BRQ lança programa de formação tech para jovens em situação de
vulnerabilidade
O projeto social oferece bolsas de estudos para estudantes do terceiro ano do Ensino Médio
de escolas públicas
Com o intuito de capacitar jovens em comunidades carentes e desenvolver competências
profissionais no setor de tecnologia, a BRQ Digital Solutions recrutou alunos do 3º ano do
ensino médio residentes na cidade de Mangaratiba, RJ, para seu programa piloto de capacitação
on-line.
Chamado de Dev Mangaratiba, busca oferecer uma oportunidade de inclusão aos jovens
em um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo. O programa terá a duração
de 4 meses, com início em fevereiro.
Os 10 estudantes selecionados contam com uma bolsa de estudo, vale refeição e ajuda de custo
internet, além de benefícios como assistência médica; computador e curso de inglês.
O programa oferece 480h de trilha de conteúdo técnico de Front – End Developer, para facilitar
o ingresso na área de tecnologia e treinamentos comportamentais valorizados no mercado de
trabalho. Os melhores alunos têm a possibilidade de serem contratados pela própria BRQ no
final do projeto, já no modelo Anywhere Office (escritório em qualquer lugar).
“Acreditamos que investir em educação tecnológica é investir nos profissionais do amanhã.
Precisamos quebrar barreiras e inserir cada vez mais esses jovens no mercado de trabalho,
trazendo novas oportunidades e auxiliando gradativamente sua jornada para o futuro com
ensino de qualidade”, explica Carolina Piombo, CPO da BRQ Digital Solutions.
Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação (Brasscom), o déficit de mão de obra em tecnologia, que era de 30
mil em 2019, dobrou no primeiro semestre de 2021 e, de acordo com os cálculos da associação,
deve alcançar 420 mil até 2024.

Diante disso, a BRQ vem trabalhando para diminuir esse déficit. O programa de formação
capacitou 380 profissionais em 2021 e está sendo expandido com foco em diversidade e
inclusão de minorias facilitando a abertura de novas portas a todos, sem distinção.
“No ano passado lançamos nossa 1ª turma de formação em TI exclusiva para mulheres e agora
oferecemos a oportunidade para jovens em situação de vulnerabilidade iniciarem no mercado
de tecnologia, um dos que mais crescem no Brasil e no mundo”, conta o CEO e fundador da
BRQ, Benjamin Quadros.
A ação social foi idealizada e recebeu parte do investimento do próprio executivo, que possui
um vínculo de muitos anos com a comunidade de Mangaratiba e aposta no potencial de seus
jovens.
SOBRE A BRQ
Há 28 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como uma das maiores
empresas de transformação digital do país. Oferecendo as mais eficientes e inovadoras
tecnologias e metodologias, promove uma jornada de transformação para grandes marcas de
diferentes segmentos no Brasil e no exterior. Com cerca de 3 mil funcionários e atuando no
modelo de trabalho Anywhere Office, a empresa é destaque como um dos melhores lugares
para trabalhar pelo GPTW e Glassdoor. Saiba mais em www.brq.com.

