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Técnicas de análise de dados baseadas no funcionamento do cérebro e do sistema imunológico 
originam produtos diferenciados 
 
Algoritmos genéticos, redes neurais e sistemas imunológicos artificiais. Complexos, tais termos 
se referem a técnicas de computação que se baseiam em fenômenos e processo naturais, úteis 
na procura de soluções para problemas complexos. Esse tipo de conhecimento possui diversos 
usos e tem sido amplamente estudado nas universidades, mas sua disseminação no mundo 
empresarial ainda é pequena. Foi para fazer a ponte entre essas técnicas e o mercado que 
Helder Knidel e Leandro Castro, ambos especialistas no assunto, com mestrado e doutorado, 
respectivamente, pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), criaram a Natcomp, 
nome que deriva de computação natural. 
 
A empresa nasceu em 2007, na Incubadora de Empresas de Santos, e desde então tem 
apostado em técnicas avançadas de análise de dados para desenvolver produtos inovadores. O 
objetivo é criar sistemas inteligentes, que podem ser utilizados, por exemplo, para descobrir 
fraudes de cartão de crédito. "São modelos capazes lidar de modo mais eficaz com 
quantidades enormes de dados", diz Knidel. 
 
Comércio inteligente 
 
Com base nesses conhecimentos, a Natcomp desenvolveu o Tuilux, um sistema de 
recomendação para comércio eletrônico da Natlux, empresa criada para gerilo. A idéia é que, 
com o recurso, os sites sejam mais eficientes ao indicarem produtos aos visitantes. 
 
O Cinemenu, rede social para cinéfilos e locadora de filmes pela internet, começou a utilizar o 
Tuilux em fevereiro. "Apenas com algoritmo de análise de dados é possível descobrir as 
melhores recomendações. O que vemos hoje são indicações dentro da mesma categoria. A 
pessoa procura um filme de ficção e o sistema recomenda mais um", afirma Knidel. "Mas pode 
haver outro título, menos óbvio e de um gênero diverso, capaz de gerar mais interesse. Para 
isso é necessário fazer uma análise do perfil do usuário e de seu histórico de compra e 
navegação, entre outras coisas", diz. 
 
Segundo o empresário, o sistema tem atraído a atenção de diversas empresas que trabalham 
com desenvolvimento de comércio eletrônico. Sem revelar os nomes dos interessados, ele diz 
que está com quatro negociações em andamento. Em 2009, a Natcomp faturou R$ l milhão. A 
previsão é que esse valor dobre neste ano, principalmente com a comercialização do Tuilux. 
 
No final de 2009, a Natlux foi selecionada para participar do Programa Primeira Empresa 
Inovadora (Prime), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e recebeu R$ 120 mil. 
 
Outro produto da Natcomp, ainda em desenvolvimento, é um sistema de análise de grãos de 
café. O objetivo é que o produto, previsto para chegar ao mercado ainda neste ano, faça de 
modo automático e em menor tempo o que hoje é feito manualmente. Por meio de análise de 
imagens, o equipamento elabora um relatório com dados sobre a qualidade do café e até 
mesmo o peso dos grãos.  
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Segundo Walmir Caminhas, professor do Departamento de Engenharia Elétrica e coordenador 
do Laboratório de Inteligência Computacional da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), a chamada inteligência computacional engloba diversas técnicas, como redes neurais, 
sistemas nebulosos e computação evolucionária, onde os sistemas imunológicos artificiais 
estão inclusos.  



 
De acordo com o acadêmico, trata-se de um conjunto de ferramentas voltadas para a análise 
de dados. "Elas diferem da computação tradicional, que gera programas que chegam sempre 
ao mesmo resultado. Com a inteligência computacional, é possível ensinar o computador a 
fazer uma determinada tarefa", diz. Isso porque os algoritmos utilizados aprendem com os 
erros e acertos do sistema. Segundo Caminhas, a tese de doutorado de Leandro Castro, um 
dos sócio da Natcomp, foi pioneira no estudo de sistemas imunológicos no Brasil. "A tese dele 
foi um marco no país e é referência internacional no assunto", afirma o acadêmico.  

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 18. 


