Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de setembro de 2009

Publicidade na Era Digital: um desafio para hoje1
Mariana Lapolli2
Fernando Álvaro Ostuni Gauthier3

EDITORA
Editora Pandion
Rua do pinguim, 162
Ingleses do Rio Vermelho – 88058-722 – Florianópolis - SC
Tel. 48 9982 5258 - editorapandion@editorapandion.com.br –
www.editorapandion.com.br

RESUMO
Com a digitalização a publicidade passou a lidar com a possibilidade da interatividade,
provocando uma mudança no processo de comunicação. O caminho a ser trilhado e as
conexões a serem estabelecidas passaram a ser definidas pelo usuário. Atualmente, a
internet é o espaço onde a interatividade pode ocorrer de forma mais ampla, porém, os
avanços das tecnologias digitais estão ocorrendo rapidamente e cada vez mais a rede
está sendo viabilizada em outros meios de comunicação. Como conseqüência, o
marketing e o modo de fazer publicidade mudaram. O desafio é estar sempre atento às
novas soluções para atender as necessidades dos clientes e despertar o interesse do
público. Formato: 14,8 X 21 cm; 136 p.; R$ 25,00.
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