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RESUMO 
 

Os Efeitos do Processo de Digitalização da Comunicação na Publicidade e no 
Jornalismo é uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida no programa de Iniciação 
Científica, que visa entender a evolução dos meios de comunicação. Sobre tudo, o efeito da 
migração dos conteúdos jornalísticos e publicitário do impresso para a plataforma on-line. Os 
anúncios publicitários mostram-se como o caminho mais viável de sustentabilidade financeira 
dos jornais impressos, possibilitando o baixo custo do produto. O trabalho tem como objetivo 
identificar o efeito que essa migração da publicidade para os meios on-line tem causado nos 
meios impressos. A metodologia aplicada inicialmente será em pesquisas bibliográficas de 
caráter exploratório em artigos e livros já publicados. Posteriormente o trabalho se dirige para 
a análise qualitativa de conteúdo que será realizada nos jornais, Estado de São Paulo e Folha 
de São Paulo, no qual ambos possuem as plataformas impressa e on-line. Para que posso se 
chegar a um resultado da pesquisa.  
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INTRODUÇÃO 

 
Ao longo da história a publicidade vem se mostrando como processo essencial para a 

manutenção dos jornais impressos, porém com o avanço dos meios tecnológicos há uma 
grande migração da procura de informação para esses meios. As pesquisas desenvolvidas 
durante a Iniciação Científica têm como principal objetivo analisar e comparar a publicidade 
no conteúdo jornalístico e suas principais características quando publicado em jornais 
impressos e na plataforma on-line. Pois, com o avanço dos meios tecnológicos e comunicação 
eletrônica (redes sociais) tanto a informação quanto a publicidade ganham novas formas e 
características. 
 
OBJETIVOS GERAIS 

 
Analisar os materiais jornalísticos e publicitários nos jornais impressos e em suas 

plataformas on-line para assim, entender como a migração tanto do conteúdo jornalístico 
quanto publicitário está se desenvolvendo. 

 
 
 

ESPECÍFICOS 
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a) analisar como a migração da procura de informação para as plataformas on-line 

impacta os jornais e o conteúdo publicitário; 
b) comparar a presença de anúncios publicitários e notícias em dois veículos de 

comunicação que possuem as plataformas: impressa e on-line; 
c) identificar o efeito que essa migração da publicidade para os meios on-line tem 

causado nos meios impressos. 
 

MÉTODOS E TÉCNICAS 
 
Serão desenvolvidas pesquisas de caráter exploratório e qualitativo, em artigos já 

publicados sobre o tema, com embasamento teórico em pesquisadores na área jornalística e 
publicitária. Em um segundo momento será feita uma análise de conteúdo qualitativa em dois 
meios de comunicação, o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, por meio da comparação 
do material dos jornais em suas plataformas impressas e on-line. Buscando a maior 
compreensão do tema abordado. 

 
RESULTADO E DISCUSSÕES 

 
O trabalho ainda se encontra em desenvolvimento e em fase inicial, mas pode-se 

apontar como uma das principais discussões entender as consequências da migração do 
conteúdo jornalístico e publicitário para a plataforma on-line. E como resultados, espera-se 
encontrar as respostas dos objetivos gerais e específicos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a participação e apresentação do trabalho na V Jornada Científica de 

Comunicação Social  e com as discussões apresentadas espera-se encontrar caminhos para a 
continuação da evolução do trabalho de Iniciação Científica. 
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