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Uma usina de cérebros criativos, empreendedores e idealistas dedicados a desenvolver novos 
formatos de comunicação e novos modelos de negócios sinérgicos e convergentes, no universo 
digital. Em linhas gerais esta é a proposta de A Casa, espécie de condomínio de inovação que 
reúne quatro empresas criadas em momentos diferentes e com histórias diferentes, mas que 
começaram a se reunir em 2009 a medida em que encontraram identificação e infinitas 
possibilidades de sinergias. Os Alquimistas, Hands, Kaus e Oslo Digital geram negócios em 
diferentes plataformas digitais e, como gostam de definir, atuam em busca de uma perspectiva 
melhor para a educação, o entretenimento, a cultura e os negócios. 
 
A Os Alquimistas, por exemplo, surgiu como um blog bilíngue criado por Mauricio Mota e o 
americano Marc Warshaw para difundir o conceito de transmídia storeelling. O conceito foi 
criado pelo pesquisador Henry Jenkins, autor do livro Cultura da Convergência e, na época, 
diretor-geral de mídia comparada do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde Mota e 
Warshaw se conheceram durante o fórum O Futuro do Entretenimento.  
 
Trata-se de uma nova forma de contar histórias usando o melhor de cada mídia, que vem 
sendo utilizada com sucesso na indústria de entretenimento, na educação e na publicidade, 
gerando também cada vez mais negócios no mundo corporativo. Uma história que começa na 
TV, pode continuar a ser contada num blog, num aparato móvel, numa história em quadrinhos 
on-line e em uma infinidade de outras mídias. 
 
"Hoje, existem mais de 40 plataformas onde se pode contar e propagar uma história. A 
transmídia surgiu como uma forma de harmonizar as diferentes plataformas. Warshaw foi o 
responsável pelo projeto de transmídia do seriado Heroes que gerou US$ 50 milhões em lucros 
por meio de projetos de anunciantes", diz Mota. 
 
Em 2009, eles transformaram o blog em uma empresa, com sede no Rio de Janeiro e em Los 
Angeles e uma pequena extensão no próprio MIT. Entre os projetos está a implementação da 
divisão de transmídia da Rede Globo e a elaboração de novos processos de desenvolvimento 
de conteúdo da Petrobras. Na Globo já desenvolveram a nova plataforma do Projeto Criança 
Esperança totalmente estruturada com o viés transmídia. 
 
Este é um exemplo da atuação sinérgica da Casa: Os Alquimistas desenvolveram o 
planejamento transmídia, a Kaus criou o site e a Hands fez o portal de música customizado 
para celular. O resultado é que a plataforma permitiu outras formas de arrecadação das 
doações. Os Alquimistas estão desenvolvendo uma narrativa transmídia para a Coca-Cola, um 
projeto local que será usado globalmente.  
 
A Hands nasceu em 1999 como uma empresa da venture capital Ideiasnet e foi pioneira em 
administração de conteúdo em plataformas móveis. Hoje, é comandada por Alex Pinheiro, que 
se define como um empreendedor serial que há 15 anos vem criando empresas no universo 
digital. A Hands desenvolve sites e aplicativos móveis como o mobile internet banking para 
iPad do Itaú Personalitè. Reúne a maior rede de publicidade para celular do país, customizando 
conteúdos para diferentes devices e vendendo publicidade para mais de 60 provedores de 
conteúdo como os jornais O Estado de São Paulo, Folha de S. Paulo, Valor Econômico, O 
Globo, Lance, revistas Caras, Roling Stones, entre outros veículos em um modelo de partição 
de receitas. 
 
"Agora, estamos iniciando uma nova linha de negócios com a criação de sites corporativos com 
um pagamento mensal à Hands. Entre os clientes está a Imobiliária Lopes, cujos clientes 
podem procurar imóveis, por meio de GPS, acompanhar as obras, etc. Também 
desenvolvemos o site móvel da Schincariol durante a Copa com vídeos, fotos e notícias 24 
horas e conteúdo da France Press", exemplifica Pinheiro. 
 
"Síndica" da Casa, a Kaus é uma produtora e agência digital especializada em campanhas on 
line, desenvolvimento de hot sites, aplicativos para mídias sociais e modelos de negócio que 



tragam retorno para a empresa e o cliente. "Um exemplo são os aplicativos de tempo curto 
como jogo que criamos para o pré-lançamento da novela Ti-ti-ti para Facebook e Orkut. Para o 
lance, criamos um modelo de bolão para a Copa e os campeonatos brasileiros que na Copa do 
Brasil teve o patrocínio da Petrobras", diz Claudio Just, CEO da Kaus.  
 
A Kaus tem uma parceria com a Ana Couto Brand Desing, especializada em design e 
reposicionamento de marca. Juntos desenvolveram projetos para a Klabin, Redecard, 
Unibanco, Itaú, Gerdau, e Camargo Correia. 
 
Completando o portifólio vem a Oslo Digital especializada em métricas e análises de marca e 
estratégias em mídia on-line e mídias sociais. "A primeira atividade do brasileiro na internet é 
busca e a segunda relacionamento. Identificando o que se busca e o que se fala nessas mídias 
é possível traçar perfis de consumo, entender comportamentos e identificar tendências", diz 
Marcelo Veloso, CEO da Oslo Digital que fez projetos para o Multishow e o GNT entre outros 
canais Globosat, além de empresas da área de educação.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empreendedorismo, p. F4. 
 


