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PREFÁCIO
ESG	ROCKS:	A	NOVA	ERA	DO	RECRUTAMENTO	
SUSTENTÁVEL	E	RESPONSÁVEL	 EM	TI.

A	competição	global,	a	alta	exigência	dos	consumidores	
e	as	 novas	tecnologias	tem	ampliado	os	investimentos	
de	todo	setor	 produtivo	na	criação	contínua	de	
produtos	melhores	 e	serviços	 ainda	mais	eficientes	 e	
convenientes.	Evolução	que	em	sua	 essência	 requer	
investimentos	em	tecnologia	e	principalmente	pessoas	
preparadas	 para	aplicá-las	na	prática,	culminando	na	
escassez	 e	grandes	 disputas	entre	as	 empresas	 pelos	
talentos	mais	dinâmicos,	colaborativos,	criativos	e	
produtivos.

Apesar	 de	ser	um	cenário	muito	desafiador	 para	os	
negócios,	a	grande	 demanda	 e	baixa	disponibilidade	de	
pessoas	 especialistas	 em	desenvolvimento	de	software	
criou	uma	janela	de	oportunidades	para	a	sociedade	
não	apenas	 corrigir	rumos	mas	 também	inspirar,	
fortalecer	e	 empoderar as	pessoas,	 empresas,	
instituições	e	governo	 a	alcançar	a	equidade	 de	gênero,	
raça	e	etnia,	criar	mais	oportunidades	para	pessoas	 em	
vulnerabilidade	social,	dar	voz	criativa	aos	jovens	e	
facilitar	a	transição	de	carreira	dos	mais	 experientes.	
Oportunidade	que	também	acelera	resultados	 positivos	
no	desempenho	 do	ESG	(Environmental,	Social	and
Governance),	 para	criar	um	ambiente	 corporativo	ainda	
mais	inovador,	ágil	e	socialmente	 responsável.	

Convido	você	a	conhecer	como	estamos	 cocriando com	
pessoas,	 empresas	 e	instituições	um	novo	futuro	
digital,	atendendo	as	 demandas	 dos	negócios	com	a	
aplicação	de	conceitos	de	recrutamento	sustentável	 em	
escala	 e	ao	mesmo	 tempo	responsável,	 abrindo	portas,	
criando	pontes	e	 democratizando	o	conhecimento	para	
que	as	 pessoas	 acelerem	 a	conquista	dos	seus	 sonhos.	

Obrigado	a	toda	comunidade,	clientes	e	parceiros	por	
estar	 conosco	nessa	 jornada	de	transformação!

Iglá	 Generoso
CEO	e	Co-Fundador

Digital	 Innovation One
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DIGITAL	INNOVATIONE	ONE
Com	mais	de	220.000	devs e	crescimento	médio	de	
+60%	por	trimestre,	a	Digital	Innovaton One é	o	
ecossistema	 educacional	completo	e	gratuito	na	
internet	para	aprendizagem	 contínua	em	
desenvolvimento	 de	software.

Nosso	 propósito	é	incluir	e	democratizar	o	
conhecimento	em	desenvolvimento	de	 software	 e	
tecnologias	exponenciais	 para	5	milhões	de	
pessoas,	 conectando	os	melhores	talentos	com	
oportunidades	de	trabalho	nas	 empresas	 mais	
inovadoras	do	mundo	para	acelerar	 o	
desenvolvimento	 socioeconômico.

O	QUE	AS	PESSOAS	APRENDEM
NA	DIGITAL	INNOVATION	ONE?

Através	 do	nosso	 aplicativo	e	plataforma	de	
educação	online	as	pessoas	 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	mais	
requisitadas	pelo	mercado	de	 trabalho	global.

Não	formamos	 apenas	 pessoas	 em	
desenvolvimento	 de	software	mas	 também	
ampliamos	a	visão	do	trabalho	colaborativo,	criativo	
e	protagonista	alinhado	com	as	oportunidades	que	
o	mundo	da	tecnologia	traz.			
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PLATAFORMA	EDUCACIONAL
A	PLATAFORMA	COMPLETA	PARA	APRENDIZAGEM
CONTÍNUA	EM	DESENVOLVIMENTO	DE	SOFTWARE

COMPETIÇÕES
E	DESAFIOS
PRÁTICOS
DE	CÓDIGO

CURSOS
ONLINE

MULTIMÍDIA

DESENVOLVIMENTO
DE	PROJETOS
DE	MERCADO

AVALIAÇÃO	E
RECOMENDAÇÃO
AUTOMÁTICA

PARA		
DESENVOLVIMENTO

INDIVIDUAL

SESSÕES	AO
VIVO	COM
EXPERTS

EXPERIÊNCIA	 DE
APRENDIZAGEM
GAMIFICADA

COMUNIDADE
COLABORATIVA
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A	NOSSA	TEORIA	DE	IMPACTO
DESENVOLVIMENTO	E	RECRUTAMENTO	SUSTENTÁVEL	
DA	PESSOA	DESENVOLVEDORA	DE	SOFTWARE.

INSTITUIÇÕES	DE	ENSINO		|		ONGS		|		ENTIDADES	PÚBLICAS

inclusão	e	democratização	
do	conhecimento	

conectado	ao	ecossistema
educacional

Inspiração	e	mentoraçãocom
talentos	das	empresas	mais	
inovadoras	do	mundo

Aprendizagem		imersiva	
com	desafios	e		projetos	
cocriados	com	
empresas	parcerias

Experiência
colaborativa	e
gamificada
em	comunidade

Desenvolvimento	
Individual	baseado	no	
protagonismo	e	
meritocracia

Classificação	e	recomendação	
dos	melhores	talentos	para	

oportunidades

Avaliação	da	
lacuna	de	

conhecimento	
frente	as	

necessidades	
do	mercado

Recomendação	de	
desenvolvimento

contínuo
personalizado

EMPREGABILIDADE	EM	EMPRESAS	INOVADORAS
TRABALHABILIDADE	ATRAVÉS	DE	FREELANCER

FOCO	NO	
SUCESSO

DA
PESSOA
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COMUNIDADE	VIBRANTE
Após	 4	meses	 de	estudo	contínuo,	22%	dos	
desenvolvedores	 de	software	 ampliam	a	sua	
renda	familiar	enquanto	70%	se	 sentem	
confiantes	e	 prontos	para	novas	oportunidades.
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PROGRESSOS	DO
1º	SEMESTRE	2020	

148.363
NOVOS	DEVS
A	BORDO

Durante	 a	pandemia	 fortalecemos	 o	
suporte	 a	comunidade	 e	

democratizamos	 o	ensino	 a	distância	
profissionalizante	 para	 Cidades,	

ONGs	 e	Instituições	 de	Ensino,	 tendo	
uma	grande	 impulsão	 na	mídia.	

31MM
EXPERIÊNCIAS
EDUCACIONAIS

Com	 atualizações	 semanais	de	novos	
cursos	 e	desafios	 alcançamos 2.000	
diferentes	 experiências	 educacionais	

únicas	 entre	 bootcamps,	 cursos,	 desafios	
e	projetos	 alcançando 31	milhões	 de	

experiências	 realizadas	 pela	 comunidade.

4.180
GRADUAÇÕES
BOOTCAMPS

Novos	 bootcamps de	tecnologia	 foram	
lançados:	 React,	 Node.js,	 .NET.	Também	
bootcamps personalizados	 da	Impulso,	

GFT,	Carrefour	 e	Banco	 Carrefour	
inspirando	 a	comunidade	 com	
oportunidades	 de	trabalho.

70%
ÍNDICE	 DE
CONFIANÇA

Evoluímos	 a	qualidade	 dos	cursos	 e	
implantamos	 os	desafios	 de	código	
e	desenvolvimento	 de	projetos	 de	
mercado,	 criando	 experiências	
práticas	 que	aumentaram	 a	
confiança	 da	comunidade.

22%
AUMENTO	DE

RENDA	FAMILIAR
Desenvolvemos	 uma	agenda	com	Tech	
Experts	 para	trazer	 experiências	 práticas	

de	carreira,	 sucesso	 em	processos	 seletivos	
e	conquista	 de	jobs freelancer,	 além	das	

vagas	de	trabalho	 dos	parceiros.

297% 911%

534% 15%

5%
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Uma	comunidade	 vibrante	
com	210.000	 pessoas
desenvolvedoras	 de	

software

Aprendendo	 com	+2.000	
cursos,	 bootcamps,	
desafios	 de	código	 e	
projetos	 de	mercado	

cocriados por	 450	 Tech	
Experts

Conectados	 com	
oportunidades	 de	

10	grandes	
empresas	
inovadoras

Acelerando	 a	
educação	 contínua	 dos	

talentos	 de	1.000	
empresas	 conectadas

Cocriando	 o	futuro	 da	
educação	 com	 160	

instituições	 de	ensino	
parcerias	 e	1.200	

professores	

Potencializando	 o	
trabalho	 de	50	ONGS,	
Entidades	 Públicas	 e	

Instituições

Inspirado	 por	 30	
embaixadores	 que	

compartilham	 aprendizados	
por	 toda	comunidade.

A	EVOLUÇÃO	DO	NOSSO	ECOSSISTEMA

7



CASES	DE	SUCESSO
COCRIANDO	O	FUTURO	DA	EDUCAÇÃO	
EM	DESENVOLVIMENTO	DE	SOFTWARE	
COM	PARCEIROS	INCRÍVEIS.
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Em	conjunto	com	a	equipe	do	Carrefour	Brasil	criamos	
um	bootcamp imersivo	com	cursos	das	 tecnologias	
utilizadas	pelo	grupo.	Com	grande	repercussão	 na	mídia,	
democratizamos	 o	conhecimento	para	31.420	pessoas	
matriculadas,	sendo	que	550	conquistaram	a	graduação	
e	receberam	 uma	mentoria personalizada	 dos	principais	
líderes	de	tecnologia	e	RH	do	grupo	para	se	 conectar	
com	as	 oportunidades	dos	projetos	de	transformação	
digital.

“Eu acredito em talentos, acredito na transformação e que 
juntos podemos fazer algo muito mais legal. A parceria do 
Carrefour com a DIO para ajudar a formar talentos e 
incluir socialmente as pessoas já é um golaço que será 
coroado com a conclusão final na contratação dos 
melhores talentos.”

Paulo	Farroco
CIO

Carrefour	 Brasil

Com	a	visão	do	seu	 processo	 de	recrutamento	
sustentável	 de	estagiários,	 a	GFT	escolheu	 a	DIO	para	
democratizar	as	 suas	 tecnologias	para	universitários	da	
região	da	Grande	 São	Paulo	e	Curitiba,	onde	9.226	
pessoas	 foram	treinadas	 online	e	os	melhores	 talentos	
classificados	 para	concorrer	as	90	vagas	 do	programa	
GFT	 START_UNI	 em	2020.

“Com a Digital Innovation One reduzimos em 60% o 
tempo e esforço para contratação de talentos. Em apenas 
45 dias nós alcançamos 3.500 candidatos, treinando-os na 
base tecnológica e metodologia ágil utilizada pela GFT, 
identificando e qualificando os melhores talentos.”

Fernanda	Rodrigues
Head	of HR	 Latam

GFT	Group
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Em	conjunto	com	a	equipe	do	Banco	Carrefour	criamos	
um	programa	sustentável	de	 recrutamento	de	talentos,	
além	de	 suportar	a	inclusão	social	democratizando	o	
conhecimento	das	suas	 tecnologias	para	24.985	pessoas	
e	alcançando	618	graduados,	que	receberam	 uma	
mentoria personalizada	 dos	principais	líderes	de	
tecnologia	e	RH	do	grupo	para	se	 conectar	com	as	
oportunidades	dos	projetos	de	transformação	 digital.

“Estamos com grandes investimentos em inovação e 
transformação digital. Trocar com toda comunidade da 
DIO trazendo para dentro do Banco é um dos grandes 
ativos em conjunto com o impacto social que é muito forte 
em nossa cultura.”

José	Manuel	Silva
Operations &	IT	Executive

Director
Banco	 Carrefour

Ampliar	a	comunidade	de	pessoas	 desenvolvedoras	 de	
software	 da	Impulso	Network,	trazendo	maior	equidade	
de	gênero	 foi	um	dos	propulsores	para	a	criação	do	
bootcamp imersivo	“Code Likea	Fullstack Girl”	que	
democratizou	o	conhecimento	das	tecnologias	usadas	
pela	empresa	 para	5.625	mulheres	onde,	após	a	
graduação,	receberam	mentoração personalizada	das	
lideranças	de	tecnologia	e	RH	da	Impulso	sendo	 ainda	
conectadas	 com	a	Impulso.Network para	novas	
oportunidades	de	desenvolvimento	 e	trabalho.

“Com a educação através da DIO, comunidade online e as 
oportunidades de trabalho remoto andando juntos 
conseguimos criar um impacto social ainda maior e 
democratizar a conquista de grandes oportunidades de 
carreira para mais mulheres”

SylvestreMergulhão
CEO

Impulso

10



Com	o	objetivo	de	acelerar	 a	formação	de	talentos	em	
desenvolvimento	 de	software	 o	SEPROSP	além	de	
patrocinar	20.000	bolsas	de	estudo	para	instituições	
parceiras	também	utiliza	a	plataforma	de	educação	
online	da	DIO	para	o	desenvolvimento	dos	
colaboradores	da	suas	 empresas	 associadas	 alcançando	
mais	de	7.500	pessoas	 no	primeiro	semestre	 2020.

“A educação e formação de profissionais é uma das nossas 
prioridades para fortalecer as empresas do setor de 
tecnologia da informação, fato que contribui diretamente 
para a competitividade e desenvolvimento socioeconômico. 
A parceria com a DIO impulsiona o nosso compromisso 
com as empresas de tecnologia.”

Luigi	Nese
Presidente

Sindicato	 das	Empresas	 de	
Processamento	 de	Dados	 e	
Serviços	 de	Informática	 do	

Estado	 de	São	Paulo
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