
Meninos de 20 anos usam as horas
vagas da faculdade para criar

programas de computador. O negócio
prospera e da brincadeira nasce uma
empresa com potencial de crescimento.
Esse enredo já é bastante conhecido. A
diferença é que não se trata aqui da saga
de jovens do MIT ou de uma start up do
Vale do Silício. O caso é bem brasileiro e
nasceu na cidade de Bauru, no interior
de São Paulo. É lá que funciona o Mother
Gaia Studio, empresa pilotada por nove
jovens de 21 a 23 anos, ainda cursan-
do faculdade, mas que têm como meta
ser grandes desenvolvedores de jogos.

O Mother Gaia mirou um nicho pou-
co explorado, o dos games com apelo eco-
lógico. A história começou no ano passa-
do, quando Túlio Soria, hoje com 21 anos,
e o colega de faculdade Guilherme Cam-
pos, 22, decidiram inscrever o jogo vir-
tual City Rain na Imagine Cup,
a Copa do Mundo dos games,
patrocinada pela Microsoft.
Na edição de 2008, em Paris,
a dupla levou o primeiro lugar.

Ao regressar, Soria e
Campos montaram o Mother
Gaia, que ficou incubado na
MStech, empresa de Bauru

especializada em soluções educacionais.
"A intenção era adquirir maturidade",
diz Soria. A parceria rendeu frutos. Foi
lá que Soria desenvolveu o jogo Cidade
Sustentável para o Bradesco, acessado
pelos clientes da conta universitária do
banco. O próximo passo é a criação de
games para outras plataformas, como
PC, Xbox360 e iPhone. O projeto do
iPhone está adiantado e, em breve, a
empresa deverá ter seu ícone na Apple
Store, a loja virtual da Apple. Mas an-
tes disso, o Mother Gaia terá de buscar
recursos para financiar sua expansão.
Soria está atento. Economizou o dinhei-
ro amealhado com prêmios, está em vias
de fechar outro bom contrato com o Bra-
desco e já se inscreveu em programas de
financiamento. "O objetivo, num futuro
breve, é encontrar investidores de ris-
co para alavancar o Mother Gaia", diz.
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