
A informação sob seu controle



Buobe é uma empresa de tecnologia criada em 2020 com 
o objetivo de oferecer serviços de consultoria digital e 
desenvolvimento de soluções inovadoras de comunicação 
na internet, utilizando inteligência artificial, big 
data e algoritmos sofisticados e personalizados de acordo 
com os interesses de clientes e usuários.

SOBRE A STARTUP BUOBE

Help?

Information?

https://buobe.com/sobre


Mercado

Problemas

Usabilidade

Empresas precisam de informações, mas 
estão usando ferramentas antigas ou 
desatualizadas.

Empresas e usuários querem algo fácil de ser 
adotado e simples de usar.

Custos
Perda de eficiência e negócios por não utilizar 
tecnologia da informação eficaz.



Mercado disponível

Mercado de comunicação (US$ 2,23 trilhões).

Total Available Market (Mercado Total Disponível)

Mercado publicitário e análise de mídias sociais na internet (US$ 388 bilhões).

Serviceable Available Market (Mercado Útil Disponível)

Faixa etária de 13 a 50 anos. Receitas (US$ 252 bilhões).

Serviceable Obtainable Market (Mercado Acessível)

TAM

SAM

SOM



A BUOBE organiza e traduz conteúdos, para informar na 
língua nativa de qualquer país, levando para o mundo 
importantes temas instituicionais, técnicos e comerciais, 
relevantes para o desenvolvimento sócio econômico 
brasileiro.
Alcance de mais de 100 países, com visitas mensais acima de 5 
milhões de usuários em pouco mais de 1 ano de atividades na 
web.

Abrangência Global

Tecnologia própria

Inteligência Artificial Controle de dados

Algoritmos 



Tecnologia da informação

Algoritmo

de 

Recomendação 

AutomaçãoInteligência Artificial

Resolução 
de 
problemas



VISÃO 
GERAL



Solução

Gera audiência

Usabilidade

A tecnologia BUOBE facilita a obtenção e controle 
das informações, dando mais autonomia, sobre a 
geração e gestão dos dados aos usuários e clientes, 
um dos nossos diferenciais.

Captura, distribui informações, e gera tráfego 
orgânico.

Tecnologia simples adaptável aos interesses e ideais 
de negócios de clientes e usuários.

Economia
Reduz os custos para o cliente customizando a 
informação e controle de dados para o usuário.



Exclusivo Testado 

Autêntico

Tecnologia especificamente 
dedicada ao gerenciamento de 
notícias, informações e controle de 
dados.

Realização de testes e aprovação 
com startups e empresas.

Projetado por 
desenvolvedores especialistas 
em softwares avançados.

Primeiro no mercado
O primeiro produto 
customizável e funcional.



Produtos da Buobe

Tem como objetivo possibilitar que empresas 
possam ter sua comunidade proprietária e 
controle total de dados comportamentais.

Comunidades proprietárias

Buobe Socials

LGPD



Módulo Publicações Módulo Marketing

Módulo Mensagens Módulo Monetização

Módulo Comunidades Módulo Search

Módulo Analytics Módulo Developers

Buobe Socials

Oferece ao mercado o desenvolvimento de softwares para 
formação de redes sociais proprietárias.
Empresas e usuários ampliam sua presença nas redes sociais,

formando sua própria comunidade com controle total dos dados.



Benefícios

Controle total dos dados

Personalização de produtos e Serviços

Suporte especializado

POC de 30 dias

Análise de dados comportamentais Layout customizável e API



Obrigado!
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