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Loureiro, fundador da Nativoo: 'Organizamos as informações para entregar ao usuário um roteiro pronto'. – 

Divulgação 
 
Uma empresa que organiza roteiros de viagens, outra que criou um método de estudos 
personalizados para auxiliar vestibulandos e uma terceira que oferece um programa de gestão 
para microempreendedores. Embora operem em áreas diferentes, as três têm algo em 
comum: estão entre as finalistas do programa de incentivo a startups promovido pela IBM, o 
SmartCamp Brazil 2013. Conquistaram o lugar disputando com outras 300 empresas 
iniciantes. As duas primeiras colocadas, a Nativoo e a Geekie, participarão, em novembro, da 
fase latino-americana do programa no México, tentando chegar à grande final em São 
Francisco, em 2014, para concorrer com startups do resto do mundo.  
  
O objetivo da IBM com o programa, segundo a gerente de Alianças e Relacionamento da 
empresa, Marcela Vairo, é identificar empresas iniciantes que tragam soluções interessantes 
para o mercado. As selecionadas podem usufruir de algumas tecnologias da IBM para 
aprimorar suas ferramentas, como cloud, mobilidade, big data e social business – áreas 
consideradas estratégicas para a companhia. Marcela ressalta que a IBM não investe dinheiro 
nas startups, mas as promove dando visibilidade aos projetos. “Também damos orientação 
técnica e colocamos especialistas à disposição para a empresa poder se inserir no mercado”.  
  
Um bom exemplo de sucesso do SmartCamp foi da mineira IDXP, vencedora em 2011, que foi 
apoiada por investidores internacionais e abriu uma filial no Vale do Silício, nos Estados 
Unidos, um ano depois. A aplicação desenvolvida é voltada para o varejo off-line (presencial) e 
analisa o comportamento do consumidor, em tempo real, acompanhando a movimentação dele 
pelas lojas. Essas análises inteligentes permitem aos varejistas tomarem rapidamente decisões 
pontuais de marketing.    
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Roteiros – Agora, a Nativoo (do Rio de Janeiro) e a Geekie (de São Paulo) disputarão o 
ambicionado primeiro lugar em São Francisco, em fevereiro, se passarem pela fase latino-
americana no México, com mais três concorrentes do continente. A Nativoo se baseou numa 
plataforma de inteligência artificial para elaborar roteiros de viagens inteligentes e 
personalizados, ou seja, de acordo com o perfil do viajante. O fundador da Nativoo, Cristóvão 
Loureiro, juntou sua experiência adquirida no mercado de viagens com a de dois sócios 
espanhóis detentores da tecnologia, um deles PHD em inteligência artificial, para criar a 
ferramenta. “Nossos roteiros incluem pontos turísticos, restaurantes, hotéis, rotas de ônibus, o 
que abre, o que fecha, os horários de funcionamento e leva em conta quanto o usuário pode 
gastar na viagem”. Até agora foram mapeadas 19 cidades brasileiras e norte-americanas.  
  
Loureiro lembra que programar uma viagem de uma semana ou mais pode ser estressante 
para pessoas inexperientes ou que não tenham tempo. “A cada busca no Google, as 
informações chegam desordenadas e sem critérios”, diz. “O que fizemos foi organizar  as 
informações e entregar ao usuário um roteiro pronto”. As informações são levadas para a 
plataforma Nativoo e com a ajuda de algoritmos de inteligência artificial ela “aprende” as 
preferências do usuário e devolve algo personalizado. “Quanto mais a pessoa usar o aplicativo 
(que roda na Web e em aparelhos com Android e iOS) mais aprendemos sobre ela e a 
personalização fica mais apurada”. Para traçar um roteiro, o usuário avalia suas preferências 
de 0 a 100 e aguarda as rotas e os pontos de interesse de acordo com os dados passados. O 
produto é gratuito e está há três meses no ar com 50 mil usuários já cadastrados. A empresa 
já recebeu aporte de R$ 800 mil de investidores para desenvolver o projeto. A expectativa de 
Loureiro é ter 100 mil usuários até o fim do ano. 
  
Aprendizado – Essa é uma das aplicações que se encaixa nos critérios da IBM, segundo 
Marcela Vairo, pois o produto prioriza plataformas abertas, é útil para a sociedade e pode 
estimular o uso de alguma tecnologia da empresa, como big data ou cloud computing.  
  
A Geekie, outra finalista do SmartCamp 2013, desenvolveu um produto de grande utilidade 
para os alunos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou que estão 
estudando para o vestibular. A startup, a exemplo da Nativoo, também utiliza a inteligência 
artificial em sua plataforma virtual. “Nossa ferramenta Geekie Lab procura entender o aluno, o 
que ele sabe e em quais disciplinas tem dificuldades e, a partir daí, sugere planos de estudos 
que o auxiliem”, explica Cláudio Sassaki, co-fundador da Geekie.  
  
O aplicativo, disponível na Web, identifica as deficiências dos alunos e suas capacidades. A 
partir do programa  personalizado de estudos, o aluno acaba sendo desafiados e conseguem 
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evoluir. Segundo Sassaki, duas pessoas não aprendem do mesmo jeito, então, são necessárias 
diferentes formas de ensino. “Temos programas baseados na faculdade que o usuário procura, 
quanto tempo ele dispõe para estudar e dificuldades que tem em  determinadas áreas”. 
  
Pedagogos, engenheiros de computação e um grupo de inteligência desenvolvem os perfis dos 
alunos com a ajuda de algoritmos para a construção do plano de estudos. Cada passo que o 
estudante dá na plataforma é registrado e à medida que ele avança no aprendizado esse plano 
de estudos vai se atualizando com textos, exercícios e vídeos. A Geekie tem outros dois 
aplicativos que também estão na Web, o Geekie Teste e o Geekie Games, cujo uso é permitido 
após cadastramento. O modelo de negócios da startup – que existe há dois anos – envolve 
venda dos produtos para as escolas particulares. "Somos uma empresa de tecnologia B2B e já 
vendemos para 60 escolas de vários Estados". 
  
Gerenciamento – No SmartCamp Brazil 2013, a gaúcha Simbio ganhou o voto popular 
(foram mais de 1 mil indicações), mas não participará da fase latino-americana no México 
porque precisava também ser selecionada pelo júri oficial do SmartCamp. “Ainda estamos em 
fase de beta teste de nossa ferramenta de gestão, temos apenas cinco pessoas trabalhando na 
empresa, mas já foi um tremendo resultado termos ficado entre os finalistas brasileiros entre 
300 participantes, e o número de votos do público foi tão elevado que nos surpreendeu”, 
afirma Vinicius Dittgen, CEO da empresa. 
  
A startup criou uma aplicação de gestão para microempresas que pode ser integrada a uma 
rede de fornecedores e clientes.  “O aplicativo é simples e permite controlar contas a pagar e a 
receber e fazer a emissão de notas fiscais eletrônicas de forma ilimitada, tudo de forma 
gratuita”, explica Dittgen. A ideia é que os microempresários cujas contas estão 
desorganizadas possam ter um gerenciamento mínimo da sua empresa, com cadastro de 
clientes, de produtos, controle financeiro e de notas fiscais emitidas. “Alguns microempresários 
juntam contas privadas e da empresa no banco, e isso provoca  uma bagunça no final do 
mês”. É para esse usuário que o aplicativo foi feito. 
  
Uma versão mais simplificada ainda do aplicativo está rodando em Android, só para 
lançamentos de despesas e receitas do dia. A integração com os fornecedores acontece 
quando o usuário precisa de uma  mercadoria ou de um serviço (de uma gráfica, por exemplo) 
e faz a busca de determinado fornecedor. A partir daí, esse fornecedor ficará cadastrado numa 
rede social do usuário (como no Facebook, mas por rede privada). É essa integração o outro 
diferencial do aplicativo da Simbio. Agora a startup está em fase de captação de recursos junto 
a investidores para agregar recursos à solução. 
 
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 29 out. 2013, Informática, p. 20. 
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