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RESUMO

O objetivo central desse estudo é analisar as modificações introduzidas, pelas 

tecnologias digitais na produção publicitária. Com esse propósito abordamos as

três fazes da publicidade em nosso país, começamos com os meios impressos 

em seguida fomos para os meios analógicos e, por fim, chegamos aos meios 

digitais. 

INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia na propaganda foi escolhida como tema deste 

trabalho, pelo fato da grande contribuição que a evolução dos equipamentos 

tecnológicos tem proporcionado para o desenvolvimento de campanhas 

publicitárias.

Esta pesquisa foi feita com a intenção de analisar essa grande mudança e suas

fases, desde as influências dos meios como rádio, televisão, a chegada à 

internet e redes sociais nos dias de hoje. Percebe-se que nos dias de hoje ficou

mais fácil lidar com os processos da propaganda, que se tornou muito mais 

maleável, rica em informação do que no passado. Isto foi possível devido à 

quantidade de informação que recebemos todos os dias pelos novos veículos 

de informação.

Uma das mudanças tecnológicas mais importantes na publicidade foi a 

transição do meio analógico da fotografia para o digital. O rádio revolucionou os

meios de comunicação, mas com o surgimento da televisão, em 1947, todas as

atenções foram voltadas para o novo meio de comunicação. No início, a 

propaganda tanto no rádio quanto na TV eram feitas de maneira direta e nada 

sedutora. Percebendo isso, os produtores começaram a investir mais na 

qualidade de produção.

O mais novo ambiente de comunicação é a internet e suas redes sociais, mais 

uma vez a propaganda está inserida. Agora com a internet, o produtor faz a 

propaganda ir de encontro ao público-alvo, através de vários meios. 

Antigamente essa prática não era possível devido ao grande público que 

acompanhava programas de rádio e TV. Diferente desses dois meios, com a 

internet as pessoas escolhem o que querem ver, assim as propagandas são 

direcionadas ao um tipo específico de pesquisa.



OBJETIVO

O objetivo central desse estudo é analisar as modificações introduzidas, pelas 

tecnologias digitais na produção publicitária. 

METODOLOGIA

Foi realizada, em princípio, uma pesquisa bibliográfica que consiste apresentar 

uma explicação sobre o tema “Evolução da Tecnologia na Propaganda”. 

Também foram realizadas visitas á agências de publicidades de Ribeirão Preto 

para entrevistar profissionais do ramo, sobre o assunto abordado, e questionar 

sobre o significado processo de digitalização da propaganda nos últimos anos.

 DESENVOLVIMENTO

Durante a pesquisa focamos três partes essenciais sobre o assunto. No 

primeiro capítulo foi analisado como os primeiros folhetins, cartazes, jornais e 

boletins divulgavam as propagandas. Desde a época do Príncipe Regente até 

quando se começa criação das agências de Publicidade. Neste capítulo 

contamos quando surgiram os primeiros classificados e folhetins feitos por 

camelôs como, por exemplo: “quem quiser” ou “quem quer comprar”, isso nos 

remete ao ponto crucial da venda e da oferta. 

No segundo capítulo entramos na transição para o analógico, em que se tem 

uma grande influência do rádio nas propagandas. Com essa chegada algumas 

empresas de impressos tiveram que se reinventar e acelerar os processos de 

transferência de informações para que os anúncios do rádio não os deixassem 

para trás. Mas por mais que fosse necessária essa nova investida nessa área o

desaparecimento dessas mídias era e ainda é praticamente impossível graças 

a sua facilidade para chegar às mãos do publico e pelo preço que é muito mais 

em conta do que anúncios no rádio.

Já no terceiro capítulo analisamos a era digital, onde as redes sociais e 

aparelhos eletrônicos como os smartphones e notebooks são capazes de 

acessar tais mídias e ter acesso à informação imediata, assim às propagandas 

se estabeleceram nas grandes redes sociais.



Graças a essa velocidade os outros meios de informação, em alguns casos, 

ficaram meio que “obsoletos”..

RESULTADOS PRELIMINARES

Descobriu-se que os primeiros cartazes e folhetins não precisavam atrair a 

atenção do público como os anúncios de hoje. Eles serviam apenas para 

informar sobre algum produto ou algum evento que ocorreria naquele período. 

O rádio teve um grande papel na divulgação nas propagandas no país até os 

dias atuais. Hoje o meio mais importante para divulgar informações é a internet.

Pelas redes sociais, sites e blogs de entretenimento. Além disso, o processo de

digitalização da propaganda deu velocidade ao trabalho de produção 

publicitária e contribuiu para uma nova fase da criação na área.
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