
No artigo "Caju, identidade tropical que exala saúde" (http://migre.me/6KIR), destaca-se que o caju, "de

aparência exótica, aroma agradável e sabor singular, é uma fruta perfeita para colorir, perfumar, enriquecer e

diversificar pratos da culinária tropical."

Rico em vitamina C e fibras, muito comum na região Nordeste do país (http://migre.me/6KkW), ele

é conhecido também pelas diversas possibilidades de sua utilização após o seu beneficiamento, como a

preparação d,e sucos, vinho, passas, doces etc.

Trazendo este cenário para o mercado de internet, quem vem evoluindo e mostrando a qualidade e o valor de

seu cardápio é a agência digital Caju (http://www.caju.nu), criada por três profissionais, amigos de faculdade, com

suas diferentes especialidades: Abelardo Santana (front-end), Guilherme Leite (motion graphics) e Lúcio Cavalcanti

(3D). Em seguida, Aloysio Chagas, especialista em Flash/Actionscript3, passaria a fazer parte da sociedade também.

"Plantada" em Recife, no mês de fevereiro de 2008, os ares da cidade vão ajudando a fortalecer a

identidade da empresa. "A cultura pernambucana é uma das mais ricas do país, sendo uma das principais

fontes de inspiração da Caju. Alia-se a isso, o fato de Recife ser um dos principais pólos de tecnologia do Brasil,

fazendo com que empresas desse segmento sejam valorizadas na região", afirma Aloysio Chagas.

"Não temos como objetivo ser uma 'fábrica' de sites. O nosso propósito é se tornar uma referência

em inovação e qualidade no mercado de agências digitais. Para isso, sempre estaremos em busca de novas

tecnologias, criando soluções diferenciadas e estudando ao máximo as novas possibilidades de interatividade.

Além de manter uma equipe de alto nível", completa Lúcio Cavalcanti.

Para que tudo isso possa acontecer, a agência funciona dentro de uma estrutura distante das tradicionais

formalidades corporativas. "Na Caju, não existe controle de horário, as pessoas têm total liberdade de

chegada e saída da agência, além do ambiente ser informal. Vez por outra, paramos o trabalho para

jogar um pouco, bater um papo... Quando nos damos conta, já estamos falando de novas idéias

para os projetos. Essa prática deixa a equipe tranqüila para realizar seu trabalho, estimulando assim

a criatividade de todos", diz Guilherme Leite.

Outro ponto importante, como ressalta Abelardo Santana, envolve a valorização do estudo

como ferramenta para evolução profissional. "Apesar da formação superior dos sócios e da maioria

da equipe, valorizamos a capacidade de cada profissional, o que ele almeja para o futuro e seu

interesse em aprender sempre. É comum o pessoal daqui disponibilizar um tempo para o estudo

no meio de um projeto. Quando isso acontece, o resultado tende a ser melhor, na grande maioria

das vezes. Os desafios fazem com que os profissionais busquem novas soluções, fazendo com que

os projetos inovadores sejam um grande aprendizado."



A entrega de uma proposta, contendo idéias inovadoras
e interativas, para a secretaria de imprensa do Governo do
estado de Pernambuco foi a senha para que a Caju conquistasse
a realização deste projeto, que previa o desenvolvimento da
interface da aplicação dos quiosques touchscreens disponíveis
na entrada da Feira Nacional de Negócios do Artesanato
(Fenearte) e de um hotsite que proporciona um passeio virtual e
uso de Realidade Aumentada.

"A apresentação não só surpreendeu e encantou os
responsáveis pelo evento, uma das maiores feiras de artesanato
do mundo, como não deu oportunidade para que projetos
concorrentes fossem aprovados", revela Aloysio Chagas.

Conquistado o projeto, o próximo passo envolveu um
intenso período de estudos para que todas as informações

necessárias para a sua concepção fossem colhidas. "Realizamos
um trabalho de pesquisa sobre a vida e a obra do Mestre
Vitalino, além de visitas à Caruaru-PE para conhecer

detalhadamente o local que seria reproduzido em 3D para o
passeio virtual, levantando medidas e captando fotos de todos
os detalhes da casa/museu. Além disso, visitamos o Museu do
Barro para fotografar as obras que seriam apresentadas através
da Realidade Aumentada", explica Guilherme Leite.

A objetividade foi um dos principais conceitos aplicados
no processo de criação para garantir que o público fizesse o uso
adequado das interfaces. "Pensando em retratar no hotsite a
mesma aplicação dos quiosques touchscreens disponibilizados
no museu da feira, a Caju tentou ser direta no objetivo do
ambiente digital. Na tela inicial, são apresentados dois grandes
botões para selecionar qual projeto interativo o usuário deseja

experimentar: se o passeio virtual na casa do Mestre Vitalino ou
conhecer algumas das obras criadas pelo artesão em Realidade
Aumentada", revela Lúcio Cavalcanti.

Ficar atento aos pequenos detalhes de um projeto
pode representar ótimas oportunidades de trabalho. Para
quem ainda tem dúvidas sobre a validade de se colocar
uma assinatura na interface dos projetos realizados por uma
agência, a história deste case serve como um bom exemplo.

"Ao visitar o site da boate Apotheke (http://estudiocaju.
com.br/demo/apotheke/), o renomado arquiteto Humberto
Zirpoli, responsável pelo desenho arquitetônico da casa,
observou a sua qualidade e, através da nossa assinatura no
projeto, entrou em contato para que nós desenvolvêssemos o
seu novo website", revela Aloysio Chagas.

Em relação ao processo de criação, Abelardo Santana
explica que, como o grande destaque do website são os
desenhos do arquiteto, os criativos da Caju procuraram
conceber uma solução para que os projetos em destaque
fossem sempre visualizados.

"O conteúdo desliza suavemente sobre as animações de
fundo de forma que, caso o usuário queira voltar a visualizar
as obras, basta mover o mouse para a área fora do conteúdo,
onde o mesmo é ocultado de forma sutil. A organização
das categorias de projetos foi discutida com a equipe do
escritório, que nos forneceu um diagrama de tipos de obras.
O website possui ainda a opção de visualização em tela cheia,
cadastro para newsletter e uma seção para que o público
acompanhe os novos projetos e novidades em andamento."

Sobre as curiosidades envolvidas no percurso do
trabalho, eles ressaltam o cuidado na execução da parte
técnica. "Na elaboração das animações, foi preciso
identificar os melhores enquadramentos de cada imagem,

para que o desenho ganhasse um maior realce, e assim o
efeito de transição revelasse a obra, valorizando-a cada
vez mais. Foi preciso um detalhado trabalho de otimização
de arquivos, fazendo uso de blending modes para que
as animações não deixassem o site pesado e não fossem
utilizados canais alpha nos arquivos-flv's."



A satisfação pelo bom trabalho realizado no website
institucional do arquiteto Humberto Zirpoli fez com que o
próprio cliente indicasse a Caju para desenvolver a nova cara
do site da boate Audrey.

Neste projeto, o objetivo principal foi apresentar
ao usuário a experiência do novo ambiente de luz e som
do estabelecimento. "Dessa forma, fizemos com que o
visitante do site tivesse a possibilidade de personalizá-lo:
ele pode controlar a iluminação e as cores do ambiente,
bem como selecionar qual background será controlado",
destaca Abelardo Santana.

Para que toda essa dinâmica pudesse acontecer da
maneira que foi planejada, alguns elementos receberam
atenção especial na composição visual do site. "O
posicionamento de câmera, a iluminação dos painéis de led
e dos neon's da fachada ganharam destaque, valorizando os
demais elementos da interface. Os flyers de programação
também estão em destaque e podem ser ampliados e
detalhados. O site dispõe de uma playlist com músicas que
tocam na boate, fazendo com que o usuário sinta-se na
casa. É possível ainda conferir fotos da boate, o cardápio,
assinar a newsletter e ficar por dentro da programação",

descreve Aloysio Chagas.
Além disso, dentro do processo de imersão do usuário

pelo site, como destaca Guilherme Leite, foram utilizados
recursos de modelagem em 3D. "Nossa equipe aplicou a
ousada idéia de reproduzir nos mínimos detalhes a casa em
3D. Foi feito um acompanhamento com a equipe técnica de
iluminação, com o arquiteto Humberto Zirpoli, com a direção
da casa e com os DJ's que tocam na boate."

A combinação de um portfólio com trabalhos de
qualidade e a ousadia na apresentação de idéias foram os
fatores fundamentais para que a agência fosse escolhida para
criar o ambiente on-line desta tradicional sorveteria de Recife.

O mote desenvolvido neste trabalho foi a criação de uma
praia virtual ambientada com pingüins. "A partir de várias
referências, procuramos estudar o movimento de pingüins.
Com a idéia de 'brincar' com os personagens do website, foi
preciso criar movimentos de jogo de frescobol de pingüins,
'tchauzinho' num balão e ainda um pingüim escutando música
no seu microsystem", explica Guilherme Leite.

Outro ponto interessante foi que a identidade visual
da sorveteria, que possui uma paleta de cores bem variada,
acabou contribuindo para o bom andamento do projeto.
"Isso foi levado em consideração na criação dos elementos
do website. Além disso, as animações avançadas de tecido,
dos elementos do cenário e da água precisaram sofrer um
processo de otimização de certa forma complexo, com
vários testes para se alcançar um tamanho aceitável para
web", conta Lúcio Cavalcanti.

Além do processo de animação dos elementos do site,
os criativos da agência procuraram destacar também os
produtos oferecidos pela sorveteria. "No intuito de valorizar
os picolés e despertar o desejo do consumo, os produtos são
exibidos em tela cheia, descrevendo toda a sua informação
nutricional. O website possui ainda uma seção,para mostrar
os eventos patrocinados pela empresa e outra para mostrar
a localização das lojas e outros locais onde os produtos são
comercializados", diz Abelardo Santana.



Em mais um projeto conquistado através do bom
relacionamento da Caju com seus clientes e parceiros, o desafio
desta vez envolvia a concepção do site institucional da Absolute
Escritório Inteligentes, especializada em soluções de ambientação de
escritórios, residências e home-office.

"A adaptabilidade e a tecnologia dos produtos da empresa já são exibidas
na página inicial do website. Com o objetivo de destacar produtos e portfólio
do cliente, as imagens ganharam uma atenção especial neste projeto, sendo as
fotos o ponto mais importante do website. Além disso, para demonstrar todos
os movimentos possíveis de serem aplicados nas engrenagens, reproduzimos
em 3D a principal cadeira da Absolute. O uso de colunas verticais sendo exibidas
de forma hierárquica favorece a usabilidade e o posicionamento do usuário no
website", afirma Guilherme Leite.

Falando em usabilidade, esta foi uma das principais preocupações durante a
etapa de desenvolvimento. "Devido à grande quantidade de imagens e produtos,
realizamos vários testes de usabilidade e uma boa organização de XML's
integrados com o Flash. E, com o intuito de favorecer a usabilidade e ao mesmo
tempo deixar a navegação atraente, usamos conceitos de interfaces ricas, como
uso de animação dos elementos, transformação da barra de preloader no menu
principal, submenu que se abre integrado com o principal, tudo para dar uma
continuidade e fluidez na navegação", explica Lúcio Cavalcanti.

Outro ponto importante foi o tipo de pesquisa feito para a concepção
gráfica das interfaces. "Para simular o escritório em 3D exibido na tela
principal, foi preciso realizar um levantamento num dos clientes da Absolute.
Foram estudadas divisórias retrateis, persianas, pisos, móveis, cadeiras e
seus movimentos. Também foi necessário um bom planejamento para
a organização de toda a linha de produtos que a Absolute oferece",
diz Aloysio Chagas.
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