


            

Principais clientes 
e parceiros

Quando o assunto é Educação, a DTCOM larga 
na frente. São mais de 20 anos de história e 
pioneirismo na transmissão de conhecimento 
via satélite — o que nos rendeu o título de maior 
empresa de desenvolvimento e produção de 
conteúdo digital do país após a fusão com a 
FabriCO em 2016.

Sediada em Florianópolis, verdadeiro hub 
brasileiro de tecnologia, contam com uma 
equipe multidisciplinar e com foco educacional. 
Operamos em consonância ao escritório 
comercial e com o estúdio de gravações —
ambos localizados estrategicamente em São 
Paulo. Além disso, temos toda a  infraestrutura 
de comunicação em Curitiba, origem de nossa 
história.

Desde 2002 na Bovespa, a DTCOM desenvolve 
processos com transparência e solidez e conta 
com um time de renome no conselho de 
acionistas que depositam sua confiança em 
nossos resultados.

PEÇAS DE APRENDIZAGEM
COM CONTEÚDO AUTORAL

INTELIGÊNCIA
EDUCACIONAL TECNOLOGIA

Customizado

Catálogo

Curadoria 
de conteúdo

Contexto
do negócio

Estratégia educacional /
Jornada de aprendizagem

WayCO

LMS

Teleporto

em resumo



            

Uma jornada, por mais incrível que seja, 
começa com um simples movimento: o de 
olhar para dentro. E foi pensando assim 
que iniciamos a nova era DTCOM.



Para evoluir, é preciso mudar. 
Para mudar, é preciso agir. 
E para agir corretamente, é preciso enxergar. 

Com o objetivo de avançar, a DTCOM começou uma 
jornada única em busca da essência do olhar para 
dentro, para si. A procura do entender-se para 
crescer com foco no que fazemos bem. 

Como enxergamos bem?
Com transparência, controle e comunicação. 
Como agimos bem?
Tendo pessoas, cultura e ferramentas adequadas.
Como mudamos?
Com objetivos definidos e foco em resultados. 



E é assim que
(re)criamos o valor
da marca DTCOM.

Essência

Valores

Razões para 
acreditar

Capacidade de
evoluir.

Valorizamos o indivíduo. 
Potencializamos o criador. 
Conectamos caminhos. 
Somos curiosos e queremos 
sempre aprender mais. 
Acreditamos que é possível 
aumentar a performance 
continuamente. 
Ouvimos para crescer. 

Mais estudantes nas 
escolas e universidades. 
Disrupção educacional. 
Inovação constante nas 
metodologias. 
Mais engajamento. 
Profissionais preparados. 
Desafios inimagináveis. 



Crescemos, aprendemos e progredimos pela nossa 
capacidade de observar e pela nossa habilidade única 
neste planeta de nos comunicar — de emitir uma 
informação, interpretá-la e, assim, passar essa 
informação adiante. 

É nisso que acreditamos: na capacidade de ensinar e 
no instinto de aprender.

Somos curiosos pelo novo e sedentos por ensinar. 

Crescer, evoluir e trocar. Trocar 
informações e trocar quem somos.
A cada novo conhecimento, um novo eu, 
um novo nós — diferente daquele que 
nasceu e diferente de quem será amanhã. 

Neste mundo de hoje, entretanto, cada 
segundo é um bombardeio de novas 
informações, muitas vezes vazias.

Precisamos saber com quem contar, ou seja, 
encontrar quem abrirá as portas para nos ajudar a 
descobrir aquilo que temos de melhor e, também, 
para mostrar-nos o que precisamos aprender. 
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  Conectamos talentos

Juntos, produzimos conteúdo autoral e de 
qualidade para diversos outros talentos, 
como estudantes, graduandos e profissionais

Eduardo,
Programador

Roger,
Gerente de
projetos

Ana,
Ilustradora

Fran,
Gerente
educacional



            

 
 
 

 
 
  
  
  
 
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 
  

  
  

 
  
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
  Conectamos caminhos

Somos ponte de conhecimento e acreditamos 
no movimento que gera resultados.

Eduardo,
Programador

Roger,
Gerente de
projetos

Ana,
Ilustradora

Fran,
Gerente
educacional

Alberto,
Estudante de
Engenharia

Eleonora,
Estudante de
Enfermagem

Roberta,
Estudante
de Letras

Vini,
Estudante de
Comunicação
audiovisual

Video

Game

E-book

Quiz



            

 
 
 

 
 
  
  
  
 
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 
  

  
  

 
  
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
  Conectamos o futuro

O nosso atendimento personalizado é fruto de 
tudo que aprendemos até aqui e muda conforme 
evoluímos — muda com você, com seu estudante 
ou colaborador e com sua necessidade.

Eduardo,
Programador

Roger,
Gerente de
projetos

Ana,
Ilustradora

Fran,
Gerente
educacional

Alberto,
Estudante de
Engenharia

Eleonora,
Estudante de
Enfermagem

Roberta,
Estudante
de Letras

Vini,
Estudante de
Comunicação
audiovisual

Video

Game

E-book

Quiz



Conectamos o mundo
Compartilhamos informação e distribuímos 
conhecimento. São quase 5 mil pontos de 
recepção em todo o Brasil!

Pedro,
Executivo de vendas

Ana,
Ilustradora

Juliana,
Arquiteta paisagista

Eduardo,
Programador

Roberta,
Analista educacional

Beto,
Físico

Alberto,
Gerente de
operações

            

Eleonora,
Especialista em

Enfermagem

 
 
 

 
 
  
  
  
 
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 
  

  
  

 
  
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
  



Somos movidos pela aprendizagem digital. 
Afinal, estamos em constante movimento 
para enfrentar os desafios do dia a dia e 
propor soluções educacionais que 
mobilizam a sociedade ao nosso redor. É 
por isso que a DTCOM entrega o que há de 
melhor para você fazer a diferença desde a 
sua formação até o contínuo 
desenvolvimento de competências para o 
seu sucesso profissional. 

Produção de conteúdo autoral 
para questões padrão ENEM
e apoio ao professor na 
construção de roteiros de 
aprendizagem.

Baseados em soft e hard skills, 
os cursos livres fazem parte do 
nosso acervo de conteúdo e 
estão disponíveis para quem 
busca o desenvolvimento.

Soluções dedicadas ao 
desenvolvimento do 

colaborador e apoiadas em 
tecnologia educacional. 

Soluções de customização e 
de acervo que respeitam

as necessidades de
aprendizagem 

de cada estudante.

Ensino Médio Instituições de ensino

Empresas
Cursos livres

            



            

Onde atuamos
Estamos presentes em toda a vida do indivíduo, desde 
a formação básica até a superior, seja com soluções 
completas em grandes grupos educacionais ou com 
tecnologia de base para empresas que buscam formar 
os seus colaboradores com foco em competências. É 
por isso que a DTCOM atua de maneira ampla, 
trazendo produtos e serviços com foco na experiência 
do indivíduo.
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Educação

Pedro
Demo

Porque nós estamos na educação 
formando o sujeito capaz de ter 
história própria, e não história 
copiada, reproduzida, na sombra 
dos outros, parasitária. Uma 
história que permita ao sujeito 
participar da sociedade.
(DEMO, Política social do conhecimento)



            

Metodologia DTCOM
MOVA

Inspirada na Educação e em seu contexto 
primário de modificação, em que o sujeito se 
transforma durante o percurso de aprendizagem, 
a metodologia MOVA surgiu da necessidade de 
se adaptar durante todo o movimento da jornada. 
É por isso que a metodologia se apoia em quatro 
importantes conceitos: motivação, objetivo, 
vivência e agilidade.

Aprendizagem com 
foco

Estímulo para
aprender

Aprendizado vivo 
e conectado com 

a prática

Ciclos ágeis de 
aprendizagem



            

Inteligência
educacional
com foco na necessidade 
de aprendizagem do 
indivíduo

Maximização da aprendizagem

Autoria
Elaboração do conteúdo por 
especialistas capacitados e 

apoiados durante todo o 
processo de criação.

Conectar
Dedicado à formação de 

times especializados e de 
acordo com o projeto e o 

perfil requisitado.

Design educacional
Dialogismo e reescrita do 
conteúdo autoral a partir de 
técnicas educacionais adequadas 
à necessidade de aprendizagem 
do indivíduo.

.

Planejamento
Entendimento do projeto a

partir de diferentes olhares.

Controle de qualidade
Essencial para garantir o 
resultado esperado e melhorar 
cada vez mais o entendimento de 
todos os envolvidos no projeto.

.



            

Tecnologia

Bill
Gates

A primeira regra de qualquer tecnologia 
utilizada nos negócios é que a automação 
aplicada a uma operação eficiente 
aumentará a eficiência. A segunda é que a 
automação aplicada a uma operação 
ineficiente aumentará a ineficiência.
(GATES, A estrada do futuro)



            

WayCo
A tecnologia amplia.
A WayCO conecta.

Desenvolvida em 2016, a 
plataforma WayCO é um verdadeiro 
marco em nossa história: o de 
conectar ainda mais talentos e 
promover oportunidades em um 
ambiente totalmente digital.

Mergulhamos em um mundo novo e 
construído por nós mesmos. E nele, 
temos hoje:

transparência nos projetos
para

enxergarmos;

fluxos personalizados e
comunicação descentralizada
para agirmos

corretamente;

comunidades de especialistas
para conectarmos

conhecimento às
necessidades de
aprendizagem;



            

WayCo

Ambiente dedicado à criação 
de fluxos personalizados. 
Incorpora todas as etapas do 
projeto: tarefas, métricas e 
responsáveis, garantindo a 
comunicação constante entre 
todos os participantes.

Produção

A rede de autoria é o organismo vivo 
da WayCO, pois move toda a base de 
produção conectando conhecimento 
à necessidade de aprendizagem. São 
mais de 2 milhões de currículos 
indexados.

Comunidades

É fruto de toda a produção de conteúdo livre 
de exclusividade e pode ser utilizado a 
qualquer momento. É uma forma 
sustentável de aproveitar conteúdo de 
qualidade e criar novos a partir dele mesmo, 
dando o devido crédito a quem produziu.

Acervo

Ocorre automaticamente após a 
produção do conteúdo e na identidade 
visual do cliente. A integração é feita 
via LTI com diversas plataformas.

Geração HTML

Gestão de tarefas, fluxos e equipes de 
forma customizada à necessidade do 
projeto.

Gestão

           

           



            

Gestão DTCOM
Dedicada e baseada na 
metodologia Lean, o time de gestão 
da DTCOM tem como objetivo 
garantir que toda a cadeia de 
produção seja enxuta, tenha mais 
fluidez e atenda, com exatidão, às 
atividades demandadas.  

Gerenciamento
Pelos diretrizes

Questão focada

Equipe
facilitadores

Visibilidade

A operação é gerida
para crescer 

sustentavelmente.

Condução conjunta do projeto: 
olhares educacional e 
operacional a partir de 

especialistas dedicados.

Equipe kaizen
Time back-office

voltado para melhoria
dos processos.

Times preparados 
para dar suporte à 

produção, garantindo 
os requisitos técnicos 

para o sucesso do 
projeto.

Todas as informações do projeto 
disponíveis para  todos os 

envolvidos, sem critérios de perfil e 
com o objetivo de garantir o 

conhecimento amplo de todas as 
etapas em tempo real.



                        

Operação educacional

O que não se mede,
não se gerencia.

William 
Deming

(DEMING, O método Deming de 
administração)



            

Operação
Portfólio de projetos Gerenciamento ágil Diagnóstico de projeto

Andamento de curto prazo

Previsão de longo prazo

Replanejamento interno constante

Canal aberto para o cliente

Controle estatístico de processo

Diagnótico e melhoria



            

 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
 

 
 
  
 
  

 
  

 
 
 

Nossos resultados demonstram
ESCALA de produção

500 82.000 400

25%

Capacidade de escala
(dados referentes à projeção em 2020)

1.000 Disciplinas

60.000
164.000

8.800
Horas-aula

Laudas

Vídeos
Crescimento

projetado para
2020

800 Disciplinas

125.000 45.000 6.000

Laudas
produzidas

Horas-aula Vídeos

Produção nos últimos 12 meses (2019/2020)

70% a mais 
do que em 2019

70% a mais 
do que em 2019

180% a mais 
do que em 2019



            

Nossos resultados demonstram
MAIOR PRODUTIVIDADE e agilidade de produção

16

+1.000
30

clientes
colaboradores dedicados
à inteligência educacional

colaboradores
especializados e
com foco na solução

+60
colaboradores 

dedicados a 
cada cliente

VALORIZAMOS O 
ESPECIALISTA

1,5 AUTORES
DEDICADOS

Aumento 

40%
no valor pago
em produção autoral

de

Garantia de 
unidade 
na produção de
uma disciplina

Capilaridade de 
produção apoiada a 
processos mais sólidos

 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
  

 
  

  
 
 
  
  

 
  

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

Processo de contratação controlado



            

Nossos resultados demonstram
ALCANCE de nossas soluções

2 milhões
de estudantes de 

pequenas a grandes 
instituições de ensino 

em todo o Brasil

1 milhão
de colaboradores 

capacitados

+ de 70 mil
laudas

disponíveis para
uso imediato

+ de 4 mil
autores

especializados
em nossa base

que utilizam ou 
utilizaram as nossas 
soluções educacionais



Soluções de customização e de acervo que 
respeitam as necessidades de aprendizagem de 
cada estudante.

Quem nos inspira?
Ensino Médio Cursos livres Empresas Instituições de ensino

Produção de conteúdo 
autoral para questões 
padrão ENEM e apoio ao 
professor na construção 
de roteiros de 
aprendizagem.

Soluções dedicadas ao 
desenvolvimento do colaborador e 
apoiadas em tecnologia 
educacional.

Baseados em soft e hard 
skills, os cursos livres 
fazem parte do nosso 
acervo de conteúdo e estão 
disponíveis para quem 
busca o desenvolvimento.



                        

Como aumentar a oferta de cursos a partir de 
títulos novos e específicos para os profissionais que 
atuam no setor industrial? A solução encontrada foi 
a criação de um núcleo de especialistas do negócio 
para identificar as necessidades reais de 
aprendizagem e, junto com a DTCOM, a arquitetura 
e a metodologia mais adequadas. Com isso, 
ganhamos agilidade e assertividade na produção de 
novos títulos atrelados ao objetivo do negócio.



                        

Com o lançamento de novos cursos a cada semestre, a 
Laureate precisava encontrar um parceiro para a 
produção massiva de disciplinas. O desafio estava na 
atualidade dos temas, tempo de produção e volume. 
Somado a isso, a Laureate não abriria mão da 
qualidade, que é referência da marca.
Unimos os times educacionais para a concepção de 
um projeto pioneiro e com foco em escala de produção 
apoiada à tecnologia. Junto a isso, trouxemos 
metodologias ativas para dentro da sala de aula.

Hoje somos parceiros oficiais da Laureate e temos, na 
casa, mais de 500 projetos realizados e entregues com 
sucesso, o que significa mais de 500 disciplinas on-line 
produzidas a partir de metodologias distintas e 
diversidade nas mídias digitais.



                        

A Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná, em 
2016, fez uma licitação para seleção de fornecedores 
com atuação comprovada em soluções educacionais 
para EAD. Foi assim que nos tornamos a principal 
provedora de plataforma LMS da Sanepar e ampliamos 
os serviços para produção de cursos, help desk e 
atividades operacionais.  Para garantir a sustentabilidade 
da parceria, a DTCOM focou o relacionamento e a 
satisfação do cliente, fornecendo qualidade e agilidade 
nas entregas. 



Com um alto volume de atendimento e metas 
estratégicas agressivas, a CAIXA Econômica tem o 
desafio de levar capacitação para mais de 84 mil 
colaboradores, além de gestores e técnicos das 
prefeituras e demais entes públicos, promovendo mais 
qualidade da gestão pública, assim como serviços 
cada vez melhores para os cidadãos.

Desenvolvemos uma estratégia de fornecimento de 
cursos EAD para a Universidade CAIXA, preparados 
para auditoria processual e acessibilidade exigidos por 
lei e com foco na velocidade das entregas de temas 
diversos para um alto volume de usuários. 

                        



E depois de olharmos para 
dentro, chegou a hora de 
contarmos a nossa história 
e dividirmos a nossa 
jornada com quem queira 
expandir junto. 


