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A essência do ser humano é a comunicação. Desde os primórdios as pessoas se comunicavam 
por meio de gestos, sons e pinturas rupestres. Muitos enfeitavam com cores diferentes, 
inventavam imagens e deixavam sua marca. Aliás, será que esses desenhos feitos nas 
cavernas já eram uma forma de publicidade utilizada pelos homens das cavernas? Ou até 
mesmo uma forma para marcar território e mostrar sua criatividade? 
 
Conforme o tempo foi passando, a comunicação teve de se adequar aos novos formatos de 
inteligências humanas e tecnológicas. Hoje em dia existem muito mais pessoas aptas a se 
comunicarem por meio da internet do que há 20 anos. Só para se ter uma ideia, em 1966 
existiam cinco canais de comunicação, em 1986 esse número aumentou para 12, sendo dois 
digitais, e, desde 2006, são 30 canais dos quais 23 são digitais. E hoje? Como tudo isso é 
feito? Como as evoluções das formas fizeram o nosso mundo de hoje? A resposta está no meio 
digital.  
 
Antigamente era comum os estudantes irem a grandes bibliotecas pesquisar em livros que os 
ajudavam nos trabalhos escolares ou estudos para a universidade. Para estarem bem 
informadas, as pessoas liam diariamente os jornais e, para se comunicar de uma forma direta, 
enviar documentos ou até mesmo manter contato com uma pessoa distante, utilizavam as 
cartas. 
 
O computador chegou e aos poucos foi transformando a vida das pessoas em muitos aspectos 
e, principalmente, na comunicação; tanto na vida pessoal como na profissional e muitas vezes 
aglutinando os dois. Hoje, crianças e adultos estão cada vez mais cedo utilizando o mundo 
virtual para se relacionarem, e tenho certeza de que essa evolução ainda tem muitos aspectos 
que serão desenvolvidos, sendo a publicidade um deles. 
 
Com o avanço dos meios de comunicação e relacionamento, como Orkut, MSN, Facebook, 
blogs e Twitter, a publicidade respondeu as novas demandas que esses novos meios 
trouxeram. Hoje podemos trabalhar com links patrocinados, banners, além de fazer 
relacionamentos entre empresas e clientes por meio das redes sociais. A comunicação ficou 
muito mais ágil, dinâmica e assertiva. 
 
Assim como o ser humano teve que evoluir para sobreviver ao mundo moderno e deixar de se 
expressar por meio de pinturas rupestres, a publicidade teve que se reinventar para continuar 
a conquistar os consumidores com sua criatividade e inovação. Hoje, um relacionamento bem 
feito nas redes sociais e um bom trabalho realizado no meio online trazem muitos resultados 
satisfatórios para as marcas. 
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