


Tauan�Matos
CEO - Especialista em

desenvolvimento de

franquias de alto padrão 

Priscila�Santos
COO - Ativista social,

criadora da Amigas da

Comunidade 

Diogo�Bezzera
CMO - Formado em

Marketing, Jovem líder

das Americas e fundador

da Escola de Inglês 4WAY 

Team�Mais1Code

Danielle��Brito
COORDENADORA

EDUCACIONAL -

Engenheira de Produção 



Conselho Consultivo 

SHIRLEY
SCHNEIDER

Co-Founder and
Director

Treinamento e orientação

profissional .

WALMIR
TORRENTE
CTO- BitOne

Bitone é uma empresa

situada no brasil e na

california, venda de sistemas

para bancos 

MARCIO MINUZZI
Co-Founder at

Escola Conquer

Entrepreneur at Top2You:

Life-changing connections |

Former executive L'Oréal &

Novartis in Brazil 

FABIO EGAMI
IT Infrastructure 

Manager at Rabobank

International Brasil

ANDREZA ROCHA 
CEO Afroya Tech Hub

Planejamento de eventos  

 Diversidade e inclusão

Gestão de conteúdo

corporativo

Desenvolvimento web

 



Instrutores 

Nossos Instrutores já trabalharam nas seguintes empresas



Problemas / Dificuldades

FALTA DE
INFRAESTRUTURA

NA QUEBRADA

Um grande problema

que existe é a falta de

estrutura para o

aprendizado dos

jovens como

Notebook e Internet,

e .... 

DESEMPREGO NA
QUEBRADA

Há mais de 13 milhões de

desempregados no Brasil,

mas no setor de

tecnologia 

falta mão de obra

qualificada que preencha

os requisitos para as vagas.

A estimativa é que o

mercado abra 70.000

vagas por ano até 2024

para profissionais

diferenciados no mercado

de tecnologia.

FALTA DE
EDUCAÇÃO TECH

NA QUEBRADA

Como já  é do

conhecimento social

de todos não existem

programas de

educação tech nas

regioēs carentes de

qualquer quebrada

das grandes e

pequenas cidades.

COLONIZAÇÃO NA
QUEBRADA

Colonização da

quebrada por

empresas de

tecnólogias que

formam jovens

somente

desenvolvimento para

seus interesses

comerciais.

( fonte: brascom / Canal Tech)



Mercado Tech / Oportunidades

DEMANDA DE 70 MIL
PROGRAMADORES

PORÉM SÓ SE FORMA
46 MIL

Elas são minoria nos

cursos de ciências e

tecnologia nas faculdades

e correspondem a apenas

17% do total de

programadores -- ou seja,

ficam fora de uma das

carreiras mais promissoras,

que oferece boas

perspectivas de

remuneração, ascensão

profissional e visão de

novos negócios.

APENAS 17% DOS
PROGRAMADORES

SÃO MULHERES 

Não é novidade para

ninguém que se trata de

um segmento em

ascensão. Em 2018, a

estimativa de vagas

anuais em TI já era de 70

mil. E o crescimento

acelerado vem desde

2014, segundo o

presidente da Brasscom,

Sergio Paulo Gallindo. A

pandemia, porém,

agilizou o processo.

SALÁRIOS SÃO
MAIS ALTOS NO

MUNDO TECH

Na contramão dos

demais segmentos

pesquisados, os

profissionais de TI

devem ganhar salários

mais altos em 2020,

na comparação com o

ano passado.

programadores Jr

começam recebendo

R$ 2.700 na Categoria

CLT.

420 MIL VAGAS
PARA O ANO DE

2024

( fonte: G1 / Canal Tech/ Época negócios)

Para atingir a meta de dobrar

o setor de Software e Serviços

em 6 anos, 70 mil

profissionais serão

demandados ao ano até

2024. Estes números

despertam para a

necessidade de formação de

mão de obra qualificada no

curto prazo. Hoje o Brasil

forma 46 mil pessoas com

perfil tecnológico por ano,

com relativo descasamento

geográfico entre oferta e

demanda de mão de obra.



ENSINO DE PROGRAMAÇÃO NAS
PERIFERIAS DE SÃO PAULO. 
Inspirando os outros

Existe um mundo carente, um mundo que tem sede e fome de conhecimento, 
de oportunidades. A necessidade de sanar essa carência de inclusão foi o que
impulsionou e deu vida para a +1Code, um negócio social que nasceu para levar o
mundo tecnológico para as Favelas. Diogo Bezerra e Tauan Matos, Co-fundadores
da +1Code, e moradores de periferia, desenvolveram a ideia, de transformar as periferias
através do ensino gratuito de tecnologia.  O Negócio de Impacto Social foi desenvolvido
para formar jovens solucionadores de problemas de suas próprias comunidades, através
de uma trilha que não só ensinasse o mundo da tecnologia mas também o mundo dos
negócios,  formando jovens com visão de negócio e produtos tecnológicos.  



Reprogramar os jovens da Quebrada, social e economicamente,
a partir do ensino e criação de soluções tecnológicas, tornando-
os protagonistas da sua própria jornada. 

Missão

Formar e estrutura o jovem capaz de equalizar o acesso ao
conhecimento tecnológico para formação de jovens criadores
de soluções. 

Visão

 - Não formamos escravos digitais. 

- Desenvolvemos jovens criadores de soluções tecnológicas para sociedade.

- Mantemos a essência dos jovens da quebrada

- Acreditamos no lado criativo e educativo da tecnologia

- Não somos máquinas, somos pessoas

Valores — O Brasil
(Mudando)

[
[
[



Letramento digital 
Identificação de habilidades 
Formação de grupo de 3 a 5 pessoas. 
Ideação de solução tech para sua
própria quebrada.   
Encontros Semanais com os
Mentores
Encontros de uma a duas horas  
Com duração de 4 a 6 semanas 

Processo Mais1Code
LAB MINDSET Processos ajudam a definir o futuro dos jovem da quebrada.



Identificação das tecnologias da solução tech
Desenvolvimento do conhecimento
Criação de protótipo 
Participação em Workshops e eventos Mais1Code.
Encontros semanais de Três horas 
Com a duração de 6 meses

Processo Mais1Code
Universidade

Mais1code

Processos ajudam a definir o futuro dos jovem da quebrada.



Hub +1Code 

 Jovens que queiram vender
serviços ou produtos e
possuem habilidades para
isso. 

Trilhas
Processos ajudam a definir o futuro dos jovem da quebrada.

Trilhas depois dos 6 meses da Universidade Mais1Code 

Incubação 1+Code

 Jovens que queiram tornar
seu projeto um negócio. 

Mercado de trabalho
 Jovens que queiram ir
trabalhar em empresas tech.



Hub +1Code 

 Jovens que queiram vender
serviços ou produtos e
possuem habilidades para
isso. 

RESUMO DO PROCESSO
Processos ajudam a definir o futuro dos jovem da quebrada.

Trilhas depois dos 6 meses da Universidade Mais1Code 

LAB MINDSET 

Incubação 1+Code

 Jovens que queiram tornar
seu projeto um negócio. 

Mercado de trabalho
 Jovens que queiram ir
trabalhar em empresas tech.

Universidade

Mais1code

Identificação das tecnologias da solução tech
Desenvolvimento do conhecimento
Criação de protótipo 
Participação em Workshops e eventos Mais1Code.

Letramento digital 
Identificação de habilidades 
Formação de grupo de 3 a 5 pessoas. 
Ideação de solução tech para sua própria quebrada.   
Encontros Semanais com os Mentores
Encontros de uma a duas horas  
Com duração de 4 a 6 semanas 



IMPACTO

META DE 2022:  Impactar 1000
jovens.

 

Jovens Impactados: 233 

Abrangência : Nacional

Geração de renda: + de 200 mil reais em renda gerada
vindas pelos alunos que conseguiram emprego.



Cases de Sucesso 

VINICIUS
OLIVEIRA

Faculdade de T.I

Ex aluno Mais1code

extremamente dedicado e se

destacou no processo de

mentoria.

ANA BEATRIZ
Faculdade de T.I

Ex aluna Mais1code

extremamente dedicada e se

destacou no processo de

mentoria

CAROLINA
LONGO

Faculdade de T.I

Ex aluna Mais1code

extremamente dedicada e se

destacou no processo de

mentoria

YASMIN
MENASHE

Faculdade de T.I

Ex aluna Mais1code

extremamente dedicada e se

destacou no processo de

mentoria

DANIEL
Faculdade de T.I

Ex aluno Mais1code

extremamente dedicado e se

destacou no processo de

mentoria.

WANDERSON
SOUSA

Faculdade de T.I

Ex aluno Mais1code

extremamente dedicado e se

destacou no processo de

mentoria.

SAULO FERREIRA
Estagiário de TI na

Canoa

trabalha como

desenvolvimento de sistemas 

GABRIEL GOMES
Estagiário de TI na

Escola Conquer

trabalha como

desenvolvimento de sistemas

internos na Escola Conquer.



Clientes  

Projeto Executado: Processo
seletivo através de Hackaton

social para seleção de futuros

colaboradores. .

Projeto Executado:
Formação de 30 jovens como

Dev Web.

Projeto Exeutado: Perifa

Digital, Desenvolver a

Mentalidade digital de 100

mil jovens. jovens. 

Projeto Executado: Seleção de

6 jovens da mais1code para

iniciar a Faculdade de

Desenvolvimento de Sistemas..

 Projeto Executado:
Formação através da

ferramenta do Google para

Formação de jovens de baixa

renda..



Apoiadores  



E-mail 

contato@mais1code.com.br

Telefone:

     FALE CONOSCO
Redes Sociais / Site

Instagram: @mais1code
Facebook : Mais1Code
Linkedin: Mais1Code
Tiwtter: Mais1Code
www.mais1code.com.br

( 11 )  9 5340-7786   Diogo Bezerra
( 11 )  9 5833- 8588  Priscila Silva
( 11 )  9 7793-9216   Tauan S Matos
( 19 )  9 9453-1791   Danielle Brito

Diogo Bezzera
CMO

Priscila Santos
CFO

Tauan Matos
CEO

Keit Lima
ASSISTENTE

  EDUCACIONAL


