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Resumo
Este artigo aborda a Comunicação Pública realizada na plataforma digital “Plenarinho”
que é vinculada a Câmara dos Deputados do Brasil. Nesse estudo temos o intuito de
compreender as estratégias de Comunicação Pública presentes no referido site e assim,
utilizamos uma metodologia baseada na pesquisa exploratória com abordagem
qualitativa, realizando uma análise da arquitetura da informação do Plenarinho, no
decorrer do mês de junho de 2013. Os resultados apontam para a boa utilização da
plataforma digital em prol da Comunicação Pública, visto que são diversificadas e
atraentes estratégias que propõem a visibilidade de temas pertinentes à sociedade como
um todo e ao público estratégico do site que é o público infantil.
Palavras-Chave: Comunicação Pública; Comunicação Pública Digital; Plenarinho;
Arquitetura da Informação;
Introdução
O tema deste artigo baseia-se na Comunicação Pública e a forma como ela é
pensada e colocada em prática em sites relacionados ao Governo Federal. Com este
propósito, analisaremos as estratégias de Comunicação Pública que são praticadas no
site Plenarinho4, vinculado a Câmara dos Deputados e que tem como objetivo criar um
envolvimento maior por parte das crianças, entre 7 e 12 anos, com a Câmara dos
Deputados.
O termo Comunicação Pública é ainda muito recente em caráter teórico como
também prático. Em função disso torna-se difícil delimitar regras para o seu uso. A
Comunicação Pública assume um caráter social e principalmente de transparência com a
sociedade. Ela é responsável por proporcionar ao cidadão, todas as informações que se
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lhe são de direito e que de alguma forma estão ligadas a ele, a fim de fomentar o debate
sobre os assuntos que são pertinentes ao Governo e Estado.
As novas possibilidades que a internet trouxe, facilitaram a comunicação entre
empresas privadas e públicas com os seus públicos e a necessidade de informação, fez
com que as pessoas cada vez mais buscassem saber sobre os produtos e serviços que
utilizam. Além disso, a visibilidade tomou proporções ainda maiores e hoje é possível
saber de acontecimentos do mundo inteiro sem sair de casa.
Esse contexto fez com que diversos portais ligados ao Governo fossem criados e
que os mesmos fossem alimentados com as informações pertinentes. Nesse universo,
encontramos o site Plenarinho, vinculado a Câmara dos Deputados, que busca pôr em
prática um ideal de Comunicação Pública e criar o envolvimento de crianças com Poder
Legislativo despertando assim um interesse pela política e pelo comportamento político.
A necessidade de criarem-se métodos de aprendizagem voltados para os pequenos
cidadãos e que estejam relacionados a assuntos de cunho político, encontra-se no fato de
que serão esses, os futuros eleitores e norteadores das decisões que envolvam Estado,
Governo e Sociedade.
Este artigo está estruturado em dois tópicos principais, sendo o primeiro sobre a
Comunicação Pública e sua relação com os meios de comunicação digitais,
apresentando as principais funcionalidades multmídias e princípios da arquitetura da
informação. Para tanto nos embasaremos em autores como Monteiro (2007), Brandão
(2007), Silva (2011), Saad (2009), Gosciola (2003), e Nielsen (2000). E o segundo
tópico será destinado ao percurso de análise finalizando com as conclusões.
1) Comunicação Pública na plataforma digital
Atualmente a crescente democratização da internet fez com que as tecnologias
de informação e comunicação (TICs) recebessem maior atenção e uso nos processos
comunicacionais, possibilitando uma divulgação de informações em espaços
geográficos mais distantes e em menor tempo. Assim a Comunicação Digital se
configura como sendo aquela que é definida
[...] através do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação
(TICs) e de todas as ferramentas delas decorrentes a fim de facilitar o
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processo de disseminação de informações e a comunicação como um todo
(SAAD, 2009, p. 321).

Além de disseminar informações a um grande número de pessoas e facilitar o
processo comunicativo, esses meios que surgiram com o atual panorama tecnológico,
despertaram grande interesse por parte de empresas privadas e do setor público. Saad
(2009) afirma que
cada vez mais, a informação como matéria-prima da comunicação se
constitui em um único sistema, digitalizado e intangível, que surge diante das
telas das redes de computadores e dos dispositivos móveis de colaboradores
de uma organização, sem restrições de fronteiras, de geografia e de culturas
(SAAD, 2009, p.318).

O usuário tem a possibilidade de dispor de ferramentas, presentes em seus
dispositivos eletrônicos, que facilitam e oferecem um número de opções de conteúdos
bem maior do que anterior as TICs, aumentando seu conhecimento sobre o contexto
onde está inserido. O caráter digital da comunicação fez com que o Estado e as suas
ramificações fossem submetidos a se inserir nesse espaço e ao mesmo tempo criar
estratégias que impulsionem e potencializem a democracia. A internet e as suas
ferramentas, exemplificadas pelos sites e portais oficiais do governo, tornaram-se
grandes aliadas na divulgação de informações relevantes para a sociedade.
Para Silva (2009) existem três requisitos para que a Comunicação Digital
cumpra seu papel democrático em sites governamentais: publicidade, responsividade e
porosidade. O primeiro requisito estaria ligado ao fato de tornar todas as informações
do Estado, visíveis ao povo e assim propiciar a criação de um debate público sobre essas
questões. Na configuração atual da sociedade e das formas de comunicação digital,
conseguimos tornar essa dimensão da publicidade algo viável e visível graças as
potencialidades das plataformas digitais de comunicação, uma vez que essas
ferramentas são capazes de armazenar, organizar e expor as informações para um
grande número de pessoas, tornando o Estado e seus processos mais transparentes,
perceptíveis e passíveis de debate público. Para Silva (SILVA apud ROUSILEY; GOMES;
ARQUES, 2011)
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[...] um portal governamental materializa o requisito da publicidade
quando consegue arregimentar um vasto, diversificado e relevante
conjunto de informações institucionais, administrativas, financeiras e
políticas; em diversas linguagens (textual, fotográfica, audiovisual);
virtualmente disponível para um número substancial de cidadãos (SILVA
apud ROUSILEY; GOMES; ARQUES, 2011, p.128).

Dessa maneira a publicidade de um site governamental pode conter tanto
questões relacionadas a transparência das contas públicas, como a elaboração de um
material educativo sobre o funcionamento de seus processos, como no caso do site
Plenarinho. O requisito da responsividade relaciona-se com a possibilidade de o Estado
dialogar com o cidadão. Também é interessante pensar que a própria existência do
diálogo já é um processo educativo coletivo. Nas palavras de Silva (2009) entendemos
que considerar algo ou alguém responsivo significa dizer que há algum nível ou grau de
diálogo, no qual uma parte demanda resposta e a outra a providencia.
Dahl (apud Silva, 2009, p. 125) complementa dizendo que “todos os cidadãos
plenos devem ter oportunidades plenas [...] de expressar suas preferências [...] através
da ação individual ou coletiva”. Mais uma vez vemos na plataforma digital o potencial
de catalisar a Comunicação Pública. O último requisito e não menos importante,
completa essa tríade buscando tornar o Estado um espaço mais aberto para a opinião do
cidadão. A porosidade é o principal caminho para a participação efetiva da sociedade
em questões de decisão política.
A vontade de incluir a opinião da sociedade na decisão política sempre foi uma
exigência na história da democracia, porém com as mudanças advindas com a era
moderna, o processo tornou-se mais complexo graças aos mecanismos da
representatividade. Neste momento, o Estado recebe a opinião pública através da
influência do cidadão frente aos seus representantes e a incidência do cidadão no
processo de decisão política em si (SILVA , 2009). E a boa escolha de representantes
está intimamente ligada com as informações a cerca daqueles que se dispõe a lutar pelo
povo. Aqui também podemos incluir a CP e o seu caráter democrático, de forma que é
através dela que os cidadãos ficam a par dos projetos e ações realizadas pelos
candidatos, a fim de agregarem conhecimento suficiente para o momento que devem
fazer a sua escolha. Exemplos como dispositivos de voto online, visitas orientadas, fale
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conosco ativo, sondagem de opinião online e monitoramento da usabilidade5 por parte
dos cidadãos são formas de captação da opinião dos mesmos e que podem servir como
canal direto com o Estado como também orientar projetos futuros de porosidade.
Nesses três requisitos apresentados, podemos perceber como a comunicação
digital pode influenciar e potencializar os processos de comunicação pública, visto que
a junção da tríade porosidade, responsividade e publicidade, prevê a abertura de canais
onde são encontrados elementos como transparência, divulgação das informações,
envolvimento dos cidadãos com questões públicas e o relacionamento aberto entre o
Estado e a sociedade.
Além disso, é de fundamental importância que a implantação de um modelo de
Comunicação Pública Digital esteja de acordo com os preceitos e valores da
organização como também busque de forma eficaz, abordar maior parte de seu público.
Sabemos que a comunicação organizacional deve ser entendida de uma maneira
integral, reconhecida como presente em todas as ações de uma empresa ou entidade de
forma que construa a imagem e a identidade da mesma, frente aos seus públicos
estratégicos.
Nesse sentido cabe conhecermos mais aprofundadamente as funcionalidades
multimídia disponíveis para a construção de web sites, bem como a forma que elas estão
estruturadas e os estudos sobre a arquitetura da informação. Compreender os processos
desencadeados por essas ferramentas faz com que tenhamos mais subsídios para o
planejamento e execução de estratégias de comunicação pública digital. Para tanto
vamos utilizar os estudos de Memória (2005), Nielsen (2007) e também a Cartilha de
Usabilidade de Governo Eletrônico (2010).
1.1) Ferramentas multimídia: forma estratégica de organização dos conteúdos
As possibilidades encontradas no ciberespaço vão além da criação de sites, blogs
ou redes sociais. Hoje em dia é possível agregarmos em uma única plataforma,
ferramentas que promovem maior envolvimento e interesse por parte dos públicos.
Trazendo para o contexto atual, onde existe uma grande disseminação de plataformas
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online, além de buscar a inserção nesses meios, busca-se também criar um caráter
multimídia através da publicação de áudio, vídeos, imagens e textos de forma conjunta.
Russel Lipton (apud GOSCIOLA, 2003) explica essa nova característica afirmando que:
Multimídia é a integração de gráficos, animações, vídeo, música, fala e texto,
baseada em computador, para comunicar conteúdo intelectual aos leitores por
um caminho simples ou uma linha de apresentação, ou por um navegador
não-direcional (LIPTON apud GOSCIOLA, 2003, p. 29).

Esse processo de agrupamento de mídias potencializa a informação que é
postada na internet visto que envolve o público de maneira efetiva por proporcionar
diferentes formas de visualização do mesmo conteúdo ou notícia, por exemplo.
Pensar a comunicação de forma estratégica em web sites faz com que, além dos
conteúdos, a disposição em que eles se encontram também seja levada em conta. A
arquitetura da informação é um conceito que relaciona essas questões de estruturação
com a eficácia dos projetos de implantação das plataformas digitais.
O termo Arquitetura da Informação (AI) surgiu antes mesmo da internet e foi
criado por Wurman, no ano de 1976, para denominar o seu trabalho de tornar a
informação mais clara, visto que o grande número de informações que estão disponíveis
às pessoas faz com que elas criem um sentimento de angústia por não poder absorver
todos esses conteúdos (REIS, 2007).
Segundo WURMAN (apud REIS, 2007), a AI surgiu com o objetivo de
Organizar os padrões inerentes dos dados e criar a estrutura ou mapa da
informação de forma a permitir que outros encontrem seus próprios
caminhos para o conhecimento tornando o complexo claro. Seus
conceitos foram inicialmente aplicados na organização de materiais
gráficos, como guias, mapas e Atlas, mas se espalharam por diversos
outros campos, que vão desde a organização do layout de museus até a
estruturação de imagens radiográficas para uso médico (WURMAN apud
REIS, 2007, p. 61).

Aqui, voltamos na conceituação de comunicação pensada de forma estratégica,
pois a arquitetura da informação nada mais é do que organizar os conteúdos de acordo
com as necessidades e realidades do público alvo para que estes saibam aonde e quais as
informações que querem buscar. O que se aplica na construção de web sites, aonde se
procura encontrar formas de arranjar as informações de uma forma que os usuários
consigam encontrar o que precisam.
6

Para alcançar os objetivos da AI, criaram-se alguns componentes que são capazes
de agregar todas as questões pertinentes a estruturação das informações postadas em
sites. Grande parte dos autores desse assunto acredita na existência de quatro grandes
sistemas que contêm as suas próprias regras e aplicações: sistema de organização;
sistema de rotulação; sistema de busca e sistema de navegação (REIS, 2007).
a) Sistema de organização: o primeiro sistema tem relação principalmente com a
forma como as informações estão alocadas no sítio e a facilidade que essa
organização vai gerar no momento em que o usuário utilizar essa ferramenta.
Tem como objetivo definir regras de separação e ordenação de conteúdos,
gerando categorias que facilitem a utilização por parte do público.
b) Sistema de rotulação: a palavra rotulação presente no termo já nos sugere a
ideia de algo que é externo, que pode ser visto facilmente e que caracteriza
algo ou alguém. Pensando dessa forma, em relação à websites, podemos
concluir que o objetivo de um rótulo é comunicar um conceito sem ocupar
muito espaço na página e sem demandar muito esforço do usuário para
compreendê-lo (AGNER, 2007). Os rótulos podem ser textuais ou icônicos.
c) Sistema de busca: é através desse mecanismo que os usuários têm a
possibilidade de sanar as suas necessidades através de um processo mais ágil e
fácil, onde as perguntas são cruzadas com os dados presentes no site e geram a
resposta de acordo com o que foi solicitado.
d) Sistema de navegação: para Nielsen (2007, p.172) um “bom design
navegacional mostra aos usuários onde eles estão, onde as coisas estão
localizadas e como encontrar os conteúdos de uma maneira organizada”.
Encontrar essas respostas em uma plataforma digital é sinal de que o projeto
foi bem estruturado, além de fazer com que as pessoas se sintam confortáveis,
em sempre que precisar, utilizar as informações e conteúdos daquele site.
Os quatro sistemas da arquitetura da informação explicados acima, contribuem
para o índice de usabilidade dos sites tanto de instituições privadas como,
principalmente das públicas. Segundo Nielsen (2007) usabilidade se caracteriza por ser
Um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. Mais
especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a
usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto lembram daquilo,
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seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la (NIELSEN,
2007, p. 6).

O conceito de Usabilidade tornou-se tão debatido atualmente, que o Governo
Federal Brasileiro criou uma Cartilha6 onde são explanadas algumas diretrizes que
devem ser utilizadas em produtos digitais relacionados a órgãos do Governo Federal
como os websites. O objetivo principal é aprimorar a comunicação feita nesses meios a
partir da padronização das suas práticas.
Acreditamos que o bom uso de todos os sistemas que destacamos acima age de
forma positiva principalmente em termos de comunicação, pois, essas ferramentas
digitais nada mais são do que novas formas de comunicar e de levar a informação de
forma mais rápida, em maior quantidade e para um maior número de pessoas
estabelecendo relacionamentos e construindo reputação.
2) Estratégias de Comunicação Pública Digital: o site Plenarinho
O site Plenarinho está situado no endereço http://www.plenarinho.gov.br/ e é o
principal canal de interação entre a Câmara dos Deputados e o público infantil (crianças
de 7 a 12 anos, além de pais, professores e educadores). Por meio de uma linguagem
acessível e lúdica, o site informa sobre o Poder Legislativo - elaboração de leis e
atuação parlamentar -, política, democracia e organização do Estado.
A Turma do Plenarinho, composta por sete personagens, foi criada para
facilitar a identificação com o público infantil. Além de fornecer conteúdo para
pesquisas sobre temas diversos, o Plenarinho oferece ainda subsídio para que as
crianças desenvolvam o pensamento crítico e formem sua cidadania. Tem como
objetivos proporcionar um instrumento de comunicação dinâmico para que crianças de
todas as regiões do País possam conhecer o papel da Câmara dos Deputados e do Poder
Legislativo brasileiro, trabalhando conceitos básicos de cidadania e direitos sociais,
incentivando a formação de valores sociais e humanos.

6

Cartilha de Usabilidade: http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/cartilha-deusabilidade-para-sitios-e-portais-do-governo-federal/view
8

Este site nasceu da iniciativa de funcionários da Câmara dos Deputados, a qual
foi a vencedora do concurso “Câmara em Ideias” de 2002. Para desenvolver o projeto
foi formado um grupo composto por servidores de várias áreas. Em agosto de 2004, o
Plenarinho foi lançado simultaneamente em 26 escolas públicas do País. Em setembro
de 2006, o sítio foi transformado em portal, fruto da reformulação dos conteúdos
apresentados, formas de navegação, linguagem textual e visual e ferramentas de
interação com as crianças.
2.1) Arquitetura da informação do site Plenarinho: organização estratégica do
conteúdo
Ao acessarmos no site, nos deparamos com uma home page que apresenta os
conteúdos organizados em estruturas taxonômicas, conforme a figura 1 nos mostra.
Neste primeiro contato, encontramos no topo ícones com informações sobre a turma do
plenarinho, o fale conosco, o clubinho e uma janela onde existe a possibilidade de fazer
o login ou então se cadastrar.

Figura 1: Home page do site Plenarinho.
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Logo abaixo, podemos visualizar um desenho onde a turma do Plenarinho,
juntamente com personagens que ilustram pais, pessoas mais idosas, índios e também
animais comemorando o aniversário de 190 anos do Parlamento Brasileiro,
demonstrando assim a importância desta data para todos os cidadãos. Após o desenho,
encontramos ícones com conteúdos variados, organizados em redes e que ao serem
clicados nos remetem a outra página do site, onde essas informações estão organizadas
hierarquicamente. No final da home page encontramos links para as redes sociais como
facebook e twitter, como também para o site da Câmara dos Deputados.
Podemos concluir que na página inicial do site Plenarinho, existe um sistema de
organização estrutural tanto por taxonomia, como por redes. Lembrando que o segundo
deve ser usado de forma complementar ao primeiro. Desta forma, Agner (2007) acredita
que no sistema de organização por redes
Seus componentes formam sistemas em rede ou teia que podem conectar
textos, dados, imagens, vídeos e áudio. Estes podem se conectar
hierarquicamente, não hierarquicamente ou de ambas as formas (AGNER,
2007, p. 93).

Pelo fato de os ícones serem modificados de acordo com o tema principal, exposto
no desenho de cima, não há a necessidade de manter um rigor estrutural, pois os
usuários não precisam gravar onde cada conteúdo se encontra. Essa não obrigatoriedade
se refere ao fato do público de interesse do site serem crianças.
Ao entrarmos no interior do site, encontramos uma organização que se baseia em
esquemas, onde as informações são ordenadas de acordo com categorias de diferentes
conteúdos. Dessa forma o usuário pode visualizar de forma rápida e clara como estão
organizados todos os dados, conforme a figura 2. Por ser uma ferramenta digital e que
consequentemente alcança um grande número de usuários, é importante que sejam
pensadas maneiras universais de rotulação para que no momento da visita os usuários
tenham entendimento do conteúdo. Os estudos em AI indicam que quando um produto
digital é indicado ao público infantil, então o mais adequado para facilitar sua
navegação é a utilização de rótulos icônicos. Este fato é comprovado no website
analisado.
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Figura 2: Sistema de Rotulação. Utilização de textos e ícones.

Em sites infantis é comum encontrarmos a utilização de ilustrações para
informar algo, pelo fato de que muitas vezes o público ainda não sabe ler e também por
se tornar mais atrativo e divertido para as crianças, conforme percebemos na figura 2.
O terceiro sistema elencado é aquele que se relaciona com o processo e as
atividades de busca de conteúdos realizadas no site. De acordo com o que já foi dito nas
explicações anteriores, é através desse mecanismo que os usuários têm a possibilidade
de sanar as suas necessidades através de um processo mais ágil e fácil. Testamos o
mecanismo de busca do Plenarinho, através da caixa de busca na parte superior do
layout do site e constatamos que ele é eficaz (figura 3).
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Figura 3: Resultados do mecanismo de busca.

O primeiro subsistema da navegação embutida, está relacionado com a logotipia
utilizada na home page e nas demais seções, que agrega um caráter de padronização
como também de apresentação do conceito do site ou a que empresa ele está ligado. No
subsistema de navegação global, é apresentada uma barra superior com as principais
áreas-chaves. O menu, tem como função estabelecer uma navegação local relacionando
conteúdos próximos àqueles apresentados na navegação global. A última divisão,
nomeada navegação contextual, seria aquela que interliga os conteúdos do site com as
páginas e as demais seções do mesmo (AGNER, 2007; REIS, 2007). Essas observações
sobre o sistema de navegação podem ser vistas na figura 4 abaixo.
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MENU GLOBAL
< LOGOTIPIA

NAVEGAÇÃO
CONTEXTUAL

< MENU LOCAL

Figura 4: Subsistema de navegação embutida.

No quadrado laranja podemos perceber a primeira divisão que citamos acima,
aquela em que fala sobre a logotipia utilizada no site e que o padroniza e conceitua
frente ao público e a empresa a qual está ligado. Fizemos os testes e percebemos que
esse logo aparece em todas as seções e subseções do site, desde a sua capa inicial até os
conteúdos internos do mesmo. Além disso, conseguimos saber a qual empresa o site
está ligado, no caso, através do escrito “Câmara dos Deputados” e também o seu
principal objetivo “o jeito criança de ser cidadão”.
Conclusões
A partir dos estudos juntamente com a análise feita no site, constatamos que o
mesmo responde a maioria dos quesitos para se configurar como uma ferramenta de
Comunicação Pública. As informações encontradas na plataforma procuram educar e
13

transformar o pensamento dos pequenos cidadãos de maneira que eles cresçam
envolvidos por esses assuntos e que quando alcançarem a idade para exercerem seu
papel de cidadão, sintam-se qualificados para fazerem suas escolhas em relação à
eleição de seus representantes como também na defesa de valores e ideais próprios.
O site Plenarinho propõe um espaço onde tanto a Câmara dos Deputados, como
escolas, alunos e professores, possam estar conectados através de assuntos que tenham
afinidade entre eles. Essa relação de troca comunicacional impulsiona todos os
envolvidos a ensinarem e aprenderem, a serem emissores e receptores de questões que
vão proporcionar um conhecimento mútuo, que vai muito além da acessibilidade de
informações e que se estabelece no momento em que divulga o sentido democrático da
CP e da sociedade em rede. Temos aqui a formação das redes de comunicação pública
de que Weber (2007) nos fala e que são constituídas por sistemas que geram, debatem,
repercutem temas públicos, temas vitais à vida e às relações em sociedade. O
surgimento e divulgação do ciberespaço faz com que a informação seja vista,
naturalmente, como fomentadora da democracia e do debate social, consequentemente
impulsionando mudanças significativas no nosso contexto político- comunicacional.
O plenarinho se configura como uma ferramenta didática de assuntos relevantes
e que merecem maior atenção por parte das escolas, professores, pais e sociedade. A
visibilidade e disposição dessas informações são de responsabilidade do Estado e o
Plenarinho cumpre seu papel frente a sociedade. Quanto aos três requisitos propostos
por Silva (1999), para que a Comunicação Digital cumpra seu papel democrático em
sites governamentais, concluímos que a plataforma também está adequada (publicidade,
resposividade e porosidade).
Quanto a arquitetura da informação constatamos que o site também está de
acordo, pois se enquadra em todos os quatro quesitos da AI: sistema de organização,
sistema de rotulação, sistema de busca e sistema de navegação. Pelo menos uma
funcionalidade de cada sistema pode ser encontrada nele, como a forma em que as
informações estão dispostas, o uso de rótulos icônicos para facilitar o entendimento das
crianças, o bom funcionamento e localização da janela de busca e a precisão de cada
detalhe para que a navegação possa ser feita de maneira mais fácil e ágil.
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De acordo com norma ISO DIS 9241-11 (apud MANO, 2005), usabilidade
define-se como sendo a eficácia, eficiência e satisfação com que utilizadores específicos
conseguem atingir objetivos específicos num dado ambiente. Quanto a usabilidade,
enviamos através de email, para a coordenadora do Plenarinho, algumas perguntas
porém não obtivemos respostas com números mais precisos, mas, podemos assegurar
que o site apresenta características que vão ao encontro das premissas sobre o conceito.
Além de ser um mecanismo de comunicação dinâmico, que apresenta diversas
formas de interação, o Plenarinho exibe seus conteúdos organizados de uma forma fácil,
favorecendo a busca por parte dos usuários que utilizam a plataforma. Todas essas
qualificações promovem a plataforma e fazem com que o usuário sinta a necessidade de
usufruir daquelas informações, fidelizando relacionamentos e tornando como
consequência o uso habitual da ferramenta digital tanto para a busca de informações
como para entretenimento, no caso da utilização dos jogos e demais ferramentas
multimídias. Para tanto, concluímos que o site se configura como uma ferramenta de
comunicação estratégica, pois consegue conciliar e dar atenção tanto às necessidades e
realidades do público alvo, quanto aquelas relativas a parte criadora do projeto.
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