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RESUMO

O Universo Interativo Kikabum (ou apenas “KIKABUM”, como é mais conhecido) é uma plataforma de entretenimento digital desenvolvido pelas 
irmãs Érica da S. A. de Oliveira (formanda em Administração pela modalidade EAD) e Elisabete da S. A. de Oliveira (pós graduanda em 
Comunicação e Marketing em Mídias Digitais pela modalidade EAD) e que tem servido como laboratório de pesquisa para o desenvolvimento de 
uma multiplataforma digital que trabalha entretenimento audiovisual, publicidade e vendas. Aqui deseja-se apresentar os resultados das 
pesquisas desenvolvidas conjuntamente nos campos administrativo, mercadológico e publicitário, mais especificamente no ambiente digital.  A 
pergunta que se busca responder é: como aproveitar o potencial da internet para unir indivíduos separados fisicamente a fim de interagirem com 
objetivo corporativo nos campos do entretenimento audiovisual e e-commerce? A pesquisa foi realizada por observação e amostragem, a partir 
do uso de ferramentas de monitoramento estatístico oferecidos pela web, além de pesquisas a partir de feedbacks recebidos pelos usuários do 
sítio. Atualmente, a plataforma apresenta formato de portal com streaming de vídeo, um canal de web rádio, uma loja virtual (em fase de 
implantação) e em breve contará com espaço publicitário. Conta ainda com a publicação de artigos cujas temáticas estão ligadas a personagens 
desenvolvidos especialmente para o portal e quadrinhos exclusivos. Em pauta estão o desenvolvimento de pequenos jogos e séries animadas com 
as personagens do sítio. O público-alvo é um segmento de pessoas adultas que buscam entretenimento gráfico e audiovisual com uma linguagem 
que respeite sua cultura, anseios e pontos de vista. Tal segmento busca material livre de informações maliciosas, que uma família possa ter acesso 
na companhia de seus filhos menores, com conteúdo maduro, crítico e não ofensivo. O canal deverá ser acessado por desktops, celulares e Smart 
TVs através de um aplicativo atualmente em fase de desenvolvimento (no momento está disponível apenas em formato para desktops). O projeto 
continua desenvolvendo pesquisas tanto no campo administrativo como no campo mercadológico e publicitário. O Universo Interativo Kikabum 
está reformulando seu layout para iniciar a nova fase e estará disponível totalmente funcional para visitação em breve no endereço 
www.kikabum.com.br.
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