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Sobre o Descomplica

O Descomplica é a maior empresa de ensino online 

do Brasil e ajuda milhões de alunos a se prepararem 

para a graduação, o maior obstáculo para a 

empregabilidade, bem como o mais competitivo. O 

acesso à graduação está vinculado exclusivamente 

a notas em um único teste e desconsidera o 

histórico econômico e outras condições especiais. 

O Descomplica oferece reforço escolar, cursos pré-

vestibular, preparatórios para concursos públicos, 

exames da ordem e pós-graduação.
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Resumo
No Brasil, renda e raça afetam as notas de exames 

padronizados. As notas nesses exames são o único critério de 

acesso à maioria das universidades públicas, ou às melhores 

instituições de ensino superior. Em resposta, todo o setor de 

preparação para a universidade surgiu para atender alunos 

de famílias de alta renda, manipulando o processo seletivo e 

perpetuando a desigualdade. Este artigo tem como objetivo 

descrever os sistemas típicos de admissão em universidades 

no Brasil para demonstrar como o Descomplica está 

mudando o futuro de milhares de alunos desfavorecidos. 

Com uma visão clara de como esse sistema atende aos 

mais privilegiados, apresentamos o Descomplica, suas 

ferramentas e metodologia de ensino, além das melhorias 

significativas que traz aos alunos, que de outra forma não 

teriam esperança de ingressar em instituições de ensino 

superior de qualidade no Brasil. Por fim, este artigo discute 

os impactos potenciais e a replicabilidade de inovações 

semelhantes em outros lugares das Américas para ajudar 

os tomadores de decisão na região, especialmente em um 

momento em que confinamentos e toques de recolher são 

necessários, como durante a pandemia de COVID-19.
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Figura 1. Notas médias no ENEM por renda familiar mensal (em R$)

Fonte: microdados ENEM

1. O Descomplica e a 
Educação no Brasil: Como 
a tecnologia permitiu a 
distribuição em massa de 
educação de qualidade a 
preços acessíveis  
Apesar de ter um bom ensino superior público, sendo as melhores universidades públicas e gratuitas, 

o Brasil luta para proporcionar amplo acesso ao ensino superior, apresentando um número baixo 

de matrículas comparado a outros países ricos. O acesso às melhores universidades no Brasil é 

amplamente limitado pela renda devido a um processo seletivo que se concentra exclusivamente 

nos resultados de um exame padronizado (Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM) e a uma 

grande correlação entre renda e as notas nesse exame (como mostra o gráfico abaixo). O acesso às 

melhores universidades é também limitado em grande medida geograficamente, pois os melhores 

cursos e escolas que dominam esses processos seletivos estão disponíveis apenas nas grandes 

cidades devido à atratividade do mercado.

Alunos com renda familiar mensal declarada em torno de R$15 mil têm notas quase 50% mais 

altas do que aqueles que se situam na faixa inferior.
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Uma das principais formas de resolver esse problema de acesso é oferecer ensino online a um 

preço acessível. O Descomplica está revolucionando o mercado de educação fazendo exatamente 

isso: oferecendo uma plataforma completa de ensino online a partir de R$19,90 (US$3,75) por 

mês. O Sistema de Gestão de Aprendizagem (Learning Management System, LMS) da empresa 

é projetado internamente para ser um hub digital de categorias múltiplas que abrange vários 

modelos educacionais diferentes. Isso reflete a visão da equipe de estar presente em todos os 

pontos críticos da educação ao longo da vida do aluno, desde o ensino médio até uma universidade 

online totalmente digital e até mesmo cursos de pós-graduação para melhorar a carreira.

Figura 2. Notas médias no ENEM por tipo de escola

Os alunos de escolas privadas tiveram notas mais altas do que os de escolas públicas em todas 

as disciplinas do exame, com diferenças de até 30% nas notas médias. É importante observar 

também que, mesmo no âmbito das escolas particulares, há uma enorme variedade de escolas 

que atendem a diferentes níveis de renda, o que indica uma disparidade de notas ainda maior em 

relação aos alunos de escolas particulares de elite

With a rigorous admission process solely based on test scores, a whole private education industry 

has sprung up around schools, courses, and exam preparation classes to help students succeed. 

However, such private education businesses may charge up to US$1000 a month, with elite 

courses ranging from R$2,000 - R$6,000 (equivalent to US$377 - 1,132) (Vanini, 2013). This is 

extremely expensive in a country where average income hovers around R$1439 (about US$271) 

a month (Silveira & Alvarenga, 2020). Such private education caters only to the wealthiest in 

society, leaving most of the population behind. Conversely, public education suffers from a 

lack of funding, inefficient use of public resources, and corruption (Ferraz et al., 2012). Not 

surprisingly, there is a stark difference in median ENEM grades and thus prospects of admission 

between students of public and private education, as shown below.
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O Descomplica tem como objetivo levar seus serviços ao maior número de alunos possível, dadas 

as necessidades extremas de comunidades carentes. 

Face aos desafios de estudar sozinho, o Descomplica amplia os limites do aprendizado ao tornar 

o conteúdo diferente e mais divertido do que nos cursos tradicionais. Ao tornar a educação 

acessível, agradável e econômica, o Descomplica espera tornar a aprendizagem ao longo da vida 

mais atraente e tangível para todos.

Atualmente, o Descomplica é a principal sala de aula virtual do Brasil. Isso facilitará o acesso 

de crianças pobres oriundas escolas desfavorecidas à educação competitiva, aumentando suas 

chances de entrarem na faculdade dos sonhos e de tornar realidade a esperança de ter um emprego.

Figura 3. Desde a escola, passando pela universidade, até uma carreira

O manifesto Descomplica

Ter boas notas 
na escola.

Entrar nas 
melhores 

universidades

Concluir a 
graduação

Certificação - 
Exame da Ordem, 

Residência 
Médica...

Entrada no 
mercado 

profissional - 
Conseguir o 

primeiro emprego

Construir a 
carreira

Hoje, aprender
ainda não é 
uma questão 
de ter vontade.
Mas de ter
oportunidade.

Uma formação de qualidade ainda exige tempo, espaço, recursos e 
dinheiro Que não estão ao alcance de qualquer pessoa.

Pra aprender ser pra todo mundo, a educação tem que ser prática e 
poder acontecer quando e onde você estiver.

Tem que ser versátil e funcionar no computador, no cellular ou no que 
você tiver à mão.

Tem que ser dinâmica e acompanhar as mudanças do mundo em tempo 
real.

Tem que ser modular, pra você poder estudar durante o tempo que tem 
disponível e priorizar o que faz sentido. 

Tem que ser diverida, pra você descobrir que aprender é um prazer e 
não um sacrifício.

Tem que ser cativante, pra você se sentir parte de uma comunidade.

Tem que ser qualificada e preparer você pros desafios do mercado.

Tem que ser democrática e caber no seu bolso.

E tem que ser transformadora, pra mudar a sua vida e tornar você 
alguém que faz a diferença no mundo.

Isso é o que a gente faz.

Descomplica. Aprender é pra todo mundo. 
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A enorme desigualdade é um problema marcante do Brasil. O baixo acesso ao ensino superior é 

crítico no país, pois pessoas com diploma universitário ganham, em média, 140% a mais do que 

aquelas formadas no ensino médio, sendo o aumento de renda maior para aqueles graduados por 

universidades públicas. Nos países da OCDE, essa lacuna é bem menor, em torno de 40% (Riveira, 

2019). Esse fato agrava a questão do acesso e da desigualdade de renda, pois cria um ciclo vicioso 

em que a maioria das pessoas ricas tem acesso às melhores universidades gratuitas, o que, por sua 

vez, potencializa seu potencial de ganho e reforça a desigualdade.

Apenas 65% dos brasileiros de 19 anos concluíram o ensino médio (Todos pela Educação, 2020, p.49). 

Quem quiser estudar mais precisa pagar pelo menos R$400 (US$75) por mês em mensalidades de 

universidades privadas ou concorrer a uma das cerca de 230 mil vagas das universidades públicas, 

que são completamente gratuitas, sem nenhuma taxa.

O setor da educação privada mencionado, que surgiu a partir de um sistema de admissão nas 

universidades públicas em que há enorme concorrência, é extremamente distorcido. Essa distorção 

decorre da comparação de pessoas com históricos absolutamente diferentes, desconsiderando as 

adversidades enfrentadas por cada um na vida. Marco, o fundador do Descomplica, foi professor de 

um dos cursos de elite que atendiam apenas às pessoas muito ricas das principais áreas metropolitanas 

e vislumbrou a oportunidade de promover mudanças profundas na sociedade tornando a educação 

de qualidade acessível a todos, especialmente às pessoas mais desfavorecidas. É sabido que o Brasil 

possui um sistema público de educação básica medíocre, apresentando umas das piores notas do 

PISA (Monteiro & Oliveira, 2019), especialmente em Matemática. Esse sistema de educação pública 

é um fator essencial para o desenvolvimento do setor de educação privada em expansão. Dado o 

ciclo vicioso de renda familiar, acesso à educação e renda pessoal posteriormente na vida, sem um 

processo seletivo mais abrangente, os estudantes pretos e indígenas em especial acabam sofrendo 

mais, conforme ilustrado abaixo.

2. Problemas: Baixo 
acesso ao ensino superior

Figura 4. Notas médias no ENEM por raça/cor

Em média, os estudantes pretos pontuam ~10% a menos de forma geral em relação aos 

estudantes brancos. Os estudantes indígenas são ainda mais afetados, pontuando cerca de 20% 

abaixo dos brancos.
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Têm sido feitos esforços para resolver o problema. No início dos anos 2000, algumas dessas 

universidades de primeira linha e governos estavam começando a enfrentar as deficiências dos 

modelos de admissão. Por exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi a 

primeira a implementar (Caetano, n.d.).

Ações afirmativas e cotas sociais para reservar uma determinada porcentagem de vagas para 

alunos dessas origens por volta de 2001, não só para promover o acesso a pessoas que antes 

eram excluídas, mas também para motivar estudantes de origens semelhantes a se prepararem 

para fazer sua prova. A Universidade de Brasília (UnB) fez o mesmo em 2004 (Veloso, 2018), e a 

iniciativa cresceu em todo o país, com universidades discutindo seus programas quase anualmente. 

Em 2012, uma lei federal foi promulgada para fazer cumprir a política em todas as universidades 

federais, financiadas pelo governo federal. Consequentemente, a matrícula de pessoas que se 

identificam como pretas passou de 11% em 2011 – sendo ainda menor antes de existirem cotas em 

universidades específicas – para 30% em 2016 (Brito, 2018).

Ainda assim, a enorme discrepância nas notas dos exames entre os alunos admitidos pelas cotas e 

seus colegas tem sido um problema remanescente que é suscitado com frequência pelos críticos 

do sistema (Moreno & Reis, 2014). O desempenho subsequente dos alunos admitidos no programa 

reforçou essa ideia, pois vários anos de exposição a uma educação precária geraram consequências 

para toda a vida. Em consequência, as taxas de evasão eram ainda mais altas do que as taxas gerais 

de evasão que já são altas nas universidades públicas, e aqueles que conseguiram se formar foram 

recebidos com ceticismo pelos empregadores devido a um estigma racial e social generalizado. 

Sala de aula física no HQ Descomplica, Rio de Janeiro, Brasil – Embora a oferta seja 100% online, 

o espaço é usado para experimentos de sala de aula invertida e como sala de aula para provas 

presenciais da faculdade (com base nos regulamentos do MEC)
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Havia pouco ou nenhum produto que atendesse às famílias de renda média ou baixa no Brasil, o que 

ainda acontece hoje. Cursos direcionados a alunos carentes de condições adequadas para se tornarem 

competitivos acabaram surgindo, mas apenas por meio do esforço voluntário de pessoas físicas e 

organizações não governamentais (ONGs) e, portanto, sem a mesma intensidade e foco que os alunos 

receberiam de um curso pago. Em sua maioria, esses cursos se baseiam em trabalho voluntário e têm 

apenas um ou dois dias por semana de aulas.

Uma maneira de resolver esses problemas de acesso ao ensino superior é por meio do uso da tecnologia. 

Enfocando os desafios descritos acerca da desigualdade no ensino superior por causa de seus impactos 

desproporcionais na renda, o Descomplica potencializa a tecnologia para fornecer educação de 

qualidade de forma escalável, dando acesso a qualquer pessoa com uma conexão de internet aos 

melhores professores do país. A maior parte dos esforços se concentrou em algumas das escolas e 

cursos preparatórios de maior sucesso no Brasil. Fornecer acesso à educação de qualidade para todos é 

fundamental para o Descomplica. O Descomplica oferece conteúdo gratuito em suas redes sociais, com 

um modelo freemium, e mesmo os assinantes pagam apenas 12x de R$ 19,90-39,90, o que é bem menos 

do que os R$ 2.000-R$ 5.000 mensais cobrados pelos cursos preparatórios de elite. A plataforma possui 

milhares de videoaulas sob demanda que abrangem todas as matérias do ENEM, aulas ao vivo diárias, 

sessões de monitoria, plataforma de exercícios para alunos e avaliação de redações.

3. As soluções do 
Descomplica

Figura 5. Capturas de tela de um dos professores mais populares do 
Descomplica
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Figura 6. Notas médias para as 10 graduações mais concorridas 

São mais de 2.000 vídeos com menos de uma hora explicando todas as matérias contempladas no 

ENEM. As aulas diárias seguem uma programação com pelo menos 4 horas toda noite durante a semana, 

tendo horários adicionais dependendo da disponibilidade do aluno e do plano selecionado. A plataforma 

de exercícios abrange todas as questões anteriores do ENEM, um número significativo de questões 

de vestibulares regionais independentes, questões antigas de testes semelhantes e algumas questões 

elaboradas pela equipe de Pedagogia do Descomplica. Os exercícios são apresentados aos alunos logo 

após o término da aula para aprofundar a compreensão, com exercícios semanais, mensais e trimestrais 

e testes simulados. Por fim, sendo a redação um exame separado que tem frequentemente um peso 

desproporcional em alguns cursos e universidades, o recurso de avaliação de redação do Descomplica, 

com revisão humana real, dá informações importantes para alunos que muitas vezes nunca treinaram 

para a escrita de redação antes.

Notas gerais foram mais altas do que a média nacional em 9 das 10 graduações

O Descomplica começou priorizando o acesso às universidades, um mercado que ajudou a criar e do 

qual acabou se tornando o maior player. Agora, com mais de 200.000 alunos que usam a plataforma 

anualmente e milhões que usam as ferramentas gratuitas, o Descomplica se firmou não apenas como 

um curso preparatório para o ensino superior, mas como um líder em educação online. Com base nessa 

consciência de marca e na missão de atender aos alunos ao longo da vida, desenvolveu novas verticais, 

incluindo, entre outros, cursos de reforço para ensino médio, preparatórios para concursos públicos, 

graduação e pós-graduação.

Além de aumentar a disponibilidade de aulas de qualidade sob demanda e ao vivo dada a necessidade 

de flexibilidade e disciplina para cumprir um cronograma, o Descomplica realiza os microtestes 

mencionados anteriormente. Os alunos também podem ter um contato mais próximo com um colega 

recém-aprovado através da função de monitoria, permitindo um contato mais pessoal e esclarecimento 

de dúvidas específicas, o que leva a um modelo de aprendizagem muito robusto para os alunos, que 

podem criar um cronograma de aprendizagem consistente.
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Figura 7. Comparativo de distribuição de nota de redação, nossos alunos e a 
população 

Nossos alunos obtiveram nota média em redação 38% mais alta do que a média nacional

Os resultados mostram que os alunos que usaram o Descomplica obtiveram nota mais alta em todas as 

disciplinas testadas e obtiveram até 51 pontos (sobre 1.000) a mais no ENEM do que os alunos que não 

o usaram. O SiSU, abreviação de Sistema Integrado de Seleção Unificada, é um sistema seletivo nacional 

que processa as notas dos alunos e as preferências de cursos, classifica esses alunos e determina a 

admissão para as universidades no Brasil que decidiram aceitá-lo (a maioria das universidades públicas 

usa tal sistema). Dada a ansiedade natural daqueles que se submetem ao teste e a demora entre a 

aplicação do teste (geralmente em novembro), a avaliação (geralmente em janeiro) e a admissão efetiva 

no SiSU (dura algumas semanas, até meados de fevereiro), lançamos uma ferramenta gratuita para 

ajudar os alunos a avaliarem suas chances, denominada Simulador SiSU. Os assinantes do Descomplica 

e o público em geral usam a ferramenta massivamente assim que a classificação final é divulgada, tendo 

mais de 2 milhões de usuários únicos. Em seguida, armazenamos esses resultados, identificamos quais 

alunos usaram o Descomplica para se preparar e comparamos os resultados deles com os do público em 

geral e daqueles que não são alunos e que também usaram a ferramenta. Os assinantes do Descomplica 

tiveram um desempenho muito melhor em todas as áreas, em especial na Redação, um componente 

fundamental para ter sucesso na seleção.

Não alunos

Alunos
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4. O modelo educacional 
do Descomplica em 
detalhes
O público-alvo do Descomplica são os alunos das classes C e D, que são aqueles que têm renda 

familiar mensal de até R$5.000 e representam mais de 50% da população total, que de outra forma 

não seriam competitivos no ENEM e outras provas. A empresa adapta constantemente os preços 

para garantir a acessibilidade e até oferece assinaturas gratuitas para alguns desses alunos com 

base em testes A/B de preços frequentes para encontrar o preço que oferece maior acessibilidade 

para a maior parte do grupo-alvo.

Conforme descrito na seção anterior, os princípios fundamentais de aprendizagem implantados 

giram em torno de conteúdo de qualidade que se adapta a diferentes horários (há aulas ao vivo 

durante todo o dia), exercícios constantes para reforçar os conceitos aprendidos, monitorias 

particulares para problemas específicos e simulados periódicos. Por exemplo, o produto oferece 

duas programações semanais para os alunos: uma pré-gravada, editorial, para apresentar conceitos, 

e outra ao vivo, para reforçar, resolver exercícios e esclarecer dúvidas. 

Figura 8. Painel do aluno, organização de horários e videoaulas (versão para tablet)

Em primeiro lugar, a pré-gravada é um caminho de aprendizagem elaborado previamente toda 

semana que o aluno pode acompanhar a qualquer momento. O programa é composto por videoaulas 

(divididas em módulos de 3 a 5 minutos), material de leitura completo (disponível para impressão), 

exercícios sobre o tema e trabalhos de redação. O aluno é orientado no percurso pedagógico e 

orientado sobre como acompanhar o andamento e evitar se perder. O progresso é mostrado no 

painel do aluno e na própria agenda. O Descomplica oferece um curso específico sobre “como 

estudar e se organizar” para todos os seus alunos, denominado GEP - Guia do Estudo Perfeito.
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Em segundo lugar, aulas totalmente ao vivo e interativas, semelhantes a uma programação de TV, 

estão disponíveis das 8h às 20h. Essas aulas também seguem um programa pedagógico, porém 

o aluno não pode escolher o horário em que ocorrem. Elas são transmitidas ao vivo dos estúdios 

do Descomplica em horários específicos (refletindo um programa escolar tradicional). Essas aulas 

ao vivo duram até 40 minutos e são totalmente interativas. Os alunos podem fazer perguntas e 

conversar em grupo em tempo real com a ajuda de tutores de apoio e gerentes de comunidade. 

Depois que a aula ao vivo termina, elas se tornam “reprises de vídeo” que podem ser reproduzidos 

a qualquer momento e quantas vezes o aluno desejar.

Além disso, o Descomplica está trabalhando atualmente na personalização total do conteúdo para 

cada aluno, um novo recurso que está previsto para ser lançado em janeiro de 2021. Assim, o 

Descomplica será capaz de oferecer um programa de aprendizagem ainda mais personalizado com 

base nos interesses dos alunos, comportamento de estudo e contexto. Isso é importante porque 

cada pessoa tem necessidades e objetivos de aprendizagem específicos. Ao adaptar o conteúdo 

a essas necessidades individuais, o engajamento aumentará e os resultados do aprendizado 

melhorarão.

O Descomplica também oferece uma plataforma exclusiva apenas para treinamento, com exercícios 

organizados por disciplina e microtestes. Os exercícios são um conjunto de questões de múltipla 

escolha apresentadas automaticamente ao aluno por disciplina. Todas as respostas erradas são 

comentadas pelos professores e vinculadas a palestras extras para o usuário se aprofundar no 

assunto. O Descomplica está trabalhando para desenvolver uma arquitetura mais social para os 

testes, permitindo que os alunos convidem amigos para um desafio e personalizem a dificuldade 

do teste e os objetivos do treinamento (os testes beta para o lançamento desse recurso estão 

previstos para 2021).

Figura 9. Programação de aulas ao vivo (tablet) e sala de bate-papo (celular)
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Os microtestes são simulados em alta definição do exame final do ENEM ou do vestibular, que é 

a prova de seleção principal e mais frequentemente utilizada pelas universidades brasileiras. O 

Descomplica desenvolve esses testes seguindo o formato da prova oficial e organiza o conteúdo 

com base em provas anteriores. Dessa forma, os alunos podem treinar e fazer um simulado de 

forma muito realista. Isso possibilita um treinamento não apenas em relação ao conhecimento, 

mas também familiariza o aluno com o formato, os horários e os requisitos para o exame.

O Descomplica desenvolve todos os materiais internamente, com uma equipe de Pedagogia 

dedicada. Os professores do Descomplica aproveitam sua experiência em alguns cursos tradicionais 

para tornar as aulas interessantes e envolventes. Para manter a frequência e disciplina dos alunos, 

as aulas são divertidas e atrativas. 

Os professores são treinados internamente para dominar o ensino online e desenvolver certas 

“habilidades de apresentador de TV”. As aulas também incluem elementos da cultura popular, 

como tocar músicas, se fantasiar e conversar com o aluno em um tom muito pessoal e autêntico. 

Alguns professores são exclusivos do Descomplica, outros também lecionam em escolas públicas 

e privadas. Os professores exclusivos são embaixadores da marca Descomplica e alguns deles se 

esforçam de forma excepcional para cativar os alunos. Por exemplo, o professor de física saltou 

de paraquedas para ensinar lançamento vertical, resistência do ar e queda livre. O professor de 

biologia tatuou mitocôndrias em uma aula ao vivo para ensinar respiração celular. 

As aulas também permitem que os alunos incluam suas reações a momentos específicos em tempo 

real enquanto assistem ao vídeo. Em seguida, os professores recebem um mapa das reações dos 

alunos que os ajuda a aprimorar as próximas aulas com base nesse feedback. Com esses esforços, 

o Descomplica alcançou um engajamento de mais de 90 minutos por sessão de aluno e mais 

de 10 sessões por mês por aluno ativo. Os professores podem criar um senso de comunidade 

motivando os alunos a se reunirem e gerenciando comunidades online nas redes sociais, onde 

postam materiais extras e promovem debates sobre os assuntos mais importantes.

Plataforma de exercícios com página de perguntas e página de resultados (versão para celular)

Figura 10. A ‘plataforma de exercícios’ no celular
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Professores de física saltando de paraquedas para ensinar e engajar os alunos (conteúdo especial 

chamado “Aulas Épicas”)

Professores fantasiados nos estúdios do 

Descomplica ensinando gramática e literatura

Vídeo player com o “recurso de reações” 

abaixo da linha do tempo do vídeo
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5. Perspectivas futuras: 
Implicações
A visão do Descomplica é criar um sistema de aprendizagem ao longo da vida que ajude os alunos 

a superar os principais obstáculos para a empregabilidade – preparação para as provas de seleção 

das universidades, uma faculdade totalmente nativa digital, cursos de pós-graduação e uma 

conexão automática com postos de trabalho e empregadores. À medida que o comportamento 

do consumidor muda e pais e alunos se acostumam à ideia de que a educação será uma 

mistura de experiências presenciais e online, o Descomplica espera que esse modelo aumente 

significativamente as chances de os brasileiros estarem mais aptos para os empregos e serem mais 

competitivos no mercado de trabalho. Por meio de sua plataforma de aprendizagem baseada em 

dados que oferece educação acessível de alta qualidade em formato personalizado e totalmente 

online (com várias plataformas, vários formatos e várias ocasiões), o Descomplica espera ajudar 

o Brasil a estar na vanguarda da quarta revolução industrial e preparar melhor os alunos para o 

futuro dos empregos.

Figura 11. Como a tecnologia dá suporte ao aprendizado em todos os momentos

A tecnologia aprimora a pedagogia
Mercado de +1000 tutores dão nota 
a +50 mil redações por mês

Planos de estudos customizáveis 
geram experiência personalizada

Aulas são apresentadas por vídeo, 
áudio e texto, de forma síncrona ou 
assíncrona (opção do aluno)

A tecnologia oferece:
Conteúdo para download via 
aplicativo para acesso offline 

+1,2 milhões de alunos assistiram à 
nossa maior aula ao vivo online
+30 mil visualizações mensais de 
vídeo

Programas de aprendizagem 
socioemocional específicos (ao vivo 
e VOD) para cada vertical

A tecnologia conecta
Mais de 100 mil alunos se 
matriculam por mês em 
pequenos grupos de estudos 
de alunos

+2 milhões de respostas 
foram dadas por alunos a 
perguntas de outros alunos 
até hoje
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Ao longo dos anos, a equipe aprendeu que o carisma e o entretenimento dos professores 

são essenciais para construir uma comunidade unida de alunos, mas também para melhorar o 

desempenho. Os alunos ficam menos ansiosos e podem continuar a se concentrar em seus 

estudos, independentemente dos desafios específicos que enfrentam no dia a dia. Além disso, 

uma boa plataforma de exercícios e microtestes são cruciais para ajudar a solidificar alguns dos 

conceitos aprendidos recentemente e aumentar a eficácia. Conforme a empresa evolui, o objetivo 

é criar uma arquitetura mais social e desenvolver um modelo de dados para conectar os alunos às 

oportunidades de emprego.

Um desafio claro que permanece é a capacidade de entrega. Apesar da ampla cobertura sem 

paralelo em outros países emergentes, o acesso à internet no Brasil (tanto a cabo quanto móvel) 

ainda é limitado para as classes C e D. Além disso, 22% dos candidatos ao ENEM não possuem 

conexão de internet em casa (G1, 2020). Ademais, mesmo quando está disponível, esse acesso 

à internet pode ser caro para a visualização de vídeos. Portanto, o Descomplica procurou 

parcerias tanto para aliviar os custos de dados como também para viabilizar métodos de entrega 

diferentes que reduzam o consumo de dados. Isso gerou parcerias com as maiores empresas de 

telecomunicações (como a Claro, a mais recente parceira de telecomunicações) e governos (por 

exemplo, Estado de São Paulo e Paraná – oferecendo o Descomplica para alunos da rede pública) 

para diminuir os obstáculos para distribuição e aumentar o alcance e o impacto.

O modelo defendido pelo Descomplica tem um grande potencial para a região, tendo em vista 

que alcançou sucesso significativo no Brasil apesar dos inúmeros desafios existentes no país. 

O sucesso do Descomplica mostra aos formuladores de políticas que os alunos de hoje estão 

prontos para um novo formato de aprendizagem e engajamento com a educação. O modelo do 

Descomplica inclui um formato que combina tecnologia com ensino presencial, conteúdo atraente 

disponível em qualquer lugar e um tom que rompe com as tradições e fala a língua dos alunos de 

hoje. A adoção de mais modelos como o Descomplica pode ajudar os formuladores de políticas a 

dar aos professores novas ferramentas para um melhor ensino e aprendizagem a partir dos dados 

dos alunos. O modelo do Descomplica pode ser replicável e pode disseminar o acesso à educação 

de qualidade para os alunos da região. Esse modelo é também flexível, permitindo a adaptação ao 

contexto da região e do país. Nosso próximo passo é melhorar o engajamento dos alunos e tornar 

o conteúdo mais acessível em escala nacional e regional.

Recepção do HQ Descomplica no Rio de Janeiro, Brasil
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Anexo
Links para demonstrações de produtos

Fotos dos produtos funcionando em dispositivos

— LMS Faculdade

https://www.youtube.com/watch?v=shLiICg3ChU

LMS — Painel do aluno LMS — Painel do aluno indicando o progresso 

no último exercício

LMS — Interface da faculdade mostrando o 

progresso do aluno

LMS — Experiência de exame universitário 

mostrando como se adapta a vários 

dispositivos

— LMS ENEM e Vestibulares

https://www.youtube.com/watch?v=yumxkn7RvNg

https://www.youtube.com/watch?v=yumxkn7RvNg
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Depoimentos de alunos nos canais sociais do Descomplica e da 
equipe de atendimento ao cliente

StalinANA @anatfar

O @Descomplica foi um macro na minha vida. Sem 

ele, não terria conseguido passer no vestibular ou 

fazer um cursinho da mesma qualidade.

Democratizar o acesso à educação é fundamental!

Victoria @unic0rnni0

Minha ficha ainda não caiu, porém tenho que 

agradecer ao @descomplica pela aprovação, as 

aulas foram essências e motivadoras! Sem vocês 

e essa equipe de professores incríves não seria 

possível! 

fravila @ahailins

@descomplica meu amor eterno por vcss !! Não

tinha grana pra cursinho caro e não acompanhava 

bem o ritmo do presencial. fiz o plano do enem 

msm mas por ter estudado no meu ritmo aprendi 

MT+ de vdd e passi em letras usp!!! Mtmtmt obg!! 

GEP foi essencial pra me deixar sã

 

Me Chama de Code Coach @natan_tn

Dois anos atrás, nesse momento, eu tava vendo 

o #RelashowEnem do @descomplica Hoje eu to 

estudando pra minha prova de Cálculo 2 na USP

Se alguém me dissesse que isso iria acontecer, eu 

não iria acreditar, mas cá estou

resumos.e.enem

POR QUE EU SOU A CARA DO

DESCOMPLICA? Já não ta obvio?

KKKKKK brincadeiras à parte. Comecei a usar 

a plataforma em 2018. meio sem crença de que 

conseguiria sair do ensino médio direto pra uma

universidade federal. Estudei o ano interio pelo 

descomplica, participava das aulas ao vivo fazendo 

minhas perguntas, participava das monitorias

e dos grupos no facebook. Estava muito engajada 

com tudo. Com o descomplica eu aprendi a

organizer meus horários e a me concentrar com o 

@eduvlld no GEP

(saudadeees), aprendi o temido LOG

com a @prof.lurramos, que o

_cleidsonjunior

Olá, sou Cleidson, fui admitido em Educação 

Física na UFG. Até meados do ano passado 

eu duvidava que pudesse alcançar tal feito, 

mas com todas as aulas dos professores do 

Descomplica e incentivos do GEP, percebi que 

era capaz de chegar onde queria estar. Sou 

eternamente grato a todos os professores e amo 

cada um e todos, espero poder conhecê-los e 

dar um abraço a todos. Lara, Hansen e Hormes, 

eu amo vocês e vocês são minhas inspirações. 

Obrigado por mudar minha vida!

Thiago Oliveira

Engenharia Civil - UFF, UFRJ e CEFET “Precisava 

de um curso flexível porque já trabalhei 

enquanto ainda estava na escola. O casamento 

entre Descomplica e eu não poderia ter sido 

melhor! ”

Larissa Arêas

Engenharia Elétrica - UERJ 2020 e Matemática 

- UFRJ 2020 O Descomplica é um curso 

completamente diferente dos outros. Pretendo 

me inscrever no Auxílio Judiciário de Graduação 

porque não sei o que faria sem eles.

Gabriel Santos

História - USP “As aulas são completas, 

divertidas e com professores altamente 

competentes! Sem você, eu não teria conseguido 

o primeiro lugar no meu curso para entrar na 

USP! ”
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