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Construindo nossa força  
de trabalho
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‘Reprogramando a quebrada’ com 
aulas para jovens da periferia

Construindo nossa força de trabalho

Até que ponto nossa economia aproveita todo o 
potencial de seus jovens? As novas tecnologias 
estão perturbando os mercados de trabalho em 
todo o mundo, destruindo e criando empregos. 
Muitas dessas novas profissões exigirão (ou já 
estão exigindo!) conhecimentos em inteligência 
artificial, linguagens de programação e ciência 
de dados. Estamos construindo nossa força de 
trabalho para os novos tempos?

2021 foi um ano histórico para o setor, com aumen-
to de 200% no volume aportado nas startups bra-
sileiras. Porém, neste universo, cerca de um terço 
(31,2%) sequer possui profissionais negros em 
seu quadro de colaboradores, de acordo com a 
pesquisa Mapeamento das Comunidades 2021, 
da Associação Brasileira de Startups (Abstartups). 
Além disso, apenas 20% dos profissionais de TI 
são mulheres, segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD). 

#somosPHI

A raiz do problema está na exclusão digital: cerca 
de 40 milhões de brasileiros sequer têm acesso à 
internet (IBGE). É um quadro de injustiça social, mas 
não apenas: quando o Brasil não cria oportunidades 
para aproximar jovens periféricos do protagonismo 
no ecossistema tecnológico, desperdiça oportunida-
des de avançar economicamente. Sem diversidade 
e representatividade, o país se mantém refém de 
soluções menos criativas. 

Esse é o tema da edição do Boletim Phi de março, 
que, aliás, é uma edição de aniversário, de oito anos! 
Aproveitamos para reiterar nossos mais profundos 
agradecimentos às organizações e líderes comuni-
tários por seu trabalho e dedicação e aos  nossos 
doadores que estão ajudando a abrir caminho para 
um país mais justo. Estamos honrados e ansiosos 
para continuar este trabalho juntos por muitos anos.
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Nos 8 anos de Phi, lançamento de vídeo-manifesto e redesign do site
Em 2014, iniciamos uma jornada para inspirar 
abordagens eficientes de doação que pudessem 
realmente interromper as desigualdades enraiza-
das em nossa sociedade. Felizmente, não estamos 
sós. Essa história, que completa agora oito anos, 
está sendo comemorada com o lançamento de um 
vídeo-manifesto sobre a missão do Instituto Phi. 
Além disso, refletindo a evolução do Instituto Phi 
nestes oito anos de vida, nosso site ganha uma 
nova linguagem visual. 

No redesign do site, não há mudança na estrutura, 
mas a navegação se torna mais fluida, trazendo 
ainda mais clareza na comunicação de resultados 
para investidores, parceiros e beneficiários. 

Merecem destaque os infográficos, revelando nú-
meros de investidores sociais, de projetos apoi-
ados e de vidas impactadas, além do perfil dos 
doadores, tipo de recurso financeiro e caracte-
rísticas do público beneficiado. Nestes oito anos, 
movimentamos R$ 136 milhões para o Terceiro 
Setor, impactando a vida de 1,6 milhões de pes-
soas no Brasil. 

Também mais dinâmica, a primeira página do site 
passa a contar com acesso direto à área de notícias 
para dar mais voz aos assuntos do ecossistema 

filantrópico,  disseminar conhecimentos e divulgar 
iniciativas que colaboram para um país mais justo.

“Com essas mudanças reforçamos a transparência e 
acessibilidade a dados relevantes sobre nossa orga-
nização”, destaca a diretora Luiza Serpa. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7YzDv3D1ieg
http://www.institutophi.org.br
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APAGÃo DE mÃo DE oBRA

Há uma projeção de abertura de  

530 mil vagas até 2025, 
sem profissionais preparados para ocupá-las

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (Brasscom)

Déficit de profissionais

Em 2021, houve aumento de   
200% no volume  
aportado nas startups brasileiras

Apenas 20% 
dos profissionais de TI  
são mulheres

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD)

No Brasil, de acordo com os dados 
mais recentes, cerca de

40 milhões de  
pessoas sequer têm 
acesso à internet
Fonte: IBGE

Em startups brasileiras,  

cerca de um terço 
(31,2%) sequer possui 
profissionais 
negros em seu quadro 

de colaboradores

Fonte: pesquisa Mapeamento das Comunidades 2021, da 

Associação Brasileira de Startups (Abstartups)

#INFoRmAPHI

Investimentos em startups 

Desigualdade de Gênero
Desigualdade racial

Exclusão digital
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“A iniciativa faz parte de uma estratégia de impac-
tar milhões de pessoas através do empoderamento 
econômico para quebrar ciclos de pobreza. Há uma 
janela de oportunidade no mercado de profissões do 
futuro. Mas quando se trata do universo de profissões 
emergentes, por exemplo em tecnologia, o percentu-
al de mulheres e negros não é representativo”, com-
pleta Daniela Redondo, diretora executiva do ICCB. 

#PARCERIAPHI

Transportando jovens periféricos para o futuro do trabalho
Na contramão da falta de empregos, o mundo tec-
nológico sofre com um apagão de talentos e estima 
que até 2025 teremos, no Brasil, mais de meio milhão 
de vagas disponíveis sem profissionais capacitados 
para preenchê-las. Esse é o ponto de partida de 
uma nova parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil 
(ICCB) e o Instituto Phi para apoio a iniciativas com 
foco na preparação de jovens em situação de vul-
nerabilidade, especialmente mulheres e negros, na 
área de tecnologia.

Foram selecionadas seis organizações para parti-
cipar deste investimento de cerca de R$ 1 milhão 
que acontecerá em 2022, sendo financiado pela The 
Coca-Cola Foundation. Ao todo, serão oferecidas 301 
vagas em cursos de preparação, sem custo para os 
participantes e, em alguns casos, com ajuda de custo 
para alimentação.

“Esse é um chamado à ação diante da urgência de 
dar protagonismo aos jovens periféricos na inovação 
e na tecnologia brasileira”, destaca a diretora do 
Instituto Phi, Luiza Serpa.

+ de 300 
vagas em  
cursos na  
área de  
tecnologia
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Instituto da Oportunidade Social (IOS)
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Associação Generation Brasil
https://brazil.generation.org/

Na parceria com ICCB e Phi, a Generation ofe-
rece formação para 45 jovens, com foco em 
mulheres, pessoas pardas e pretas, população 
LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, no curso 
de Desenvolvedor Full-Stack Java Jr, com 440h, 
na cidade de Recife e Região Metropolitana 
de Recife. O curso é oferecido em formato 
online e intensivo, combinando habilidades 
técnicas, competências comportamentais e 
mentalidades associadas a profissionais de 
alta performance. De 2019 a 2021, a Generation 
formou mais de 1.300 jovens.

Mais1Code Educação  
Tecnológica
https://mais1code.com.br/

Educação tecnológica e acesso a trilhas forma-
tivas para o desenvolvimento social e econô-
mico de 30 jovens moradores da comunidade 
do Jardim Pantanal, na Zona Leste de São 
Paulo. O projeto, com o nome Reprogramando 
a Quebrada, focará no curso de Desenvolvi-
mento Web.

Ao longo do projeto, com 180h, os alunos te-
rão acesso também a curso de inglês focado 
em desenvolvedores web, onde aprenderão 
de forma básica os termos mais usados no 
mundo tech, facilitando assim o crescimento 
e entendimento dos alunos sobre o conteúdo.

Instituto da Oportunidade 
Social (IOS)
https://ios.org.br/

O projeto vai capaci-
tar 96 alunos dividi-
dos em quatro turmas 
de Montagem e Ma-
nutenção de Compu-
tadores, na unidade 
IOS em Bonsucesso, 
Rio de Janeiro. O pro-
grama é semestral, 
com 300h. Além das 

aulas voltadas às habilidades técnicas, os alu-
nos aprendem o Pacote Office e terão aulas de 
extensão em comunicação, escrita, raciocínio 
lógico, cálculos matemáticos e desenvolvi-
mento de habilidades socioemocionais (soft 
skills). Os jovens também contam com acom-
panhamento psicossocial e o Núcleo atua no 
relacionamento com empresas do setor de 
tecnologia.

#APoIoPHI

Conheça os projetos apoiados
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C o N T I N u A
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Instituto Aliança com o  
Adolescente 
http://www.institutoalianca.org.br/

Com atuação em todo o Brasil e no Peru, o 
Instituto Aliança promoverá o Projeto “Tra-
balhON”, voltado a 40 jovens em situação de 
vulnerabilidade social de Simões Filho (BA), o 
4º município mais violento do país, segundo 
o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 
2021. Do total de vagas, 70% serão destina-
das a mulheres e 100% a negros e indígenas. 
Serão 300h de formação em formato híbrido 
durante cinco meses. Aliada à formação, serão 
realizadas ações de inserção, com incentivo 
ao empreendedorismo.

Todas as Letras
https://www.todasasletras.org/

A organização social que busca inserir pessoas 
LGBTI+ em Tecnologia vai oferecer uma for-
mação em Front-End para 20 jovens LGBTQIA+ 
pretos e/ou indígenas e trans de qualquer 
parte do Brasil, prioritariamente do Norte e 
Nordeste. Esta é a primeira de uma série de 
formações que estarão incluídas no projeto 
em desenvolvimento “Todas Escola” da orga-
nização. O curso será totalmente online, com 
28h, sendo parte ao vivo e material gravado 
de forma complementar. O curso é basea-
do em projetos, desta forma, os estudantes 
concluem a formação com um projeto real 
no portfólio.

Instituto Precisa Ser/ 
Vai na Web
O programa de educação digital avançada vai 
preparar 70 jovens para a profissão de Desen-
volvedor Front-end. São 8 meses, com carga 
horária de 240 horas, sendo para o ensino do 
conteúdo técnico, 20% para aulas de inglês 
técnico e 20% para aulas socioemocionais 
que incluem conteúdo voltado ao empreen-
dedorismo e inovação. Neste projeto, as 70 
vagas serão destinadas para pessoas negras 
(pelo menos 85%) e para mulheres (60%). De-
pendendo de seu desempenho, o jovem é 
convidado a participar de projetos reais com 
grandes clientes no estúdio Vai na Web.

#APoIoPHI Conheça os projetos apoiados
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#PHIENTREVIsTA

‘Reprogramando a quebrada’ com aulas para jovens da periferia

Em dois anos, a Mais1Code transformou a trajetória 
de mais de 500 jovens das periferias através da 
tecnologia. Como alcançou esses jovens? Falando a 
mesma língua que eles. Com o auxílio de empresas 
parceiras e encontros semanais online com profis-
sionais do mercado que atuam como mentores, os 
estudantes passam por um letramento em banco 
de dados, desenvolvimento web, software e outras 
ferramentas, tudo gratuito. Conversamos com Tauan 
Matos, um dos fundadores da edutech, ao lado de 
Diogo Bezerra:

Como nasceu a Mais1Code?

Eu e Diogo crescemos na periferia de São Paulo e 
desde que nos conhecemos, aos 14 anos, empreen-

díamos sem saber que esse era o nome. Vendíamos 
água, icegurt. Mais tarde, fui trabalhar com tecnolo-
gia, Diogo fundou uma escola de inglês. O projeto 
Mais1Code foi idealizado quando um morador da 
comunidade perguntou ao Diogo onde poderia en-
contrar um projeto que ensinasse programação de 
forma gratuita e na mesma linguagem que a dele. 
Chegamos a pesquisar, mas não encontramos nenhu-
ma iniciativa que tivesse conexão com a realidade 
daquele garoto. Queremos impactar o Brasil real, que 
sequer tem computador.

E como chegar a esse Brasil?

Temos parceiros estratégicos. Além mais de 150 ins-
trutores de ensino que atuam de modo voluntário, 
parceiros educacionais e de empregabilidade, temos 
as ONGs parceiras que disponibilizam salas de infor-
mática para quem quer fazer nossos cursos.  Como 
o Instituto Alana, a Base Capão, o Instituto Savic. 
Mais de 500 jovens já participaram do projeto. Al-
guns deles estão fazendo faculdade e os que estão 
trabalhando já geram uma renda de mais de R$ 240 
mil para suas famílias no Brasil. 

Mas como fazê-los acreditar que são capazes?

Essa é uma questão importante. Quando falei para 
minha mãe que tinha desejo de trabalhar como 

desenvolvedor web, ela perguntou “Quem a gente 
conhece que faz isso?”. Mas hoje eu digo: na ausên-
cia de referência, seja você uma referência. Se na 
sua quebrada não tem um programador, seja você 
o primeiro. As mulheres são minoria na tecnologia, 
mas são 60% de nosso público. 

Como o curso funciona?

Quem não conhece nada de tecnologia, passa primei-
ro por um processo que envolve letramento digital 
e identificação de habilidades. A partir daí, partici-
pando de encontros semanais com os mentores, eles 
precisam criar uma solução tech para sua própria 
quebrada, desenvolver protótipos. Na última etapa, 
dependendo do perfil, são orientados a vender a 
solução desenvolvida durante o curso ou ajudados 
a achar emprego numa empresa de tecnologia. 

Quais as expectativas da parceria com o ICCB e Ins-
tituto Phi?

O objetivo é que essa parceria se transforme num 
case para que venham muitas outras depois. Quere-
mos proporcionar autoconhecimento para que esses 
jovens do Jardim Pantanal comecem a sua jornada 
no mundo da tecnologia, que sabemos que é de 
oportunidades. 

TAUAN MATOS
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Neste mês de março, foram inaugurados três labora-
tórios da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro 
equipados pelo Instituto Phi. Com os recursos da 
doação, foram comprados todos os equipamentos 
e materiais, como computadores, iPads, artigos de 
papelaria, eletrônica, elétrica e costura. 

A primeira unidade a ser lançada foi o Ginásio Expe-
rimental Tecnológico, no bairro do Rocha, na Zona 
Norte, e recebeu o nome da cantora Elza Soares, que 
morreu em janeiro deste ano. Na inauguração, nossa 
parceira associada Cristiana Veloso esteve presente, 
junto com o prefeito Eduardo Paes e o secretário 
municipal de Ensino, Renan Ferreirinha. 

Phi equipa três laboratórios do município

81 2 3 4 5 6 7

Ao chegar ao GET, todos foram recepcionados por um 
robô de 2,6 metros de altura. Em seguida, visitaram 
as dependências da escola e conheceram experi-
mentos no laboratório, além da impressora 3D, que 
imprimiu uma imagem miniatura do Cristo Redentor, 
presenteada ao prefeito.

Os outros dois laboratórios equipados pela parceria 
do Phi com a rede municipal de ensino são na E.M. 
Coelho Neto, em Ricardo de Albuquerque, e E.M. 
Cardeal Leme, em Benfica, também na Zona Norte. 
Todos são espaços colaborativos, nos quais a “cultura 
maker”, isto é, “mão na massa”, dá o tom.

#PARCERIAPHI

Gostou do nosso boletim?
Para saber mais sobre a atuação do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br

multiplicando
solidariedade

anos

https://institutophi.org.br/
https://www.instagram.com/instituto_phi/
https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCliutqyHx6gtrKBUQLXOmmQ
https://www.linkedin.com/company/instituto-phi?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:3662120,idx:2-1-2,tarId:1439222871935,tas:instituto+phi

