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da agência África, em São Paulo, criaram um curioso hábi-

to nos últimos meses. Eles passaram a monitorar as cam-

panhas de seus clientes na web em telas de 46 polegadas. 

Como uma espécie de Google customizado, digitam qual-

quer palavra e logo aparece tudo o que foi postado em sites 

como Twitter, YouTube e Flickr. Esse é um dos truques da 

Global Room, a sala que envolve as pessoas com informações 

de todo tipo de mídia, permite a apresentação de slides por 

gestos e é controlada por iPad. Obra de algum engenheiro 

maluco? Um designer supercriativo? Ou um programador 

que gosta de arquitetura? Sim para todas as alternativas. O 

projeto e os programas que fazem a sala funcionar são cria-

ção da empresa carioca 32Bits, comandada pelo trio Daniel 

Morena, Nei Carames e Danilo Medeiros. À frente de uma 

equipe de 15 pessoas, eles se especializaram em um tipo di-

ferente de prestação de serviço: as soluções de interatividade. 

O trabalho da 32Bits é descobrir a maneira mais inte-

ressante e atraente de exibir informações. "Pode ser uma 

mesa, um quiosque, uma parede ou um túnel. Entregamos 

um objeto que usa a interface gráfica", diz o designer Daniel 

Morena, 37 anos. A maioria dos projetos da 32Bits foi reali-

zada em museus. Em uma instalação no Catavento, em São 

Paulo, uma tela faz surgir pinturas de Portinari e informa-

ções sobre o artista conforme as crianças dão pinceladas. 

Para bolar cada solução, os designers, programadores e 

engenheiros da empresa mergulham fundo na necessidade 

do cliente. No caso da África, a exigência não era simples. A 

sala precisava ser um espaço capaz de mostrar o impacto das 

campanhas publicitárias, um ambiente que misturasse infor-

mações em tempo real com feedback das redes sociais e se co-

nectasse a todas as outras agências do grupo. Tudo isso, claro, 

em um espaço bonito e agradável. "O projeto foi um desafio de 

desenvolvimento e design", diz o sócio Nei Carames, 40 anos. 

Foram precisos quatro meses para bolar o ecossistema 

de programas necessários para integrar cada componente 

da sala. Se a idéia era ter uma parede com nove monitores de 

LED de 46 polegadas que mostrassem as redes sociais, se-

ria preciso um software que vasculhasse os diferentes sites 

e pinçasse somente aquilo que estava sendo buscado. Para 

dar conta das buscas, um dos dois servidores Mac Pro de oito 

processadores da sala é dedicado exclusivamente à tarefa. O 

outro se encarrega de rodar um programa que monitora as 

páginas de notícias e mostra, em um painel de 4 metros so-

bre a porta, as novidades do mundo e o sobe e desce das bol-

sas de valores. Quem quiser acompanhar a programação da 

TV pode escolher um dos canais nos 19 monitores full HD. 

Com um toque no iPad, que faz as vezes de controle remo-

to geral, a imagem é enviada à tela maior, que também pode 

exibir filmes e imagens do console PlayStation. Com mais A ut
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TRABALHO COLETIVO/Na sede da 32Hits, no Rio de Janeiro, 
designers e programadores trabalham em uma grande mesa 
(acima). Para criar os projetos, vale buscar inspiração nos 
vários bonecos de toy art, nos objetos pessoais e nos livros 

um toque no tablet, a função passa a ser apresentar slides. 

Um software ligado ao sensor de movimentos Kinect permi-

te trocar as páginas com um movimento de mão e dar mais 

graça às tradicionais (e muitas vezes enfadonhas) apresenta-

ções de Power Point. Por fim, monitores mostram em tempo 

real o movimento de três das 15 agências do grupo, em Nova 

York, Rio de Janeiro e São Francisco. O resultado agradou 

tanto que Nizan Guanaes, chairman do Grupo abe, ao qual 

pertence a África, se mudou com secretária e tudo para o 

espaço durante uma semana. "A sala é genial para apresen-

tações e reflete tudo o que a gente está fazendo para transfor-

mar a África em uma agência global", disse Nizan a I N F O . 

MISSÃO IMPOSSÍVEL? 

A Global Room é o primeiro projeto montado pela 32Bits 

para uma empresa, mas não o único. "Nos últimos meses, o 

telefone não parou de tocar, mas nem todos os projetos con-

seguem ser atendidos", diz Danilo Medeiros, 37 anos. Em 

primeiro lugar, porque a equipe dá conta de apenas quatro 

ou cinco projetos simultâneos. Segundo, porque muitos 

interessados pedem cópias de instalações de museus ou 

exposição, ou então desejam saber que produto pode ser 

comprado imediatamente. No entanto, nada do que já foi 

apresentado é reciclado ou revendido." Temos um modelo per-

sonalizado, adotado desde a criação da empresa", diz Medeiros. 

A 32Bits foi criada em 2 0 0 3 por Daniel Morena, mas 

seu embrião surgiu anos antes, durante um plantão na se-

mana entre o Natal e o Ano-Novo na empresa de design 

onde trabalhava. Sem ter muito o que fazer, Morena deci-

diu pesquisar sobre desenvolvimento em Flash. "Tinha 

criado um site de um jeito super t rabalhoso e me pergun-

tava se não existia uma forma mais simples de fazer isso." 

Existia, e ele nunca mais largou a programação. Ao per-
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EADEETS / O Kinect, sensor de movimento da Microsoft, se transformou em 
um acessório importante para os projetos de Daniel Morena (a esq. j e Nei Carames 

ceber que dificilmente encontraria um emprego que jun-

tasse tudo o que gostaria de fazer, decidiu criar sua pró-

pria empresa . Como sócio, chamou um antigo vizinho, 

com quem já havia t r aba lhado em pequenos projetos. 

"No início éramos voltados para a criação de sites", diz 

Carames. Um ano depois, o interesse começou a mudar. A 

companhia desenvolveu uma das atrações da loja-conceito 

blah!, o projeto de rede social móvel da TIM. Quem entrava na 

loja, no Rio de Janeiro, podia escolher a música ambiente por 

mensagem de texto, algo sofisticado para a época. Durante 

o projeto, conheceram Danilo, então gerente de produtos da 

operadora. Em 2005, após deixar a TIM, ele e Morena se en-

contraram em um bar e um novo sócio foi agregado para cui-

dar da parte de negócios e ajudar a reposicionar a empresa. 

O primeiro projeto de solução interativa surgiu em 2009. 

A 32Bits foi procurada pelo Museu da Língua Portuguesa, em 

São Paulo, para fazer um espaço chamado Beco das Palavras, 

um jogo onde os visitantes formavam palavras com gestos, 

desembaralhando as sílabas projetadas em uma mesa. No 

plano original, seria preciso organizar um banco de dados 

com todas as sílabas de todos os verbetes do dicionário. "Era 

um trabalho insano, que não estava dando certo", diz Morena. 

A 32Bits começou, então, a questionar a necessidade de tudo 

aquilo. "Acabamos limitando as palavras, o que reduziu o tra-

balho e tornou o jogo mais interessante e ágil", diz o designer. 

Manter o foco na usabi l idade é essencial pa ra o su-

cesso dos projetos. Ninguém gosta, por exemplo, de ficar 

muito tempo com os braços para cima para mover um ob-

jeto vir tual . "Fazemos u m a mis tu ra de design com pro-

jeto técnico. Por isso, temos um designer de produtos na 

equipe", diz Medeiros. O t ime conta 

ainda com cientistas da computação, 

técnicos em audiovisual e, claro, pro-

gramadores . "Somos como a equipe 

do fi lme Missão Impossível: cada um é 

especializado em terminar uma tare-

fa complicada que ninguém sabe bem 

como resolver", diz Morena. O traba-

lho é feito no QG da 32Bits, um conjunto 

comercial no centro do Rio com vista 

para a Cinelândia. A missão é fazer com 

que, todos os dias, um pedaço de um 

projeto seja entregue, testado e passa-

do adiante. "Hoje, um designer cria um 

botão. Amanhã, ele é transformado em 

uma interface. É um processo meio orgânico", afirma Morena. 

Não à toa, a equipe senta em u m a grande mesa coletiva. 

PASSEIO COM O REI 

A 32Bits já realizou cerca de 50 instalações interativas. Um 

dos trabalhos mais complexos foi a exposição Roberto Carlos 

- 50 Anos de Música. A mostra na Oca, em São Paulo, repro-

duzia um passeio de barco pela Baía de Guanabara. O visitan-

te percorria um túnel repleto de projeções da natureza e che-

gava até um píer, onde estava instalado um timão de barco. 

No papel de comandante, a pessoa decidia a rota en-

quanto imagens ao seu redor revelavam a paisagem carioca. 

"Usamos um software que faz a junção de múltiplas telas e 

um acelerômetro, igual ao do iPhone, para medir o ângulo 

em que o timão era virado", diz Carames. Deu trabalho, mas 

a exposição valeu duplamente a pena. Pela pr imeira vez, 

Carames conseguiu que a mãe entendesse seu trabalho. "Ela 

ficou orgulhosa quando soube que era uma exposição do Rei. 

O resto dos projetos ela não entende muito", brinca o designer. 

Não é só a mãe de Morena que não entende. Muitas pes-

soas procuram a empresa com pedidos es t ranhos - como 

recriar o YouTube - ou impossíveis. A campeã de solicita-

ções é a holografia. "Tentamos explicar que projeções holo-

gráficas ainda estão no começo, que só funcionam de deter-

minado ângulo e custam caro", afirma Daniel Morena. Mas 

não tem jeito. Deslumbrados com vídeos manipulados na 

internet e efeitos especiais do cinema, os clientes pedem cada 

vez mais inovações surpreendentes. "A gente vive no mun-

do da ficção. Hollywood se tornou nosso maior parceiro e, 

ao mesmo tempo, nosso grande adversário", diz Morena.  
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 313, p. 38-42, fev. 2012.




