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CARTA DO CEO

Lembro como se fosse ontem daquele ano de 1995, quando fizemos história ao
criar a primeira Escola de Informática e Cidadania em uma comunidade no Brasil,
no Morro Santa Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nascia ali o
Comitê para Democratização da Informática, um sonho que se espalhou
rapidamente por centenas de periferias em várias cidades do Brasil, alimentando
o desejo de transformar a vida das pessoas com o uso consciente e cidadão da
tecnologia. 

Hoje com o nome de Recode, podemos olhar para trás com orgulho e ver que,
naquela época, já avistávamos a tecnologia como uma ferramenta que faria a
diferença, gerando oportunidades. E assim caminhamos com muita luta, aos
poucos, até chegarmos em todos os estados do país e em mais 11 países,
alcançando mais de 1.8 milhão de pessoas. 

Dessa maneira, abraçamos a diversidade, ajudando aqueles que vivem em
situação de vulnerabilidade social a virarem protagonistas da própria história,
aprendendo, empreendendo e gerando oportunidades para que pretos, indígenas,
pessoas com deficiência, LGBTQIA+, moradores de favelas e periferias
conseguissem ultrapassar a barreira do preconceito e da exclusão digital para
transformar não só as próprias vidas, mas a de suas famílias, comunidades e
regiões onde vivem.

Um constante movimento
Diante de todo o cenário que observamos ao longo do tempo, sabemos que o
mundo mudou e que nada mais será como antes. A cada dia, a tecnologia ganha
mais força e passa a ser fundamental para viver, estudar e trabalhar. A Quarta
Revolução Industrial amadureceu e, assim, recursos e ferramentas como
realidade virtual, programação, biotecnologia, games e internet das coisas
surgem não mais como novidades, mas como parte de uma rotina.
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Imagine, então, como vivem os 75,7 milhões de brasileiros subconectados e
desconectados, apontados pelo estudo “O abismo digital no Brasil“, elaborado
pela consultoria PwC e pelo Instituto Locomotiva? A implementação de boas
ações, acompanhada por políticas públicas, é fundamental para conseguirmos
enfrentar a desigualdade no acesso digital e vislumbrar mudanças
significativas no futuro do nosso país.

Forças somadas por um mundo melhor
Não podemos deixar tanta gente desamparada, sem acesso ou conhecimento
no mundo digital, habilidades necessárias para um futuro de sucesso. Temos
ciência, entretanto, de que não adianta tentarmos sozinhos. Por isso,
precisamos contar com o apoio de parceiros. Sem eles, não teríamos chegado
até aqui e, muito menos, feito a diferença na trajetória de tanta gente. São
empresas, ONGs, bibliotecas e escolas públicas que formam uma imensa
corrente pelo empoderamento digital.

Além disso, temos contado cada vez mais com o talento de colaboradores
engajados. São pessoas de diferentes profissões, sejam anônimos,
programadores, gamers, ex-alunos ou personalidades já conhecidas da
música, da internet e da televisão, que estão aderindo à causa e unindo
esforços para tornar o mundo um lugar mais justo, sustentável,
empoderado e conectado.

E vem mais por aí
A luta não acabou. Queremos estimular uma nova geração de "tech
changemakers", pessoas obstinadas que vão multiplicar o impacto positivo
na sociedade por meio da tecnologia.

Muito obrigado por acreditar nos nossos valores e embarcar conosco nessa
missão especial! Vamos, juntos, mostrar como o empoderamento digital é a
chave para uma sociedade inovadora, tolerante e igualitária. 

Deixo vocês com este relatório, onde mostramos uma parte daquilo que
executamos no ano de 2021.

Cordial abraço,

Rodrigo Baggio
Fundador e CEO da Recode
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QUEM
SOMOS
A Recode é uma organização da sociedade
civil que não para de inovar ao buscar os
caminhos mais eficazes para transformar
vidas pelo empoderamento digital. 

Desde 1995, trabalhamos em parceria com
instituições, comunidades, empresas,
escolas e bibliotecas em todos os estados
brasileiros e em mais 11 países, onde já
alcançamos mais de 1,8 milhão de pessoas.
Por meio de formações virtuais e projetos
que unem tecnologia e educação,
qualificamos jovens e adultos no uso de
ferramentas digitais fundamentais para o
período em que vivemos.

RECODIFICAR vidas por meio da tecnologia.

NOSSA MISSÃO
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APRESENTAÇÃO

A tecnologia da década de 90 era bem diferente daquela que estamos
acostumados atualmente. Os computadores ainda não eram tão acessíveis e a
Internet começava, aos poucos, a se popularizar no Brasil. Diante desse
cenário, Rodrigo Baggio, um empreendedor já engajado em causas sociais,
conseguiu pensar além do lugar comum e projetou: "O digital vai ser a chave
para a transformação da sociedade".

E foi assim que, em 1995, foi fundado o Comitê para Democratização para
Informática (CDI). De uma única Escola de Informática e Cidadania no Morro
Santa Marta, em Botafogo, aquele sonho foi ganhando força, se expandindo e
virando uma realidade.

Hoje com o nome de Recode, a organização da sociedade civil já conta com
mais de 550 Centros de Empoderamento Digital, espalhados por todo o Brasil
e por mais 11 países. Os projetos, trilhas formativas e a metodologia própria
desenvolvida já ajudaram a impactar positivamente a vida de mais de 1.8
milhão de pessoas.

E não para por aí. A Recode está pronta para continuar liderando a causa da
inclusão digital e da transformação social, fazendo com que pessoas em
situação de vulnerabilidade social conheçam o poder da tecnologia e façam o
uso de maneira ética, consciente e cidadã.



Nossa e-topia
Imagine um mundo em que os indivíduos se apropriam da tecnologia para
construir uma sociedade mais conectada e justa. Acreditamos que o
empoderamento digital é a chave para uma sociedade inovadora, tolerante e
igualitária.
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APRESENTAÇÃO

Nosso compromisso
Fazer do uso da tecnologia uma experiência de conexão e mobilização de
indivíduos que, juntos, criam soluções para a sociedade. 

Nosso propósito 
Focamos em criar oportunidades para desenvolver habilidades de
empoderamento digital. Somos um ecossistema de desenvolvimento social que
atua em rede para acelerar o poder de impacto de empresas, organizações e
líderes de comunidades que possuem um sonho em comum: recodificar a vida de
milhões de pessoas.



VALORES QUE
NOS GUIAM

Transparência
A Recode tem um compromisso de
transparência com seus parceiros e com a
sociedade. Por isso, realiza uma série de
avaliações para medir o resultado de nossos
programas e projetos e conhecer o perfil dos
beneficiários.

Colaboração
Por meio da criação e disseminação de
metodologias de formação empreendedora e do
uso de ferramentas digitais, buscamos ampliar o
impacto de facilitadores em comunidades,
escolas e bibliotecas e estimulamos o uso ético,
consciente e cidadão da tecnologia. Juntos,
empoderamos indivíduos para reprogramar
realidades.

Jeito de fazer
Temos uma forma única de estimular uma
cidadania ativa a partir do uso de ferramentas
digitais e do desenvolvimento de competências
socioemocionais do século 21.
Queremos que os indivíduos sejam inspirados,
mobilizados e que tenham suas ideias de
atuação potencializadas a favor do coletivo.
Para isso, desenvolvemos uma metodologia
própria que desenvolve três dimensões da vida
do aluno, que veremos na próxima página com
mais detalhes. 
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METODOLOGIA RECODE

Buscamos incentivar uma cidadania ativa a partir do uso de ferramentas
digitais e do desenvolvimento de competências socioemocionais do século
XXI. Queremos que as pessoas sejam inspiradas, mobilizadas e que tenham
suas ideias de atuação potencializadas a favor do coletivo.

Para isso, nosso jeito de fazer desenvolve três dimensões da vida: eu
(valorização da própria experiência e conhecimento do jovem); nós (empatia
em relação ao outro); todos nós (ética do respeito ao outro e ao planeta). 

Conheça os quatro passos:



56.717
pessoas alcançadas em 2021

1.239
agentes de transformação

6.169
pessoas alcançadas na rede global

em 2021

558
centros de empoderamento digital 

1.845.224
pessoas alcançadas desde 1995

Na Recode, trabalhamos para apresentar as tecnologias e formar agentes de
transformação para que cada um possa impactar a própria vida e a de todos
com quem convive, seja por games, programação, realidade virtual ou
qualquer outra tecnologia.

NOSSO IMPACTO EM 2021 
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ONDE ESTAMOS

Buscamos uma constante expansão para chegar a cada vez mais pessoas em
todo o mundo e ampliar nossa corrente de "tech changemakers", pessoas que
vão utilizar a tecnologia para propagar boas ações e impactar positivamente a
rotina das comunidades e regiões onde vivem.

Para isso, contamos com uma vasta rede de atuação, presente em todos os
estados brasileiros, no Distrito Federal e em mais 11 países: 
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ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, GUATEMALA, HONDURAS, PANAMÁ,
COSTA RICA, EL SALVADOR, VENEZUELA, COLÔMBIA, CHILE E

PORTUGAL.



CENTROS DE
EMPODERAMENTO
DIGITAL

O acesso à internet no Brasil avança, mas
revela diferenças sociais importantes,
infelizmente um em cada quatro brasileiros
não têm acesso à internet em sua
residência. Muitos jovens desejam se
qualificar, porém, esse acesso muitas vezes
não chega até eles. Ao participar da nossa
rede, juntos podemos contribuir e mudar
essas realidades.

Como CED (Centro de Empoderamento
Digital), as organizações contribuem para
estimular o uso das tecnologias e da
formação cidadão. Juntos, apresentamos
novas possibilidades de futuro e
desenvolvimento pessoal e profissional para
transformar vidas.

Não seria possível recodificar tantas vidas
com o empoderamento digital se não
tivéssemos ao nosso lado uma grande rede
de parceiros, que compartilham essa causa
tão importante. 
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VEJA NA PRÓXIMA PÁGINA A DIVISÃO
DOS NOSSOS CEDS ATIVOS POR
REGIÃO GEOGRÁFICA.



Divisão por região no Brasil:

Sudeste
50%

Nordeste
19.7%

Norte
15.9%

Sul
10%

Centro-oeste
4.3%

CENTROS DE
EMPODERAMENTO DIGITAL
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Temos CEDs em todos os estados do Brasil:



FORMAÇÕES

A Recode oferece um ambiente de
aprendizagem moderno, que pode ser
acessado virtualmente por qualquer
dispositivo com acesso à internet. Em 2021,
criamos novas trilhas para o
empoderamento digital, além de atualizar
aquelas formações mais relevantes para
ajudar na capacitação e na requalificação.
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CONHEÇA AS FORMAÇÕES
OFERECIDAS NA PLATAFORMA EM
2021 NAS PRÓXIMAS PÁGINAS. 



FORMAÇÕES
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Análise de Dados com Ferramentas de
Business Intelligence
Tem como objetivo capacitar os
participantes na criação de relatórios e
indicadores utilizando ferramentas de
Business Intelligence, como Power BI,
Google Data Studio e Qlik Sense.
Carga horária: 60h

Metodologia Recode
Neste curso, o educador conhece os
passos que compõem a metodologia
Recode e as referências que a embasam.
Carga horária: 10h

Mediação de leitura para profissionais de
bibliotecas
Um conjunto de dez oficinas
desenvolvidas especialmente para os
profissionais de bibliotecas, em uma
parceria da Recode com o Instituto
Interdisciplinar de Leitura – (PUC-Rio).
Carga horária: 100h
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Tecnologias para o futuro
Apresenta as tecnologias em crescimento
e como elas poderão ser utilizadas para
benefício da sociedade, planejando a
resolução de problemas e idealizando
projetos.
Carga horária: 40h

ProgramAção
Apresenta os conceitos básicos da
programação e da criação de aplicativos
através da ferramenta APP Inventor do
MIT.
Carga horária: 40h

Criando Infra na Nuvem
Desenvolve competências técnicas para a
criação de infraestrutura em nuvem e para
melhorar a comunicação entre times,
usando os conceitos de ferramentas de
DevOps.
Carga horária: 40h

FORMAÇÕES
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Desenvolvimento Web (Básico)
Desenvolve competências técnicas para a
criação de aplicações web utilizando
conceitos e tecnologias atuais do mercado
de trabalho.
Carga horária: 40h

Desenvolvimento Web (Intermediário)
Ensina um novo paradigma de
programação e construção de interfaces
com a biblioteca React.js, além de
apresentar conceitos, formas de instalação
e linguagem específica.
Carga horária: 40h

Marketing Digital
Capacita os participantes na criação de
estratégias de comunicação na internet
para alcançar possíveis clientes, audiência
ou comunidade por meio da utilização de
diferentes canais, como e-mail, blog,
mídias sociais e sites.
Carga horária: 46h

FORMAÇÕES
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Reprogramando o seu Futuro
Desvenda como a tecnologia, ações de
empreendedorismo e a elaboração de
projetos podem contribuir para o
desenvolvimento pessoal e profissional.
Carga horária: 52h

Ferramentas Digitais para o 
Mercado de Trabalho
Oferece conhecimento sobre o uso de
ferramentas fundamentais para o dia a dia
de trabalho, como Word, Excel e Power
Point.
Carga horária: 56h

Gestão e Empregabilidade
Desenvolve competências digitais que
podem ajudar na busca por um emprego,
como práticas para a criação de um
currículo e o uso de ferramentas para
autogestão do tempo.
Carga horária: 40h

FORMAÇÕES
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Desenvolvimento de Games (básico)
Mostra quais áreas estão envolvidas no
desenvolvimento de um jogo digital e
como o participante pode ingressar em
cada uma delas.
Carga horária: 40h

Desenvolvimento de Games
(intermediário)
Aborda os principais conceitos de
desenvolvimento de jogos com a  Unity,
além de mostrar ferramentas para
expandir os conhecimentos sobre
microgame de plataforma 2D.
Carga horária: 40h

Jornada Inspiracional da Metodologia
Recode
Apresenta conceitos relacionados à
educação integral, ao pensamento
freiriano, e à cultura digital, que nos
inspiram e respaldam nossas ações pelo
empoderamento digital.
Carga horária: 10h

FORMAÇÕES



PROJETOS
REALIZADOS EM
2021

A Recode se uniu a parceiros para fortalecer
o empoderamento digital e ampliar o
impacto positivo que o uso consciente e
cidadão da tecnologia pode gerar. 

Não podemos deixar de agradecer a todas
as organizações que partilharam conosco o
sonho de fazer a diferença na sociedade.
Graças às parcerias, milhares de pessoas
descobriram o mundo digital, se
capacitaram, requalificaram ou
desenvolveram novas habilidades.
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CONFIRA ALGUNS DOS PROJETOS
QUE LANÇAMOS E EXECUTAMOS NO
ANO.



O projeto de empregabilidade da Recode que forma gratuitamente
programadores full stack juniores chegou ao terceiro ano com resultados
expressivos. Mais de 80% dos alunos formados em 2021 já estão trabalhando
com tecnologia, recebendo, em média, salários acima de R$ 4 mil. Todos os
demais ainda estão participando de processos seletivos e esperam receber
boas notícias em breve.

O impacto foi tão positivo que, para as turmas que se formam em 2022,
ampliamos para oito o número de cidades contempladas, reunindo 360
futuros desenvolvedores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife,
Salvador, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Para chegar até os
selecionados, realizamos um hackathon muito especial, onde 1.300 pessoas
aceitaram o desafio de criar protótipos de soluções tecnológicas para
problemas que vêm atingindo diversos grupos pertencentes às minorias da
sociedade brasileira. Ao todo, foram desenvolvidas 180 soluções de impacto.

Além de trabalhar as competências técnicas, o Recode Pro desenvolve as
habilidades socioemocionais, fundamentais para o mercado de trabalho e para o
empreendedorismo. O projeto valoriza a diversidade ao selecionar jovens de alto
potencial que tiveram oportunidades limitadas por sua condição individual e
social.

Isso tudo só é possível em função da parceria com Accenture, Michael Page,
CashMe, BTG Pactual, Adyen e Instituto Alok. Nós e os "recoders" agradecemos
por terem ajudado a fazer a diferença na vida desses jovens talentos da
programação!

RECODE PRO
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A pandemia acelerou a necessidade da inclusão digital, criando um abismo
entre as escolas públicas e particulares. Para conectar os jovens em situação
de vulnerabilidade social, ao trabalho ou ao empreendedorismo, a Recode se
uniu ao UNICEF para distribuir 269 kits de conectividade a jovens de favelas
do Rio de Janeiro e de São Paulo. Cada estudante recebeu um smartphone
com cartão de acesso à internet, além de uma cartilha e itens de proteção
contra a covid-19.

Além de poder acompanhar as aulas remotamente, os jovens também
puderam participar de duas formações gratuitas da Recode: “Ferramentas
digitais para o trabalho” e “Tecnologias para o futuro”.

A iniciativa atendeu 144 jovens do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio,
em parceria com a ONG Redes da Maré e com o Instituto Vida Real, e 125
estudantes atendidos pelo Projeto Viver e pelo Centro de Educação Popular
(Cepensa), nas comunidades de Paraisópolis e Vila Santa Inês, em São Paulo.

KITS DE CONECTIVIDADE 
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JANELAS PARA O AMANHÃ

O Janelas para o Amanhã é um projeto realizado em parceria com a Petrobras,
em que estão sendo doados mais de 9.000 computadores para escolas
públicas de Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. 

O projeto prevê a capacitação em tecnologia para cerca de 2.200 alunos e
2.000 professores de 280 escolas públicas, com potencial para ampliar o
acesso digital a mais de 50.000 estudantes dos ensinos fundamental e médio.
Foram realizados treinamentos com professores que atuam no Ensino
Fundamental, visando aprimorar o uso da tecnologia digital na prática
pedagógica. 

Já os estudantes do Ensino Médio puderam participar de trilhas formativas
gratuitas sobre o uso da tecnologia como algo transformador, ajudando no
ingresso ao mercado de trabalho. 

As formações contam com o acompanhamento de educadores sociais, que
promovem encontros socioeducativos, e um gestor de comunidades, que
facilita processos interativos com as escolas.

RECODE ESCOLAS
PROMOVENDO IMPACTO EM ESCOLAS
PÚBLICAS 
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Não podíamos deixar o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo
Freire, passar em branco. Para homenagear aquele professor cujas ideias
tanto inspiraram a nossa metodologia, realizamos no mês de setembro o
evento “Recodificando Paulo Freire”.

Foram três painéis que reuniram especialistas, jovens, educadores sociais e
integrantes da equipe Recode para refletirem sobre três temas: Recodificando
a sociedade; Recodificando a realidade; Recodificando a própria história.

Entre os convidados estiveram a diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire,
Ângela Biz Antunes, e o presidente do Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento, Tião Rocha.

CENTENÁRIO DE PAULO
FREIRE
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A já consolidada parceria entre a Recode e a Microsoft proporcionou em 2021
mais uma edição do DigiGirlz. O programa, que tem como objetivo incentivar a
capacitação e a participação de mulheres na área de tecnologia, contou com
um dia inteiro dedicado a mentorias, palestras e o desenvolvimento de
projetos para as 30 participantes selecionadas, que foram desafiadas a usar
tecnologia para ajudar a solucionar algum problema da sociedade.

A dupla que mais se destacou foi formada por Suiany Mendonça e Lígia
Shimizu, que idealizaram o "Mãe na Rede", um aplicativo para criar uma tríade
entre mães, babás independentes e empresas, em um modelo de negócio que
consiste na dedicação de uma parte da verba da empresa para a contratação
das babás como apoio para as mães que estão se qualificando.

DIGIGIRLZ
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PREPARE-SE PARA VOLTAR

Em parceria com a Microsoft, lançamos uma nova edição do projeto "Prepare-
se para Voltar", que oferece trilhas para o empoderamento digital de adultos
que querem voltar ao mercado de trabalho. Mais de 43.000 pessoas
acessaram as formações, que renderam 368 horas de duração.

Todas as trilhas formativas foram gratuitas, totalmente online e renderam
certificados aos concluintes, ajudando na requalificação profissional e a
enriquecer o currículo de milhares de pessoas. Dessa forma, desenvolvemos
suas habilidades digitais e aumentamos suas chances no mercado de
trabalho.
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CONECTANDO SEU FUTURO

A Recode e a Meta promoveram em 2021 mais uma edição do "Conectando
seu Futuro", projeto que oferece trilhas formativas gratuitas para estimular
pessoas em situação de vulnerabilidade a pensarem temas ligados ao
empreendedorismo social, cívico e de impacto, promovendo a transformação
por meio de tecnologias.

Foram alcançadas 40.821 pessoas, com 11.241 participantes concluindo pelo
menos 40 horas de formação entre as 12 opções disponíveis. As foramções
eram: Análise de Dados com Ferramentas de Business Intelligence, Criando
infra na Nuvem, Desenvolvimento de Games Básico, Desenvolvimento de
Games Intermediário, Desenvolvimento Web Básico, Desenvolvimento Web
Intermediário, Ferramentas Digitais para o Trabalho, Gestão e
Empregabilidade
Marketing Digital, Programação, Reprogramando seu Futuro e Tecnologias
para o Futuro.

Também foram realizados eventos virtuais, como o "Conectados Somos 10",
que celebrou a longevidade da iniciativa e reforçou a necessidade do
empoderamento digital por meio de palestras e debates com especialistas em
tecnologia.

Outro destaque ficou por conta da iniciativa Games4Good, onde promovemos
as formações de Desenvolvimento de Games (básico e intermediário) com um
hackathon virtual. O desafio reuniu mais de 500 pessoas e gerou 29
protótipos de jogos eletrônicos com propósito.

RECODE EDUCA
12 FORMAÇÕES  INOVADORAS COM
METODOLOGIA PRÓPRIA
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JORNADA DE EMPREGABILIDADE
E PROGRAMAÇÃO 

Em parceria com a Prudential, realizamos uma jornada completa para inspirar
os participantes que sonham em entrar no mercado de trabalho e trabalhar
com programação. Os inscritos puderam realizar trilhas formativas da Recode,
como "ProgramAção", "Gestão de aplicativos de impacto", "Gestão e
empregabilidade" e "Desenvolvimento de sistemas web" (básico e
intermediário), em uma carga horária que chegou a 240 horas.

Todas as formações foram 100% online, gratuitas e disponibilizaram
certificados reconhecidos por grandes empresas, ajudando a enriquecer o
currículo profissional dos formados.
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Uma parceria com a Engie viabilizou a implementação de um Centro de
Empoderamento Digital na cidade de Umburanas, no norte do estado da
Bahia, na região do semiárido. De maneira conjunta, possibilitamos que o
Fórum da Cidadania recebesse a comunidade para ter acesso gratuito ao
empoderamento digital.

Em uma região onde o acesso à internet era, até então, limitado, foi montada
uma estrutura onde os participantes receberam o empréstimo de tablets e,
assim, aprenderam sobre tecnologia com as trilhas formativas da Recode.

Como fruto desse projeto, já foram capacitadas mais de 100 pessoas, com os
números aumentando a cada período.

CED UMBURANAS 
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HISTÓRIAS DE
SUCESSO
Um dos grandes motivos de orgulho na
Recode é constatar, na prática, que as
trilhas formativas, a metodologia e os
projetos desenvolvidos com os parceiros
geram impacto real e direto na vida de
pessoas em situação de vulnerabilidade
social, de suas famílias e comunidades.

VEJA NAS PÁGINAS A SEGUIR ALGUMAS
DAS HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
DOS NOSSOS "RECODERS".
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FILÓSOFO ENCONTRA NO RECODE PRO UMA
CARREIRA EM TECNOLOGIA: “MINHA VITÓRIA
REFLETE A LUTA COLETIVA DO POVO PRETO”

Nem mesmo a violência diária do bairro onde morava, no Rio de Janeiro,
impediu o filósofo Wellington Miranda de alcançar o sonho de uma nova
jornada profissional. Aos 28 anos, o jovem superou as dificuldades de acesso
à internet, impostas por ações de criminosos da região em que vivia, para
concluir com sucesso o Recode Pro e conseguir um trabalho em uma empresa
de tecnologia.

Para entender a mudança brusca na carreira, é preciso voltar no tempo.
Wellington nasceu em Belém, no Pará, mas chegou a Niterói, no Rio de
Janeiro, ainda criança, onde a mãe buscava oferecer um futuro melhor ao filho.
Já na adolescência, foi morar na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio,
começando a trabalhar aos 15 anos como jovem aprendiz.

No momento em que já havia se formado em filosofia, veio uma nova vontade:
buscar um caminho na tecnologia. Com essa ideia em mente, começou a
procurar por cursos na internet, chegando ao Recode Pro, que estava com
inscrições abertas para as turmas de 2020, que formariam novos
programadores. Até que, lendo sobre o projeto no site, acabou se deparando
com o depoimento de uma amiga, que havia participado da edição anterior:
“Bati um papo com ela e, escutando aquela experiência, descobri no que me
projetar naquele ano tão difícil”, destaca.

Através de um processo seletivo com mais de 10 mil participantes, que
envolvia a realização de dois cursos virtuais, um hackathon e uma entrevista
individual, o filósofo foi ultrapassando cada barreira e conseguiu ser
selecionado para o projeto. Mas, as dificuldades não pararam por aí. Por conta
de um confronto entre o crime organizado, o jovem passou por problemas de
acesso à internet, uma vez que o constante furto de cabos e as tentativas
ilegais de imposição de provedores de baixa qualidade o impediam de ficar
conectado.
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FILÓSOFO ENCONTRA NO RECODE PRO UMA
CARREIRA EM TECNOLOGIA: “MINHA VITÓRIA
REFLETE A LUTA COLETIVA DO POVO PRETO”

“Isolados das ruas, isolados das redes, o que seria do meu povo se não
aprendêssemos a (re)existir? Nos primeiros meses, ia para a casa de vizinhos e
amigos que me acolhiam todos os dias pela manhã. Depois, investi em um pacote
de internet 3G até o fim do curso. Um amigo pagava um mês, enquanto outra
amiga me deu um telefone moderno para rotear à rede”, conta Welington.

E todo o esforço foi recompensado. Além de se formar programador,
Welington participou da feira de talentos promovida pela Recode e atraiu a
atenção da Shell. Agora morando em Taquaruçu, no Tocantins, vem atuando
como analista de dados da área financeira.

“Não acredito em mérito individual. Minha vitória reflete a luta coletiva do
povo preto. Represento Wilsiane, Denise, Martina, Luiz, Lara, Victória, Lucas e
muitos outros que me querem o bem. Não que isso seja de fato uma vitória,
represento os 3% das pessoas em situação de vulnerabilidade e tenho
consciência disso. Minha luta é para que os outros 97% tenham direto a uma
existência digna e não violenta”, finaliza.
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“VOU ATÉ VENDER UMAS GALINHAS PARA
COMPRAR UM TABLET”, VIBRA TRATORISTA
APÓS APRENDER INFORMÁTICA

A realidade de José Neto Oliveira de Souza sempre foi distante da tecnologia.
Sem celulares modernos, computador ou outros equipamentos eletrônicos
mais sofisticados, o morador de Umburanas, no interior da Bahia, se dedicava
a operar tratores agrícolas. Até que veio a pandemia e, desempregado, Zé
Neto, como é conhecido na região, percebeu, em projeto da Recode em
parceria com a Engie, que o mundo digital ainda pode transformá-lo, mesmo
aos 46 anos.

O encontro do tratorista com a informática começou à moda antiga. Ele nem
imaginava que um panfleto que receberia na rua seria tão importante para
uma requalificação profissional: “Coloquei os óculos e percebi que tinha um
curso acontecendo na cidade. Já que estava dentro de casa a maior parte do
tempo, sem fazer nada, pensei em fazê-lo”, conta Zé Neto.

Graças a uma parceria com a Engie, a Recode levou o empoderamento digital
gratuitamente para o município baiano. O Fórum da Cidadania de Umburanas
foi equipado com internet e todas as ferramentas necessárias para que os
moradores pudessem ter desde o primeiro contato com a informática até
temas como gestão de projetos e modelagem de aplicativos, desenvolvimento
de competências digitais para o mercado de trabalho ou para a vida pessoal.
Para a primeira turma, foram selecionados neste semestre 40 participantes,
dentre eles, Zé Neto.

A ausência do acesso à internet em casa não impediu o tratorista de aprender.
Através de um tablet, emprestado pelo projeto, ele pôde realizar toda a
formação de maneira remota. Quando tinha dúvidas ou precisava enviar ou
receber alguma informação, era só ir no ponto de apoio e, seguindo os
protocolos sanitários de segurança, conversava com o time de educadores. O
resultado foi positivo.
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“VOU ATÉ VENDER UMAS GALINHAS PARA
COMPRAR UM TABLET”, VIBRA TRATORISTA
APÓS APRENDER INFORMÁTICA

“Aprendi coisas que jamais imaginei. Eu não sabia nada de informática. Não
fazia ideia do que era on-line, off-line e nunca tinha visto um tablet na vida.
Agora, sei mexer em e-mail, montar currículo e como me comportar em
entrevistas de emprego. Recebi boas dicas”, comemora ele, que nunca havia
recebido um certificado.

E não para por aí. O gosto pela tecnologia foi tão grande que Zé Neto
pretende fazer um “upgrade” e concluir outras formações da Recode: “Quero
continuar estudando e conhecendo o mundo digital. Vou até vender umas
galinhas para comprar um tablet”, planeja. 
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APÓS GANHAREM CASA DE ALOK, JOVENS
GAMERS RECEBEM FORMAÇÃO E MENTORIA
GRATUITAS DA RECODE

A vida do jovem gamer Calleby Rodrigues, de 18 anos, tem passado por uma
profunda transformação nos últimos anos. Depois de ganhar uma casa de
Alok, ele e o irmão, Caíque Sousa, de 17 anos, foram contemplados com uma
jornada educacional completa da Recode, com direito a cursos gratuitos de
tecnologia e mentorias com profissionais experientes do setor. Tudo para que
os dois possam chegar ainda mais preparados para o mercado de trabalho.
Natural da cidade de Canto do Buriti, no Piauí, Calleby sempre foi apaixonado
por jogos eletrônicos. Ao acompanhar as lives que Alok realiza sobre Free
Fire, game de ação e aventura de “battle royale”, acabou tendo a
oportunidade de ficar mais próximo do artista, que se encantou com a
desenvoltura e a história do jovem, que morava em uma casa de apenas um
quarto junto com outras quatro pessoas.

Até que, em 2020, veio a grande surpresa. O músico apadrinhou o rapaz,
dando não só computador, celular e toda a estrutura para que ele pudesse
continuar jogando e se especializando ainda mais nos games como construiu
uma casa nova para a família em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia.

Mas, não podia parar por aí. Com um grande potencial no mundo dos jogos
eletrônicos, onde pratica Free Fire e realiza lives, Calleby ainda buscava um
maior direcionamento na carreira que está por vir. Assim, em iniciativa inédita,
em parceria com o Instituto Alok, a Recode montou uma formação totalmente
personalizada para que ele e o irmão, Caíque, pudessem se qualificar em
temas que serão fundamentais, não só para a profissão que cada um escolher,
como para uma sociedade inclusiva e empoderada, como inteligência artificial,
ferramentas digitais, realidade virtual e desenvolvimento de games com
propósito.
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APÓS GANHAREM CASA DE ALOK, JOVENS
GAMERS RECEBEM FORMAÇÃO E MENTORIA
GRATUITAS DA RECODE

Além de seguirem normalmente o currículo escolar, os irmãos realizam os
cursos direcionados da Recode por meio de um ambiente moderno e
totalmente virtual. Há, ainda, um encontro semanal por videoconferência com
um educador, que tira as dúvidas e faz as orientações para os próximos
passos. Os meninos também conversam regularmente com profissionais
experientes do mercado de trabalho, que atuam como mentores e colaboram
com esse processo de qualificação.

Para Calleby, a formação da Recode pode ser importante para que,
futuramente, a família possa utilizar o conteúdo tecnológico aprendido para
ajudar a multiplicar o impacto social entre os mais jovens: “A gente tem
muitas questões importantes para tratar na sociedade, como racismo,
homofobia e bullying. Usar a internet, onde o jovem está mais conectado, e a
tecnologia para passar a mensagem certa, pode fazer com que sejam
alcançadas mais pessoas e a gente possa fazer um mundo melhor”, ressalta
Calleby. “Estou ansioso. Aprender é sempre bom”, finaliza o irmão, Caíque.
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DEPOIMENTOS
“Hoje eu sou programadora full stack e sei que
as crianças do meu bairro me vêem como uma
motivação, pois é muito difícil uma moradora
de comunidade trabalhar em um banco tão
grande”

Nayara Suelen (SP) - formada pelo Recode Pro e
contratada pelo Itaú

"O projeto da Recode é importante porque
habilita as pessoas para o mercado de trabalho

com formações gratuitas, de qualidade e com
certificação de peso, além de aproximar cada

vez mais a comunidade ao oferecer atividades
ou ações diferenciadas" 

Marta Diniz (PE) - chefe da Unidade de Bibliotecas
Públicas Municipais de Pernambuco
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DEPOIMENTOS

"Nossa parceria com a Recode ampliou ainda
mais a força que as bibliotecas públicas
possuem para estimular o desenvolvimento
pessoal e a qualificação profissional de cada
cidadão" 
Carola Matarazzo 
Diretora executiva do Movimento Bem Maior

"Muito feliz e honrado em ser o embaixador de
um projeto tão relevante e tão transformador"
Márcio Garcia
Ator, apresentador e embaixador da Recode

“Os protótipos que eu vi e as ideias que os
participantes do Desafio Games4Good tiveram
foram surpreendentes. Vamos mudar este país
através da tecnologia”
Tiago Leifert
Jornalista e embaixador de games da Recode

"A parceria com a Recode é extremamente
importante para trazer a capilaridade que
necessitamos para executar o nosso trabalho.
Precisamos estar presentes nas comunidades,
onde as pessoas que estão em situação de
vulnerabilidade moram"
Lúcia Rodrigues 
Líder de Filantropia da Microsoft Brasil
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RESULTADOS

Temos uma prática de total transparência
com os parceiros e com a sociedade. Para
isso, realizamos avaliações constantes para
entender o que vem funcionando e como
podemos agir para fazer a diferença na vida
das pessoas. 

Nossas avaliações combinam métodos
quantitativos e qualitativos, ocorrendo da
seguinte forma:

1
Monitoramento de indicadores de processos
referentes à formação da Recode (números
de participação e conclusão em nossos
cursos) e ao acesso dos jovens a novas
oportunidades (estudo, trabalho e
empreendedorismo);

2
Levantamento de indicadores de resultados
referentes às competências desenvolvidas
pelos participantes por meio das formações
e à satisfação com o conteúdo e
metodologia aplicada.
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CADASTROS EM 2021

Em 2021, houve um total de 58.005 cadastros nas 3 plataformas da Recode no
Brasil e global:

Divisão dos cadastros entre o Brasil e os países da rede global: 

A grande maioria dos usuários da plataforma é de alunos. Temos em média 5%
de educadores nas plataformas Recode. 
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Plataforma Recode
81.8%

Plataforma Recode Pro
15.6%

Plataforma Escolas
2.6%

Brasil
87%

Rede Global
13%



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Segue o perfil sociodemográfico dos cadastrados no Brasil e nas três
plataformas, em 2021, com o perfil aluno (N=49.015 alunos), ressaltando que
as pessoas tinham o direito de não querer responder (NQR) qualquer
pergunta:
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Homem (cis + trans)
51%

Mulher (cis + trans)
48.2%

NQR
0.6%

Não
65%

NQR
32.7%

Sim
2.3%

Gênero: 

Deficiência: 



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
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Raça/etnia:

Parda
42%

Branca
37.3%

Preta/Negra
17.2%

Amarela
2%

Sem trabalho
52.1%

Com trabalho
47.1%

NQR
0.7%

Situação laboral:

ALUNOS DO BRASIL



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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Distribuição por região do Brasil:

ALUNOS DO BRASIL

Sudeste
50.6%

Nordeste
29.2%

Sul
8.8%

Norte
6.6%

Centro-oeste
4.7%



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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0 5.000 10.000 15.000

Ensino Fundamental completo 

Ensino Fundamental em andamento 

Ensino Fundamental incompleto 

Ensino Médio completo 

Ensino Médio em andamento 

Ensino Médio incompleto 

Ensino Médio, mas não especificou 

Graduação completa ou mais 

Graduação em andamento 

Graduação incompleta 

Graduação, mas não especificou 

Matriculado em uma instituição, mas não especificou o nível 

Não está estudando/matriculado e não especificou a escolaridade 

Técnico e/ou profissionalizante em andamento 

NQR 

Situação educacional:

ALUNOS DO BRASIL



DESTAQUES DA AVALIAÇÃO
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Ao concluir as trilhas, os concluintes são convidados a responder um
questionário, que avalia todo o processo percorrido ao longo da formação,
assim como possíveis contribuições em suas vidas. 

Essa avaliação é realizada respeitando o direito dos participantes de quererem
ou não responder qualquer pergunta, com a opção NQR – não quero
responder. Além disso, a Recode acata as orientações legais de coleta e uso
das informações, preservando o anonimato.

Confira os resultados de 2021, a partir do número de respostas do indicador e
o resultado proveniente da média das respostas de todas as contribuições das
formações em alguns aspectos de suas vidas:

Avaliação da plataforma dos cursos:

Indicadores Respostas Resultado

O visual do material (ex: telas,
vídeos, etc) N= 21.024 8,1

A facilidade de compreensão
do material N= 21.027 8,1

A navegabilidade na
plataforma N= 21.030 7,9

As atividades realizadas ao
longo do curso N= 21.019 8,1

ALUNOS DO BRASIL



DESTAQUES DA AVALIAÇÃO
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Contribuição do curso para aprimorar as condições de acesso ao mercado de
trabalho/emprego:

Indicadores Respondentes Resultado

“Turbinar” o currículo N= 17.254 7,9

Sentir-se mais confiante na
busca por emprego N= 20.638 7,9

Sentir-se mais confiante na
busca por emprego na área de

tecnologia
N= 20.695 7,8

Abrir o próprio negócio N= 8.612 7,6

Abrir o próprio negócio na
área de tecnologia N= 8.648 7,5

Explorar novas oportunidades
de geração de renda (ex:
trabalhos de consultoria,

trabalhos autônomos,
freelancer...)

N= 20.624 7,8

ALUNOS DO BRASIL



DESTAQUES DA AVALIAÇÃO
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Contribuição do curso para impactar a vida comunitária:

Indicadores Respondentes Resultado

Ajudam alguém da sua comunidade
usando algo que aprendeu no curso N= 20.606 7,8

Promovem ações cidadãs na sua
comunidade N= 20.510 7,6

Promovem ações na sua comunidade
através da tecnologia (ex: ações através

das redes sociais)
N= 20.547 7,6

Pensam soluções usando tecnologia para
resolver algum problema de sua

comunidade
N= 7.852 8,0

Desenvolvem e aplicam essas soluções
tecnológicas para resolver algum problema

de sua comunidade
N= 7.838 7,9

Indicação dos cursos aos amigos e satisfação:

Indicadores Respondente
s Resultado

Indicação dos cursos N= 20.800 8,1

Satisfação com os cursos N= 20.812 8,2

ALUNOS DO BRASIL



Como uma organização da sociedade civil, temos o cuidado em empregar
os recursos financeiros de maneira eficaz para que nossos projetos
cheguem até os participantes e façam a diferença na vida da sociedade,
causando um efeito transformador a partir do empoderamento digital.

Sendo assim, é nosso dever ter total transparência para que apoiadores,
patrocinadores, colaboradores e todos os "recoders" possam saber
integralmente como trabalhamos. Em 2021 nós seguimos na missão de
aproximar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social da
capacitação, da empregabilidade e de uma verdadeira transformação de
vida.

Durante o ano de 2021, a Recode registrou receita operacional líquida
de R$ 5.437.544,28. Esses recursos foram empregados para manter
nossos compromissos com parceiros, patrocinadores e colaboradores,
que ajudam a ampliar o impacto positivo da inclusão e da promoção
da diversidade.

Para mais detalhes sobre as demonstrações financeiras, clique aqui.

RESULTADOS
FINANCEIROS
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https://drive.google.com/file/d/15cdGobtWU-OFvAgMLUMaE85Y66_5kwF-/view?usp=sharing


IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL

Nossa sociedade não tem mais espaço para ações que prejudiquem o meio
ambiente. A sustentabilidade caminha junto com o empoderamento digital.
Nesse caminho, a Recode possui uma parceria de longa data com a ReUrbi,
empresa especializada na gestão de resíduos eletroeletrônicos. Com o
descarte correto dos materiais, contribuímos para a redução da emissão de
gases e metais tóxicos, além de oferecer equipamentos reciclados acessíveis
aos nossos parceiros.

Confira os números dessa parceria que começou em 2013:
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305,84
toneladas de equipamentos

eletônicos foram coletados desde
o início da parceria, em 2013 

808
equipamentos foram removidos e

doados em comodato para
instituições parceiras da Recode

31
projetos da Recode foram

atendidos durante a parceria

+30
toneladas de equipamentos
eletrônicos foram coletados

somente em 2021

135.000
pessoas foram impactadas com a
parceria Recode + Reurbi desde

2013



PARCEIROS DE 2021
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Levar empoderamento digital para a sociedade é uma missão que a Recode
compartilha com diversos parceiros, que são fundamentais para o sucesso de
nossa atuação. Obrigado por fazerem parte dessa prática inovadora e
fundamental para a construção de um mundo melhor!




