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JORNALISMO DE MODA ONLINE NO BRASIL 

 

 

RESUMO 

 
A pesquisa estuda as características do Jornalismo Online de moda no Brasil, através de 
quatro websites brasileiros – Chic, Erika Palomino, Revista Elle Brasil e Revista 
L’Officiel. Para dar conta, tem como eixo teórico central as relações entre moda, 
midiatização, jornalismo especializado e jornalismo online. Aplicamos como base 
metodológica o modelo híbrido de pesquisa em uma proposta específica para o 
Jornalismo Online. Como procedimentos, realizamos a análise descritiva de cada 
website durante dois dias, a partir de dois eixos de categorias, quais sejam: conteúdo 
(tendência, serviço, comportamento e celebridades) e linguagem web (imagem, texto, 
hipertexto, atualização, convergência e interatividade). Ao final, buscamos fazer uma 
compilação das características encontradas, pois há poucos registros sobre o Jornalismo 
de Moda Online no país, motivo também que a incentivou. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Moda, Jornalismo Online, Jornalismo de Moda, Midiatização. 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The research examines the Online fashion Journalism characteristics in Brazil, through 
four Brazilians websites, - Chic, Erika Palomino, Elle Magazine and L'Officiel 
Magazine. To accomplish, as central axis it has the theoretical relations among fashion, 
mediatization, specialized journalism and online journalism. We applied as 
methodological basis the research hybrid model in a specific proposal for the Online 
Journalism. As procedures, we conducted a descriptive analysis of each website for two 
days, from two strands of categories, which are: content (trend, service, behavior and 
celebrities) and web language (image, text, hypertext, update, convergence and 
interactivity). In the end, we made a compilation of the features found, because there are 
few records on the Online Fashion Journalism in the country, also a reason that 
encouraged this monograph. 

 
 

KEYWORDS: Fashion, Online Journalism, Fashion Journalism, Mediatization. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

A passarela e a rua são parceiras de longa data, assim como a moda e a 

mídia. Uma interfere na outra em uma relação simbiótica. O recorte do Jornalismo 

Online de Moda do Brasil, inserido na relação moda e mídia é o mote da presente 

pesquisa. O jornalismo de moda teve origem nas revistas impressas e o suporte online, 

provido e dinamizado pela internet, foi agregando a moda a si, resultando nos websites 

especializados em moda e jornalismo de moda. Acreditamos que o jornalismo é uma 

grande carta-coringa: é possível associar a ele os mais diversos temas e, nesta 

pesquisa: a moda. 

É importante ressaltar que a pesquisadora é ciente de que o tema ainda 

rebate com certa discriminação em algumas pessoas, um dos motivos que também a 

incentivou a estudar, pois a moda é uma importante segmentação do jornalismo e está 

intrínseca à cultura de uma sociedade. Concordamos com Ruth Joffily (1991) quando 

ela afirma que “moda é a resposta criativa de um indivíduo às limitações do costume", 

pois, de fato, é resultado da interação de milhares de pessoas. O crescimento e a 

conseqüente importância econômica do setor em nível global têm acrescentado um 

valor maior à questão. Aos poucos, ela vai deixando o significado de futilidade, ao 

tornar-se também mais rentável para o país1. 

Além disso, a comunicação via internet e o consumo de informações 

online é um comportamento cada vez mais identificado na sociedade, o que gera 

mudanças e causa a necessidade de adaptações pela mídia. Para a pesquisadora fica 

evidente a semelhança que moda e jornalismo online têm entre si: ritmo acelerado e 

uma alta capacidade de “reciclagem” e mudança, a razão pela escolha do suporte 

digital. 

Após algumas semanas de pesquisa envolvendo os sites de Jornalismo de 

Moda mais conhecidos no Brasil, chegou-se aos quatro objetos estudados: os sites 

Chic, Revista Elle, Erika Palomino, e Revista L’Officiel. Os websites são referência 
                                            
1 Os números que envolvem os negócios do segmento no Brasil são promissores, apesar da estagnação e 
crise causada pela concorrência com a China: é o segundo setor da indústria que mais cresce no país, 
conforme a Associação Brasileira da Indústria de Confecção (ABIT) e temos o “6o maior parque têxtil do 
mundo”. Aliás, o setor têxtil emprega 1,6 milhão de pessoas e tem mais de 30 mil empresas, segundo 
dados da reportagem Do Fashion ao Business (COSTA, 2006). 
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em nível nacional e até mesmo internacional. Nossa idéia inicial foi segmentar os 

websites por origem, Erika Palomino e Chic (este leva o nome de Gloria Kalil) 

surgiram já no suporte online e, os sites das revistas, que nitidamente agregaram o 

meio digital mais tarde. É possível que ao leitor deste trabalho surja a dúvida de não 

havermos estudado o site da Revista Vogue, tradicional publicação de moda2. O 

website da revista Vogue Brasil é voltado a fins comerciais, motivo que nos 

impossibilitou o estudo, pois não caracteriza um site noticioso e, então, não 

jornalístico. Assim, selecionamos outras importantes publicações: a Revista Elle que é 

publicada no Brasil há vinte anos, e a revista L’Officiel, mais recentemente no país, há 

um ano e meio. No entanto, nosso foco, como já citado, foram seus sítios online. 

Assim, buscamos compreender um panorama brasileiro, através de nosso recorte. 

A proposta central da monografia é identificar características específicas ou 

gerais nos produtos jornalísticos em websites de moda brasileiros. Nesta via, 

observamos: a) A ênfase temática das notícias de moda dos websites; b) a linguagem do 

jornalismo de moda online, ou seja, como configuram-se esteticamente esses websites, e 

como são construídas as notícias para web e, ainda c) identificar semelhanças ou 

disparidades entre os endereços estudados. 

Primeiramente, fomos buscar as origens da moda para compreender um 

dos elementos mais importantes da pesquisa. Partimos do momento em que a 

vestimenta surgiu na pré-história do homem, mas, logo focamos no conceito 

contemporâneo de moda, que atribui a sazonalidade a ela.  

No capítulo seguinte, já inserimos a moda no contexto midiatizado, em 

que buscamos evidenciar e aproximar o tema à pesquisa. No terceiro capítulo, 

selecionamos os conceitos mais importantes sobre o jornalismo de revista e sua 

relação com a moda, para daí partirmos ao webjornalismo, nosso foco. No quarto 

capítulo, trouxemos a origem do jornalismo Online e a adaptação para o meio, a fim 

de, na seqüência, inserir e apresentar os objetos de estudo.  

No quinto capítulo, especificamos os procedimentos metodológicos usados 

na pesquisa. Neste capítulo também explicamos o modelo aplicado como base 

metodológica e os procedimentos realizados: análise descritiva e os dois eixos de 

                                            
2 A revista Vogue Brasil é publicada mensalmente pela editora Carta Editorial desde maio de 1975.  
Vogue foi fundada por Arthur Baldwin Turnure, em 1892. 
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categorias estudados. No sexto capítulo apresentamos a descrição analítica em cada 

um dos websites de acordo com as categorias determinadas. Aqui, inserimos as 

imagens de cada website, pois acreditamos que a visualização da página inicial 

associada ao conteúdo descritivo é a maneira mais clara de explicar o objeto de estudo.  

Nas Considerações Finais, o sétimo capítulo, apresentamos o balanço da 

pesquisa, com os resultados obtidos e a reflexão da pesquisa. Ainda inserimos os 

anexos utilizados para fazer o trabalho exploratório: tabelas de apoio usadas para 

compilar os dados dos objetos estudados. 

Esta pesquisa teve o apoio dos professores Antonio Fausto Neto em sua fase 

inicial e o acompanhamento e orientação durante todo o processo da professora 

Daniela Aline Hinerasky, que como pesquisadora divide a mesma admiração por moda 

e jornalismo online.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2 COMUNICAR É MODA  

 

A pesquisa concentra-se nas relações existentes entre a moda e 

comunicação. Apresentamos neste capítulo, portanto, a origem do tema e a simbiose 

entre os campos. Buscamos referência nos conceitos de comunicação e no fenômeno da 

midiatização. 

 

2.1 QUANDO MODA É COMUNICAR  

 

O ato de o homem se vestir surgiu da necessidade de proteção do frio e da 

chuva. Na época, a vestimenta cumpria um papel bem mais funcional do que de adorno. 

Com a evolução humana, os pêlos no corpo passaram a cair e o homem encontrou nas 

peles de animais que abatia para o consumo, um substituto para proteger-se. Fernanda 

Pase Casassola (2004, p.4) explica que, “além de questões sociais e psicológicas, o 

principal motivo para se cobrir o corpo eram as intempéries, devido a pele do Homo 

Sapiens ser desprovida de uma proteção natural mais apropriada”. Àquela altura, 

também, a vestimenta já passava a idéia de distinção; os homens menos valentes ou as 

mulheres não poderiam se vestir com peles de urso ou de qualquer outro animal 

perigoso. Era, pois, uma maneira de o caçador e do dominante se destacar em seu meio3. 

Daquela época aos dias de hoje, muito mudou: os costumes, a evolução, tempos 

pacíficos e de guerra escreveram a história do homem. Nesta via, para Diana Galvão 

(2006, p.135),  

 

a moda é o que seu tempo é, revela a História. Sua realização dá-se num 
incessante fluxo de vertentes sociais, morais, religiosas, artísticas, políticas, 
econômicas, científicas, tecnológicas; vetores interligados os quais formam a 
celebrada cultura de moda instaurada há centenas de séculos na Europa 
Ocidental. 

 

                                            
3Ver mais em LIPOVETSKY, Gilles. 2001. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 
modernas. 
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Tendo o homem atual a necessidade de se encaixar em um grupo e com ele, 

definir sua(s) identidade(s), a vestimenta é uma das principais ferramentas usadas para 

atingir esse nível de identificação, pois pode ser facilmente estabelecida – pelo menos 

sob o ponto de vista estético. Concordando com Georg Simmel (1957, p.541), 

 

conclui-se que a utilização da moda consiste na imitação de um modelo 
estabelecido, que satisfaça a necessidade de adaptação social, diferenciação e 
desejo de mudar, sendo baseada pela adoção por grupos sociais. 

 

O que queremos dizer é que, externamente, a identidade criada pelo pré-

julgamento de outros, é facilmente construída com a escolha do vestuário. Embora se 

resguarde a possibilidade da exceção: considerando a não-intenção consciente da 

vestimenta. Aqui tratamos da intencionalidade ligada à moda.  Para Malcolm Barnard 

(2003, p.114), 

 

em relação ao usuário ou espectador (quer o espectador seja um dos pais, um 
jornalista de moda ou o melhor amigo), o significado é outra vez visto como 
sendo o produto de que está na cabeça das pessoas, das suas intenções. 
Assim, se o usuário dá à roupa um sentido especial, o significado da roupa 
pode ser considerado como sendo um produto das intenções do usuário. 

 

Juntamente com a necessidade de reconhecimento entre semelhantes, pode 

existir ainda, a vontade do indivíduo em ser exclusivo. Michael R. Solomon (2002, 

p.404) acrescenta, “esses consumidores têm necessidade de ser únicos, querem ser 

diferentes, mas não tão diferentes assim a ponto de perder a sua identidade social”. 

Aqui, percebemos que o indivíduo tem a necessidade de se encaixar em um grupo, 

sentir-se reconhecido, embora não queira ser uma mera cópia, como vestir um uniforme. 

Ele precisa ser uma possibilidade diferente, uma variação do tipo característico de seu 

grupo.  

Para Pierre Bourdieu (1979), o combustível que faz funcionar a economia 

da moda encontra-se justamente aí. Se não existisse essa necessidade do homem, a 

moda não seria uma mola propulsora do capitalismo. Ele ainda menciona que produtos 

de grifes (bens simbólicos) exploram a distância cultural entre a marca, o estilista e os 
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consumidores; estes, por sua vez, têm a necessidade de se apropriar da magia que marca 

representa. A partir daí, a customização4 foi um dos fenômenos de destaque.  

Outro fator que merece ênfase é o papel da mídia neste quadro atual que a 

moda está inserida. Assim, reconhecemos que o processo de veiculação e divulgação do 

tema nos meios de comunicação tem uma grande parcela na atual popularidade da moda 

em todas as classes sociais. A seguir, temos por objetivo explorar este processo – a 

midiatização - sob o prisma da moda. 

 

2.2 QUANDO COMUNICAR É MODA: A MIDIATIZAÇÃO 

 

A questão moda se expande em diferentes categorias da sociedade na 

contemporaneidade. O boom da moda, a fez circular em diferentes meios, sendo a 

visibilidade de seus movimentos a principal responsável pela chamada midiatização da 

moda5, tanto como produto, informação ou como estilo de vida. É importante lembrar 

que é o campo midiático, pois, que tem o poder de enunciação e de promover o tema a 

partir de vários motes que provêm das instituições da moda.  O tema está em jornais 

diários, revistas, no cinema6 e na televisão. Neste veículo, a moda está presente tanto 

nos canais pagos7 como na TV aberta8. 

                                            
4A partir do ano 2000, o fenômeno da customização intensificou-se; o processo da customização 
compreende em que cada pessoa – mesmo vestindo uma marca renomada – faça suas modificações no 
vestuário resultando em uma peça única. Exemplos disso são bordados, calças jeans “rasgadas” e misturas 
de acessórios ao gosto próprio. 
5Além da face informativa a moda tem se expressado mais evidentemente em programas de 
entretenimento e reality shows.  
6No cinema, o filme O Diabo Veste Prada (2006), da FOX Filmes, inspirado no livro homônimo de 
Lauren Weisberger, retrata a rotina de uma das assistentes da editora-chefe da revista Vogue americana, 
Anna Wintour. A divulgação em nível mundial trouxe visibilidade à indústria da moda e aproximou esse 
mundo seletivo para milhares de espectadores do filme. O Diabo veste Prada em livro, por sua vez, 
pautou o canal GNT que no mesmo período de estréia do filme no país, transmitiu o documentário “Anna 
Wintour”, mostrando a verdadeira editora da Vogue americana. 
7A partir de 2005, programas como Project Runway (Projeto Passarela) e Fashion House (Casa da 
Moda), ambos transmitidos para o Brasil através do canal de TV a cabo People and Arts estouram em 
todo o mundo como sucesso de audiência. Ambos os programas colocam à prova estilistas iniciantes a 
cumprirem desafios semanais enquanto vivem sob o mesmo teto. Outro programa televisionado, este em 
2007 e pelo canal SONY Entertainment Television, no estilo reality show, é America’s Next Top Model, 
apresentado pela supermodelo Tyra Banks, em que meninas aspirantes a modelo são selecionadas e 
vivem, na mesma casa, desafios em que a cada semana, uma participante é eliminada. Em novembro de 
2007, o mesmo canal SONY colocou no ar a versão brasileira de America’s Next Top Model, o nada 
original, Brazil’s Next Top Model. O programa usa exatamente da mesma estratégia e orientação que o 
original norte-americano. Como jurados do programa estão renomados profissionais da área no Brasil: a 
jornalista Erika Palomino, o estilista Alexandre Herchcovitch e o organizador/criador da São Paulo 
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Nesta pesquisa reconhecemos a atualidade e dinâmica da moda num 

conceito contemporâneo que associa a mesma à tendência cíclica e de uso tão funcional 

quanto de adereço. São muitas as variáveis de um guarda-roupa ou de um estilo, tais 

como: valor real do produto, valor de uma etiqueta, idade do usuário, poder de compra, 

tendências atuais, grupo social, entre muitas outras. O que buscamos demonstrar é que 

as escolhas no vestuário de um indivíduo são uma maneira de se mostrar a outras 

pessoas e de se comunicar com elas. É importante ressaltar que, salvo algumas 

exceções9, a maneira que a moda se comunica através de um indivíduo é uma forma de 

comunicação não-verbal10. 

 Por sua vez, o processo de midiatização é a dinâmica que envolve todos os 

acontecimentos, pessoas, fatos que passam pela mídia, em qualquer plataforma que ela 

apresentar. Para Eliseo Verón (1997), o campo midiático ocupa o lugar central no 

processo de midiatização das instituições, dando visibilidade aos demais campos; é, 

inclusive, o que mais precisa da relação com os outros campos. Desta perspectiva, 

Alberto Efendy Maldonado (2002) explica que “o campo midiático possui a 

característica de atravessar todos os outros campos, condicioná-los e adequá-los às 

formas expressivas e representativas da mídia”.  

                                                                                                                                
Fashion Week, Paulo Borges. Na apresentação do programa está a modelo Fernanda Motta, não tão 
conhecida no país. Além desses programas-novidade, há o caso do GNT Fashion, que vai ao ar pelo canal 
a cabo GNT desde 1995. O programa semanal tem como pauta os principais eventos de moda ao redor do 
mundo e cria pautas sempre sobre a temática da moda, como por exemplo: “quem faz as luvas de Karl 
Lagerfeld?”. O GNT Fashion tem como apresentadora a jornalista Lilian Pacce.  
8 Na TV aberta, a telerrevista dominical Fantástico, que vai ao ar pela Rede Globo também tem trazido a 
moda fora de período de Fashion Weeks e eventos. O programa não espera mais pelo factual para tomar a 
iniciativa de falar em moda, em rede nacional. O quadro é apresentado por Renata Ceribelli, já 
consagrada como repórter do programa da mesma rede de televisão, Vídeo Show. A consultora convidada 
é sempre Glória Kalil, muito conhecida no país, escritora de livros sobre como vertir-se (Chic e Chic 
Homem)  além do website que será estudado, www.chic.com.br. O quadro “Etiqueta Urbana” é uma 
tentativa (bem-sucedida) de falar de moda e do que é correto vestir adaptado ao cotidiano de trabalho e à 
vida de grande parte dos telespectadores.  
9Entendemos como exceção, neste caso, roupas - em geral camisetas - com frases ou palavras escritas. 
Neste caso há uma união entre comunicação não verbal – a escolha da camiseta, cor, estampa – e a 
comunicação verbal – a palavra escrita. 
10Um exemplo bem corriqueiro é como as pessoas que estão de luto costumam vestir-se para um funeral. 
A cor mais usada é preta, pois esta tem um peso que condiz ao sentimento de consternação. Além disso, 
podemos citar o exemplo de um transexual. Embora não estejamos tratando da questão de gênero, se um 
homem veste-se com saia e sapato de salto, logo se entende a mensagem. Ele quer mostrar que se sente 
como uma mulher e isso é a comunicação não-verbal. Ele, em momento algum, precisou falar ou escrever 
que gostaria de ser mulher. Apenas com suas roupas, consegue comunicar.  
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  Por outro lado, Gilles Lipovetsky (1989) explica que a dinâmica da moda 

se estende a outras esferas, corroborando sua importância nas sociedades 

contemporâneas, associadas ao consumo e à comunicação de massa. Além disso, a 

midiatização modificou o processo de interação comunicacional da sociedade: 

possibilita que as experiências particulares sejam cada vez mais midiatizadas e criou 

quase uma necessidade de divulgá-las.  

  No entanto, este processo não se apresentava desta forma há cerca de vinte 

anos atrás. Nos anos 80, a moda era uma pequena seção de algumas revistas de grande 

circulação. Durante décadas foi restrita à alta-costura (haute couture) e aos milionários 

de sua época. A engrenagem da moda, como costumeiramente é chamada, começou a 

ganhar movimento com a popularização dessas roupas para as classes com menor poder 

aquisitivo. Para Edgar Morin (2006, p.142), 

 

o primeiro motor da moda é evidentemente a necessidade de mudança em si 
mesma da lassidão do já visto e da atração do novo. O segundo motor da 
moda é o desejo da originalidade pessoal por meio da afirmação dos sinais 
que identificam os pertencentes à elite. Mas esse seu desejo de originalidade, 
desde que a moda se espalhou, se transforma em seu contrário; […] vira 
padrão. E é então que a moda se renova aristocraticamente, enquanto se 
difunde democraticamente. 

 

Ao se difundir de maneira mais popular e democrática, a moda desperta um 

comportamento característico no consumidor (em especial o público feminino) quanto 

aos produtos: roupas, sapatos ou acessórios, como explicam, Leão, Miranda e Garcia 

(2003, p.47): 

 

a identificação dos influenciadores em relação ao consumo de moda feminina 
é importante para este setor. As mulheres buscam consumir na moda mais do 
que a roupa, mas acima de tudo o seu conceito, a sua identidade, é o seu jeito 
de dizer o que ela pensa, como ela é ou como quer ser percebida.  

 

Assim como a demanda por produtos cresce, a procura de pessoas querendo 

consumir informações da moda também ascende, o que resulta na popularidade da 

moda: sua presença na mídia. Além dos produtos principais da moda outros temas 

entraram na pauta de revistas e jornais de todo o mundo.  
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Ao longo das décadas, a indústria se desenvolveu: desfiles de grandes 

estilistas (prêt-à-porter11 internacional) e tendências antecipadas ficam nas mãos dos 

profissionais do ramo, grandes compradores (geralmente em nome de cadeias de lojas) 

movimentaram ainda mais o mercado editorial. O jornalista, então passou a fazer a 

mediação entre o mundo fashion e o público ordinário. Muito do que é mostrado em 

passarelas é um conceito que o estilista – que não raramente faz às vezes de artista – 

quer explorar para aquela temporada.  

  Para o público geral, é necessário que o jornalista transcreva as idéias 

em editoriais e matérias que possam ser aplicadas à vida dos leitores. Desta forma, o 

papel do comunicador especializado é “desvendar” a moda que foi ganhando espaço nos 

mais diferentes meios de comunicação, a partir das revistas, seu veículo por excelência, 

é o que destacamos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11Prêt-à-porter é o nome francês para “pronto para usar”. Em linhas gerais, pode-se dizer que significa a 
produção em série e em tamanhos pré-definidos. (...) No entanto, o prêt-à-porter internacional acontece 
apenas duas vezes ao ano, no hemisfério norte. Os desfiles para o verão europeu ocorrem em setembro e 
outubro, e os para o inverno, em fevereiro e março. Essas roupas vão chegar às lojas de seis a sete meses 
depois, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde os eventos são mais colados com o varejo. Isso se dá 
porque aquelas temporadas internacionais estão mais consolidadas e acontecem de modo mais 
profissional. Ou seja, são feitas para os profissionais do setor. (PALOMINO, 2002, p.28). 
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3   JORNALISMO E MODA 
  

Este capítulo dedica-se a estudar as especificidades do jornalismo, mais 

atentamente aos suportes como a revista, em que a moda tem origem e, em seguida, a 

internet, nosso foco de pesquisa e suporte contemporâneo como informação de moda. 

A moda em seu conceito atual passou a ter um frescor muito característico: 

o fluxo de informação e o lançamento de novas coleções exigem mais dos jornalistas e 

dos próprios produtores de moda (estilistas, stylists, indústria têxtil...). Todas as mídias - 

impressos, televisão e rádio - têm seu espaço sobre o tema. Porém, por ter essa 

particularidade de ‘último minuto’ é que a mídia online parece se adaptar melhor à 

moda.  

No final dos anos 90, Helmut Lang foi o primeiro estilista a mostrar seu 

desfile na íntegra, ao vivo, através da internet. Os estilistas tinham apreensão de 

divulgar aos quatro cantos do mundo seus showrooms. Isso acontecia pois temiam que 

suas coleções fossem copiadas e que houvesse uma queda de credibilidade e vendas.  

No entanto, logo estilistas e grandes grifes realizaram que seus produtos 

tanto poderiam ser divulgados como vendidos através de seus sites. Mas nem sempre foi 

assim; a moda percorreu um longo caminho até se adaptar à internet. Assim, 

resgataremos a seguir os suportes midiáticos pelos quais a moda passou ou ainda está 

presente na atualidade.   

É importante ressaltar que revistas são meios de comunicação muito 

diferente de jornais e noticiários do rádio ou da televisão. Poderíamos até afirmar que a 

revista está entre o jornalismo e o livro, visto que sua peridiocidade é mais espaçada e a 

qualidade de impressão e recursos imagéticos mais elaborados. A revista foi a estréia da 

moda para o público, em especial, feminino. Dulcília Buitoni (1990, p.22) afirma que “a 

imprensa feminina nasceu sob o signo da literatura, logo depois acompanhado pelo da 

moda. Nos primeiros tempos, moda e literatura dividiam as atenções”.  

No entanto, não apenas de fotografias e papel couché as revistas são feitas. 

Sua maior diferenciação está na construção textual, em que se pode aproximar da 

literatura, pois permite ao jornalista escrever de maneira menos focada na objetividade 

da informação. Neste espaço ele pode elaborar seu texto de maneira diferenciada da 
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estrutura de jornal (pirâmide invertida12). Reportagens de revista buscam diversos 

recursos para vencer a “validade” de um fato; entre eles estão: aprofundamento e 

detalhes trabalhados, textos mais longos, fotografias ou ilustrações. Embora o jornal 

tenha “emprestado” das revistas certos recursos, atualmente, o uso de infográficos13 e o 

jogo de imagens ganharam espaço no jornalismo de revista. De acordo com Luís 

Henrique Marques (2003, p.75),  

 

a combinação de fotografia, diagramação e texto de uma revista revelam uma 
produção bem mais artística quanto aos aspectos de programação visual. Isso 
lhe confere um apelo bem maior, isto é, a revista é um produto bem mais 
sedutor que o jornal, até porque, ao permanecer mais tempo na banca, precisa 
ser mais cativante que o diário. A própria capa possui atrativos de uma 
embalagem. 

 

Trabalhamos com os conceitos de Nilson Lage (2001), que classificam as 

revistas-magazine em três categorias: ilustradas, de informação geral e especializada. 

Entendemos que as revistas pesquisadas – mesmo em sítio online - são alocadas em 

especializadas, ou seja, “a categorização do público e do assunto preside a organização 

estilística” (LAGE apud MARQUES, 2003, p.78).   

Assim como as editorias de um jornal, as revistas foram se dividindo por 

temas, de acordo com o crescimento de público nas mais diversas áreas. Isso inclui 

revistas especializadas em Música, Esportes, Celebridades, Culinária, Animais de 

Estimação, Infantis, Femininas e de Comportamento, para citar alguns exemplos. 

A revista de moda surgiu com um olhar feminino sob a imprensa, o que 

difere do feminismo, que usualmente luta por causas específicas. “Periódicos 

femininos são os que se proclamam destinados à clientela feminina e que foram 

concebidos objetivando um público feminino” (SULLEROT apud BUITONI, 1990, 

                                            
12 Pirâmide invertida é a construção textual de conteúdo jornalístico em que fatos apresentados aparecem 
por ordem de importância. 
13Infográfico é recurso imagético que mescla imagem e texto, visando facilitar a compreensão do leitor. 
“O infográfico é, a exemplo das fotos e títulos, as portas de entrada para o texto. É ali que o leitor 
deposita, inicialmente, sua atenção e pode ser por meio deles que o leitor decida ou não ler a matéria. (...) 
É uma maneira de fornecer informação ao leitor utilizando um conjunto de gráficos, tabelas, desenhos, 
fotos, legendas, ilustrações, mapas, maquetes. (...) É acima de tudo, informação visual”. (SCALZO, 2004, 
p.74)  
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p.16) como é o caso de Elle e L’Officiel, que têm suas versões digitais estudadas nesta 

pesquisa.  

A opinião no jornalismo de moda diferente das demais especialidades do 

jornalismo - é bastante exposta e considerada pelos leitores. Sabemos que são comuns 

disparidades no jornalismo científico, por exemplo. Entendemos que por mais 

informado que o jornalista possa estar ele ainda está apenas no papel de transcrever 

determinado acontecimento ou pesquisa; ele não é o cientista. O mesmo acontece com 

o jornalista de moda que – salvo exceções - não é estilista ou stylist14. Marília Scalzo 

(2004, p.55-57) adverte que, 

 
quando o jornalista especializa-se numa área, ele até pode ganhar em 
profundidade, mas corre o risco de comportar-se exatamente como o 
especialista, ou seja, perder a curiosidade típica do leitor comum. (...) Mesmo 
uma revista de moda pode, eventualmente, adotar termos que os leitores não 
dominam e que sejam usados apenas pelos que circulam no chamado 
‘mundinho fashion’.  
 

 

De acordo com Daniela Hinerasky (2006, p.05), a produção de moda para 

veículos (revistas, jornais ou sites) está comumente ligada ao editorial de moda. 

 

o editorial de moda pode ser de dois tipos: uma matéria jornalística que tem 
como base um ensaio fotográfico (temático ou não); ou um artigo opinativo 
realizado por um jornalista ou profissional que se especializou no assunto ou 
tem uma formação cultural ampla. 

 

Além disso, é importante destacar, concordando com Ruth Joffily (1991), 

“O valor editorial de moda está em manter o público atualizado em relação ao 

lançamento e tendências. Está em realizar a crítica, buscando critérios estéticos e 

pragmáticos”.  

                                            
 
14A palavra “Stylist” apareceu no final dos anos 90 e tem sua relevância cada vez mais destacada. Muita 
gente no Brasil pode achar que o stylist é o estilista, devido à semelhança das palavras. Mas o Stylist é um 
super-produtor de moda. É aquele que vai definir a imagem final do trabalho. (PALOMINO, 2003, p.40) 
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 A partir daí, reafirmamos o conceito de especialização do jornalismo de 

moda. O agendamento, os valores-notícia15 (atualidade, interesse público, factualidade 

e intantaneidade) e a dinâmica de produção de informação estão calcados na base do 

jornalismo, variando conforme a demanda dos temas tratados. 

 
4 O JORNALISMO ONLINE 

 
 

O jornalismo online surgiu inevitavelmente com o avanço da Internet e com 

o aumento do número de internautas e consumidores de informação nos anos 1970, em 

escala mundial. O primeiro jornal a oferecer serviços online foi o norte-americano 

“The New York Times”, em 1970.  De acordo com Luciana Moherdaui (2000, p.21), 

“o New York Times Information Bank passou a disponibilizar resumos e textos 

completos de artigos atuais e artigos de suas edições diárias passadas a assinantes que 

possuíam pequenos computadores”.  

Mas foi só em 1999 que surgiu em Portugal o primeiro jornal virtual, com 

conteúdo exclusivo para internet. “O Diário Digital desenvolveu conteúdo específico 

para a Internet. As matérias são produzidas por equipes de reportagem exclusivas para 

o site, além de material de agências noticiosas” (MOHERDAUI, 2000, p.23). 

Como todas as mudanças em formato de mídia, há sempre um período de 

adaptação. A exemplo dos primórdios da televisão: esta permaneceu algum tempo 

usando a mesma referência do rádio, seu predecessor. Assim aconteceu no jornalismo 

na Internet; em princípio eram apenas páginas scanneadas do jornal impresso.  

As redações dos periódicos também foram se modernizando paralelamente a 

este processo. Atualmente, os jornais impressos ou revistas e os sites noticiosos podem 

compartilhar um mesmo espaço físico de trabalho, pois utilizam as mesmas 

ferramentas. 

Com o passar do tempo e com a formação de um perfil16 de leitores da web - 

que ainda estava se formando e se educando para o meio – evidenciaram-se as 

                                            
15Ver mais em TRAQUINA, Nelson Traquina. Teorias do Jornalismo. São Leopoldo, Ed. UNISINOS, 
1993. 
  
16O perfil do internauta brasileiro, de acordo com Leonardo Moura (2002), é muito semelhante ao do 
norte-americano. Grande parte do grupo possui carro, celular, assinaturas de jornal e revistas, cartão de 
crédito e para manter isso, tem a renda mensal superior a vinte salários mínimos. Porém, é importante 
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mudanças para o texto e a formatação dos elementos na página. João Messias 

Canavilhas (1999, p.01) assegura que: 

 

afirmar que ‘a rádio diz, a televisão mostra e o jornal explica’, não é mais do 
que constatar que cada meio tem suas próprias narrativas e linguagem. E a ser 
assim, a internet, por força de poder utilizar texto, som e imagem em 
movimento, terá também uma linguagem própria. 

 

A evolução das tecnologias e a familiarização tanto dos jornalistas quanto 

do público, ao longo dos anos, fez com que o jornalismo online iniciasse sua ‘vida 

própria’. Porém, esta evolução não foi instantânea e muito menos simples. Assim, em 

pouco mais de uma década, pode-se afirmar que o Jornalismo Online já consolidou 

características que se desenvolveram e que são convenções seguidas pelos 

profissionais do meio digital, a partir das potencialidades dadas do suporte. 

De acordo com Jo Bardoel e Mark Deuze (2000), o Jornalismo Online tem 

as seguintes características: interatividade, hipertextualidade, customização de 

conteúdo e multimidialidade. O pesquisador Marcos Palacios (1999) também aponta 

multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização como 

aspectos-chave da Internet e acrescenta a memória, já que o meio online tem alta 

capacidade de armazenamento de dados. 

A interatividade é um grande diferencial da mídia digital. Uma vez que nos 

meios impressos a única porta de comunicação entre leitor e jornalista era, 

praticamente, a sessão de cartas e correspondências. A interatividade apresenta-se 

como termômetro e feedback quase instantâneo do que o público pensa ou gostaria de 

saber mais. É uma janela aberta e de fácil acesso para quem está familiarizado com a 

web.  O uso de enquetes e promoções também é comum e necessita do leitor para que 

se cumpra o objetivo inicial. 

A hipertextualidade é a capacidade de conectar diferentes textos, como links 

externos ou notícias já publicadas pelo mesmo site, em uma dinâmica de auto-

referencialidade. Para Ivone de Deus (2005, p.06),  

 

                                                                                                                                
lembrar que, segundo estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 67% da população 
brasileira nunca acessou à internet.  
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a intenção da hipertextualidade é fragmentar os textos e deixar à disposição 
do leitor, ligações (links) para outras matérias se isso for de seu interesse. (...) 
Ele estabelece seu próprio percurso através da interação com texto. 

 

 

A customização de conteúdo ou personalização, de acordo com Luciana 

Mielniczuk (2004), “consiste na existência de produtos jornalísticos configurados de 

acordo com os interesses individuais do usuário”, ou seja, se o interesse do leitor for 

apenas esportes e culinária, ele poderá configurar, através de cadastro, o portal com a 

filtragem automática de seus interesses. Um exemplo disso são o iGoogle e My MSN. 

Ambos são páginas iniciais de empresas, Google e Microsoft Network (MSN), 

respectivamente. Ao fazer um endereço de e-mail, por exemplo, o cadastro torna-se 

válido automaticamente para essas páginas. O leitor pode customizar o conteúdo, 

selecionando apenas os assuntos que lhe interessam: últimas notícias, música, cotação 

do dólar, previsão do tempo, caixa de emails e até mesmo, as cores e a disposição dos 

elementos na página, mesmo a que a leitura no meio online seja considerada não-

linear17. 

A multimidialidade é marca registrada do Jornalismo Online, pois permite 

concentrar texto, imagem fixa (fotografia), vídeo e áudio em um mesmo local. 

Atualmente, com maior intensidade a partir de 2005 quando surgiu o portal You Tube 

(www.youtube.com), juntamente com o aumento da velocidade das conexões à 

internet - a transposição de vídeos para páginas pessoais e blogs, além do envio por 

mensagem eletrônica, foi facilitada. Em pouco tempo, grandes empresas como a Rede 

Globo e a MTV estavam inaugurando seus próprios portais de vídeos. 

                                            
17Outro ponto importante a ser ressaltado no leitor de material online é a leitura não-linear. De acordo 
com Canavilhas (1999), “aparentemente, a integração de elementos multimédia na notícia obriga a uma 
leitura não-linear. (...) Quer isto dizer que perante um texto ou imagem se verifica imediatamente uma 
associação mental entre os dois campos. Assim, a disponibilização de um complemento informativo 
permite ao indivíduo recorrer a ele sem que isso provoque alterações no esquema mental de percepção da 
notícia. Esta estrutura narrativa exige uma maior concentração do utilizador na notícia, mas esse é 
precisamente o objectivo do webjornalismo: um jornalismo participado por via da interacção entre 
emissor e receptor”. Assim como a leitura não linear, incalculáveis possibilidades de ambientação do 
leitor podem existir. Com a convergência de mídias e a possibilidade de estar em vários websites ao 
mesmo tempo, a atenção do leitor pode ser divida entre inúmeros outros produtos informacionais. Entra 
aí, a necessidade de saber construir o conteúdo de forma atrativa a este leitor que não é acostumado a ler 
textos longos diante da tela iluminada do computador ou celular. 
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O imediatismo é também traço fundamental para o jornalismo da Web. 

Publicar notícias “de último minuto” é rápido e simples, assemelhando-se ao rádio na 

rapidez da informação. Na internet, a constante atualização de determinado tema ou 

notícia, também é outra característica. É importante lembrar que nem todos os sites 

têm uma constante atualização, no entanto, o perfil de rotina define-se juntamente com 

o conteúdo, com a demanda do leitor e da própria estrutura. 

Usualmente o ciberleitor procura informação precisa, atualíssima, gratuita e 

de fácil leitura. Desta forma, o texto para online é “interativo, apresenta hipertextos, 

customização de conteúdo e multimidialidade” (BARDOEL e DEUZE apud L. 

MIELNICZUK, 2001, p.1). O público leitor de moda encaixa-se certamente no perfil 

acima, embora tenha ainda suas particularidades. De acordo com Diana Galvão (2006, 

p.135), “na net, o público de moda exige mais que editoriais atualizados, virtualidades 

digitais e uma sensualidade técnico-estética. Exige qualificação de opiniões sobre o 

universo de questões que é a moda, entrevistas, pesquisa de moda sobre o passado e 

pesquisas sobre o moderno”. 

E, por fim, a memória virtual. O espaço na web é tão infinito quanto a Via 

Láctea, afirmam pesquisadores. Palacios (1999) assinala que o acúmulo de 

informações é muito mais viável técnica e economicamente aos usuários na web, ainda 

mais quando comparado ao jornalismo impresso. A busca de materiais publicados há 

meses, por exemplo, é a grande vantagem do jornalismo online.  

 Assim, com a consolidação de um público consumidor da comunicação 

online, a influência nos meios tradicionais18 foi apenas uma questão de tempo. Jamais 

poderíamos afirmar que foi exclusivamente o jornalismo online que alavancou as 

mudanças nas redações. Devemos considerar todo o avanço dos aparatos tecnológicos: 

televisão digital, telefonia celular, o barateamento dos utensílios de informática, entre 

outros. Mudanças no departamento de arte e diagramação dos telejornais e Programas 

informativos para TV foram apenas mais uma evolução para atrair a atenção dos 

telespectadores ao passo que se aproxima da mídia online.  

                                            
18Um exemplo das mudanças em meios tradicionais é a recente nova roupagem dos jornais da Rede RBS, 
que reformulou totalmente seu planejamento gráfico aproximando-se da estética digital.  
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Meira (2000) afirma que quanto à linguagem escrita, as possibilidades do 

suporte definem um padrão: a diagramação ‘lincada’19, uso de gráficos e cores, 

ampliação da base de pesquisa e fontes notícia. Assim, o autor elucida que o texto 

jornalístico online não deve ser longo, deve vir em blocos de cerca de cem palavras, 

no máximo. Além disso, ele salienta que o estilo deve ser informal e o texto deve 

conter palavras-chave destacadas. Para o autor, “esta economia de palavras (que as 

valoriza, pois as torna raras) encontra eco, em 2000, em dois jornais de maior tiragem 

do Rio Grande do Sul, como o Correio do Povo e Diário Gaúcho”. 

A seguir veremos as diferentes etapas do Jornalismo online, fundamentais 

para a configuração de suas características. 

 

 

 

4.1  GERAÇÕES DO JORNALISMO ONLINE 

 

 

As três fases da história do jornalismo na web são, respectivamente, 

transpositismo, metáfora e Webjornal (MIELNICZUK, 2003). Estas fases são 

usualmente referidas como gerações do Webjornalismo, de acordo com Luciana 

Mielniczuk, a primeira geração o material jornalístico da web oferecido era apenas 

reprodução segmentada dos jornais impressos, caracterizando um simples processo de 

cópia, o transpositismo. A segunda geração já teve espaço e maturidade para construir 

o conteúdo para o meio online como prioridade (não em detrimento do impresso ou 

outros meios) e sim, no sentido de que o meio digital exigia algumas modificações, a 

fase da metáfora, pois mesmo relacionado ao modelo de jornal impresso, os produtos 

começam a fazer uso de recursos digitais. E, por fim, a terceira geração é considerada 

a partir das novas práticas para o jornalismo de internet. Sites e portais começam a 

fazer uso de todas as ferramentas das quais o digital pode oferecer: hiperlinks, vídeos, 

imagens, áudio, interatividade, personalização de conteúdo e atualização minuto a 

minuto (MIELNICZUK, 2003, p.48). 

                                            
19“Jornais e revistas usam atualmente a ligação visual entre palavras e elementos gráficos como fotos ou 
textos explicativos (box), imitando a ligação lógica do hipertexto”. (MEIRA, 2000, p.88) 
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Além das gerações do jornalismo online, o termo web 2.0 é bastante trazido 

às discussões.  É uma tendência da Internet que causa impacto direto no jornalismo 

online, pois dá ao receptor maior possibilidade de participação. De acordo com Mark 

Briggs (2007, p.27), 

 
 

O termo “Web 2.0” se refere às páginas web cuja importância se deve 
principalmente à participação dos usuários. Com freqüência, o conceito é 
comparado e colocado em oposição à expressão Web 1.0. Este termo foi 
criado retroativamente para descrever as limitações que caracterizaram o 
desenvolvimento inicial da rede, baseado no conceito de páginas Web, em 
programas que não respeitavam a privacidade e a exigência de cadastramento 
prévio para acesso ao conteúdo da página. 

 
 

Desta forma, hoje a participação do leitor ou internauta faz-se mais presente. 

Com a facilidade em interagir em websites totalmente abertos, o jornalista tem o 

contato imediato com seu leitor e vice-versa.  

 

 

 

 

4.2 ESPECIALIZAÇÃO NO JORNALISMO ONLINE 

 

 

 

Como todas as mídias estudadas até hoje, sempre existiu a necessidade da 

divisão em segmentos de determinados temas. Com a internet não foi diferente: em um 

site de busca, como o famoso Google (www.google.com), fica cada vez mais simples 

encontrar o que se busca, tanto pela eficiência das ferramentas quanto pela enorme 

segmentação dos websites. De acordo com Polyanna Ferrari (2003), os portais são sites 

que reúnem determinadas características. Ferramentas de Busca, Comunidades, 

Comércio eletrônico, e-mail gratuito, entretenimento e esportes, notícias, previsão do 

tempo, Chat, Discos virtuais (espaço no servidor para armazenar arquivos), Home-pages 

pessoais, Jogos online, Páginas amarelas, mapas, cotações financeiras, canais, mapa do 

site e permitir a personalização de conteúdo. Incluímos aqui, também, a oferta de 

discador gratuito. Ainda segundo a autora, “os portais tentam atrair e manter a atenção 
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do internauta ao apresentar, na página inicial, chamadas para conteúdos díspares, de 

várias áreas e de várias origens” (FERRARI, 2003, p.30). 

Muitos websites-simples iniciaram sua trajetória na internet de forma 

independente. A plataforma barata e ilimitada de espaço para conteúdo motivou 

especialistas e amadores a criarem seus próprios domínios20. De acordo com a 

qualidade, a procura e popularidade destes endereços, os grandes portais, perceberam 

aí uma chance de obter lucro. Os websites analisados nesta pesquisa são exemplos de 

endereços independentes que foram “abocanhados” por grandes portais. O 

funcionamento da página praticamente não se modifica: é comum apenas ser inserido 

uma barra de opções do portal. Porém, ao digitar o endereço no browser21, o link é 

encaminhado automaticamente para dentro do portal. Ao digitar, por exemplo: 

“www.chic.com.br”, website de Gloria Kalil, automaticamente o endereço modifica-se 

para http://chic.ig.com.br, dentro do portal IG22.  

Uma tendência dos portais, portanto, é inserir blogs juntamente com todos 

os serviços já dispostos na página, pois estes trazem mais dinamismo e pessoalidade a 

um grande portal. Outra prática amplamente utilizada, desta vez em sites noticiosos, é 

a criação de um blog coletivo, da equipe da redação de determinado veículo. Neste 

diário, os leitores podem acompanhar algumas das rotinas produtivas do processo de 

reportagem e apuração de notícias. Porém, há ainda um público mais receoso que 

costuma levantar a questão da credibilidade associada ao meio, em especial blogs 

pessoais. Isso se deve porque o processo de comunicação que segmentava o produtor 

de informação, reduzido a um grupo menor nas mídias tradicionais, aumentou e o 

receptor pode ocupar facilmente o papel de também produtor na web. Segundo 

Palacios (2005, p.07), “no mundo digital é muito fácil produzir, reproduzir, 

transformar informação” e, é nessa dinâmica incontrolável que há a possibilidade de 

perder a fonte real (primária) de um dado, e logo, a credibilidade.  

                                            
20“Domínio é o espaço virtual personalizado. É uma parte da hierarquia de nomes de grupos ou hosts na 
internet, que permite identificar as instituições ou conjunto de instituições na rede. O nome de domínio 
contém freqüentemente o nome de uma organização e inclui sempre um sufixo de duas ou três letras que 
designa o tipo de organização ou país do domínio”. (PINHO, J.B., 2003, p.256). 
21“Do inglês browse, folhear livros, percorrer páginas a esmo, o browser é um cliente para a extração de 
informação de um servidor Web ou gopher”. (PINHO, J.B., 2003, p.227). Para efeitos de simplificação e 
compreensão, o browser é o local (barra) onde se digita o endereço da web desejado. 
22www.ig.com.br. O Internet Group do Brasil S.A é uma empresa de capital privado responsável pela 
operação dos portais iG, IBest e BrTurbo.  



28 
 

O conceito primordial da comunicação segue um fluxo unidirecional: 

emissor � mensagem � receptor. No entanto, o cenário atual nos mostra um fluxo 

multidirecional. Com extrema facilidade, no meio online, o leitor pode ser o emissor 

de uma mensagem, em um diário virtual, por exemplo.  

A moda é tema de milhares de websites e blogs não necessariamente criados 

por profissionais. José Luís Orihuela clarifica, “os weblogs podem ser jornalismo, mas 

não por serem weblogs” (ORIHUELA apud RODRIGUES, 2006, p.50). Obviamente 

que um grande nome carrega uma maior credibilidade, mas o que queremos evidenciar 

é que todos estão em um mesmo patamar, à mesma distância, na vitrine online. 

Concordando com Catarina Rodrigues (2006, p.51),  

 

com a quantidade, cada vez maior de informação, que é disponibilizada 
online, é necessário um cuidado acrescido no sentido de identificar o que é ou 
não credível. Por outro lado, a vigilância atenta sobre os media exercida pelos 
blogs, que muitos já denominaram os watchdogs [cães de guarda] do 
jornalismo. 

 
 

  

Também do segmento de Moda, um dos tipos de blogs mais comuns é de 

streetwear. Os mais requisitados são de grandes capitais do mundo em que são 

publicadas diariamente fotos de pessoas comuns, mas sempre com muito estilo ou 

particularidade. Segundo a editora de moda do jornal The New York Times, Cathy 

Horyn23, “os blogs são uma ótima maneira de as pessoas se familiarizarem com o 

mundo da moda”, pois normalmente não tem a obrigação de dar a versão de uma 

empresa ou a oficial, no sentido de ser politicamente correta. Há total liberdade em 

criticar ou elogiar determinada coleção, por exemplo. É uma nova aplicação para a 

liberdade de expressão.  

 
É interessante ressaltar que o processo invariável de poucas décadas atrás 

era de o consumidor de moda esperar a coleção de determinado estilista. Segundo 

Erika Palomino (2003), 

 
a ditadura da moda, é um conceito que alcançou seu ápice nos anos 50 e lá se 
cristalizou. (...) Há uma corrente que pensa que, no século 21, a moda perderá 

                                            
23VAL, André. Revolução Online. Revista KEY . No2, maio 2006. São Paulo, SP. House of Palominoe 
Futuro Comunicação.  
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sua força – que de fato os estilistas e suas criações não influenciarão tanto 
assim e que a moda deixou de ter seu caráter ditatorial. Hoje quando a moda 
é lançada, usa-se ou não. Não há nenhuma obrigação em segui-la, nem 
mesmo no círculo da moda. 

 

Dessa forma, muitos estilistas buscam temas de coleção nas ruas 

(streetwear) ou mesmo na internet.  

 

 
4.3  JORNALISMO ONLINE NO BRASIL  

 
 

A internet chegou ao Brasil em 1991, propiciada pela Fapesp24. Com a 

tecnologia ainda cara e muito recente, o meio ficou restrito a universidades e 

estudiosos da área. No entanto, apenas quatro anos mais tarde, a Internet começou a 

chegar ao alcance da população. Moura (2002, p. 23) ressalta que: 

 
A maior parte da população mal sabia do que se tratava a internet. Foi com a 
novela Explode Coração, de Glória Perez, transmitida pela Rede Globo, que 
milhões de brasileiros começaram a ver como funcionava a comunicação em 
rede. 

 
 

No mesmo ano (1995), o primeiro jornal brasileiro adentrava o meio online, 

o JB online (Jornal do Brasil). Em pouco tempo, ainda no mesmo ano, os jornais 

impressos de maior circulação do país reproduziram seu espaço na internet. Em 1997, 

o meio já estava estabelecido no país, com mais conteúdo em português e mais 

usuários online. Segundo dados da Folha de São Paulo e Datafolha, o número de 

usuários da internet chegava a dois milhões em junho de 1998. 

 
 

 

 

 

 

                                            
24A Fapesp é a “Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. As iniciativas iniciaram em 
1987, quando os pesquisadores da área de tecnologia e informática de todo o país se reuniram na USP 
(Universidade de São Paulo), junto com representantes do governo e da Embratel, para a discussão do 
estabelecimento de uma rede nacional com fins acadêmicos” (MOURA, 2002, p.21). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Este capítulo trata da apresentação do histórico e dos procedimentos 

aplicados à pesquisa na qual também apresentamos um recorte no jornalismo de moda 

brasileiro na internet. Ao referir-se a brasileiro, buscamos sites que tenham suas 

redações no Brasil, não segmentando a produção de moda feita por brasileiros. Os 

websites escolhidos são provenientes de duas vertentes distintas, uma delas trabalha 

exclusivamente para o meio online, que surgiu no jornalismo virtual. Neste primeiro 

eixo, se encaixam os websites da jornalista Erika Palomino e o da consultora de moda, 

Gloria Kalil. A segunda vertente são revistas impressas em suas versões online, a 

Revista L’Officiel e a Revista Elle, ambas em suas edições brasileiras, as quais serão 

descritas no capítulos a seguir. A escolha destes quatro websites deveu-se a grande 

visibilidade e referência dadas aos mesmos.  

Há um ano e dois meses estamos em contato com os objetos de estudo, 

observando aleatoriamente seus produtos e percebendo a dinâmica de notícias em seus 

suportes online. Para o trabalho exploratório e observação da veiculação de notícias, 

primeiramente julgamos necessária a análise de três dias, intercalados, de uma mesma 

semana, considerado a partir das características do jornalismo online. No entanto, 

optamos por analisar apenas dois dias, também intercalados, da segunda semana do 

mês de maio de 2008. A opção por dois dias e mais espaçada deveu-se ao baixo 

número de alimentação de alguns sites com novas informações, em especial o site da 

Elle Brasil.  

Os dias analisados foram 07 e 11 de maio, quarta-feira e domingo, 

respectivamente. Escolhemos o mês de maio, pois no período não configuram grandes 

semanas de moda, que poderiam pautar de maneira semelhante25 os quatro websites, o 

que iria de encontro aos objetivos da pesquisa. 

Além disso, buscamos alinhar o período de análise às revistas impressas em 

seu local de pesquisa- Elle Brasil e L’Officel - com seus websites. É importante 

clarificar que, uma vez a pesquisa sendo realizada em Santa Maria, interior do Rio 

                                            
25 Os sites foram consultados por mais de um ano (março 2007 – maio 2008), de maneira aleatória. No 
entanto, foi possível constatar que as pautas  repetiam-se  e eram bem focadas nos eventos de moda de 
cada período (Semana de Moda de Paris e Nova Iorque, SPFW e Rio Fashion Week) 
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Grande do Sul, a dinâmica de disponibilidade nas bancas das revistas impressas só foi 

possível a partir do dia 7, então, segunda semana do mês.  

 

5.1 TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Como técnica de pesquisa optou-se por trabalhar com base no modelo 

híbrido proposto para Jornalismo Online pelos pesquisadores Elias Machado e Marcos 

Palacios (2006, p.201). A metodologia original divide-se em três etapas:  

 

1) Revisão preliminar da bibliografia, acompanhada da análise de 
organizações jornalísticas relacionadas ao objeto de estudo; 2) Delimitação 
do objeto como formulação das hipóteses de trabalho e estudos de caso com 
pesquisa de campo (participante ou não) nas organizações jornalísticas e 3) 
Elaboração de categorias de análise, processamento de material coletado e 
definição conceitual sobre as particularidades dos objetos pesquisados. Nossa 
metodologia permite que o pesquisador por um lado, revise a bibliografia 
corrente sobre o objeto e, por outro, possibilita que esta produção conceitual 
seja testada em estudo de caso específicos. 

 
 

 Tal modelo proposto sofreu alterações para encaixar-se nos objetivos e 

especificidades desta pesquisa. Desta forma, os processos realizados foram: 1) Revisão 

de bibliografia e acompanhamento dos websites 2) Delimitação e recorte dos websites 

que julgamos ter grande representatividade em nível nacional, além da definição do 

período a ser estudado e 3) Elaboração de categorias de análise, baseadas na pré-

avaliação dos websites. Ressaltamos que o objetivo central da pesquisa é observar a 

notícia em sua forma de texto, em como chega ao ciberleitor, e não em seu processo de 

produção. 
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5.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para os quatro websites optou-se por analisar as páginas iniciais, também 

chamadas de home.  A análise teve como ponto de partida a descrição dos objetos com 

base nos estudos teóricos. Recorremos à construção de categorias de classificação para 

esquematizar e aperfeiçoar resultados. Como procedimentos, realizamos a análise 

descritiva de cada website a partir de dois eixos de categorias, quais sejam: conteúdo e 

linguagem web. 

A categoria de conteúdo é subdividida em tendência, serviço, 

comportamento e celebridades. Por sua vez, a categoria de linguagem web é 

segmentada em imagem, texto, hipertextualidade, atualização, convergência de mídias 

e interatividade. Ainda, como apoio, elaboramos grades para certificar o volume de 

notícias em diferentes conteúdos, além de mesclar com alguns elementos da 

linguagem web. As subcategorias presentes nas tabelas de avaliação são: número de 

imagens (ilustração fotografia ou vídeo), número total de notícias, notícias (moda), 

notícias (comportamento), notícias (celebridades), número de anúncios/banners e 

janelas pop-up. 

Acreditamos que a união de todos os elementos observados nas categorias 

analíticas compreende os dados indicadores do jornalismo online e do jornalismo de 

moda, e configuram determinantes para a compreensão do jornalismo online de moda 

no Brasil.  

 

 

5.2.1 ANÁLISE DO CONTEÚDO  

Esta categoria diz respeito a descrição da ênfase temática das matérias. Os 

elementos estudados neste eixo de categoria estão calcados sob os tipos apresentados 

por Ruth Joffily (1991, p.95), que define, “grosso modo existem três tipos de matérias 

de moda: tendência, serviço e comportamento. A cada uma corresponde um enfoque 

tanto do texto quanto da foto ou ilustração”. No entanto, acrescentamos a subcategoria 

de celebridades, uma vez que a incidência de matérias neste tema é evidente e a 

atualização se faz necessária. Desta forma, apresentamos os conceitos de cada 

subcategoria: 
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a) Tendência 

Definimos como matérias de tendência aquelas que fazem referência ao que 

é (ou será) novidade no vestuário e no meio fashion. Reportagens que tratam de cores, 

tecidos, modelos de roupas e acessórios, por exemplo, também estão inseridas nesta 

subcategoria. 

 

 
b)  Serviço 

Concordando com Jofilly (1991, p.96), matérias de serviço são as que 

informam ao ciberleitor 

 

como colocar a tendência em prática do seu cotidiano: o que combina com o 
que, quais as peças mais versáteis. (…). É como se a matéria de tendência 
fosse a indicação geral que precisa ser concretizada a partir da realidade 
individual. 

 
É importante lembrar que embora busquemos encaixar as matérias em 

subcategorias diferenciadas, algumas das reportagens podem tanto ser de tendência 

como de serviço. Pode não haver uma rígida separação entre elas. 

 

 

c) Comportamento 
 

Matérias de comportamento são as de conceito mais amplo possível, pois o 

produto desta subcategoria busca encaixar a moda em diferentes contextos, seja 

contemporâneo, histórico, cultural, brasileiro ou internacional. Concordamos com 

Joffily (1991, p.99) quando a autora acrescenta que: 

 

perfis de estilistas, a apresentação das propostas que desenvolveram ao longo 
da sua carreira também são matérias de comportamento, à medida que se 
correlaciona o enfoque sobre a personalidade com o percurso através da 
história da moda e da sociedade. 

 

Foram inseridas nesta categoria as matérias que de alguma forma tentam 

“humanizar” a moda e, a partir daí, geram identificação com o ciberleitor.  
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d)  Celebridade 

Observamos que celebridades são freqüentemente associadas às matérias de 

conteúdo de moda. Desta forma, selecionamos esta categoria uma vez que é evidente 

essa temática nos websites estudados. Para complementar, julgamos necessário 

conceituar o que é celebridade, Charles Wright Mills (1968, p.87-9) dá um panorama 

do conceito contemporâneo,  

são os nomes que não precisam de melhor identificação. O número de 
pessoas que as conhecem excede o número de pessoas que elas conhecem. 
Onde quer que estejam, as celebridades são reconhecidas e, o que é mais 
importante, reconhecidas com emoção e surpresa. Tudo o que fazem tem 
valor publicitário. Mais ou menos continuamente, dentro de certo período de 
tempo, são material para os meios de comunicação. 

 
 

Com este conceito partimos para as matérias que divulgam personalidades e 

pessoas em destaque na mídia de qualquer esfera. Aqui inserimos matérias, 

principalmente, que utilizam celebridades como mote para a produção de conteúdo de 

moda.  

 
 

5.2.2 ANÁLISE DA LINGUAGEM ONLINE 

 

O processo de editorialização é a organização estrutural de um veículo, 

conforme suas demandas e especificidades. Numa primeira geração, organizou-se 

“editorias” conforme a tematização de notícias, as categorias jornalísticas (política, 

economia, geral e entre outras). Na segunda geração, por sua vez, segmenta-se as 

especificidades das editorias já organizadas – eis o processo de editorialização que 

fazemos referência nesta pesquisa (HINERASKY, 2007).  

É importante registrar que todos são sites especializados em moda, no 

entanto, não são monotemáticos. Dos quatro websites estudados, três abrigam uma 

sub-editoria exclusiva para moda, Revista L’Officiel, Erika Palomino e Revista Elle. 

Porém, nosso foco de pesquisa é o estudo das páginas iniciais (home) de cada website 

de acordo com as seguintes subcategorias de linguagem web:  
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a)  Imagem  

Alice, personagem de Lewis Carroll, perguntava-se: “para que serve um 

livro sem imagens?” 26 e assim perguntamos: para que serviria este estudo sem a 

análise das mesmas? 

A moda é tema que se utiliza majoritariamente da imagem para tornar-se 

real e interferir no cotidiano das pessoas. Consideramos o conceito de Jacques Aumont 

(2000) em relação à imagem: “Em geral, a imagem costuma ser vista como uma 

espécie de extensão da imagem artística. O prazer que ela proporciona é, pois, da 

mesma ordem, embora seja em outro registro” (AUMONT, 2000, p.312).  

Além disso, consideramos “imagem”, conforme apresenta Martine Joly 

(1999): a imagem contemporânea é a imagem da mídia, seja ela em que meio se 

manifestar. No entanto, Joly (1999, p.15) acredita que a esta imagem-mídia coexiste a 

ilustração, a fotografia, o desenho, a pintura, a litografia, enfim, a arte. 

Porém é importante ressaltar que nossa análise não será focada 

semioticamente. Assim, analisamos como os websites fazem uso de fotografias ou 

ilustrações, como estão associadas ao texto e de que maneira (espaço ocupado e 

formato de arquivo). 

 

b) Texto  

O texto é, obviamente, base quando se trata de análise de uma 

especificidade do jornalismo, pois é seu principal suporte. O texto jornalístico é, 

normalmente, isento de opinião, direto e objetivo. Na linguagem web, o texto torna-se 

mais curto e também deve ser direto e fazer uso de subtítulos, para dinamizar a leitura 

na tela do computador ou celular. Assim, buscamos analisar na construção do texto de 

moda se a opinião se faz presente, se o texto torna-se mais formal ou mais coloquial, a 

presença ou não de linguagem técnica (jargões), a questão da formatação de acordo 

com os princípios do jornalismo online. 

 

 

 

 

                                            
26 Retirado e adaptado do livro “Introdução à Análise da Imagem”, de Martine Joly. Papirus, 1999. 
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c) Hipertextualidade  

Juntamente com o texto, analisamos o uso (ou a falta de uso) de hiperlinks 

dentro dos textos; além disso, preocupamo-nos em detectar se os hiperlinks são de auto-

referencialidade ou links externos e como é a dinâmica destes dentro dos websites. 

 

d)  Atualização  

A atualização também foi observada, uma vez que o jornalismo online usa 

desta característica para superar o meio impresso. Buscamos detectar qual a 

periodicidade de atualização dentro do corpus delimitado. 

 

e)  Convergência de Mídias 

 Verificamos como os websites especializados em moda fazem uso desta 

ferramenta, por meio da presença ou ausência de galeria de fotos, áudio e vídeo por 

exemplo. 

 

f) Interatividade 

Analisamos também o grau de interatividade dos websites com seus leitores; 

os espaços e a resposta dos produtores de informação para os leitores da mesma, entre 

outras. 

 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS WEBSITES 

 

 

6.1 WEBSITE CHIC 

 

O Website Chic tem à frente a jornalista, empresária e consultora de moda 

Gloria Kalil. Gloria iniciou a carreira trabalhando na editora Abril, mas logo optou 

pelo ramo têxtil e foi responsável por trazer grifes internacionais para o Brasil, como a 
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Fiorucci27. A partir da década de 90 ela escreveu os livros Chic, um guia básico de 

moda e estilo (1996), Chic dedicado aos homens (1998), Chic [érrimo] (2004) e Alô, 

Chics (2007). Em 2000, lançou o site CHIC no qual é a editora-responsável. No 

mesmo ano, foi a primeira profissional do meio a ter espaço de consultoria em moda 

na TV aberta, através da Rede Globo de televisão, no programa feminino Mais Você. 

Além disso, teve programa sobre Moda e etiqueta na Rádio Eldorado de 2004 a 2007 

e, atualmente, tem o quadro Etiqueta Urbana no programa Fantástico, também da 

Rede Globo, exibido regularmente. 

   

6.1.1 CONTEÚDO 

 

O website Chic tem como endereço virtual www.chic.com.br, no entanto é 

encaminhado automaticamente para o site dentro do portal IG, no endereço 

http://chic.ig.com.br. O site é um dos grandes nomes quando a questão é jornalismo de 

moda no Brasil. Porém, constata-se que a moda é apenas um eixo de pautas que o site 

aborda.  

O cabeçalho superior (primeira barra de links do site) é do próprio portal IG, 

seguido das seguintes opções: “Faça sua Busca”, “Assine”, “e-mail”, “SAC”, “Canais” 

e um ícone com o discador do portal, BrTurbo. Na faixa inferior, há uma pequena 

logomarca com o nome do site associado ao nome da editora. Ao lado mais uma 

ferramenta de busca, desta vez, disponibilizada pelo Google28. Na barra horizontal 

seguinte, seguem os links do site direcionados ao Chic: “Editorial”, “Chic News”, 

“Carinhas”, “Desfiles”, “Ouça” e “Assista”.  Em “Editorial” é disponibilizado o último 

texto assinado por Gloria Kalil, no qual ela seleciona um assunto específico e explora 

em forma de texto inserindo opinião e dicas sobre o assunto escolhido. Além disso, 

também é possível ler os últimos editoriais publicados. Em “Chic News” encontram-se 

todas as notícias publicadas no site, em ordem de postagem. Através do sistema de 

                                            
27Fiorucci é uma marca Italiana de moda fundada em 1967 por Elio Fiorucci. 
28O Google foi fundado por Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes Ph.D de Stanford em 1998. Seus 
sócios incluem Kleiner Perkins Caufield & Byers e Sequoia Capital. Google presta serviços por meio de 
seu site público, www.google.com. A companhia também oferece soluções para busca na rede, em 
associação com provedores de conteúdo. 
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arquivamento é possível encontrar notícias que foram publicadas nas últimas duas 

semanas. Em “Carinhas” é onde estão as matérias com maior número de imagens. São 

notícias que se focam mais em comentar e passar a idéia do que a redação aprova ou 

não em termos de estilo dress-code29, usando celebridades e nomes da moda como 

respaldo. 

Em “Desfiles” é onde o leitor pode filtrar por cidade, por estação e por 

estilista/marca para ter acesso à galeria de fotos, vídeos e informações sobre aquele 

desfile específico. É interessante detalhar que o site disponibiliza apenas desfiles do 

Brasil, centrando-se em três cidades: São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro. E nas 

seções “Ouça” e “Assista”, estão disponíveis seleções de músicas (remix) exclusivos 

para o Chic e vídeos de desfiles, videoclipes30 ou até mesmo, dicas de Gloria Kalil.  

Abaixo, seguem chamadas ilustradas para matérias que podem variar de 

duas a três notícias em destaque neste espaço. Na barra vertical, à direita, há a 

possibilidade de o leitor selecionar um desfile com três filtros diferentes, já citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29Dress-code são parâmetros seguidos visando o ambiente e a ocasião para obter um determinado padrão. 
30Uma observação a ser feita é que o website não carrega os vídeos quando acessado pelo navegador 
Firefox30 (navegador gratuito de Internet, disponível para Windows, Mac e Linux, em mais de 35 
idiomas.). Consideramos um problema, uma vez que o Firefox está crescendo rapidamente em número de 
usuários quando comparado ao Internet Explorer, devido a capacidade de navegação mais rápida e 
eficiente. 
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Ao estudar a página inicial do dia sete de maio de 2008 (quarta-feira) 

verificamos cinco matérias inseridas na subcategoria de tendência, do total de 11 

disponibilizadas; por exemplo: “Em São Paulo: às compras! 23 lojas cheias de 

tendências”.  Já no dia 11 de maio de 2008 (domingo) este número cai para dois de 12 

matérias.  

É importante notificar que o editorial “Os jeans e seus sapatos” assinado 

por Gloria Kalil encaixou-se em duas subcategorias: tendência e serviço, pois trata de 

como usar peças simples, as novidades e o que é correto vestir.  

Ressaltamos que os editoriais tratam de diversos temas e sempre trazem a 

assinatura da jornalista Gloria Kalil, como é comum em revistas impressas e, além 

disso, não têm periodicidade fixa para serem publicados, comprovado pela pesquisa. 

Abaixo trazemos a temática e a data de publicação dos editoriais do mês de abril e 

maio: 

 
 

30.05.08 - 12:00 
Um novo jardim na cidade 
19.05.08 - 12:00 
Automóveis uniformizados 
05.05.08 - 11:48 
Os jeans e seus sapatos 
01.05.08 - 15:26 
Bijuteria: tudo ou nada 
22.04.08 - 09:30 

Figura 1 - Página inicial do website Chic em 11 de maio de 2008. 
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Figura 2 - Assinatura e link patrocinado no editorial do site Chic. 

Celular até no ar? 
11.04.08 - 12:00 
Os Fundos da Moda 

 
 

No período de observação, o editorial permanece mesmo (“Os jeans e seus 

sapatos”) e foi publicado no dia cinco do mês de maio. Ao final de cada editorial, 

antes da assinatura, são disponibilizados links patrocinados pelo Google. Os links são 

sempre afins do tema tratado, neste caso, “Links Patrocinados - Queima de estoque de 

Shox31 - Vários Modelos em Promoção. Pague ao receber com PagSeguro em até 

12x”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As matérias de serviço dispostas na página inicial do dia sete de maio de 

2008 somam o total de três e no dia 11 de maio, cinco. A consultora de moda também 

faz às vezes de consultora de etiqueta, como é o caso em “Gloria ensina: como dar os 

pêsames?”. Outra chamada que pode exemplificar tanto a subcategoria de 

comportamento como a de celebridade é “Cindy, a arrependida: top fala que não 

aproveitou seu tempo...”, pois ao mesmo tempo em que trata de um comportamento 

pessoal também usa o nome de uma conhecida modelo. Notícias de celebridades 

foram as de maior incidência em nosso levantamento, em um total de 11 matérias nos 

dois dias observados, cinco utilizaram famosos como base para suas matérias: Lindsay 
                                            
31SHOX é uma tecnologia desenvolvida pela Nike e usada em vários de seus Athletic Shoes (tênis 
voltados para a prática do esporte).  
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Lohan, Agyness Deyn, Christina Aguilera, Madona e todas as famosas presentes da 

festa do MET32, quando Gloria comenta esmaltes e bolsas usados no evento.  

Na página inicial do dia 11 de maio, a quantidade de matérias nesta 

subcategoria aumenta para sete de 12 publicadas. Desta vez, as celebridades presentes 

foram: Gisele Bündchen, Bee Shaffer (filha de Anna Wintour), Suri Cruise (filha do 

Tom Cruise), Cindy Crawford, Fernanda Takai e duas matérias com a modelo Agyness 

Deyn; uma delas repete a do dia sete de maio e a outra “Criança: Agyness Deyn de 

aparelho nos dentes”. Um detalhe interessante é que todas as matérias publicadas pelo 

website não são assinadas, somente as escritas pela editora Gloria Kalil. 

 

6.1.2 A LINGUAGEM WEB 

 

Quanto à subcategoria imagem o site utiliza em cada matéria ao menos uma 

ilustração para dialogar com o texto. Nos dois dias analisados, todas as chamadas na 

página inicial são ilustradas, e as principais notícias recebem destaque quanto ao 

tamanho da imagem (6,5cm x 9,5 cm e 13,5cm x 9,5cm). Ao acessar cada matéria, 

incluindo o editorial da Gloria Kalil, é disponibilizada uma galeria de fotografias ou 

ilustrações sobre o tema. A única fotografia fixa na página inicial é a do editorial de 

Gloria que traz a mesma juntamente com sua assinatura.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32O Museu Metropolitano de Arte (MET) foi fundado em 1870, em Nova Iorque, por um grupo de 
cidadãos americanos que pretendia criar um museu para levar arte e arte educação para o povo americano. 
In http://www.metmuseum.org. 

Figura 3 - Imagem fixa na página inicial da web site Chic. 
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Quanto à subcategoria texto percebemos que a construção das matérias é 

muito próxima do jornalismo online no uso de linhas de apoio e texto curtos, em 

média dez linhas, divididas em dois parágrafos ou blocos.  

O novo eleito de Madonna  
Saiba quem é o escolhido da vez! 
Há cerca de dois anos, a rainha da pop music escolheu a marca Issa London, 
da carioca Daniella Helayel, para aparições na mídia. Três estampas 
diferentes do mesmo modelo foram o suficiente para que o mundo soubesse – 
ou procurasse informações - sobre a Issa. Ela acabou sendo uma das palestras 
de destaque do Fashion Marketing 2007, inclusive! 
O mesmo acontecerá desta vez com o italiano Francesco Scognamiglio. É 
dele o look que Madonna veste no videoclipe Give it to me, do novo álbum 
Hard Candy. E tem mais! Ela gostou tanto do trabalho de Scognamiglio que 
vestirá uma de suas criações no tapete vermelho de Cannes, em 14.05. Lá 
vem o sucesso! 

 

A sensação que as matérias passam através do texto é a de “conversa” com 

o ciberleitor, tanto pelo uso de exclamações quanto pelo uso de imperativo. 

Suri Cruise: rumo ao prêmio!  
Suri Cruise deixou para trás todos os outros bebês famosos e foi indicada a 
Musa Fashion no Prêmio Chic 2007. A mini-famosa ficou em terceiro lugar! 
E, se depender das roupinhas que momma Katie Holmes veste a filha, Suri 
está pronta para galgar um lugar mais alto no pódio da nossa premiação. Não 
nos deixa mentir as fotos da galeria ao lado: Suri, numa sessão de compras 
com a mãe, usando nada menos que um vestidinho Emilio Pucci!  
Suri prova que entende de savoir-faire: a roupa pode até ser cara, mas ela 
sabe que bom mesmo é uma mamadeira quentinha! Veja as fotos na galeria e 
divirta-se! 
 

 
 Além disso, também foi possível observar que há uma aproximação dos 

textos com o “mundo da moda” no uso de trocadilhos e jargões do meio. “Ugly 

Lindsay – atriz volta à ativa em série de TV fashionista”, “ Ouça – Roqueirinha: top 

Agyness Deyn solta o gogó em clipe de banda indie”, “ Olhos Seus - Programinha 

delícia cheio de bossa” e “Mini-sapato - Suri Cruise ganha modelo superexclusivo” 

são exemplos da maneira como são escritas as chamadas das matérias. 

O hipertexto é utilizado de maneira moderada e usualmente em uma 

dinâmica de auto-referencialidade, ou seja, os links que estão nos textos levam a outras 

matérias já publicadas pelo Chic. Na matéria sobre as unhas das celebridades no jantar 

de gala do MET, disponível no dia sete de maio, há o link de auto-referencialidade 

duas vezes, aqui representado pelas palavras sublinhadas: 
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As mãos mais bonitas do MET em 2008  
O tapete vermelho do jantar de gala do MET, que você viu aqui no Chic, foi 
o assunto oficial do mundo da moda na internet. Com razão: depois do Oscar, 
essa é a concentração de vestidos de noite que mais atrai a atenção da mídia. 
Como é Anna Wintour – leia-se a mais importante editora de moda do mundo 
– quem convida, espera-se que apareçam não só celebridades do cinema e da 
música, mas da moda também.  
Os esmaltes claros imperaram (mas os coloridos ou a francesinha meia-lua de 
Dita von Teese são tão mais divertidos!). E os anelões, como o de Molly 
Sims, provam que estão na moda, como o Chic adiantou – mas se for o caso 
de exibir um anel de noivado, tanto melhor se for enorme como o de Scarlett 
Johansson. Confira tudo na galeria. 

 
 
 

A subcategoria de atualização é observada de acordo com a troca de 

matérias na página inicial entre os dias sete e 11 de maio de 2008. No site Chic, na 

quarta-feira (07/05/2008) foram disponibilizadas 11 matérias, que são consideradas 

inéditas. No domingo (11/05/2008), duas permaneceram: o editorial assinado por 

Gloria Kalil e o item “Assista”, que traz o videoclipe da banda nova-iorquina Five 

O'Clock Heroes, com participação da modelo Agyness Deyn. Observamos que as 

matérias não são trocadas todas de uma vez só, a cada dia a média é de duas a quatro 

matérias a serem atualizadas.  

Uma característica da linguagem web, considerando o grande potencial de 

armazenar conteúdo, são as matérias que não aparecem mais na página inicial. Estas 

não são descartadas, vão para um arquivo que pode ser facilmente encontrado ao 

acessar qualquer notícia dentro do website. 

A subcategoria convergência de mídias se faz completa neste site. É 

possível ler notícias, ver galerias de fotos, vídeos e ouvir músicas; todos disponíveis 

dentro do próprio site, sem links externos. As seções que estão em destaque na página 

inicial, logo abaixo das notícias principais, sempre trazem dois elementos da 

convergência de mídias: “Ouça” e “Assista”: 
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Já a subcategoria interatividade é muito pouco utilizada nem mesmo há o 

contato com os produtores de conteúdo. Não existe endereço eletrônico de contato 

com a redação do website e também não existe um link “Fale Conosco” ou 

semelhante. Além disso, ao clicar no link “expediente” o site retorna à home (página 

inicial) sem apresentar nenhuma informação.  

É importante registrar que durante três meses testamos o link (expediente) e 

este não apresentou dados. Para nos certificarmos, utilizamos dois navegadores de 

Internet, Mozilla Firefox e Internet Explorer, mas o resultado obtido foi o mesmo para 

ambos. Desta forma, a interatividade resume-se em poder enviar notícias através da 

página (via e-mail pessoal) e a imprimir, links oferecidos na página, o que de forma 

alguma é o conceito de interatividade na web.  

 

 

6.2  WEBSITE REVISTA ELLE 

A Revista Elle tem origem francesa e é publicada pela editora Hachette. Foi 

fundada por Pierre Lazareff e Hélène Gordon, em 1945.  No Brasil é publicada 

mensalmente pela editora Abril desde maio de 1988. No período que a pesquisa estava 

sendo feita a revista comemorou os 20 anos de Elle Brasil, em maio de 2008. De 

acordo com os dados fornecidos na revista impressa (ELLE, maio 2008, p. 132) “A 

marca se transformou na maior revista de moda e beleza do mundo com 41 edições. 

São 23 milhões de leitoras por mês! A edição brasileira foi a sexta a ser publicada fora 

da França”. 

               

Figura 4 - Detalhe da página inicial de 07/05/2008 quanto à convergência de mídia no site Chic. 
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6.2.1  O CONTEÚDO DE ELLE BRASIL 

O endereço virtual www.elle.com.br é encaminhado para o site dentro do 

portal da Editora Abril SA, em http://elle.abril.com.br. Um dado essencial é a 

realidade de que este é o website de uma revista impressa, ou seja, o primeiro produto 

ainda é a revista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O site da revista Elle preserva a identidade da publicação impressa e é 

divido em três longas barras verticais. Logo abaixo da barra de identificação da 

Editora Abril há a logomarca da revista, anúncios de publicidade e da central de 

assinaturas da revista impressa finalizando com ferramenta de busca.  Abaixo, a 

primeira barra horizontal com as seguintes seções, “Moda”, “Beleza”, “Atitude”, 

“Star”, “Repórter Elle”, “Viagem”, “Desfiles”, “Testes”, “Revista” e “Assinaturas”.  

Nas seções “Moda” e “Beleza”, estão as notícias que se encaixam nestes temas. Em 

“Atitude”, os temas tratados estão mais associados ao estilo de vida do que de moda. 

Na seção “Star”, o tema principal é celebridades, conforme a referência ao termo em 

Figura 5 - Página Inicial do Website da Revista Elle em 11 de maio de 2008. 



46 
 

inglês “estrela”. Nesta seção estão armazenadas todas as notícias em que o 

protagonista é sempre um famoso. Em “Repórter Elle” estão matérias, notícias e 

entrevistas exclusivas para o site. Os temas variam, mas o foco é moda como 

comportamento. Em “Viagem”, o site traz guias e dicas para viagens: de Paris ao 

Espírito Santo, sempre ilustradas e com o serviço de hotéis e restaurantes. Na seção de 

“desfiles” estão disponíveis galerias de fotos das duas semanas de moda mais 

importante do Brasil: São Paulo Fashion Week e Fashion Rio. Além destas, estão 

disponíveis galerias com semanas de moda internacionais: Paris, Milão, Londres e 

Nova Iorque (grafado “Nova York). Mais abaixo, há ainda galerias de fotos de desfiles 

regionais como: Capital Fashion Week, de Brasília, Dragão Fashion, do Ceará e Casa 

de Criadores, de São Paulo.  

Na seção “Testes” estão todos os testes, espécie de avaliação sobre 

determinado assunto, como: “Você é uma ELLEmaníaca?”, “Qual é o seu quociente 

ecológico?” ou, ainda, “Você é antenada? - Você está por dentro das últimas 

novidades de moda, beleza e comportamento? Faça o teste e descubra.”  Em 

“Revista”, há uma seleção de conteúdo que está disponível na revista. No entanto, há 

uma listagem que não apresenta links e só cita o conteúdo da revista:  

 
ESTE MÊS NA REVISTA 
NA CAPA 
MODOS DE USAR: JAQUETAS 
Elas adicionam rebeldia ao seu look 
 
 
CABARÉ CHIC 
Peças bordadas, plumas e brilhos nos looks de festa 
 
CISNE NEGRO 
Versões glamourosas do clássico vestido preto 
 
HITS DO INVERNO 
O que há de novo para você manter a beleza em dia 
 
MODA 
LA VIE EN ROUGE 
O vermelho agora vem suave e chic 
 
VELOZES E PODEROSAS! 
Couro, tachas e correntes 
 
REPÓRTER 
NOS BASTIDORES DE SEX AND THE CITY, O FILME 
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ELLE conta tudo 
 
OLHEIRAS APAGADAS 
Como se livrar delas e iluminar o olhar! 
 
ACEITA UM DRINQUE? 
O cocktail dress volta renovado 
 
ESPECIAL 20 ANOS 
NOSSO PLANETA 
O mapa de ELLE no mundo 
 
E A FILA ANDA... 
Acontecimentos que marcaram esses 20 anos 
 
DUAS DÉCADAS DE MODA! 
Como a moda brasileira cresceu 
 
STAR 
SARAH JESSICA PARKER LTDA. 
A atriz fala sobre o novo filme 
 
LOBO SOLITÁRIO 
O outsider Daniel Day-Lewis 
 
CULT 
LIVRE PARA VALER 
Simone de Beauvoir 
 
LIVING 
MUNDO EM PRETO E BRANCO 
A cobertura de Lenny Mattos 
 
SUGESTÃO DOS CHEFS 
Receitas de Ferran Adrià, Joël Robuchon e outras estrelas da cozinha 
 
A PARIS DE ELLE 
Guia com os endereços mais bacanas da capital francesa 
 

Em “Assinaturas”, é possível checar os preços e condições de pagamento da 

assinatura da revista. 

O site apresenta também mais sete seções: “Blog da Redação”, “Elle & 

Você”, “Desfiles”, “Canais”, “Revista”, “Assinaturas”. Em cada uma delas, há ainda 

subdivisões, localizadas na barra lateral esquerda.  

Em “Blog da Redação” estão notícias mais curtas e escritas pela redação. 

Além disso, as últimas notícias publicadas ficam em primeiro lugar. Na seção “Elle & 

Você” estão todas as formas de interação com o leitor através do site. Em “Desfiles”, 
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abre-se a mesma informação da mesma palavra-chave (desfiles) da barra horizontal. 

Em “Canais” estão disponíveis as mesmas informações em “Moda”, “Beleza”, 

“Atitude”, “Star”, “Repórter Elle” e “Viagem” da barra horizontal. O mesmo ocorre 

com as seções “Revista” e “Assinaturas”. O site ainda apresenta um anúncio chamado 

“Folheie a revista virtualmente”. Ao clicar, abre-se em uma nova janela a revista do 

mês, no formato impresso. Ao clicar em cada página a revista pode ser folheada, 

exatamente como na versão impressa, adaptando para o online animada em flash33. No 

entanto, há um limite de cinco a seis páginas, e logo aparece o anúncio para fazer a 

assinatura. Há um Editor da Elle online, Eduardo Caetano, e um webmaster, Marcos 

Franceschi. 

Quanto às matérias de tendência, na página inicial do primeiro dia 

observado (quarta-feira), o site apresenta do total de oito matérias disponibilizadas, 

seis inseridas nesta subcategoria, entre as quais,  

 

SPFW: TENDÊNCIAS 
Caubói, cintura alta, jaquetas, macacão, xadrez, texturas, cores, 
sobreposições... Garimpamos nos bastidores dos desfiles tudo o que você vai 
usar no inverno. 

 

Na subcategoria de serviço, três notícias são consideradas, em ambos os 

dias: “Achados de Inverno 2008 - O MELHOR DA TEMPORADA - Acessórios a partir 

de R$ 200, 300 até 400: Sapatos, sandálias, botas, escarpins, cintos, bolsas e 

carteiras”, “ Gilda Midani agora em São Paulo” e a “SPFW: Tendências”, pois esta se 

encaixa nas duas subcategorias, tendência e serviço. Quando o tema é comportamento, 

na página inicial de quarta-feira (07/05/2008), são duas matérias deste tema em 

destaque: “Sex and The City – o filme, confira as entrevistas exclusivas com as quatro 

protagonistas do longa” e, sem destaque, “10 perguntas para Paula Ferber”. No 

domingo (11/05/2008), o número cai para apenas uma matéria, a mesma chamada para 

a entrevista do filme Sex and The City.  

                                            
33 Adobe Flash ou Macromedia Flash é um software de gráfico vetorial utilizado geralmente para a 
criação de animações interativas que funcionam embutidas num navegador web. 
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Observamos que, no período analisado, o site não traz nenhuma notícia 

diretamente veiculada a alguma celebridade, com exceção das entrevistas com as 

atrizes da série Sex and the City, no mês de lançamento da produção homônima para o 

cinema. A ressalva que fazemos é que o website disponibiliza uma editoria apenas para 

este assunto, a editoria “star”, que contém em média 45 notícias sobre famosos, que 

datam desde janeiro de 2005. 

 

6.2.2  A LINGUAGEM WEB 

 

Na subcategoria imagem observamos que as fotografias, ilustrações, 

anúncios publicitários e animações beiram a poluição visual, mesmo não sendo um 

grande número de imagens. Entre todos os formatos de imagem, contabilizamos no 

primeiro dia 19 imagens e no segundo dia, 20. Em destaque, ao centro da página, é 

publicado um dispositivo em flash que alterna automaticamente, a cada quatro 

segundos, entre três diferentes temas: “star, moda e viagem”.  
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As demais matérias são apenas texto ou anúncios publicitários, com exceção 

de três matérias e chamadas ilustradas: 

 

 

Figura 6 - Detalhes página inicial do site da Revista Ele. 
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Lembramos que não houve mudanças nas matérias durante o período 

analisado. Nas matérias com destaque na página inicial é possível encontrar galerias 

de fotos, e nas atualizações feitas pelo blog da redação, uma imagem ao menos é 

inserida a cada nova postagem.  

O texto é muito próximo da revista impressa, sem modificações quanto ao 

uso de jargões ou expressões da moda, por exemplo. Na matéria publicada em 

destaque sobre o filme Sex and The City, a entrevista é disponibilizada na íntegra, e 

tem como abertura, 

GIRL TALK  
Confira os detalhes sobre a estréia de Sex and the City – O filme nas 
entrevistas exclusivas com Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon 
e Kristin Davis.  
Quase quatro anos se passaram desde que o último episódio da série Sex and 
the City foi ao ar. E até agora nada ocupou o lugar que aquelas quatro 
mulheres deixaram vagos na TV e nas conversas de tanta gente. Mas 
finalmente, no mês que vem, elas voltam em grande estilo nos cinemas. As 
atrizes receberam jornalistas do mundo inteiro no hotel Ritz Carlton, em 
Nova York. E se a vontade de ver o filme já era irresistível antes das 
entrevistas, agora virou uma verdadeira obsessão. 

 
 

Figura 7 - Detalhe da página inicial do site da Revista Elle. 
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Embora a notícia seja ilustrada, não poupa linhas: o texto, com a entrevista 

das quatro atrizes, tem no total 137 linhas. Interessante registrar que esta entrevista 

não consta na revista, embora tenha uma entrevista e ensaio fotográfico com a atriz 

Sarah Jessica Parker das páginas 74 a 79 (“Sarah Jessica Parker Ltda.”), e traga o 

filme das páginas 108 a 112, em “Nos bastidores de Sex and the City, O FILME”. 

Quanto aos textos do blog da redação, estes sim, estão melhor adaptados ao formato 

online: curtos e com uso de hiperlinks no texto.  

Sobre a chamada “Criatividade Revisitada”, é disponibilizado o seguinte 

texto, sem imagens: 

 

Começa amanhã no museu Christian Dior, em Granville, na França, uma 
exposição que é puro luxo: a Dandysmes 1808 - 2008, de Barbery d'Aurevilly 
a Christian Dior. A idéia é mostrar como a estética dândi - conhecida pela 
excentricidade e pela ousadia - marcou a moda nesses últimos 100 anos. 
Espere por muitos looks aristocráticos e elegantes, obras de arte e acessórios 
exagerados vindos de acervo de museus ao redor do mundo e também das 
coleções Dior e do acervo pessoal de Christian Dior. A mostra fica em cartaz 
até o dia 21 de setembro. Se passar pela cidade, não deixe de conferir. Mais 
informações: www.musee-dior-granville.com.  

 
 
 

No entanto, pode-se afirmar que o texto do website da Revista Elle é mais 

tímido ao usar a linguagem web, o sugere preocupar-se mais em ser revista a ser 

website.  

Com relação a atualização, o site também não renova suas notícias 

diariamente, como é comum no comportamento online. Foi possível observar, num 

período de quatro dias, entre sete e 11 de maio de 2008, apenas uma notícia foi 

atualizada, na seção Blog da Redação.  

Quanto à convergência de mídias, detém-se em galerias de fotos e não 

apresenta conteúdo musical. A única ocorrência de vídeo foi a do trailer do filme já 

citado Sex and the City, lincado através do portal de vídeos You Tube. A última 

subcategoria do eixo linguagem web é o que mais se manifesta no website: a 

interatividade. O leitor da revista e o ciberleitor têm espaço: no link “Fale Conosco” 

em que é possível adquirir todas as informações de contato com a redação da revista e 

do site, pois é publicado endereço, e-mail e telefone. Além disso, existe o Fórum e a 
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pergunta em questão era “O que você mais ama e o que mudaria na revista ELLE? - 

Dê a sua opinião, nós queremos ouvir!”, por meio de um cadastro gratuito é possível 

publicar comentário do leitor. 

 Há ainda uma enquete que, como o nome indica, é trocada mensalmente: 

“Pergunta do mês: Qual é o jeito mais bacana de usar jaqueta, a peça-chave da 

estação?”. Ao clicar, o ciberleitor pode votar e demonstrar a seu ponto de vista. Para 

votar, não é preciso realizar cadastro, e, ao concluir, uma nova janela se abre com o 

resultado parcial das votações. Outras opções de relacionamento com o leitor são os 

testes e a assinatura gratuita das newsletters. O visitante que preencher com seu 

contato de e-mail receberá as edições da newsletter em HTML no e-mail fornecido. 

Ao clicar na newsletter o leitor é encaminhado ao site. 

 

 

 

6.3 WEBSITE ERIKA PALOMINO 

O endereço virtual foi inaugurado em 21 de janeiro de 2001 e fundado por 

Erika Palomino. No expediente do site estão: Erika Palomino, como diretora de 

redação, Sergio Amaral, como editor; André do Val, Juliana Andrade e Marcelo 

Ferrari, repórteres. Durante 17 anos, Erika Palomino, trabalhou no jornal Folha de São 

Paulo, criando cadernos de moda. Publicou dois livros, Babado Forte (1999) e A 

Moda (2001). O website está hospedado no portal IG e tem como foco principal a 

moda, mas também trata de música e comportamento. Em 2006, a empresária lançou a 

revista Key, que trata de moda e comportamento e é uma publicação House of 

Palomino. Erika já participou como jurada do reality show Brazil’s Next Top Model, 

que foi ao ar pelo canal de TV a cabo Sony Entertainment Television. No rádio, é 

possível ouvir boletins diários na rádio Alpha FM, de São Paulo.  
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6.3.1 O CONTEÚDO 

O website Erika Palomino tem como endereço www.erikapalomino.com.br, 

no entanto é encaminhado automaticamente para o site dentro do portal IG, no 

endereço http://www.erikapalomino.com.br/erika2006/index.php. Logo abaixo a barra 

de identificação do IG, vem um anúncio publicitário em banner horizontal. Em 

seguida a barra de seções, também horizontal. As seções apresentadas são “Fashion”, 

“Lifestyle”, “media”, “house”, e, em tamanho menor, “cadastre-se”, “Paloblog”, 

“agenda”, “busca”, e “arquivo”.  

A seção “Fashion” é como um filtro para conteúdo exclusivo de moda. O 

destaque é dado para notícias que podem estar em segundo plano na página inicial. Em 

“Lifestyle”, as matérias incluídas são majoritariamente de comportamento. Em 

“Media”, é onde o videocast34 e músicas ficam disponíveis. “House” é o canal de 

informações sobre a Agência de Erika, chamada de “House of Palomino”. A página 

apresenta-se como duas grandes barras verticais. De acordo com a descrição no 

próprio website em “Quem somos”,  

Fazem parte de seu escopo as temporadas de moda nacionais e internacionais, 
os principais eventos de música, e diferentes manifestações relacionadas à 
cultura urbana: arte, arquitetura, design, viagens, grafitti-art etc. O site é feito 
para trend-setters e early-adopters, gente que quer saber da informação antes, 
e com muito estilo. 

 

Ao observar a página inicial do dia sete de maio de 2008 (quarta-feira), não 

surpreende a evidência de matérias de tendência, já que o próprio website define seu 

foco35 neste tema. Por exemplo: “VERÃO 2009 – Casa dos Criadores confirma line-

up, anuncia retornos, estréias e mini-festival de música”, “ Espuma lunar e fios 

voadores!?! – Em evento fechado, Nike revela as tecnologias do futuro” e “Novo site 

de tendências chega chegando ao mercado de moda brasileiro”.  No dia 11 de maio 

                                            
34 Videocast é uma série de arquivos de vídeo digital que são distribuídos através da Internet utilizando 
media players portáteis e computadores.  

35 Não há registro de matérias de serviço, em ambos os dias. Durante a pesquisa nos certificamos, 
procurando em outras abas e interiormente no site, porém não há matérias específicas que pertençam à 
subcategoria.  
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de 2008 (domingo) a quantidade de matérias de tendência continua a mesma, 11, sob o 

total de 18. “Rita Waimer abre loja kamikaze no ateliê-aquário da Eastpak, na 

Augusta, em São Paulo” e “<<< EXPRESSO ORIENTE >>> Desenho animado 

japonês veste Prada!” são modelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O veículo também contempla matérias de comportamento e celebridade. 

Seis notícias das 19 publicadas dentro de comportamento na quarta-feira (07/05/2008) 

e no domingo (11/05/2008) sete de 18 estão aí inseridas. “THE DOGGFATHER – 

Reality show do Snoop Dogg revela lado família do gangsta rapper na TV a cabo” e 

“Erika conta de sua animada e transformadora viagem pela Afrika”. Em celebridade, 

na quarta-feira (07/05/2008) foram publicadas três notícias e no domingo 

(11/05/2008), duas. Os famosos em destaque são ligados ao mundo da moda e do 

entretenimento: Snoop Dogg, Cris Barros, Fausto Fawcett, Karl Lagerfeld, Sandy, 

Madonna e James Lidell.  Como modelo: “Estilista e fotógrafo, Karl Lagerfeld estréia 

em grande estilo no mundo dos games” ou, ainda, “Cheia de músicas fofitas e amigas 

phode#58 mixa Sandy e Madonna, Bowie e Xingu”. 

Figura 8 - Página inicial do site Erika Palomino em sete de maio de 2008. 
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6.3.2 A LINGUAGEM WEB 

 

Quanto ao uso de imagens, o website traz uma média de nove a dez figuras 

na página inicial. Duas sempre com destaque, pois a dimensão da imagem (12cm x 

7cm e 5cm x 8,5) é maior. O padrão se repetiu nos dois dias analisados, definindo uma 

identidade editorial de acordo com o uso de fotografias e ilustrações 

 

 

 

 

 

 

 

Ao clicar em cada notícia, há uma galeria de fotos, variando a quantidade de 

fotografias de acordo com o tema. Outro ponto importante no jornalismo online é o 

uso de cores e destaques nas chamadas das matérias produzidas, uso bastante 

explorado pelo site. Mantém-se o padrão apenas na fonte/tipo (Arial) utilizada, porém 

não há uma identidade editorial ligada às cores e contrastes.  

Quanto ao texto constatamos uma linguagem majoritariamente coloquial: 

adjetivação, uso constante de gírias, jargões e linguagem técnica, além do emprego de 

pontos de exclamação e interrogação de forma indiscriminada. Neste caso, consolidou-

se como particularidade de Erika e sua equipe. Tomamos como exemplo quatro 

diferentes chamadas: “AMP lança nova coleção e se joga na onda do blog de vendas 

online”, “ Espuma lunar e fios voadores!?! – Em evento fechado, Nike revela as 

tecnologias do futuro”, “ Bombada rede de roupas norte-americana vai inaugurar sua 

Figura 9 - Detalhe das notícias em destaque ilustradas no site Erika Palomino. 
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primeira loja brasileira em SP” e, ainda, “Cheia de músicas fofitas e amigas 

phode#58 mixa Sandy e Madonna, Bowie e Xingu”.  

O tamanho dos textos também varia de acordo com o destaque dado. 

Percebemos que a maioria das notícias publicadas na página inicial, sem ilustração 

(em “curtas on going36”), são menos longas, e desta forma, aproximam-se da 

linguagem web. No entanto, notícias de maior destaque são longas e podem se dividir 

em até três páginas37, o que dinamiza a leitura, somando uma média de 35 linhas. 

 Ainda quanto ao texto, é interessante registrar que ao carregar a página 

inicial do site, abre-se uma janela pop-up com as últimas notícias, que apresentam no 

máximo duas linhas, data e horário. A maneira como são escritas também é de modo 

informal e de conteúdo particular aos membros da equipe de redação. Os temas, em 

geral, são acontecimentos da redação e mescla o ambiente do website com o da revista 

Key, produzidos pela House of Palomino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Curtas On Going: Seção destinada para notícias mais curtas que estão acontecendo neste momento ou 

recentemente. 

37 Neste caso, é quando para seguir a matéria, o leitor deve clicar no botão “próxima” para ir a página 
seguinte. 

Figura 10 - Janelas Pop-up com últimas notícias da redação do site Erika Palomino. 
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A hipertextualidade nas notícias publicadas pelo site é usada, mas de 

maneira escassa. A maioria dos hiperlinks circula dentro da auto-referencialidade e, 

raras vezes, são links externos. 

Fashionistas brincam de super-heróis no baile de gala do Costume Institute 
O anual baile de gala Costume Institute promovido por Anna Wintour, no 
Metropolitan Museum of Art, em NY, reuniu muitos estilistas, celebrities e 
fashionistas, na noite desta segunda. 

 
Fausto Fawcett fala da ópera-rock que mostra em SP e da relação dela e 
"Lost" 
Depois de dez anos longe dos palcos paulistanos, Fausto Fawcett & Robôs 
Efêmeros se apresenta neste sábado (10.05) no projeto Multiplicidade 
_Imagem_Som_inusitados, no Sesc Pompéia. 

 
 
 

A atualização é um dos pontos fortes do site. É atualizado diariamente, 

como a proposta afirma em “quem somos” e também comprovada por nossa pesquisa. 

Observamos que a lógica da dinâmica das notícias funciona da seguinte maneira: as 

notícias que no primeiro dia estão em destaque, passarão no segundo às notícias mais 

abaixo, com pequenas imagens (3,5cm x 2cm ou 2cm x 2cm) e, por último, são 

armazenadas em “curtas on going”, que não são ilustradas na página inicial. O link 

que leva às notícias acaba sendo o mesmo de quando ela estava em destaque, o que 

varia é a visibilidade e evidência dados na home. Na quarta-feira (07/05/2008) temos 

um total de 19 chamadas publicadas, consideradas inéditas dentro de nosso recorte. No 

domingo (11/05/2008), observamos que 12 novas chamadas foram introduzidas na 

página inicial no total de 18 publicadas. 

Quanto à convergência de mídias o site disponibiliza galerias de fotos, 

Videocast Erika Palomino, ao clicar em “Media” na página inicial, em que os vídeos 

são divididos em seções: “cinema”, “clipes”, “fashion”, “lançamentos 2006”, 

“lançamentos 2007”, “lançamentos 2008”, “Live!!!”, “SPFW Verão 2007” e 

“Videozitchos da Palô”.  

Além dos vídeos, o site divulga um podcast (phodecast), que traz uma 

combinação de conversa com músicas mixadas. No entanto, não há periodicidade fixa 

para a publicação de novos arquivos. A interatividade não se faz presente nem por 

meio de enquetes ou espaço para comentários feitos por ciberleitores. No entanto, 
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clicando em “Paloblog” na home do website é possível encontrar um canal de 

interatividade,  “Pergunte pra Erika”  

Oiê! O Erika no Closet voltou! Aqui é o lugar do site que você pode tratar 
direto comigo, mandando perguntas e acompanhando meus textos 
loucurinhas, que nesta seção vão ser meio blog. Prometo que vou me esforçar 
muito pra responder tudo e postar sempre. 

 

Além desta via, ao clicar em “expediente” é possível acessar a todos os e-

mails dos editores e repórteres, o endereço da redação e telefones, configurando outro 

possível canal de diálogo com os leitores. Nas matérias e notas publicadas é possível, 

através de ferramentas do site, imprimir ou enviar notícias (via e-mail). Outra 

alternativa de relacionamento são as newsletters. O visitante do website que preencher 

com seu contato de e-mail e área de interesse (“Fashion”, “Lifestyle”, “Multimedia 

Player”, “Agenda” e “House”) recebe as novidades do site diretamente no e-mail 

fornecido. De acordo com informações cedidas pelo site, o endereço conta com 20.000 

leitores por dia.  

 

 

6.4 WEBSITE REVISTA L’ OFFICIEL 

 

A revista L’Officiel Brasil é publicada no país pela editora Duetto há dois 

anos, mas desde 1921 é veiculada na França. Também tem edições em mais onze 

países. O endereço eletrônico www.lofficielbrasil.uol.com.br é o site brasileiro da 

revista impressa e tem a apresentação totalmente animada em flash. O site da revista 

está dentro do portal UOL38, encaminhado automaticamente para é 

http://lofficielbrasil.uol.com.br/site.  

 

                                            
38 O Portal UOL (Universo OnLine) tem 12 anos de história no Brasil. Provê acesso em mais de 3 mil 

localidades brasileiras, conexão em mais de 29 mil cidades em 168 países no exterior e tem cerca de 1,7 milhão de 
assinantes. www.uol.com.br 
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6.4.1  CONTEÚDO 

O primeiro item que aparece na página inicial do site é a faixa superior com 

banner de propaganda da editora que publica a revista no país, seguido de mais dois 

pequenos anúncios do portal UOL. Logo abaixo, na faixa horizontal a listagem de 

links do portal: “UOL”, “Assine”, “bate-papo”, “e-mail”, “SAC”, “Messenger”, 

“Voip”, “e-mail grátis”, “shopping” e um índice principal com uma série de editorias. 

O primeiro item é como uma das matérias abaixo, mas promovendo a 

assinatura da revista L’Officiel impressa. Ao clicar, abre-se outra janela que é 

direcionada à central de assinaturas. Na primeira página está apenas uma imagem 

seguida de um parágrafo – em média – de apresentação da notícia. Ao clicar, abre-se 

na mesma janela a matéria com algumas fotos.  Na faixa horizontal, logo abaixo da 

logomarca da revista, estão as seções disponíveis no site: “Moda”, “Cultura”, 

“Beleza”, “Multimídia”, “Calendário da Moda”, “Edições”, “Assine a Revista” e 

“Cadastre-se”.  

Em “Moda”, “Cultura” e “Beleza” a seção seleciona apenas o conteúdo do 

tema, dispostos cronologicamente, em que as notícias mais recentes aparecem no topo.  

“Multimídia”, como o nome evidencia, traz vídeos e áudios, sempre 

permeando o tema principal do site e da revista: moda. Em “Calendário da Moda”, 

estão disponíveis galeria de fotos dos últimos desfiles, mas esta não apresenta 

programação para futuros eventos na área.  Em “Edições”, estão as capas de todas as 

revistas desde novembro de 2007, com links para a central de assinaturas. Além disso, 

há o link “experimente”: ao clicar, uma nova janela se abre com a capa da revista em 

tamanho grande e com uma lista de conteúdo incluído naquela edição. Ainda é 

possível “folhear” a revista virtualmente, com um limite de nove páginas. É incluído  

também um áudio que imita o ruído provocado pelo folhear de páginas. Em “Assine a 

Revista”, o leitor é encaminhado para o hotsite da central de assinaturas da editora 

Duetto e em “Cadastre-se” é onde o leitor pode solicitar receber por e-mail 

atualizações e promoções da revista. 

 Quanto à subcategoria de tendência no dia sete de maio de 2008, 

nenhuma das quatro matérias dispostas na página inicial encaixa-se no tema. Já nas 

matérias publicadas no dia 11 de maio, a maioria está inserida em tendência, embora 
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uma delas esteja classificada pelo site como “cultura”. Esta: “AUDÁCIA – Musa do 

cinema marginal, Christina Ricci também virou referência de moda ao adotar o estilo 

vintage”.  

É interessante ressaltar que a revista define que 80% de seu conteúdo é 

moda; na aba “moda” é possível ter acesso apenas às notícias da editoria, funcionando 

como um filtro de informações.  

Não contabilizamos matérias em serviço na quarta-feira (07/05/2008), 

porém, no domingo, uma encaixou-se: “NÉCESSAIRE – As manchas são uma 

reclamação constante nos consultórios. Bons produtos prometem uniformizar a tez”. 

Já quanto a comportamento evidenciamos uma notícia em cada dia do período 

analisado. Na quarta-feira (07/05/2008) a matéria “CASA NOVA - Luiz Bonadiman, 

Ana Khouri, Raouda Assaf, MandGuia por Érika Mares e mais nove estilistas vão 

mudar de endereço de uma só vez”. No domingo (11/05/2008), “AUDÁCIA – Musa do 

cinema marginal, Christina Ricci também virou referência de moda ao adotar o estilo 

vintage” também considerada como tendência (o estilo vintage e a sessão de fotos) e 

como celebridade, pois cita o nome da atriz Christina Ricci. Também no domingo, a 

matéria que trata da nova coleção de óculos da Vogue, usa a top model Gisele 

Bündchen. Observamos que na quarta-feira, nenhuma notícia veiculada encaixou-se 

nesta subcategoria. 

 

6.4.2 A LINGUAGEM WEB 

 

Quanto à imagem o site da revista L’Officiel explora bem este campo. Ao 

abrir o website, vem um aviso publicitário enquanto o site é carregado.  
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Ao estar totalmente carregado o site movimenta-se dentro de um conceito de 

fluidez e leveza, proporcionado pelo uso do flash. Como um grande papel de parede 

está uma das fotos do editorial de capa da revista daquele mês, a rolagem de textos e 

matérias é que se movem enquanto a imagem de fundo permanece fixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Anúncio da Revista Impressa enquanto o website é carregado. 

Figura 14 - Página inicial do Website da Revista L'Officiel em 11 de maio de 2008. 
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A cada nova editoria, a imagem de fundo troca por outras fotografias que 

estão presentes na revista impressa. As quatro notícias em destaque são ilustradas com 

imagens pequenas (3cm x 3cm), com exceção da primeira que é sempre uma chamada 

para a revista impressa, que traz a capa (3,5cm x 5cm ). 

O texto é totalmente voltado ao jornalismo impresso, com a veiculação na 

íntegra de algumas matérias e das fotos publicadas na revista, como é o caso da 

entrevista com Christina Ricci e na matéria sobre beleza e manchas na pele. 

Exatamente o mesmo texto e as mesmas fotografias da revista estão disponibilizados 

no site, como pode-se observar na imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora o site priorize as imagens, os textos longos e com a construção 

jornalística tradicional são facilmente encontrados. Sendo tão próximo do jornalismo 

impresso, o site da revista não usa da hipertextualidade dentro de seus textos e 

notícias. Apenas faz uso de hiperlinks permanentes de cada matéria e para direcionar 

ao site de assinaturas da revista impressa.  

Figura 15 - Primeira página destinada à matéria anunciada na página inicial. 
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É importante ressaltar sendo 100% do site animado em flash, isso 

impossibilita39 o comando control+C - control+V (copiar e colar) material do site.   

A atualização é diária com notícias que não necessariamente estão na 

revista. O interessante da página é que há um sistema de arquivamento que funciona 

como se fossem “folhas” (páginas de revista): a cada dia uma nova página é publicada, 

com três notícias inéditas. O potencial de espaço o meio online é uma de suas 

principais vantagens, assim, o total de notícias arquivadas no site chega a 129, de 

acordo com os temas40 tratados no site. Dentro dos quatro itens publicados, o primeiro 

sempre é uma chamada à revista que está nas bancas naquele mês. Observamos que no 

dia sete de maio, ainda estava em destaque a edição da revista do mês de abril, já no 

dia 11 de maio, a revista em destaque era a do mês de maio.  

A convergência de mídias está presente quanto às galerias de imagens e de 

vídeos. Na aba “multimídia” é disponibilizada uma série de vídeos, focados em moda, 

eventos e desfiles. Os vídeos são hospedados dentro do domínio do site. A 

interatividade está no link, em “fale conosco”, em que se pode enviar mensagem 

diretamente pela página. Há ainda, na aba “cadastre-se” a opção de deixar o endereço 

de e-mail do leitor e receber novidades (lançamentos e promoções). Além disso, 

observamos que o site não possui ferramenta de busca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 O comando é impossível em forma de texto. Dado baseado em usuário de personal computer (PC). 
40 A revista L’Officiel tem como conteúdo de suas revistas e site 80% moda e 20% divididos entre 
Beleza, Exposições, filmes, CDs e livros, Turismo, Gastronomia, Decoração, Design e Arte. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou compreender de forma analítica como se configura o 

jornalismo de moda em websites brasileiros por meio do recorte selecionado. A 

observação dos quatro websites complementa uma visão pouco explorada do conteúdo e 

linguagem para web em jornalismo de moda.   

Para contemplar o cenário contemporâneo da moda no suporte online, 

buscamos suas origens na mídia impressa. Na verdade, isso tornou-se necessário pois 

metade dos nossos objetos de estudo, - site da Revista Elle e site da Revista L’Officiel - 

estão também alocados no suporte impresso. Buscamos abranger o jornalismo de revista 

e suas origens, bem como o jornalismo online. Acreditamos que nossos objetos são uma 

fusão de jornalismo de moda, jornalismo online e jornalismo de revista, manifestados 

no meio digital.  

É interessante deixar claro que ainda na fase de triagem dos objetos de 

pesquisa, pré-inserimos os sites Erika Palomino e Chic num grupo exclusivo para web e, 

em seguida, os sites Elle e L’Officiel em um grupo de sites de revistas impressas em 

versão online.  No entanto, a pesquisa apontou que a semelhança (os dois grupos pré-

selecionados) não é determinante nem em conteúdo, nem em linguagem web. Ou seja, 

um site de revista em versão online pode ser mais completo e mais próximo da 

linguagem web do que um site encarregado de publicar exclusivamente para a internet. 

Ainda: que um site exclusivo da web seja semelhante a um site de publicação impressa, 

como é o caso do site da revista L’Officiel Brasil que, quanto ao conteúdo, é tão 

completo e atualizado quanto os websites Erika Palomino e Chic. 

Após a descrição analítica e com apoio dos capítulos teóricos, constatamos 

grandes diferenças e, por outro lado, algumas semelhanças entre os sites estudados, 

traços que, ainda assim, apontam um padrão mínimo para o jornalismo online de moda: 

exploração do uso da imagem (galeria de fotos, videocasts, imagem como elemento de 

fundo, foto-manchetes) e da estética; possibilidade de uma cobertura de moda atualizada 

e constante, espaço para crítica de moda (editoriais assinados) com textos comentados 
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(especialmente nas semanas de moda), recurso de armazenamento de conteúdo, 

potencialização da interação entre produtores e leitores, além do acesso a todo o 

material de forma gratuita41e livre. 

Destacamos que o jornalismo de moda online, por meio da segmentação 

pesquisada, seleciona diferentes enfoques na cobertura da notícia, entre os principais, 

conforme a pesquisa: factual, editorial, tendência, celebridades e serviço. Por exemplo, 

o site Erika Palomino trata a moda majoritariamente como informação, isto é, o 

principal substrato do site para a produção de conteúdo costuma ser baseado em fatos 

dentro da esfera da moda. Ou seja, partem da moda para a mídia. Ainda inserimos o 

mesmo site na produção de matérias de tendência, fortemente evidenciado em seu 

conteúdo.  

Também observamos que o site não tem foco em matérias de serviço, como 

o próprio se apresenta. Já nos websites Chic e Elle, percebemos que o objetivo é tratar 

de assuntos gerais, que permeiem a moda. Ambos dão bastante ênfase para matérias que 

trabalham na dinâmica de aproximação do leitor não-especializado ao mundo da moda. 

Ou seja, partem da mídia para a moda. Isso nos leva à seguinte proposta: podemos 

afirmar que, embora Erika Palomino e Gloria Kalil sejam ambas jornalistas, aquela 

explora um ângulo mais informativo enquanto Gloria cultiva em prioridade a 

consultoria de moda (matérias de serviço). 

É importante ressaltar que não nos referimos à produção de certo segmento 

de matéria em detrimento de outro, estamos destacando as evidências observadas. Por 

exemplo, o site Chic certamente recebe mais acessos pela carreira e fama da consultora 

Gloria Kalil e pelo próprio nome dela, ainda mais quando observadas as esferas que ela 

participa42. Assim, existe a necessidade de publicar matérias de serviço, embora exista a 

produção constante de matérias de outros segmentos. Já quanto ao website Erika 

Palomino, o uso da linguagem próxima da falada pode colocar em xeque a 

confiabilidade dada às informações. No entanto, o conteúdo extraído é sempre focado 
                                            
41Não há custo para o acesso às informações, apenas obviamente, excetuando o valor de conexão. Aqui, 
fazemos referência ao conteúdo aberto, sem restrições, a qualquer leitor. 
42Consultoria em programas televisivos de rede aberta, como “Etiqueta Urbana”, no Fantástico e 
participação no programa “Mais Você”, também da Rede Globo. Ainda inserimos os livros publicados 
pela jornalista, todos focados em consultoria. 
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no factual e credibilidade não é problema para a jornalista Erika Palomino, pois o 

trabalho desta está construído sobre uma base forte e jornalística. 

Desta forma, não surpreende que o site Chic produza maior volume de 

matérias de serviço enquanto o site Erika Palomino dê foco mais em tendência. Quanto 

à temática de matérias, o site da revista L’Officiel é o mais heterogêneo: une matérias 

de todas as categorias em seu espaço virtual e trata os editoriais de moda mais como arte 

e conceito do que como conteúdo corriqueiro. É importante acrescentar que por pouca 

diferença as matérias de tendência são publicadas em maior quantidade neste site. 

Apuramos que os websites são próximos da linguagem online, quanto ao 

uso de imagens e na busca de ser mais atraente ao leitor de web. Evidenciamos que 

fotografias e outras imagens (ilustrações, desenhos de croquis e imagens de arquivo) são 

sempre empregadas nas matérias, conseqüência direta dos temas tratados. Portanto, a 

escolha de incluir uma galeria de imagens ou usá-las como plano de fundo é uma 

vantagem do suporte sobre o recurso da descrição em forma de texto de uma peça de 

roupa ou de uma coleção, por exemplo. O jornalismo de moda online segue a máxima 

“uma imagem vale mais do que mil palavras”, ainda mais apropriada quando 

considerada a web pelo fato da possibilidade de armazenamento da Internet (memória). 

Além disso, os websites não desenvolvem uma relação de cores, tipo ou 

fonte com a seção trabalhada, o que geraria uma identificação mais imediata com o 

tema tratado. O uso de cores é mais evidente no website Erika Palomino, que faz o 

balanço estético com o uso abundante de cores como contraste em suas chamadas com o 

fundo branco. A maioria dos websites apresenta uma navegação funcional e sem efeitos 

de carregamento, como a transição em flash, por exemplo. Apenas o website da Revista 

L’Officiel tem uma apresentação fluida e leve43, inserida nos padrões máximos do 

jornalismo para web.  

Tendo a moda sua rotatividade, por um lado e; por outro, o meio online a 

sua capacidade imensurável de armazenamento de informações, como destacamos, 

procuramos verificar como tais websites realizavam este gerenciamento num conteúdo 

                                            
43 Nossa ressalva é que o sistema em que o site é construído exige uma conexão de velocidade maior, ou 
seja, a navegação é mais lenta caso o acesso seja feita com conexão discada (dial-up). 
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que perde a “validade” rapidamente. Observamos que, de modo geral, as notícias e 

galerias de foto ou de vídeos são facilmente localizadas, pois são arquivadas por tema 

ou por ordem cronológica. Porém o armazenamento de muitas notícias, na página 

inicial, pode torná-la poluída e confusa, como é o caso do website da Revista Elle. Neste 

caso, à exceção dos estudados, acumula conteúdo em demasia, prejudica a navegação e 

dá destaque a itens antigos, infringindo uma das principais regras do jornalismo online: 

a atualização. Esta constatação nos fez ponderar quanto ao possível real papel de um 

website que representa uma revista impressa.  

É óbvia a observação de que os sites das duas revistas fazem apelo através 

de anúncios ou inserções nas matérias para que o leitor assine a revista impressa. 

Quando tomamos como exemplo o website da revista L’Officiel não poderíamos 

afirmar que o objetivo deste é apenas representar a revista, pois ele está adaptado a 

linguagem web em praticamente sua totalidade. No entanto, o website da Revista Elle, 

mesmo apresentando-se como uma revista publicada no país há duas décadas, ainda 

peca quanto à atualização e formatação de conteúdo web. É evidente a preocupação do 

mesmo em envolver o leitor da revista impressa através da interatividade, mas não no 

conteúdo. O contato com a redação e com alguns dos produtores é facilmente feito via 

e-mail ou telefone, além de ser possível deixar recados na página, mediante cadastro 

gratuito. Acrescentamos que tal situação não está presente nos sites da Erika Palomino 

nem no Chic, porque o produto final destes já está na tela do computador.  

Uma característica observada nos websites nominais (Erika Palomino e 

Gloria Kalil) é que estes se aproximam mais da linguagem oral na elaboração de seus 

textos. Em especial, o website Erika Palomino encontra-se com o meio real da moda 

através da linguagem: a construção textual é similar à linguagem falada, percebida 

especialmente nas chamadas das matérias.  O website da Revista L’Officiel mantém, na 

maioria das matérias publicadas, um padrão tradicional de webjornalismo quanto ao 

texto: curto, direto e sem uso de gírias ou jargões. Já o website da revista Elle faz a 

transposição da maior parte das matérias da revista impressa na íntegra para o site, 

resultando em textos mais longos e mais distantes dos preceitos do jornalismo Online.   

Entendemos que a moda é um grande domínio que permite ser recortado de 

acordo com os anseios e objetivos dos produtores de notícia. Percebemos aí, na moda, a 
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enorme semelhança com o jornalismo, que pode ser coligado aos mais diferentes temas. 

Sem dúvida, afirmamos que o Jornalismo de Moda em Websites no Brasil é uma trama 

maleável. Concluímos que a linha editorial e os interesses de cada website traçam seu 

posicionamento estético e de conteúdo e, de acordo com o segmento estudado, a 

qualidade e a diversificação de perfis atendem a todos os públicos consumidores de 

informação na internet. 

Por fim, esta pesquisa é apenas um passo inicial na construção da busca por 

reconhecer um padrão de jornalismo de moda online no Brasil, uma vez que se trata de 

um tema recente e em constante mudança. 
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ANEXOS 

GRADE ANALÍTICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
44 Para esta categoria não foram consideradas as propagandas e banners. 
45 Contabilizamos a barra de atividades do portal –hospedeiro do website. 
46 Janelas Pop-up, são janelas que abrem automaticamente ao acessar websites. 

WEBSITE 
www.chic.com.br 

(home) – redirecionado automaticamente 
para http://chic.ig.com.br 

EMPRESA/ PORTAL IG 

DATA DE ACESSO 07/05/2008 – quarta-feira 

HORÁRIO DE ACESSO 16h07min 

NÚMERO DE IMAGENS44 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
11 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 11 

NOTÍCIAS (TENDÊNCIA) 5 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 3 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 5 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER45 6 

JANELAS POP-UP46 x 

OBSERVAÇÕES x 
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GRADE ANALÍTICA 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                            
47 Para esta categoria não foram consideradas as propagandas e banners. 
48 Contabilizamos a barra de atividades do portal –hospedeiro do website. 
49 Janelas Pop-up, são janelas que abrem automaticamente ao acessar websites. 

WEBSITE 
www.chic.com.br 

(home) – redirecionado automaticamente 
para  http://chic.ig.com.br 

EMPRESA/ PORTAL IG 

DATA DE ACESSO 11/05/2008 – Domingo 

HORÁRIO DE ACESSO 16h26min 

NÚMERO DE IMAGENS47 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
12 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 11 

NOTÍCIAS (TENDÊNCIA) 5 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 5 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 7 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER48 6 

JANELAS POP-UP49 x 

OBSERVAÇÕES x 
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GRADE ANALÍTICA  
 
 

WEBSITE 
www.elle.com.br 

encaminhado automaticamente para 
http://elle.abril.com.br/ 

EMPRESA/ PORTAL Editora Abril 

DATA DE ACESSO 07/05/2008 – Quarta-feira 

HORÁRIO DE ACESSO 18h23min 

NÚMERO DE IMAGENS50 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
5 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 8 

NOTÍCIAS (TENDÊNCIA) 6 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 2 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 0 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER51 8 

JANELAS POP-UP52 0 

OBSERVAÇÕES x 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 Para esta categoria não foram consideradas as propagandas e banners. 
51 Contabilizamos a barra de atividades do portal –hospedeiro do website. 
52 Janelas Pop-up, são janelas que abrem automaticamente ao acessar websites. 
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GRADE ANALÍTICA  
 

 

WEBSITE 
www.elle.com.br 

encaminhado automaticamente para 
http://elle.abril.com.br/ 

EMPRESA/ PORTAL Editora Abril 

DATA DE ACESSO 11/05/2008 - Domingo 

HORÁRIO DE ACESSO 18h19min 

NÚMERO DE IMAGENS 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
5 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 8 

NOTÍCIAS (TENDÊNCIA) 6 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 1 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 2 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER 8 

JANELAS POP-UP 0 

OBSERVAÇÕES x 
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GRADE ANALÍTICA  
 
 

WEBSITE 
www.erikapalomino.com.br 

(home) – redirecionado automaticamente 
para http://erikapalomino.ig.com.br 

EMPRESA/ PORTAL 
House of Palomino 

IG 

DATA DE ACESSO 07/05/2008 – quarta-feira 

HORÁRIO DE ACESSO 20h10min 

NÚMERO DE IMAGENS53 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
9 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 19 

NOTÍCIAS (TENDÊNCIA) 11 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 6 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 3 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER54 2 

JANELAS POP-UP55 
Sim. 

Comentários e novidades da redação do site 
e da House of Palomino. 

OBSERVAÇÕES x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
53 Para esta categoria não foram consideradas as propagandas e banners. 
54 Contabilizamos a barra de atividades do portal –hospedeiro do website. 
55 Janelas Pop-up, são janelas que abrem automaticamente ao acessar websites. 
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GRADE ANALÍTICA  
 

 

WEBSITE 
www.erikapalomino.com.br 

(home) – redirecionado automaticamente 
para http://erikapalomino.ig.com.br 

EMPRESA/ PORTAL 
House of Palomino 

IG 

DATA DE ACESSO 11/05/2008 - domingo 

HORÁRIO DE ACESSO 19h37min 

NÚMERO DE IMAGENS 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
9 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 18 

NOTÍCIAS (TENDÊNCIA) 11 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 7 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 2 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER 2 

JANELAS POP-UP 
Sim. 

Comentários e novidades da redação do site 
e da House of Palomino. 

OBSERVAÇÕES x 
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GRADE ANALÍTICA  
 
 

WEBSITE 
www.revistalofficiel.com.br 

encaminhado automaticamente para 
http://lofficielbrasil.uol.com.br/site/ 

EMPRESA/ PORTAL Editora Duetto/UOL 

DATA DE ACESSO 07/05/2008 – Quarta-feira 

HORÁRIO DE ACESSO 19h05min 

NÚMERO DE IMAGENS56 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
5 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 4 

NOTÍCIAS (MODA) 1 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 2 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 0 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER57 4 

JANELAS POP-UP58 0 

OBSERVAÇÕES 
Ao carregar o site, como abertura, apresenta-

se um anúncio da revista na banca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 Para esta categoria não foram consideradas as propagandas e banners. 
57 Contabilizamos a barra de atividades do portal –hospedeiro do website. 
58 Janelas Pop-up, são janelas que abrem automaticamente ao acessar websites. 
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GRADE ANALÍTICA  
 
 

WEBSITE www.revistalofficiel.com.br 

EMPRESA/ PORTAL Editora Duetto/UOL 

DATA DE ACESSO 11/05/2008 - Domingo 

HORÁRIO DE ACESSO 18h19min 

NÚMERO DE IMAGENS 
(ILUSTRAÇÃO FOTOGRAFIA OU 

VÍDEO) 
5 

NÚMERO TOTAL DE NOTÍCIAS 4 

NOTÍCIAS (MODA) 1 

NOTÍCIAS (COMPORTAMENTO) 1 

NOTÍCIAS (CELEBRIDADES) 2 

NÚMERO DE ANÚNCIOS/BANNER 4 

JANELAS POP-UP 0 

OBSERVAÇÕES x 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


