
 

   
 

 

Studos Ajuda Alunos no Brasil a se Preparar 
para Exames de Admissão à Universidade 
com Apoio do AWS EdStart 

Studos usa a nuvem AWS para fornecer uma plataforma que analisa as 
habilidades e capacidades dos alunos na educação básica. O objetivo da 
empresa é permitir que os alunos brasileiros se preparem melhor para o 
vestibular. Studos usa Amazon S3, Amazon CloudFront, Amazon Aurora  
e o suporte e orientação do programa AWS EdStart para escalar sua 
plataforma para aproximadamente 10.000 usuários diários e mais de 
150.000 usuários por semana. 

 

 
Empresa: Studos 

Indústria: Educação 

País: Brasil 

Funcionários: 11–50 
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Sobre a Studos 

Studos desenvolveu uma plataforma 

educacional que analisa as competências e 

habilidades dos alunos do ensino básico para 

ajudar a prepará-los para o vestibular. Studos 

permite que os alunos estabeleçam metas, 

oferece questões práticas e produz um relatório 

de desempenho detalhado a cada semana. 

 

 

Benefícios 

• Permite a implantação de uma plataforma 

educacional e de avaliação abrangente  

• Melhora os níveis de aprendizagem dos 

alunos em 14% 

• Reduz o tempo de criação de testes pelos 

professores de 2 horas para 20 minutos 

• Escala para aproximadamente 10.000 

usuários diários e mais de 150.000 usuários 

por semana   

 

 

Serviços AWS Utilizados 

• AWS EdStart 

• Amazon CloudFront 

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon Aurora 

 

Studos dedica-se a melhorar os processos educacionais no Brasil e a facilitar novas  

formas de aprendizagem por meio da tecnologia. A empresa foi lançada depois que dois 

professores, Leonardo Prates e Wilson Fernandes, desenvolveram um site para auxiliar 

alunos de biologia na preparação para o vestibular da Universidade Federal de Santa 

Catarina. “Os alunos tinham dificuldade de se preparar para o exame porque não tinham 

conteúdo para estudar, não tinham como fazer exercícios e não sabiam se estavam 

aprendendo ou não. Desenvolvemos um site onde eles podiam praticar, estudar e obter 

ajuda”, diz Prates, cofundador e CEO da Studos. 

 

O sucesso com o site de biologia levou a dupla a considerar como eles poderiam expandir  

a ideia. Todos os anos, mais de oito milhões de alunos fazem o ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio), teste que valida o conteúdo que os alunos aprendem no ensino médio e 

determina o ingresso nas Universidades Federais do Brasil. Prates e Fernandes queriam 

criar uma solução educacional para melhorar o aprendizado dos alunos e facilitar a vida de 

professores e gestores de escolas. 

 

Studos acabou evoluindo de um site para uma plataforma de avaliação educacional 

abrangente que analisa o aprendizado dos alunos, permite que eles estabeleçam metas e 

produz relatórios de desempenho semanais detalhados. A plataforma também fornece aos 

professores um banco de dados de 90.000 perguntas separadas por disciplina, assunto e 

nível de dificuldade que eles podem usar para criar e aplicar de forma rápida e fácil testes, 

tarefas e simulações. O objetivo é avaliar os alunos e compreender seus pontos fortes e 

fracos. Com base nos pontos fracos, a plataforma usa inteligência artificial para sugerir 

atividades que melhorem o desempenho dos alunos. Com resultados e relatórios 

detalhados, uma escola pode ajudar a garantir o sucesso do aluno na sala de aula. 

 

A plataforma Studos foi originalmente lançada on premises, mas ao atingir 1.000 usuários, 

Prates e Fernandes perceberam que precisavam de uma solução mais escalável.  

 

Escalando para Permitir Crescimento com AWS  

Studos escolheu trabalhar com Amazon Web Services (AWS) devido à sua escalabilidade e 

facilidade de uso. “Podemos lançar novos recursos em poucos minutos simplesmente 

conectando um serviço específico - nenhuma outra ação é necessária. Todos os recursos 

que estávamos pensando para nossos usuários já estavam conectados a algum tipo de 

serviço da AWS. Sabíamos que a AWS poderia permitir nosso crescimento e 

escalabilidade”, diz Prates.  

Escala para mais de 10.000 usuários diários  
e mais de 150.000 usuários por semana. 

https://studos.com.br/
https://aws.amazon.com/education/edstart/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/rds/aurora/
https://studos.com.br/


 

   
 

 
 
 
 
 

 

Studos usa Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) e Amazon CloudFront para 

distribuir e armazenar conteúdo estático 

como perguntas, imagens, materiais de 

professores e arquivos de aplicativos. 

Também usa o Amazon Aurora para 

fornecer uma interface de cluster com 

escalonamento automático, que permite à 

Studos oferecer suporte a usuários 

simultâneos. “A AWS nos ajuda a oferecer 

serviço de qualidade aos nossos usuários. 

Todos os serviços são práticos e 

escalonáveis. Isso simplifica muito nosso 

trabalho e nos ajuda não só em termos de 

desempenho, mas também em nossos 

custos”, diz Prates.  

 

A Studos também recorreu ao programa 

AWS EdStart para obter suporte e 

orientação. O AWS EdStart ajuda 

empreendedores a construir a próxima 

geração de soluções online de aprendizado, 

análise e gerenciamento de campus na 

nuvem AWS. Como parte desse programa, 

Studos participa de eventos e webinars da 

rede AWS EdStart e recebe orientação e 

suporte do pessoal da AWS. “O AWS 

EdStart possibilitou nosso sucesso de várias 

maneiras, desde a facilitação de conexões 

com especialistas da AWS e outros 

empreendedores no programa até nos 

ajudar a pensar sobre como poderíamos 

melhorar a entrega de nosso produto para 

mais alunos de uma maneira mais simples e 

fácil. Eles também forneceram créditos para 

que pudéssemos testar novos serviços sem 

gastar muito dinheiro. As trocas que o AWS 

EdStart proporcionou para nós - tanto com o 

pessoal da AWS quanto com outros 

membros do programa - foram muito 

valiosas”, diz Prates. 

 

Possibilitando o Sucesso de Alunos e 

Professores 

Desde seu lançamento em 2015, a Studos 

escalou sua plataforma de 1.000 usuários 

para aproximadamente 10.000 usuários 

diários e mais de 150.000 usuários por 

semana, incluindo alunos do ensino 

fundamental e médio, professores e 

gestores de escolas no Brasil. “A AWS nos 

ajudou com soluções rápidas projetadas 

para um grande volume de uso. Podemos 

atender a mais de 2.000 escolas hoje 

porque os serviços da AWS são 

excelentes. Ao mesmo tempo, o 

escalonamento automático nos ajuda a 

conseguir isso com custos reduzidos”,  

diz Prates. 

 

Studos está fazendo a diferença para os 

alunos. Prates diz que os alunos que usam 

a plataforma melhoraram seus níveis de 

aprendizagem em uma média de 14 por 

cento, e vários alunos que usam Studos 

ficaram em primeiro lugar entre seus 

colegas nos exames de admissão. 

 

Studos também está fazendo a diferença 

para os professores. Antes da Studos, o 

professor levava em média 2 horas para 

criar um teste. Com Studos, isso foi 

reduzido para apenas 20 minutos. Além 

disso, a plataforma está ajudando os 

professores a se concentrarem nas áreas 

onde os alunos precisam de ajuda.  

“A possibilidade de um feedback imediato 

sobre o desempenho dos alunos e da aula 

é extremamente valiosa para o professor, 

que consegue retomar o conteúdo dos 

pontos mais necessários para a aula e 

verificar quais alunos precisam de mais 

atenção e em quais temas”, afirma Fabíola 

da Costa Braga, orientadora pedagógica 

da escola Vila Olímpia.  

 

Os planos futuros da Studos incluem 

segregar a plataforma em microsserviços 

para aumentar ainda mais sua escala. 

“Prevemos mais de três milhões de 

usuários em 2021, e esse aumento em 

nossa escala será possível usando vários 

serviços da AWS”, diz Prates. “Enquanto 

isso, nosso objetivo principal permanecerá 

o mesmo: atender às dores de 

professores, alunos e administradores de 

escolas; compreender em profundidade 

como essas dores podem ser remediadas; 

e entregar uma solução simples, intuitiva e 

envolvente.” 

 

 

“As trocas que o AWS 
EdStart proporcionou 
para nós—tanto com 
o pessoal da AWS 
quanto com outros 
membros do 
programa—foram 
muito valiosas.” 
 
Leonardo Prates, Cofundador e CEO, Studos 

Conheça mais em aws.amazon.com/education/edstart. 
 

https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/rds/aurora/
https://aws.amazon.com/education/edstart/
https://aws.amazon.com/education/edstart/

