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CARTA DO DIRETOR 

SEMEAR O FUTURO

É triste estar num país com milhões de desempregados e com baixo 
nível educacional, como é o caso do Brasil, com estatísticas que fo-
ram ainda mais agravadas por conta da pandemia de Covid-19. Mas é 
muito bom estar no Brasil, ver o emaranhado de oportunidades que 
existem e estar à frente de uma organização que impacta vidas o tem-
po inteiro, como é o caso do Instituto IT Mídia. 

Ao longo de quase 14 anos, o Instituto entendeu que era possível 
transformar vidas por meio da educação. E, mais que isso, optou por 
centrar seus esforços no dinâmico mercado de tecnologia da infor-
mação que cresce acima do PIB, gera milhares de oportunidades e 
demanda profissionais de todos os níveis ano após ano. 

Olhar para trás é entender o quanto é possível fazer cruzando tecno-
logia e educação. Colecionamos histórias de jovens que viram suas vi-
das mudarem completamente após acesso ao ensino superior. Pesso-
as que passaram a ter geladeira em casa, por exemplo, ou jovens que 
conquistaram o sonho de realizar intercâmbio, ou mesmo aqueles que 
transformaram as vidas de todos os membros da família ao passarem 
a ter uma renda superior a soma de todos os salários dos parentes. 

Mas sempre entendemos que havia espaço para mais e, nos últimos 
quatro anos, o próprio Instituto tem sido transformado. São mais de 
600 alunos beneficiados. Anualmente, distribuímos 45 bolsas de gra-
duação em tecnologia pela FIAP, dentro do Programa Profissional do 
Futuro que é nosso embrião. Com o apoio da Scala Data Center, ela-
boramos um Programa de Formação de Engenheiros que, em 2022, 
passará de 50 alunos sendo acompanhados com bolsas 100%.

Investimos forte em informação, com estudos de mercado que nos 
guiam e nos alertam para onde vão os postos de trabalho e qual tipo 
de transformação acontece no País. Olhamos para coisas não óbvias, 
como nosso braço Tech para Inclusão que, em seu primeiro ano, com 
o apoio da Cisco e em parceria com o Instituto ABCD, deu luz à di-
mensão do problema de crianças com transtornos de aprendizagem 
como dislexia e discalculia e como tecnologia pode ajudar no pro-
cesso educacional. A mesma tecnologia que propiciou também um 
aplicativo para auxiliar na identificação do transtorno.

Para encerrar, deixei o que para o Instituto hoje é nosso meio de be-
neficiar mais e mais pessoas por meio do conhecimento que é o Eu 
Capacito, um projeto que surge no meio da pandemia para ser uma 
porta de entrada na economia digital e, também, um instrumento para 
despertar o interesse pelas profissões de tecnologia e que, em pouco 
mais de 1 ano, já beneficiou mais de 320 mil pessoas. 

Sabemos, no entanto, que, num país desigual como o Brasil, ainda há 
muito por fazer. E estamos aqui, firmes e fortes em nossa missão de 
impactar vidas e transformar carreiras por meio da educação, pois 
entendemos que isso ajudará a semear um futuro melhor para todos e 
todas. Nas próximas páginas, o que vocês verão é fruto de um intenso 
trabalho de uma pequena equipe apaixonada por essa missão.

Boa leitura e que nossos caminhos se cruzem em 2022!

Vitor Cavalcanti
Diretor Geral do Instituto IT Mídia
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O QUE FIZEMOS EM 2021 

JAN • FEV MAI • JUN SET NOV

MAR • ABR JUL • AGO OUT DEZ

Início do novo 
projeto de 

Formação de 
Engenheiros

Início do projeto 
Tech para Inclusão 

com Cisco e 
Instituto ABCD

Lançamento 
do Ranking de 

Competitividade 
Digital

Encontro com 
estudantes do 
Profissional do 

Futuro e Formação 
de Engenheiros; 1 

ano de Eu Capacito

Início do processo 
seletivo para 
turmas 2022

Lançamento do 
Tech para Inclusão; 

lançamento do 
estudo sobre 5GNovo site

Nova fase do 
Instituto IT Mídia: 
integração com o 
legado do MBD
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Idealizado e financiado exclusivamente pela IT Mídia, o 
projeto Profissional do Futuro foi criado em 2008 com 
objetivo conceder bolsas de estudos para jovens de 
baixa renda, principalmente do Estado de São Paulo. 
A iniciativa social busca contribuir com desenvol-
vimento do setor de TI, formando jovens talentos 
para suprir a demanda de profissionais da área. To-
dos os anos, cerca de 45 novos estudantes ingres-
sam no programa. 

Neste projeto, o Instituto IT Mídia acompanha o es-
tudante durante toda sua jornada. A atuação do Ins-
tituto começa na realização do processo seletivo, 
que ocorre por meio de parcerias com ONGs, como: 
Fundação Bradesco, Instituto da Oportunidade So-
cial e Passos Mágicos. Depois, o Instituto acompa-
nha o estudante durante todo período da bolsa até a 
conclusão do curso. 

PROFISSIONAL DO FUTURO 
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Curso de
curta

duração

MBAGraduação Pós
graduação

Técnico

Masculino

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Redes de Computadores

Banco de Dados - BI & Big Data 

Sistemas para internet

Jogos Digitais

Gestão da Tecnologia da Informação

Defesa Cibernética 

34%

17%

8%

4%

3%

3%

2%
Feminino

Não informado

QUANTIDADE DE BOLSAS DE ESTUDO
7 CURSOS EM DESTAQUE

TIPO DE BOLSA

GÊNERO

65%
34%
1%

PROFISSIONAL DO FUTURO EM NÚMEROS

12

31

80

45

14

63

8613

27

78

60

46

5742

2008

2018

201420132010

20202016

2009

20192015

20122011

20212017

654
TOTAL

44 5551 22 32
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Relacionamento e acompanhamento individualizado para 
investigar os impactos do ensino remoto e os desafios de 
empregabilidade das turmas 2020 e 2021 do programa.

Monitoramento do desempenho escolar. 

Intensificação do relacionamento com as ONGs, entidades 
parceiras e realização de visita técnica.

Construção do novo processo seletivo para seleção de novos 
talentos com especialista em orientação vocacional.

Realização do processo seletivo para turma 2022.

Encontro presencial com as turmas 2020 e 2021
do Profissional do Futuro.



FOR
MA
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O PROJETO

O Programa de Formação de Engenheiros promove a formação de 28 estudantes 
em cursos universitários de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica. A iniciativa é 
uma parceria do Instituto IT Mídia com a Scala Data Centers, empresa responsável 
por patrocinar 100% do projeto.

Os estudantes foram selecionados em instituições parceiras do Instituto IT Mídia 
como Passos Mágicos, Nossa Senhora de Fátima, Fundação Bradesco, IOS e Se-
nai Itapevi, cumprindo assim com dois objetivos: formar profissionais altamente 
especializados para a indústria de data centers e trabalhar a inclusão de pessoas 
que não teriam condições para arcar com sua formação universitária. 

Os estudantes começaram a graduação em março de 2021 na Universidade 
Anhembi -Morumbi e serão acompanhados pelo Instituto IT Mídia durante cinco 
anos. Dos 28 alunos, 9 já foram contratados pela a Scala Data Centers.
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ATIVIDADES
REALIZADAS

Seleção dos alunos e recrutamento para turma 2021.

Elaboração de relatório semestral de desempenho para o 
programa de Formação de Engenheiros para Scala.

Monitoramento do desempenho escolar.
Aplicação da ferramenta SWAT voltado

para vida escolar dos alunos.

Construção do novo processo seletivo para seleção de novos 
talentos com especialista em orientação vocacional.

Realização do processo seletivo para turma 2022.

Encontro presencial com alunos da turma 2021.
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ENCONTRO PRESENCIAL 2021

No final de 2021, seguindo todos os protocolos sanitários, reali-
zamos o primeiro encontro presencial com os alunos. 

Na ocasião, reunimos os alunos do Profissional do Futuro (tur-
mas 2020 e 2021) e os estudantes da primeira turma do  Pro-
grama Formação de Engenheiros para assistir uma palestra so-
bre dicas de carreira com Raphael Carriço, da Page Group. 



EU CAPACITO   
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EU CAPACITO   
Criado pelo Movimento Brasil Digital e atualmente sob gestão do Instituto IT Mídia, em 2021 o  Eu Capacito promoveu capacitação em massa:

Tech

Fluência Digital

Soft Skills

Empreendedorismo

135 cursos gratuitos

+ de 320 MIL alunos em
mais de 2 MIL  horas de
curso disponibilizadas

+ de 1,4 MILHÃO de page views

4 TRILHAS PRINCIPAIS
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EU CAPACITO   

1. Python

2. Venha programar em java

3. Business Intelligence

4. Custormer Experience Management

5. Blockchain Advanced

6. Design Thinking

7. Como falar em público

8. DevOps & Agile Culture

9. Bigdata & Analytics 

10. Inteligência Artificial e Computacional

11. Lógica de programação 

12. Cybersecurity

13. Soluções tecnológicas emergentes

14. Ciências de dados

15. Análise de dados no Power BI

15 CURSOS MAIS ACESSADOS
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PERFIL DOS USUÁRIOS 

Amarela

Branca

Parda

Preta

Raça/             
Etnia Indígena

4%
42%
35%
18%
1%

Homem (Cisgênero)

Homem (Transgênero)

Mulher (Transgênero)

Mulher (Cisgênero)

Pessoa de gênero não binário

Prefiro não informar

56%
1%
0%
35%
3%
6%

11% 58%

7%

16%

4%
NORTE

NORDESTE

SUDESTESUL

CENTRO-OESTE
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ATIVIDADES REALIZADAS

Empregabilidade
Nesta área, os alunos terão acesso a vagas de emprego oferecidas pelos parceiros 
Eu Capacito. Para concorrer ao processo seletivo, os alunos precisam realizar uma 

trilha de conhecimento que atenda aos requisitos da vaga de emprego. Atualmente, 
o projeto está na fase piloto em parceria com a EY. 

Bolsas de Estudos
Divulga vagas limitadas para algum curso, vouchers de certificação e até bolsas de 
estudos para graduação. Em 2021, foram divulgados os bootcamps da SoulCode

Trilhas de Conhecimento
Curadoria realizada a partir dos cursos disponíveis na plataforma. O objetivo é reco-

mendar jornadas especificas para direcionar a carreira dos alunos.



TECH 
PARA

INCLUSÃO
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O PROJETO

A primeira edição do Tech para in-
clusão abordou a inclusão de crian-
ças e jovens com dislexia por meio 
de tecnologia.  O projeto  ocorreu 
em parceria com o Instituto ABCD, 
referência em dislexia no Brasil, e da 
Cisco do Brasil, patrocinadora exclu-
siva desta edição.

Intitulado “Dislexia no Brasil e o 
impacto da tecnologia como alia-
da no aprendizado de disléxicos”, 
o projeto teve como objetivo: 

1

2

3

Desenvolver uma plataforma 
de apoio às pessoas com disle-
xia, disponibilizando conteúdo 
e dados atualizados sobre o 
impacto financeiro e emocio-
nal que esse transtorno especí-
fico da aprendizagem tem em  
suas famílias.

Descrever como a tecnologia 
influenciou a aprendizagem 
das pessoas com dislexia du-
rante a pandemia.

Desenvolver uma ferramen-
ta acessível para a identifi-
cação de sinais da dislexia 
em crianças.
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RESULTADOS

Produção do relatório “Perfil do trans-
torno específico da aprendizagem no 
Brasil: custos para as famílias e impac-
tos da pandemia de covid-19” e lança-
mento no dia 5 de outubro, durante a 
Semana da Dislexia. 

O estudo foi realizado com 304 entre-
vistados e levantou informações funda-
mentais relacionadas à experiência das 
pessoas com dislexia e de suas famílias. 

Até então, o Brasil não tinha um estudo 
nacional que apresentasse os custos fi-
nanceiros e emocionais que a dislexia 
impõe às famílias. Além disso, o relató-
rio traz um recorte sobre impacto das 
restrições impostas pela pandemia de 
covid-19 nessa população.

O ESTUDO

O desenvolvimento do Espaço Dislexia dentro do aplicativo do Ins-
tituto ABCD, Edu Edu, é fruto da parceria do Instituto ABCD com 
o LEIA – Laboratório de Linguagem Escrita, Interdisciplinaridade e 
Aprendizagem, projeto de pesquisa e extensão vinculado à Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A ferramenta de triagem foi elaborada após uma revisão da literatura 
sobre protocolos e instrumentos disponíveis nacional e internacional-
mente. O desenvolvimento também incluiu uma etapa de análise do 
instrumento avaliativo, realizada por especialistas. 

A área está disponível para todos os usuários do aplicativo gratuito 
o EduEdu. A seção é composta por um instrumento de triagem para 
identificação de sinais precoces de dislexia e uma área de resultados 
que explica os achados da avaliação e apresenta orientações sobre 
o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, além de dicas sobre 
como pais e educadores podem estimular a aprendizagem do aluno 
e um informativo sobre como conseguir uma avaliação especializada 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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RESULTADOS

*Período de 4 de outubro a 9 de novembro de 2021
** Entre tráfego orgânico e campanhas pagas

**

IMPRENSA
menções

+50
REDES SOCIAIS 

pessoas alcançadas

88 mil
RELATÓRIO*

252
Número e downloads

ESPAÇO DISLEXIA*

2532
Total de testes realizados



ESTUDOS E ANÁLISES 
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Acesse o relatório completo aqui

Assista a discussão sobre o relatório aqui

A edição 2021 do Relatório de Competitividade Digital mostra que o 
Brasil se manteve em 51º, repetindo o resultado do ano anterior.

Nesta edição, destaca-se ganhos no Investimento em telecomunica-
ções em proporção ao Produto Interno Bruto (0,5%, 21º), expresso 
pelas 17 posições conquistadas, e na percepção de que o treinamen-
to dos funcionários é uma das prioridades das empresas (de 59º 
para 43º). 

Embora o país seja o 12º que mais investe em educação, o Brasil se 
encontra entre os piores resultados no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA), divulgado pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2018. Em 
uma escala de 1 a 6, os níveis obtidos pelos estudantes brasileiros na 
área de matemática foi 1, sendo o mínimo considerado adequado, de 
acordo com a OCDE, o nível 2.

RELATÓRIO DE 
COMPETITIVIDADE 
DIGITAL

Clique para assistir

0:50 / 2:50 HD

https://www.institutoitmidia.com.br/estudos/
https://www.youtube.com/watch?v=G3DMmCooVQ0&t=242s
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Acesse o relatório completo aqui

Assista a discussão sobre o relatório aqui

A segunda edição do relatório 5G, encomendado pelo Instituto IT 
Mídia à IDC destaca:

O Brasil deixou de movimentar entre os anos de 2020 e 2022, uma 
receita acumulada na ordem de US$ 2,2 Bi com tecnologias impulsio-
nadas pelo 5G.

O 5G movimentará no Brasil cerca de US$ 25,5 bilhões até o ano de 
2025, impulsionado por: Inteligência Artificial, Big Data & Analytics, 
Cloud, Segurança, AR/VR, Robotics e IoT.

E um dos segmentos que deve ser beneficiado é o de redes privadas. 
Entre 2021 e 2024 o crescimento será de 3,6 vezes na América Latina, 
passando de US$55,4 bilhões para US$200,2 bilhões em 2024.

RELATÓRIO 5G

Clique para assistir

0:50 / 2:50 HD

https://www.institutoitmidia.com.br/www/wp-content/uploads/2021/10/5G-2021_aprovadofinal.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IhzemuUa2jU&t=157s


IMPRENSA E DIGITAL
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NOVO SITE!

Em 2021, o Instituto IT 
Mídia ganhou um novo 
site . Nele, estão informa-
ções de todos os proje-
tos geridos por nós, além 
de notícias da imprensa e 
logos dos mantenedores. 

Para os projetos Profis-
sional do Futuro e For-
mação de Engenheiros, 
o espaço Histórias traz 
mais informações sobre a 
vida dos alunos bolsistas. 

Confira aqui

26

https://www.institutoitmidia.com.br/


IMPRENSA E REDES SOCIAIS

NÚMEROS GERAIS INSTITUTO IT MÍDIA

EU CAPACITO

MENÇÕES NA IMPRENSA
Eu Capacito e Instituto IT Mídia

+ de 1000 seguidores

277 seguidores (desde outubro de 2021)

408 curtidas na página

252 curtidas na página

2400 seguidores

529 seguidores

106

RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021 27
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REDES SOCIAIS - TECH PARA INCLUSÃO
RESULTADOS ORGÂNICO

RUDGE NEWS 
13,6 mil seguidores

SOS EDUCAÇÃO 
276 mil seguidores

PAIS & FILHOS OFICIAL 
467 mil seguidores

SOS EDUCAÇÃO 
276 mil seguidores

SOS EDUCAÇÃO 
276 mil seguidores

Para a ação com imprensa e influenciadores foram desenvolvidos os mascotes ítalo e Francisco (fotos)
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REDES SOCIAIS
CAMPANHA 1 ANO EU CAPACITO

Ação com influenciadores e imprensa para celebrar 1 ano do Eu Capacito. Foram enviados terrários e informações sobre o site.

ATTEKITA DEV
29,7 mil seguidores

NINA TALKS 
101 mil seguidores

CANAL PEIXE BABEL 
19,4 mil seguidores

CRIS GERCINA
Jornalista da Folha de S. Paulo



DESTAQUES NA IMPRENSA
TECH PARA INCLUSÃO

LIVE NO INSTAGRAM DA
FOLHA DE S. PAULO | 05.10

SEMANA DA DISLEXIA

LIVE EXAME | 03.11 
MAPEAMENTO 
INÉDITO SOBRE A 
DISLEXIA  NO BRASIL

JORNAL DA TARDE – 
TV CULTURA | 13.10
RELATÓRIO INÉDITO 
E AÇÃO EM ESCOLA 
PÚBLICA MARCAM A 
SEMANA DA DISLEXIA 
APRENDIZAGEM

30RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021
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DESTAQUES NA IMPRENSA
TECH PARA INCLUSÃO

31RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021

CORREIO 
BRAZILIENSE I 01.09
INSTITUTO ABCD VAI 
MAPEAR A DISLEXIA 
NO BRASIL COM O 
APOIO DE CISCO E
IT MÍDIA

O ESTADO DE S. PAULO I 03.09
PAIS PAGAM CARO POR 
AVALIAÇÃO MÉDICA DE 

TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM

R7 NOTÍCIAS  I 05.10
MAPEAMENTO 
INÉDITO SOBRE A 
DISLEXIA NO BRASIL
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DESTAQUES NA IMPRENSA
EU CAPACITO

32RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021

GUIA DO PC | 22.08
LINGUAGENS JAVA E PYTHON LIDERAM PROCURA EM 
PLATAFORMA GRATUITA DE CAPACITAÇÃO

BLOG EDUCA + 
BRASIL | 14.09
DIA DO 
PROGRAMADOR

CANAL TECH | 21.08
LINGUAGENS JAVA E PYTHON LIDERAM PROCURA EM 
PLATAFORMA GRATUITA DE CAPACITAÇÃO

COMPUTER WORLD | 13.09
DIA DO PROGRAMADOR
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DESTAQUES NA IMPRENSA
RELATÓRIO 5G

33RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021

ESTADO DE S. PAULO | 04.11
ESTUDO SOBRE 5G

O POVO | 04.11
ESTUDO SOBRE 5G

JOVEM PAN | 28.10
ESTUDO SOBRE 5G

REVISTA ISTO É DINHEIRO | 17.11
ESTUDO SOBRE 5G
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DESTAQUES NA IMPRENSA
FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS E COMPETITIVIDADE DIGITAL

34RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021

MOVIMENTO
ECONÔMICO | 07.10
COMPETITIVIDADE 
DIGITAL

EXAME | 01.10
COMPETITIVIDADE 
DIGITAL

PORTAL R7 | 02.05
PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO DE 
ENGENHEIROS

IT  FORUM | 01.10
COMPETITIVIDADE 
DIGITAL
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MENSAGEM AMPLIFICADA

35RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021
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POSSIBILITARAM AS AÇÕES SOCIAIS DO INSTITUTO IT MÍDIA EM 2021



RELATÓRIO ATIVIDADES • 2021 37

QUEM FAZ O INSTITUTO IT MÍDIA
O Instituto IT Mídia é uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de transformar vidas por meio 
da educação e tecnologia. Criado em 2008 a partir do projeto Profissional do Futuro, o Instituto ampliou sua 
atuação com os projetos Tech para Inclusão, Eu Capacito, o Programa de Formação de Engenheiros, além dos 
estudos sobre 5G, Ranking de Competitividade Digital e o Manual de Digitalização das Empresas.

ADRIANA KAZAPI
ESPECIALISTA DE 
NOVOS TALENTOS

CAROLINA BURITI
GERENTE DE PROJETOS 

E PARCERIAS

MARCO SILVA
GERENTE DE PROJETOS

VITOR CAVALCANTI
DIRETOR GERAL



OBRIGADO!




