Engineering 

and Architecture Manager

“Em parceria com a DIO, a TQI, pôde  aumentar a atuação 
junto a sociedade, transformando o cenário nacional de 
desenvolvimento de pessoas. O resultado desse trabalho 
impactou diretamente o ecossistema de TI oferecendo 
oportunidades de novos profissionais ingressarem na área, 
assim como se desenvolverem profissionalmente. 
Entendemos que essa é uma oportunidade de inserção ao 
mercado e a transformação de vida de milhares de vidas. 
Além disso, nós ampliamos o compartilhamento da cultura 
da TQI para todos, levando mais sobre a atuação da 
empresa, inovação, tecnologias e o formato único de 
trabalho que exercemos na TQI. Um posicionamento muito 
positivo para o negócio e a sociedade, gerando novas 
possibilidades de trabalho.”

Bolsas: + 10 mil 
Bootcamps de Java, Android e React. 
Aceleração em UI e UX.

Cristiano
Oliveira

Head de TI
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Na tecnologia, temos muitas pessoas boas no que fazem, 
pessoas que querem ingressar nessa carreira e pessoas se 
especializando em suas áreas querendo uma oportunidade 
no mercado de trabalho. Precisávamos criar um 
movimento que captasse essas pessoas e integrasse ao 
universo Spread. Por meio da parceria com a DIO, 
conseguimos entregar um treinamento técnico de 
qualidade na plataforma e conectar nossos líderes das 
disciplinas de tecnologia com essas pessoas, interagindo e 
mostrando na prática o que fazemos no dia a dia. 
Percebemos o poder que o bootcamp tem de transformar 
carreiras, conectar experiências e dar oportunidades para 
quem quer se desenvolver. Esse é o caminho que 
escolhemos e vamos colher muitos frutos dessa 
transformação.

Bolsas: + 8,5 mil 
Bootcamp de Java, JavaScript, ReactJS, HTML e CSS

Rodrigo Grecco
Gerente de Serviços de 
Tecnologia na Spread

Nós completamos 1 ano de nossa parceria com a DIO 
e estamos muito satisfeitos com os resultados. Temos a 
possibilidade de contribuir com o ecossistema de tecnologia 
e ajudar na capacitação das pessoas, algo tão importante 
para nosso país. Além disso, é uma forma inovadora de 
tornarmos nossa marca ainda mais conhecida e de atrair os 
melhores talentos. A DIO nos fornece todo o suporte para a 
estruturação das acelerações e bootcamps e também 
participa ativamente do processo de seleção, para que 
possamos tirar o máximo de proveito desta parceria.

Bolsas: + 23,5 mil 
Bootcamps de Python, Cloud Data Engineering e Java.

André Gatti 
Cognizant Brazil

 Country Manager
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DIO for 
Education

Desde 2020 a DIO busca acelerar a 
inclusão de novos talentos no mercado de 
trabalho, fazendo a ponte entre as bolsas 
de estudo em programas de tecnologia 
patrocinados pelas empresas mais 
inovadoras do mercado com estudantes 
das principais instituições de ensino do 
Brasil. 

Estabelecemos parcerias em todas 
as regiões do Brasil com o intuito 
de democratizar o acesso ao 
conhecimento em desenvolvimento 
de software e preparar os futuros talentos 
do mercado tech.

Em 2021, mais de 100 mil pessoas se 
cadastraram em nossa plataforma por 
meio de parcerias com instituições de 
ensino, organizações de impacto social 
e programas governamentais 
de capacitação. 

Além disso, foram criadas duas 
comunidades para fomentar o ecossistema 
de educação brasileiro: 
o DIO Campus Expert, programa que visa 
acelerar a carreira de estudantes 
universitários e formar líderes tech em 
mais de 1.793 universidades em todos os 
estados do Brasil; e a Teachers in Tech 
Community que visa formar professores 
com as principais habilidades pedagógicas 
do mercado 
de educação. 

Cada vez mais nossas ações reforçam 
nosso propósito de unir forças com 
o aprendizado em sala de aula e poder 
impactar milhares de talentos!

Em 2021, mais de 100 mil pessoas se 
cadastraram em nossa plataforma por 
meio de parcerias com instituições de 
ensino, organizações de impacto social 
e programas governamentais 
de capacitação. 

Além disso, foram criadas duas 
comunidades para fomentar o ecossistema 
de educação brasileiro: 
o DIO Campus Expert, programa que visa 
acelerar a carreira de estudantes 
universitários e formar líderes tech em 
mais de 1.793 universidades em todos os 
estados do Brasil; e a Teachers in Tech 
Community que visa formar professores 
com as principais habilidades pedagógicas 
do mercado 
de educação. 

Cada vez mais nossas ações reforçam 
nosso propósito de unir forças com 
o aprendizado em sala de aula e poder 
impactar milhares de talentos!

Como aceleramos 
a inclusão de
novos talentos 
no mercado de 
trabalho em conjunto 
com professores, 
instituições de ensino 
e governos parceiros.

Victor Haruo
Head DIO for Education
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Parcerias:
Instituições
de Ensino
e Governos

novos alunos em 
nossa plataforma.

100.306
parceiros

+100 
Conexão com campus 

universitários

1.793

São Paulo
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professores participantes 

+10.000

 embaixadores do
campus experts

2.338
instituições de ensino  

superior do brasil inteiro  

1.793

edições de plaestras 
ao longo de 2021

7

Nossas Comunidades

Comunidade da DIO focada em unir profissionais da educação de todo 
o Brasil por meio de eventos com especialistas em educação e líderes de 
grandes empresas de tecnologia. Promovendo a conexão da sala de aula 
com o mercado de trabalho tech! O intuito é unir forças com educadores 
para transformar a vida de cada aluno e gerar novas oportunidades em 
tecnologia por intermédio do agente educacional. Ao longo de 2021 
tivemos workshop e palestras sobre gamificação, comunicação
não-violenta, storytelling e pensamento computacional para os membros 
da comunidade.

Comunidade de embaixadores universitários da DIO, focada na formação 
de lideranças estudantis que sejam replicadores das oportunidades da 
nossa plataforma em instituições de ensino de todo o Brasil. 
Os participantes recebem mentorias técnicas e de carreira para se 
tornarem referências em tecnologia em seus campus universitários.



“A parceria entre a DIO e o Governo de Minas Gerais torna 
disponível mais de 100 cursos na plataforma TecPop de 
forma totalmente gratuita, procurando qualificar nossos 
jovens e adultos nas profissões do futuro, na programação 
e na área de tecnologia, que são áreas geradoras de 
emprego e que faltam mão de obra. Parabéns DIO! Vocês 
são uma empresa socialmente responsável que está 
apoiando os mineiros, o desenvolvimento de nossas 
famílias e empresas. São iniciativas assim, que vamos 
construir uma Minas melhor!”.

Governo Estadual de Minas Gerais

Programa UAITEC

Total de inscritos: + 21 mil bolsas 

Total de certificados: 22.636

Felipe Attiê
Subsecretário de Ciência, 
Tecnologia e Informação

“Por meio da parceria com a DIO, conseguimos ampliar o 
alcance das nossas ações de qualificação profissional na 
área Tecnologia da Informação em todo o estado de São 
Paulo. No último ano, atendemos mais de 10.000 pessoas 
através do programa SP TECH que foram qualificadas pela 
plataforma da DIO, gerando oportunidades de aprendizado e 
emprego para cidadãos em situação de vulnerabilidade 
social atendidos pelo programa”.

Governo Estadual de São Paulo

Programa SPTech e Novotec

Total de inscritos: + 10 mil bolsas 

Total de certificados: 5.135

Luiz Rocha
Diretor de Qualificação 

Profissional para Adultos.
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"A parceria do Governo da Bahia com a Digital Innovation 
One é o match perfeito entre quem tem o dever de levar mais 
oportunidades a população e quem tem o propósito de 
desenvolver novos talentos para um mercado em expansão 
no mundo inteiro. Ao todo, disponibilizamos 30.000 vagas na 
plataforma de aprendizado e recrutamento, alcançamos 
10.000 pessoas e emitimos mais de 8.000 certificados de 
graduação. A nossa meta 
é contemplar 50.000 pessoas até o final de 2022". 

Governo Estadual da Bahia
Iniciativa Programaê
Total de inscritos: + 10 mil bolsas
Total de certificados: 8.227

Sócrates Santana 
Coordenador na Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Bahia

“Nossa parceria com a DIO já possibilitou a capacitação 
de mais de dois mil alunos na capital do nosso Estado, 
Maceió, e em cidades do interior. Por meio da plataforma 
Oxeteche dos mais de 100 cursos ofertados, gratuitamente, 
pela DIO, conseguimos avançar e profissionalizar jovens em 
uma das áreas que mais cresce no mundo, a tecnologia.  
Nosso propósito é gerar mão de obra qualificada e adaptada 
às novas necessidades do mercado tecnológico, integrando o 
ecossistema a esses atores, tornando o mercado propício para 
a propagação de novos investimentos e dando visibilidade a 
esses estudantes. 
Nós estamos muito satisfeitos com essa parceria e com 
os frutos disso. É assim que continuaremos avançando”.

Governo do Estado de Alagoas

Sílvio Bulhões
Secretário da Ciência, 
Tecnologia e Inovação
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“A Aegea tem eu seu DNA um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU que é garantir 
disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento 
para todos, e buscamos ir além para deixar um legado da 
nossa atuação para população em todas as cidades que 
atuamos. A parceria com a DIO fomentou este nosso 
propósito. Disponibilizamos por meio de nossas redes 
sociais, cursos, programas de capacitação e bootcamps na 
área de tecnologia oferecidos pela DIO, para os 153 
municípios que operamos em todo Brasil. 
Em 2021 alcançamos a marca de 422 inscrições em um único 
dia, o que mostra o potencial desta parceria e reforça nosso 
compromisso com a sociedade. Estamos muito felizes com os 
resultados até então alcançados, 
e buscaremos um 2022 ainda melhor”. 

Aegea Saneamentos

Total de inscritos: + 3,5  mil bolsas 

Total de certificados: 1.277

Eduardo Mendes
Diretor de Tecnologia 

da Informação.

Coordenadora de Iniciativas 
Digitais GOYN-SP

Juntamente do Global Opportunities Youth Network de 
São Paulo, a DIO está apoiando o projeto Digitalis que visa 
capacitar de forma gratuita talentos jovens das periferias 
da capital paulista, focando não somente na formação, 
mas também na inserção dos estudantes no mercado de 
tecnologia.
São 3 cursos abertos neste período de lançamento, feitos 
de forma totalmente on-line a partir de outubro de 2021. 
Jovens selecionades vão participar de uma trilha 
formativa de 3 meses e receberão um auxílio mensal de 
R$ 150 nesse período. Após esse tempo, poderão se 
candidatar a vagas em empresas de tecnologia parceiras. 
do projeto.

Global Opportunity Youth
Network São Paulo
Projeto Digitalis

Caroline Muccida
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A parceria entre a iniciativa 1 Milhão de Oportunidades 
(1MiO) do UNICEF Brasil e a DIO surge como resposta às altas 
taxas de adolescentes e jovens excluídos da escola e sem 
acesso ao mundo do trabalho. Para mudar esse cenário, é 
preciso um profundo comprometimento de todos os 
segmentos da sociedade e de cada um de nós, pela garantia 
de direitos para todas as juventudes brasileiras Sob essa 
perspectiva, o 1MiO em parceria com a DIO disponibilizou 
20.000 bolsas de estudos para capacitação de adolescentes e 
jovens em temas e ferramentas relevantes para formação 
profissional ao nível básico na área da tecnologia. A DIO se 
une ao 1MiO para esse grande esforço de inclusão social 
promovendo oportunidades reais de educação, 
profissionalização, aprendizagem e trabalho decente."

UNICEF Brasil - Iniciativa 1MiO

Oficial de Programas 
do Unicef para iniciativa 

Generation Unlimited 

Felipe Gonzalez

Não tem como falarmos sobre futuro sem falarmos de 
tecnologia! Com o apoio da DIO, o programa Mulheres do 
Amanhã está tendo a oportunidade de conectar suas alunas 
de todo o Brasil com o mercado tech. São alunas de colégios 
públicos de Norte a Sul que estão conhecendo a carreira de 
tecnologia de perto. O Mulheres do Amanhã visa engajar 
meninas de colégios públicos para terminarem a escola, 
ingressarem no ensino superior e se verem como capazes de 
um futuro próspero. Para todas as alunas com interesse e 
curiosidade em compreender mais sobre tecnologia, a DIO 
ofereceu trilhas de capacitação e projetos práticos em 
diversos softwares e linguagens de programação. As meninas 
também puderam conhecer mulheres que atuam na área, 
para se inspirarem e entenderem que esse mercado também 
é para elas! Além de todas as bolsas de estudo, a DIO irá 
conectar as alunas com parceiros para possíveis 
oportunidades de emprego.

Mulheres do Amanhã

Juliana Santos
Fundadora do Mulheres 

do Amanhã
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“Firmamos a nossa parceria com a Dio em junho de 2021, é, 
portanto, uma parceria muito recente. Desde as tratativas 
iniciais percebemos a grande oportunidade de formação 
associada a empregos em uma área muito carente de 
profissionais, os desenvolvedores de aplicativos. Fizemos 
“lives” para apresentação das parcerias com boa 
participação dos alunos e hoje temos mais de 500 alunos 
inscritos no programa. Esperamos que estes números 
cresçam e agradecemos a DIO por oferecer formação 
gratuita aos nossos alunos com excelente empregabilidade, 
tanto no Brasil, quanto no exterior. Que venham novos 
desafios e oportunidades!”.

Instituto Federal de Santa Catarina
+ 400 alunos na plataforma da DIO

Erwin Teichmann 
Assessor de Rel. Externas do 

Campus Florianópolis do IFSC.

“Nossa parceria com a DIO possui como foco a crescente 
demanda de profissionais especializados na área de 
tecnologia, com a startup criando muitas oportunidades 
para alunos e professores através da sua plataforma 
educacional, acelerando a conquista de novas 
oportunidades! Essa parceria está sendo tão boa que já 
trouxe mais de 10 mil estudantes da nossa instituição para 
serem conectados no mercado de tecnologia”.

Centro Paula Souza:
+ 10.000 alunos na plataforma da DIO 
+ 100 contratados por empresas parceiras da DIO

Melina Hara
Diretora da Fatec Tatuapé
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Contato

Iglá Generoso
CEO & Founder 

+55 (16) 9.8111.3534
igla@dio.me

Victor Haruo
Head DIO For Education

+55 (15) 9.9180.8656
victor.hauro@dio.me

Anna Martins
Head Global Business Acceleration

+55 (31) 9.9425.7259
anna@dio.me
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