
Descomplica: educação  
a um clique de distância

Com expansão do negócio, startup 
de educação utiliza o Oracle ERP 
Cloud para automatizar processos 
manuais e reduzir custos em 20%.

A Descomplica é hoje a maior plataforma de educação 
online do país, com mais de 400 mil alunos ativos e 
conteúdos que vão desde reforço escolar para alunos do 
ensino médio e preparação para o vestibular até cursos de 
graduação, pós-graduação e preparação para concursos 
públicos. Fundada em 2011, a então startup de educação viu 
seu negócio crescer em 2017, quando foi reconhecida como 
uma das empresas mais inovadoras da América Latina.

Com a expansão da empresa, a Descomplica precisou 
buscar no mercado uma solução que apoiasse a expansão 
das linhas de negócio e encontrou no Oracle ERP Cloud o 
apoio que precisava para escalar mantendo seu padrão de 
qualidade. Rafael Borges, head de Sistemas de Informação 
e Processos, conta que o fato de o ERP em nuvem da 
Oracle ser uma solução completa e otimizada para os 
negócios foi determinante para a decisão. 

“O ERP da Oracle é sem dúvidas o mais completo e o que 
possui a maior gama de soluções embarcadas, desde o 
Business Inteligence, em que você consegue analisar sua 
operação em real time com todos os indicadores e KPIs até 
processos e rotinas operacionais extremamente otimizados 
para qualquer business. Diferente de uma solução on-
premise ou de outros ERP´s do mercado, o Oracle ERP 
Cloud é uma solução que otimiza seus processos, você não 
precisa se preocupar em como adaptar a sua empresa ao 
sistema, você vai se adaptar ao ERP da Oracle porque ele 
já é muito bem pensado para aumentar a performance dos 
seus processos”, explica.

O primeiro benefício já foi visível na implementação do 
projeto: em apenas oito meses a Descomplica passou a 
utilizar o Oracle ERP Cloud e pode abandonar as planilhas  

e processos manuais. Com isso, Borges conta que conseguiu 
otimizar processos e alocar parte do time para desempenhar 
funções críticas e mais relevantes para a empresa. “Agora a 
gente tem pessoas mais analíticas em atividades com maior 
valor agregado para o negócio”, ele conta.

Além da otimização do recurso humano da empresa, 
Borges conta que o Oracle ERP Cloud também trouxe 
benefícios para as áreas de Compras e de Vendas. 
“A gente tinha uma área de Compras totalmente 
descentralizada e o fluxo de compras do Oracle é muito 
bem pensado, com modelos e workflow muito bem 
estruturados, que permitiram uma otimização e redução 
de tempos na área de compras”, ele explica. Já na área de 
Vendas, a solução ajudou a dar a robustez que o negócio 
precisava: “hoje estamos emitindo 40 mil notas fiscais por 
mês perfeitamente, porque conseguimos recriar processos 
que eram manuais”.
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Rafael Borges
Head de Sistemas de Informação e Processos na Descomplica

As soluções da Oracle 
estão conseguindo ajudar 
a gente a levar educação 
para todo o Brasil de uma 
maneira escalável, ainda 

mais fácil e melhor. Ela garante que a 
gente entregue para o nosso aluno uma 
solução de primeira linha, com a maior 
qualidade possível.” 



Outro benefício do Oracle ERP Cloud foi a possibilidade de 
ter uma visão completa do negócio, tanto no B2C quanto no 
B2B. “Nós só tínhamos uma visão de receita do B2C e com a 
solução da Oracle passamos a ter uma visão consolidada da 
companhia. No ERP podemos acompanhar o livro contábil 
e o fiscal, o que nos permite ter uma visão completa, clara e 
assertiva. Esse sem dúvida foi o principal ganho”, Borges frisa.

Ele também explica que os ganhos de processo e a 
implementação ágil e bem-sucedida da solução também 
tiveram impactos financeiros muito positivos: a empresa 
reduziu os gastos em uma média de 20% e dentro de  
sete meses já deve ter o retorno do valor investido  
no ERP da Oracle.
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Para o futuro, Borges conta que a ideia é escalar a 
ferramenta e integrar outros módulos para continuar 
apoiando a expansão do negócio, que se destaca no 
cenário da educação por ser a única plataforma online 
que acompanha toda a jornada do aluno. “O Descomplica 
vai se tornar o maior player de educação do país e pra 
isso a gente precisa da Oracle junto, como nosso parceiro 
estratégico. A Oracle – com a solução que garante nossa 
operação, nosso financeiro, nosso back office – permite 
que a gente escale muito mais, muito melhor e  leve a 
educação para todo o Brasil”, ele finaliza. 
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Com a adoção do Oracle ERP Cloud, a Descomplica passou a ter mais visibilidade de seus processos e reduziu os gastos em cerca 
de 20%. Foto: Cortesia Descomplica.
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