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―Hoje existem milhões de usuários de redes no mundo inteiro, cobrindo todo o 

espectro da comunicação humana, da política e da religião ao sexo e à pesquisa – com o 

comércio eletrônico como atração principal da internet contemporânea‖. Manuel 

Castells 
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RESUMO 

 

Este trabalho final de graduação busca analisar a relação entre o consumo de moda e a 

internet, a partir de um estudo do site de rede social Fashiolista. Especificamente 

procuramos descrever a plataforma Fashiolista a partir de suas editorias e seu 

planejamento gráfico digital. Também identificamos as estratégias e ferramentas 

específicas de consumo do site Fashiolista e os aspectos do consumo de moda da 

sociedade pós-moderna. Partindo da problemática de que forma a rede social 

Fashiolista é uma plataforma utilizada para mediar o consumo de moda, embasamos o 

quadro teórico do trabalho com autores como: Mike Featherstone, Raquel Recuero, 

Manuel Castells, Gilles Lipovetsky e Lars Svendsen. A pesquisa caracteriza-se como 

um estudo de caso, descritivo, de natureza quanti-qualitativa. Como percurso 

metodológico, optamos pela realização de uma a etnografia virtual (netnografia) e, 

posteriormente, para complementar as análises de conteúdo, selecionamos uma amostra 

para aplicar um questionário em formato de survey.  

 

Palavras-chave: Consumo; Moda; Internet; Redes Sociais.  
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ABSTRACT 

 

This final graduation paper seeks to analyze the relationship between the consumption 

of fashion and the internet, by studying the social network Fashiolista. Specifically we 

aim to describe the Fashiolista platform from its editorials and his digital graphic 

design. Identify strategies and tools of the specific consumer of the site Fashiolista; and 

understand aspects of fashion consumption of postmodern society. Leaving the issue of 

how the social network Fashiolista is a platform used to mediate the consumption of 

fashion, for the present research we used the theoretical authors such as Mike 

Featherstone, Raquel Recuero, Manuel Castells, Gilles Lipovetsky and Lars Svendsen. 

The research is characterized as a descriptive study of pratical cases, with a quantitative 

and qualitative nature. As a methodological approach, we chose to perform a virtual 

ethnography (netnography) and, subsequently, to complement the analysis of content, 

we selected a sample to apply a questionnaire in a survey format. 

 

Keywords: Consumption; Fashion; Internet; Social networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação de redes de sociabilidade através dos usos e apropriações da internet 

abre espaço para um novo e vasto campo de discussões. As primeiras observações dos 

estudiosos apontam que há diversas vias para compreender o processo de 

reconfiguração das atividades cotidianas da era da sociedade em rede.  

Entre as diretrizes para adentrar na pesquisa sobre redes sociais, trilhar o 

caminho da investigação acerca das potencialidades que as redes oferecem, aparece 

como um ponto de partida para alcançar terrenos mais complexos como o estudo das 

práticas do consumo digital. Desse modo, este trabalho justifica-se pela importância de 

contribuir com as pesquisas que exploram o papel das redes sociais dentro do universo 

da moda, bem como pela oportunidade de investigar as dinâmicas do consumo online.                                

A pesquisa busca analisar a relação entre o consumo de moda e a internet, a 

partir de um estudo do site de rede social Fashiolista. O Fashiolista é um site de rede 

social de moda, situado no endereço eletrônico www.fashiolista.com, em que o 

internauta pode inserir-se criando um perfil, de forma rápida, simples e gratuita.  

O site funciona como uma rede temática que permite ao usuário visualizar, 

compartilhar e até comprar itens de vestuário. Ainda é possível adicionar e interagir 

com pessoas que seguem as mesmas tendências. 

A rede social surgiu em 2010 na Holanda e, dois anos depois já havia se tornado 

popular em mais de 165 países. Segundo as informações descritas na plataforma, o 

Fashiolista possui mais de 1,5 milhões de membros, 3 milhões de visitantes e ainda, a 

inserção de 50.000 blogueiros. Deste contingente, 90% correspondem a mulheres jovens 

que ―amam‖ comprar online. A rede ainda conta com mais de 50 lojas e marcas 

parceiras, como por exemplo, TopShop, ASOS, Nelly.com, H & M e Mango. 

Especificamente descrevemos a plataforma Fashiolista a partir de suas editorias 

e seu planejamento gráfico digital e também buscamos identificar as estratégias e 

ferramentas específicas de consumo do site. Em sentido amplo, a proposta contempla 

aspectos do funcionamento das práticas de consumo de moda na sociedade pós-

moderna. Para discorrer sobre esta pesquisa e apresentar os resultados foi necessário 

estruturá-la em três capítulos.  

Iniciamos o primeiro capítulo com uma abordagem sobre o consumo que se 

configurou a partir das transformações da sociedade após a Revolução Industrial. 

Optamos por autores que mapeiam a sociedade por meio de conceitos pós-modernos, 

http://www.fashiolista.com/
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como Mike Featherstone (1995), que interpreta a pós-modernidade como uma tentativa 

de compreender sociologicamente o processo que está sendo construído acerca da 

cultura das sociedades desde o esgotamento da modernidade. 

A fim de pontuar características do consumo de moda, trazemos Gilles 

Lipovestsky (2004), Malcolm Barnard (2003) e Lars Svendsen (2010) que esclarecem 

que adquirir uma peça de vestuário não significa apenas um processo mecânico da 

compra, representa também consumir um estilo de vida. Os produtos que adquirimos 

mais do que simbolizarem o nosso gosto, são capazes de representar quem somos. 

Mais adiante, seguimos o referencial teórico para abordar as transformações que 

a internet causou nas práticas de consumo. Para elencar tais mudanças no modo de 

consumir, descrevemos algumas características do comércio eletrônico imbricado nas 

redes sociais. É neste item que trazemos dados sobre o cenário das atividades 

comerciais na web. O e-commerce brasileiro, até o primeiro semestre de 2014, faturou 

R$ 16,06 bilhões, valor que superou o mesmo período em 2013 (quando registrou R$ 

12,74 bilhões). 

Por fim, para tratar sobre redes sociais, encontramos em Raquel Recuero (2011, 

2012) o aporte necessário para explicar o funcionamento das redes. Através da autora 

pontuamos o que são redes sociais e como elas se organizam. O capítulo ainda traz um 

panorama da evolução da presença da moda no ciberespaço. Neste item falamos sobre 

os blogs, que foram e ainda são, junto com o surgimento das redes sociais, expoentes da 

produção e disseminação de conteúdos digitais sobre moda.  

O capítulo dois é dedicado a explicitação do percurso metodológico desta 

pesquisa. Procuramos descrever para o leitor o caminho desta investigação, bem como 

os métodos utilizados para dar conta da problemática e dos objetivos deste trabalho.  

É no terceiro e último capítulo que apresentamos o estudo de caso. Neste, 

expusemos o objeto concomitantemente com um mapeamento do site Fashiolista, em 

seguida trazemos os dados coletados do questionário. 

Iniciamos com uma análise que contemplou o funcionamento da rede social. 

Procuramos descrever para o leitor como estão estruturadas as seções de navegação do 

Fashiolista. É nesta fase de descrição que examinamos os perfis dos usuários, os 

conceitos de encadeamento midiático que identificamos no site e também as estratégias 

do consumo de moda.  

Para dar sequência ao estudo de caso, trazemos a análise de treze entrevistas 

realizadas por meio de um questionário em formato de survey. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para pesquisar o consumo de moda através da internet, foi necessário ir além do 

campo da comunicação social. Buscamos aportes teóricos no âmbito dos estudos 

filosóficos e sociológicos pós-modernos. 

 

1.1 PERSPECTIVAS DO CONSUMO DE MODA NA PÓS-MODERNIDADE 

“A sociedade de consumo propõe, incessantemente, novos desejos”. 

Gilles Lipovetsky 

 

 

De acordo com Featherstone (1995), a modernidade iniciou junto ao movimento 

Renascentista Europeu no século XIV, consolidou-se na Revolução Industrial e 

perdurou até meados do século XX. Em virtude das transformações da sociedade, 

sobretudo com o crescimento das economias capitalistas e a revolução tecnológica, a 

modernidade deu sinais de esgotamento.  

Cabe salientar, que na ótica de Barbosa (2004) a partir da Revolução Industrial 

inicia-se uma revolução do consumo, pois a sociedade volta-se para a um processo de 

industrialização, para a produção em larga escala, sobretudo da moda, em que a 

indústria têxtil através das invenções das máquinas, começa a funcionar a todo o vapor. 

A Revolução Industrial aconteceu de forma gradual e acompanhou a invenção 

das máquinas, da energia elétrica e nuclear, e ainda, há autores que chamam o avanço da 

informática e das novas tecnologias como a continuidade desta revolução, também 

chamada de revolução tecnológica ou revolução científica.  

O embrião da sociedade pós-moderna relaciona-se com a disseminação das 

tecnologias, bem como com as mudanças socioculturais de uma era que despertou 

interesse de estudiosos como Lipovestsky, Featherstone, Bauman, Baudrillard, Jameson, 

Castells, Svendsen e outros, que investigaram o que há de novo nos processos de 

formação das práticas cotidianas, como o consumo de bens e suas atribuições 

simbólicas. 

Para Featherstone (1995), o termo pós-modernismo é aplicado nas áreas 

acadêmicas, intelectuais e artísticas. Em seu livro ―Cultura de Consumo e Pós-
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modernismo‖, encontram-se reflexões sobre a origem e a aplicação das expressões: pós-

modernidade; pós-modernismo e pós-modernização. O autor afirma que não se trata de 

uma moda passageira, mas de uma fase que se conservará em função dos indícios e das 

variações complexas dos fenômenos associados à globalização, como a articulação das 

novas tecnologias de comunicação que realocaram a noção de tempo e espaço através 

dos fluxos de informação, de finanças e de mercadorias. 

A modernidade e pós-modernidade são termos genéricos e o uso da expressão 

―pós‖ identifica algo que vem depois. Logo, entende-se a pós-modernidade como a 

continuação da modernidade, porém com a estrutura de romper o que era moderno para 

se transformar em algo novo – pós-moderno. A fim de entender a sociedade pós-

moderna é preciso voltar-se para as críticas acerca das teorias da cultura de consumo. 

 Para Featherstone (1995), há três perspectivas fundamentais sobre o tema, a 

primeira reflete a conjuntura da produção das mercadorias, e as duas últimas discorrem 

sobre o comportamento dos consumidores. Neste trabalho, trazemos um olhar para a 

cultura do consumo sob a ótica do próprio consumidor, cuja a relação entre os 

indivíduos e as mercadorias, prevê que: 

 

as pessoas usam as mercadorias de forma a criar vínculos ou 
estabelecer distinções sociais. (...) há a questão dos prazeres 

emocionais do consumo, os sonhos e desejos celebrados no imaginário 

cultural consumista e em locais específicos de consumo que produzem 

diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos 
(FEATHERSTONE, 1995, p. 31). 

 

A geração de desejos da cultura de consumo é um mecanismo que se estrutura 

no crescimento constante da produção e circulação de bens. Featherstone (1995) 

esclarece a cultura do consumo como uma consequência da expansão das mercadorias 

que originou uma imensa acumulação material na forma de produtos e lugares de 

compra. A partir desta estruturação pós-moderna, as pessoas passam a adquirir e usar as 

mercadorias como forma de criar laços de sociabilidade e ainda, distinções sociais.  

Segundo Barbosa (2004), a sociedade foi delineando hábitos de consumo que 

transformaram-se em estilo de vida, assim, as mercadorias adquiridas produzem efeitos 

nos indivíduos e também nos grupos em que eles pertencem. A autora sugere que por 

meio do ―consumo construímos identidades, um número maior de vezes a confirmamos 

ao reconhecermo-nos em produtos, objetos e itens da cultura material que são ‗a nossa 

cara‘ ou que reafirmam e satisfazem aquilo que julgo ser meus gostos e preferências‖ 

(BARBOSA, 2004, p. 24). 
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Na sociedade do consumo, visualiza-se o poder de compra como forma de 

indicar a inclusão ou a exclusão social. Para fazer parte desta sociedade é preciso ser 

reconhecido como tal, ou seja, alcançar o status de consumidor. O consumo de moda é 

um exemplo capaz de trazer esse reconhecimento. É através da indumentária que as 

pessoas adquirem um sentimento de pertencimento a certos grupos sociais. Mais do que 

isso, o próprio consumo de bens é carregado de características experienciais, simbólicas 

e tangíveis.  

A mídia, desde o século passado, impulsionou na sociedade como um todo, o 

desejo incessante do consumo, e como ele pode ser convertido em estilo de vida. ―A 

expansão dos meios de comunicação de massa no século XX, com a proliferação de 

imagens fotográficas, intensificou as tendências‖ de que fazer parte do universo dos 

locais de compra, como lojas de departamento e galerias, era adentrar em um mundo 

dos sonhos (FEATHERSTONE, 1995, p. 43-44).  

Freitas (2005) salienta que a mídia articula as tendências de moda, não só por 

meio das propagandas, mas também por todas as coberturas dos grandes eventos do 

setor, dos conteúdos vinculados na televisão e nas telas do cinema. A partir deste 

contexto, as pessoas almejam consumir o que elas veem.   

O consumo encontra na moda uma ambiência de legitimação, consumo e moda 

são dois termos indissociáveis, que articulados pela mídia representam os aspectos 

culturais de uma sociedade, ao passo que a moda não se trata apenas de consumo de 

roupas e objetos, e sim, consumo de ideias, consumo de estilo de vida, de bem estar 

social e de formação de identidade.  

A moda representa a democratização do consumo, pois segundo Barbosa (2004), 

fatores econômicos que levaram a estruturação salarial e os mecanismos de distribuição, 

fizeram com que a indústria da moda alcançasse todos os segmentos da sociedade. 

Barnard (2003, p.64) pontua que ―através da moda e indumentária é que nos 

constituímos como seres sociais e culturais, e que decodificamos o nosso milieu social e 

cultural‖. O autor evidencia que a moda é um fenômeno capaz de agregar valores, 

crenças e experiências de uma sociedade.  

Na ótica da pós-modernidade, conforme Barnard (2003), a moda que antes era 

objeto de produção, passou a centrar-se no consumo. Visualizar a moda como eixo 

central da sociedade de consumidores é ponto de partida para entender que ela deixou 

de ser consumida apenas pelas elites, segundo Lipovestsky (2004) os tempos pós-

modernos significam a ―explosão da moda‖ (...) uma ―era da moda consumada, a 



18 
 

extensão de seu processo a instâncias cada vez mais vastas da vida coletiva. Ela não é 

mais tanto um setor específico e periférico quanto uma forma geral em ação no todo 

social‖ (LIPOVETSKY), 2004, p. 155).   

Há algumas atribuições que justificam a ―era da moda consumada‖ 
1
, conforme 

Lipovetsky (2004), que instaurou-se na cultura das sociedades uma ―sedução pelo 

consumo e do psicologismo‖, fomentados pela mídia que reordenou ―a produção e o 

consumo de massa sob a lei da obsolescência, da sedução e da diversificação‖, ou seja, a 

necessidade de tornar o consumo cada vez mais cíclico, ora para acompanhar as 

tendências que se renovam a cada troca de estação, ora para designar que o novo pode 

perde seu valor simbólico em curto espaço de tempo. Lipovetsky (2004), explica a 

relação entre o culto pela novidade e os processos de produção a partir da 

despadronização dos produtos que multiplica as escolhas e opções: 

 

Se desde a década de 20 a produção de massa começou a empregar o 

princípio das linhas completas de produtos e da revolução anual dos 
modelos, o processo só ganhou todo sua extensão após a Segunda 

Guerra Mundial. Com a multiplicação das linhas, versões, opções, 

cores, séries limitadas, a esfera das mercadorias entrou na ordem da 
personalização (...) trata-se de por toda a parte de substituir a 

unicidade pela diversidade (...) compatível com a individualização 

crescente dos gostos (LIPOVETSKY, 2004, p. 162). 

 

O poder de sedução que a novidade desperta nos consumidores é vislumbrada 

por Svendsen (2010, p.131) ao concluir que ―o consumidor pós-moderno projeta um 

gozo idealizado sobre produtos cada vez mais novos, uma vez que os velhos e bem 

conhecidos perdem pouco a pouco sua capacidade de encantar‖. Mas as pessoas não 

compram somente a roupa nova, elas compram o efeito que a peça causará.  

A capacidade de comunicação simbólica encontra-se em qualquer produto, mas 

é no vestuário que há uma poderosa maneira para se comunicar já que a moda é um 

―código detentor de significado e, portanto, um dispositivo social usado para estabelecer 

relacionamento com o meio, comunicando, por intermédio da roupa mensagens para 

quem observa e por quem é observado‖ (MIRANDA, 2008, p. 56). 

                                                             
1 A era da moda consumada representa o último estágio de evolução da moda e, consequentemente, da 

democracia. Após a moda de cem anos, que é como é chamado o período da criação da figura do estilista 

e da alta costura até a consolidação do pret-a-porter, nos anos 60, a moda foi criando cada vez mais força 

e tomando conta dos mais diversos aspectos da sociedade. O império da moda é, então, responsável pelos 

preceitos que regem o modelo de sociabilidade característico do mundo ocidental. Assim, a busca do 

novo, a frivolidade, a vontade de se auto diferenciar e o prazer no consumo passaram a ser valores 

dominantes. Fonte disponível em: http://duodeluxo.wordpress.com/2009/02/18/ny-e-a-moda-consumada/. 

Acessado em: 20/11/2014.  

http://duodeluxo.wordpress.com/2009/02/18/ny-e-a-moda-consumada/
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Todas as mercadorias, de acordo com Svendsen (2010), são dotadas de 

componentes culturais capazes de atribuir uma vasta significação para quem as compra. 

Consumir marcas de luxo como Chanel e Prada, não é apenas realizar uma comprar, é 

se apropriar de um conceito,é pertencer a grupo social, é construir uma identidade.  

A preocupação que a sociedade pós-moderna atribuiu às grifes é exemplificada 

por Svendsen: 

É difícil não se preocupar com marcas na sociedade atual,  - até 

uma criancinha de cinco ou sete anos, que em geral tem um 

vocabulário de 500 a mil palavras, é capaz de reconhecer cerca de 150 
a 200 delas. Além disso, mesmo os que afirmam que as marcas não 

são importantes para eles permitem que elas desempenhem um papel 

significativo quando avaliam produtos (SVENDSEN, 2010, p. 143-

144). 

 

 Assim, as marcas representam o que Featherstone (1995) chama de consumo dos 

sonhos, imagens e prazeres, celebrados no imaginário do consumidor. Foi a publicidade 

e propaganda que a partir da década de 80 contribuiu com a sedução para adentrar no 

mundo dos prazeres do consumo.  A propaganda criava a necessidade do sonho, do 

estilo de vida. Se antigamente os estilistas confeccionavam ‗apenas‘ vestidos, na pós-

modernidade vende-se um ideal de vida junto com a aquisição dos produtos. 

 A moda pode ser entendida como uma carteira de identidade de uma pessoa ou 

grupo, pois é um processo de apropriação de ―símbolos que provê de identidade os 

indivíduos, uns em relação aos outros. Mesmo aqueles que afirmam jamais segui-la de 

perto consomem pelo menos dois de seus mais badalados produtos – jeans e camisetas‖ 

(MIRANDA, 2008, p. 68). 

Independente da marca, Lipovetsky (2004, p. 42) faz a seguinte reflexão: ―com a 

moda, os seres não vão mais deixar de observar-se‖. É nesse sentido que a internet 

amplia e representa a moda das ruas. É na web que o universo fashion encontrará uma 

vitrine potente, repleta de consumidores prontos para observar, comprar e compartilhar, 

de forma democrática e prática. 

A moda que os consumidores pós-modernos encontram está em todos os lugares 

ao mesmo tempo: na rua, na passarela, nas lojas, na web. Porém, é a internet que 

congrega em um único espaço todos os lugares em que percebemos a moda. Assim, são 

os recursos online que fortaleceram a principal etapa do processo de democratização da 

moda. 
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1.2 A SOCIEDADE EM REDE E AS NOVAS PRÁTICAS DE CONSUMO 

 

Entende-se comunicação como um processo social que rege as relações humanas 

e norteia a construção da vida em sociedade. Segundo Castells (2012), foi através da 

profusão das informações que os indivíduos começaram a obter conhecimento sobre 

―outros universos, outras mentalidades, outras ideias, outras práticas‖.  

Do jornal impresso à internet, indiferente do suporte midiático, o avanço 

tecnológico tornou-se imprescindível para o processo de difusão instantânea das 

informações e dos acontecimentos, culminando constantemente para a transformação da 

comunicação, que mediada pelas tecnologias, permite agregar os sujeitos em uma rede 

de conexão. 

A integração dos indivíduos graças ao avanço das tecnologias digitais e o 

surgimento da internet nomeia o conceito de ‗Sociedade em Rede‘ proposto por Castells 

(2012), em que as barreiras geográficas romperam-se, não há mais distanciamento, e 

sim o aparecimento de uma conexão global que propicia aos usuários o alcance de 

informações em um curto espaço de tempo.  

Estar em rede significa desenvolver diversas atividades que advém da 

comunicação mediada pelo computador, a qualquer hora e em qualquer local: ―a lógica 

do funcionamento de redes, cujo símbolo é a internet, tornou-se aplicável a todos os 

tipos de atividades, a todos os contextos e a todos os locais que pudessem ser 

conectados eletronicamente‖ (CASTELLS, 2012, p. 89).  Nesse sentido, o ―computador, 

mais do que uma ferramenta de pesquisa, de processamento de dados e de trabalho, é 

hoje uma ferramenta social, caracterizada, principalmente pelos usos conversacionais‖ 

(RECUERO, 2012, p.21).  

A compreensão da sociabilidade na pós-modernidade perpassa pelos estudos 

acerca de todos os processos envolvidos na comunicação mediada pelo computador, e é 

preciso, portanto, se debruçar nas pesquisas referentes ao impacto ―decorrente das 

apropriações comunicativas das ferramentas digitais‖ (RECUERO, 2012, p. 22), pois os 
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atores encontram suportes operacionais que facilitam e oportunizam a criação de 

vínculos entre os pólos de emissão e recepção.  

A intersecção da audiência com o polo emissor é tão íntima que desencadeou um 

cenário complexo de análise, já que os indivíduos além de se apropriarem das 

mensagens, também se comportam como co-produtores. Para Primo (2007), esta 

característica surgiu com a Web 2.0
2
, segunda geração de serviços online que 

diferencia-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo. 

Sobre a interação dos usuários da segunda geração, O‘Reilly (2005) aponta que à 

medida que os interagentes adicionam conteúdo, seja criando sites ou realizando outro 

tipo de colaboração, eles passam a fazer parte da engrenagem da web, ao mesmo tempo 

em que os demais usuários descobrirão esses conteúdos e passarão a ter acesso a eles. 

Assim, a rede de conexões cresce como resultado da atividade coletiva dos seus 

usuários. 

É a partir da web 2.0 que a descentralização das informações culminou na 

distribuição dos conteúdos para públicos segmentados, com a proliferação de milhares 

de sites e blogs destinados a nichos, como os de moda, música, relacionamento e outros. 

Da mesma forma, os processos de consumo perpassados pelas mídias digitais, também 

direcionaram-se à segmentação. Tem-se uma comunicação que agrega pessoas em 

grupos, que estreita laços entre os internautas, e ainda, é capaz de aproximar mercado e 

consumidor através do e-commerce, e mais adiante através do social commerce. 

 

 

 

1.2.1 E-commerce e Social Commerce 

 

De forma genérica, toda a atividade comercial inserida no ciberespaço é denominada 

e-commerce. A origem da expressão está associada as palavras em inglês “electronic” e 

“commerce”, que juntas significam comércio eletrônico. Porém, especificamente a 

integração deste comércio às redes sociais culminou no surgimento do termo social 

commerce.   

                                                             
2 O termo, que faz um trocadilho com o tipo de notação em informática que indica a versão de um 

software, foi popularizado pela O‘Reilly Media e pela MediaLive International como denominação de 

uma série de conferências que tiveram início em outubro de 2004 (O‘REILLY, 2005). 



22 
 

Para Mendes (2013), as primeiras transações que receberam a característica de 

comércio eletrônico aconteceram na década de 90, e segundo a autora a efetividade do 

e-commerce só foi possível quando a internet foi aberta para uso comercial. Mesmo com 

o aperfeiçoamento dos protocolos de segurança como o HTTP
3
 e DSL

4
, somente depois 

de 1998 com o desenvolvimento dessas ferramentas que a internet registrou uma parcela 

maior de usuários. Assim, as conexões e acessibilidade à internet foram aperfeiçoadas 

possibilitando a criação de novos recursos online.  Conforme Mendes (2013):  

 

Desde o início da popularização da internet, milhares de empresas 
fixaram residência em sites da web, com número crescente a cada ano. 

Desde então, o e-commerce vem ganhando espaço e importância entre 

as empresas que buscam inovar através desse tipo de estratégia e entre 
consumidores que querem garantir preço baixo e praticidade às suas 

compras (MENDES, 2013, p. 12-13). 

 

 

De acordo com Tassabehji, apud Mendes (2013, p. 14) é possível incluir na 

atividade de e-commerce: a venda de mercadorias, tangíveis e intangíveis, como por 

exemplo, informação; tudo que envolve uma aquisição, marketing e até o pagamento; 

suporte legal, suporte pré e pós-venda. 

No que tangue ao social commerce, também abreviado para s-commerce, Mendes 

(2013) coloca que este comércio ―faz uso da principal qualidade de uma rede social: o 

relacionamento entre pessoas, seja para uma opinião de um produto, divulgação de 

promoções, etc‖ (MENDES, 2013, p. 21). O social commerce aparece como uma nova 

tendência e que as empresas utilizam os recursos das redes sociais para captar 

consumidores ou simplesmente para fazerem divulgação dos seus produtos. 

Segundo a E-bit
5
, empresa que desenvolve semestralmente o relatório WebShoppers, 

para analisar a evolução do e-commerce e buscar tendências e estimativas, bem como as 

mudanças de comportamento e preferências dos e-consumidores, o comércio eletrônico 

brasileiro faturou R$ 16,06 bilhões no primeiro semestre de 2014, superando o mesmo 

período em 2013 (quando registrou R$ 12,74 bilhões). 

                                                             
3
HTTP, conforme Mendes (2013) é sigla de HyperText Transfer Protocol, que em português significa 

Protocolo de Transferência de Hipertexto. 
4Já DSL, é a sigla de Digital Subscriber Line, significa Linha Digital do Subscritor. 
5Empresa brasileira que desde janeiro de 2000 realiza pesquisas com usuários do meio online para 

analisar e entender hábitos e perfil do e-consumidor Disponível em: http://www.ebit.com.br. Acessado 

em: 16/10/2014. 

http://www.ebit.com.br/
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A pesquisa revelou que a categoria ‗Moda e Acessórios‘ foi responsável por liderar 

as vendas, alcançando 18% do volume total de pedidos. A seguir, aparece o segmento 

de ‗Perfumaria‘ com 16% e ‗Eletrodomésticos‘ (11%). 

Sobre o perfil dos consumidores, o relatório apontou que 57% são mulheres, sendo a 

maior parte (39%) na faixa etária entre 35 e 49 anos. Já os homens representam os 

restantes 43%, acompanhando a média feminina por idade. Os consumidores das classes 

A e B responderam por 64% dos participantes, enquanto as classes C e D representam 

25%. Os demais que totalizaram 11% não informaram a renda. 

De acordo com o relatório, entre as justificativas para o aumento do comércio 

eletrônico está o aumento da participação de vendas por dispositivo móvel, fator que fez 

com as lojas apostassem na melhoria dos serviços de navegação, assim como na criação 

de aplicativos voltados para o consumo.  

As vendas efetuadas através dos dispositivos móveis recebem o nome de mobile 

commerce, e segundo a pesquisa da E-bit seguirão sendo uma aposta das empresas. Da 

mesma forma que o e-commerce geral, as vendas feitas por meio dos dispositivos 

móveis também apontaram que a categoria ‗Moda e Acessórios‘ lidera as aquisições 

com 17,5%. 

O mercado tecnológico e também os desenvolvedores de conteúdos digitais têm 

investido cada vez mais em interfaces e plataformas capazes de agregar as mídias. A 

convergência vai além de um processo que reúne múltiplas funções dentro dos mesmos 

aparelhos, para Jenkins (2009), o conceito também é um processo de cultura entre os 

usuários e os meios, pois já não é mais a plataforma que converge, e sim o usuário, na 

medida em que busca fazer conexões, por exemplo, entre suas próprias páginas na web, 

sobretudo nas redes sociais. 

No atual cenário das redes sociais, notamos que o acesso e as publicações podem 

convergir, ou seja, as redes estão ligadas a disposição do usuário, caberá a ele decidir de 

que forma utilizará esse recurso de navegação.  

Entre as possibilidades do Fashiolista, está o encadeamento midiático com o 

Facebook, blogs e demais endereços eletrônicos que remetem ao processo de consumo 

online, este podendo ser realizado também através de dispositivos móveis como o 

celular. A exemplo das demais redes sociais, o Fashiolista também disponibiliza aos 

seus usuários um aplicativo desenvolvido exclusivo para o acesso através de 

dispositivos móveis. 
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Com um cenário que propicia cada vez mais o consumo, a imersão de novos e-

consumidores no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2014 chegou a 5,06 milhões 

de pessoas. A seguir, apresentamos uma tabela para ilustrar a evolução dos números dos 

novos consumidores do setor nos últimos anos: 

 

 

1º semestre de 2014 5,06 milhões 

1º semestre de 2013 3,98 milhões 

1º semestre de 2012 4,64 milhões 

1º semestre de 2011 3,97 milhões 

1º semestre de 2010 2,32 milhões 

1º semestre de 2009 2,5 milhões 

Tabela produzida pela autora. Fonte: E-bit (www.ebitempresa.com.br) 

 

 Para os pesquisadores, a previsão para 2014 é ter até o final do ano 11,6 milhões 

a mais de estreantes, e nesse ritmo somar 63 milhões de e-consumidores únicos, ou seja, 

aqueles que já realizaram pelo menos uma compra online. 

 A partir destes dados, notamos a necessidade de explorar o desencadeamento do 

consumo de moda na internet, sobretudo com foco nas mulheres, já que as mesmas são 

responsáveis por encabeçarem as vendas deste setor. 

 

 

 

1.3 ESTRUTURAS E ASPECTOS DAS REDES SOCIAIS 

 

 

As interações entre os atores proporcionadas pela internet culminaram no 

surgimento do conceito de redes sociais. Sobretudo na década de 90, o termo ‗rede‘ foi 

cada vez mais incorporado com o propósito de entender as estruturas formadas pelos 

grupos na web. Conforme Recuero (2011): 

 

Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: 
atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais) (WassermaneFaust, 1994; 

Degenne e Forse, 1999). Uma rede é uma metáfora para observar os 
padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões 

estabelecidas entre diversos atores. A abordagem de rede tem, seu 

foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e 

nem suas conexões (RECUERO, 2011, p. 24). 
 

http://www.ebitempresa.com.br/
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 Em uma rede social todo o processo de constituição de laços entre os atores é 

feito de forma representativa, visto que na internet não há ator social propriamente dito, 

e sim, representações dos atores sociais, que no ciberespaço constroem elementos para 

expressarem suas personalidades.  

Assim, o perfil dos atores nas redes sociais contempla, segundo Recuero, 

apropriações que passam a funcionar como uma presença do ‗eu‘ no ciberespaço, um 

espaço privado e, ao mesmo tempo, público, que permite, ainda que por meio virtual, 

conforme a vontade do usuário, uma forma de estar junto e produzir sentido capaz de 

romper as barreiras das ‗telas‘. A autora ainda chama atenção ao mencionar que os 

perfis também pode ser construções das próprias conversações entre os atores: 

 
os atores precisam ser representados no ciberespaço para que sejam 

compreendidos pelos demais como participantes da conversação. Os 

modos de representação desses atores variam de acordo com a 
ferramenta utilizada. Podem ser construídos através de imagens, 

apelidos (nicknames), elementos performáticos (por exemplo, os 

―modos de dizer‖ que constituem as falas típicas de alguém) etc. Essas 
representações são o primeiro elemento essencial da conversação 

(RECUERO, 2012, p. 139). 

 

Recuero (2012) cita Boyd e Herr (2006) para explicar que os perfis que 

representados nas redes sociais não são apenas dos atores, e sim, de todos os outros 

atores que figuram nas suas redes, através das conexões publicadas. Então, ―as 

performances de identidade realizadas nos sites de rede social modificaram as 

representações dos atores, que deixam de ser estáticas e passam a ser constituídas‖ de 

um ser comunicativo em conversação com outros (RECUERO, 2012, p. 140). Por 

consequência, os perfis estruturam-se através das negociações indiretas que perpassam a 

rede como um todo pelas interpretações coletivas dos signos que aparecem nesses perfis 

e pela interação com os outros atores. 

Nessa lógica, entendemos que no ciberespaço, estar junto refere-se às 

conversações em rede, ou seja, a simulação da própria conversação oral. Na internet, 

são criadas combinações para suprir, de forma textual, os elementos da linguagem oral e 

da interação, dessa forma, há uma nova escrita oralizada.  

As práticas narrativas em rede possuem elementos análogos à conversação oral, 

―mas ainda como a apropriação simbólica e técnica. Essas práticas são constantemente 
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alteradas e renegociadas pelos atores que passam a usar essas ferramentas, criando 

novas convenções‖ (RECUERO, p. 26, 2012). 

Entre as especificidades da comunicação mediada pelo computador, está a 

informalidade das conversações, ou seja, as falas são espontâneas e ainda há o contexto 

das conversas que formarão o pano de fundo das interações. A autora assinala que o 

contexto será construído, reconstruído e recuperado conforme as interações, e que a 

oralização da linguagem escrita na tela é uma tentativa para construir elementos 

contextuais que não podem ser percebidos no espaço da mediação. Recuero (2012, p. 

96) ainda diz que ―é preciso que aqueles que estão participando do dialógo sejam 

capazes de ser reconhecidos pelos participantes da situação e possam criar elementos 

que deem percepção aos demais de quem é aquele que ―fala‖.   

Estudar o contexto é relevante para entender os processos de interação, pois 

segundo Recuero, o conhecimento do cenário comunicativo é essencial para que os 

interagentes consigam dialogar com sentido. O contexto também pode ser reconhecido 

como o encontro entre os participantes, em que eles mesmos estabeleceram consensos 

para que o dialógo possa fluir. 

 Os vínculos constituídos a partir das conversações online propiciam laços sociais 

para ―pessoas que, caso contrário, viveriam vidas sociais mais limitadas, pois seus 

vínculos estão cada vez mais espacialmente dispersos‖ (CASTELLS, 2012). As 

interações são a base das relações e dos laços sociais, e quando feitas no ciberespaços 

podem permanecer até depois que o ator se desconecta. Na web, a interação pode dar-se 

de duas formas: síncrona e assíncrona. Recuero (2011) cita Reid (1991) para explicar a 

diferença entre elas: 

    De forma primária, as interações se diferenciam no que diz respeito a resposta de 

uma mensagem. Assim, uma conversa síncrona é ―aquela que simula uma interação em 

tempo real. Deste modo, os agentes envolvidos têm uma expectativa de resposta 

imediata ou quase imediata, estão ambos presentes no mesmo momento temporal‖ 

(RECUERO, 2011, p. 32). Os chats representam esse tipo de comunicação, diferente do 

e-mail, por exemplo, que possuem características mais assíncronas. 

 Nas assíncronas, há a possibilidade de o retorno ser imediato, porém espera-se 

que o agente demore algum tempo para responder. Essas diferenciações podem variar 

de acordo com o uso. Não são regras fixas, são apenas diferenciações no âmbito do 

retorno das conversações. 
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Outra característica relevante da interação no ciberespaço é capacidade de 

migrar para outros ambientes online. Segundo Recuero, as interações podem espalhar-se 

entre as diversas plataformas de comunicação, como acontece entre os blogs, Twitter, 

Facebook, Instagram e etc. Ou seja, um mesmo ator pode construir perfis em outras 

redes, com diferentes objetivos e também com diferentes formas de interagir. ―Essa 

migração podem também auxiliar na percepção da multiplexidade das relações, que é 

um indicativo da presença dos laços fortes na rede‖ (RECUERO, 2011, p. 36). 

Primo (2008) atribui a interseção entre as redes através do conceito de 

encadeamento midiático, pois na atual configuração das mídias não é correto afirmar 

uma relação mutuamente excludente entre elas. Ao contrário, elas recorrem umas as 

outras para se pautar e expandirem suas atuações. Há como reconhecer exemplos desse 

processo ao pensarmos nos blogs que comentam assuntos segmentados como a moda, 

nos jornais que tratam de temas em debate na blogosfera, jornalistas que acompanham o 

Twitter e Facebook em busca de novas pautas, e etc. (PRIMO, 2008, p.8). É nesse 

sentido que o conteúdo das mensagens também aparece em sistemas de cadeia. 

Recuero (2011) classifica essas interações como laços fortes ou fracos. Uma 

relação forte seria aquela em que há intimidade e intencionalidade de criar e manter uma 

conexão entre os atores. Já os laços fracos, são pautados por relações mais esparsas, 

nem a necessidade de estabelecer trocas sociais concretas. É importante destacar que as 

relações podem iniciar com laços fracos, depende sempre da intenção das pessoas 

envolvidas. Por vezes, fica difícil classificar as relações sociais, já que se um ator A 

pode considerar B como seu melhor amigo (laço forte) e o retorno não ser recíproco. 

Assim: 

     
Os laços sociais são difíceis de ser percebidos, por si, na internet. No 

entanto, a partir das observações sistemáticas das interações, é 

possível identificar elementos como o grau de intimidade entre os 
interagentes, a natureza do capital social trocado e outras informações 

que auxiliam na percepção da força do laço que une cada par 

(RECUERO, 2011, p. 43). 

 

A autora ainda traz outra análise referente a criação de laços que advém das 

interações entre os atores. Na web, também podem ser chamados de laços relacionais e 

associativos, sendo o primeiro aqueles constituídos justamente pelas relações sociais já 

existentes, em que A tem relação com B a partir de conversações entre ambos, já o 
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segundo, não depende da relação dos sujeitos, podem acontecer, por exemplo, pelo 

mero sentimento de pertencimento. 

Além das características que circundam a relação entre os atores e suas 

conversações, há também diferenciações quanto a tipologia das redes sociais. De acordo 

com os estudos de Recuero, as redes podem ser de dois tipos: as emergentes e as redes 

de filiação ou redes de associação. A autora ressalta que as duas tipologias podem estar 

presentes na mesma rede, depende da forma como será feita a observação do 

pesquisador diante da rede analisada. 

Todas as redes em que as estruturas de funcionamento emergem das interações 

entre atores, podem ser chamadas de redes emergentes. São aquelas que possuem 

ferramentas especificas para sustentar as trocas sociais. Para exemplificar este tipo de 

rede, podemos pensar nas interações dos fotologs/weblogs
6
, os quais permitem a criação 

de diálogos com a possibilidade de culminar em laços mais fortes, da mesma forma com 

as postagens do Facebook
7
, que geram o fortalecimento da estrutura da rede.  

Já as redes associativas são percebidas por meio da relação dos atores e ainda 

pelos elementos de conexão de um conjunto de atores, que podem ser chamados de 

grupos. Então, cabe dizer que essas redes são formadas por dois tipos de nós: os atores e 

os grupos, sendo que essas estruturas não partem dos laços sociais entre seus membros, 

mas possibilita que os atores interajam para poderem criar laços.  

As redes associativas resultam das conexões estáticas entre os atores, através de 

mecanismos de filiação ou associação dos sites de redes sociais, como exemplo as listas 

de amigos do Facebook, ou o número de pessoas que um usuário segue no Twitter
8
, são 

demonstrações que não há como premissa a interação social, já que partem de adições 

                                                             
6
 Conforme RECUERO (2011): fotolog é um site de fotografias, semelhante ao weblog, que proporciona a 

publicação de fotografias em um espaço pessoalizado. Os weblogs são publicações facilitadas por 

ferramentas da internet, normalmente associada a uma estrutura de pequenos textos com ordem 

cronológica inversa, com comentários.  
7 Facebook é um site de rede social que surgiu em 2004. Após dez anos, atingiu o número de 1,28 bilhão 

de usuários ativos. Os integrantes da rede criam perfis e podem adicionar outros usuários como amigos e 

trocar mensagens. Entre as especificidades do Facebook, os usuários podem participar de grupos de 

interesse comum de outros utilizadores, organizados por escola, trabalho ou faculdade, ou outras 

características, e categorizar seus amigos em listas como "pessoas do trabalho" ou "melhores 

amigos". Fonte disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook e 
http://www.ibahia.com/a/blogs/conectividade/2014/07/05/midias-sociais-infografico-dados-atualizados-

2014/. Acessado em: 01/11/2014. 
8
 Fundado em 2006, o Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações 

pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"). As atualizações 

são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e também enviadas a outros usuários seguidores que 

tenham assinado para recebê-las. O Twitter conta com 271 milhões de usuários ativos por mês e 500 

milhões de tweets são enviados por dia.  Fonte disponível em: https://about.twitter.com/pt/company e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter. Acessado em: 20/10/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.ibahia.com/a/blogs/conectividade/2014/07/05/midias-sociais-infografico-dados-atualizados-2014/
http://www.ibahia.com/a/blogs/conectividade/2014/07/05/midias-sociais-infografico-dados-atualizados-2014/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caractere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perfil_(comunidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real
https://about.twitter.com/pt/company
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
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de outros atores sociais à rede. Neste caso, é o próprio sistema que mantém as conexões, 

e não os atores sociais. 

 

 

1.3.1 Sites de redes sociais 

 

Para atribuir o conceito de rede social a um sítio eletrônico é preciso levar em 

consideração a forma como os atores se apropriam das ferramentas de comunicação 

online. Embora o Facebook e até o extinto Orkut sejam as referências de sites de redes 

sociais, eles não são os únicos. Conforme Recuero, entendemos que os sites de redes 

sociais são os próprios espaços utilizados para a expressão das redes sociais offline na 

internet. Ou seja, é através dos sites que os grupos de pessoas que se relacionam face a 

face se legitimam. 

Para Recuero apud Boyd & Ellison (2007) os sites de redes sociais são definidos 

como aqueles sistemas que permitem a construção de perfis, a interação entre os perfis e 

ainda, à exposição pública da rede social de cada ator. 

A autora pontua que a grande diferença entre os sites de redes sociais e outras 

formas de comunicação cibernética é ―o modo como permitem a visibilidade e a 

articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço 

off-line‖ (RECUERO, 2011, p.102 -103). 

Desse modo, as redes sociais já citadas e também tantas outras que surgem no 

ambiente online, como as mais recentes Ello
9
 e Tinder

10
, são plataformas que se 

enquadram nos mecanismos de personalização; construção do ―eu‖ de forma pública e 

ainda, possibilita que os perfis construam interações nesses sistemas. 

 

 

1.4 A MODA ON LINE: DOS BLOGS ÀS REDES SOCIAIS 

                                                             
9 A rede social Ello surgiu em 2014 como uma alternativa ao Facebook. Com características semelhantes, 

a novidade é ausência de anúncios publicitários. Inicialmente, a rede era privada, ou seja, era restrita para 
o público em geral. Devido ao grande número de interessados em criar um perfil na rede, os 

desenvolvedores ampliaram o sistema para uma versão pública. Fonte disponível em: 

https://ello.co/wtf/post/about. Acessado em: 01/11/2014. 
10

 O Tinder está disponível apenas em formato de aplicativo para dispositivos móveis. De acordo com o 

New York Times a rede social possui 50 milhões de usuários. O Tinder surgiu em 2012 com o objetivo de 

aproximar usuários com interesses em comum. Disponível em: 

http://www.tudocelular.com/android/noticias/n44756/Tinder-nao-para-de-crescer-e-ja-conta-com-quase-

50-milhoes-de-usuarios.html. Acessado em: 01/11/2014. 

https://ello.co/wtf/post/about
http://www.tudocelular.com/android/noticias/n44756/Tinder-nao-para-de-crescer-e-ja-conta-com-quase-50-milhoes-de-usuarios.html
http://www.tudocelular.com/android/noticias/n44756/Tinder-nao-para-de-crescer-e-ja-conta-com-quase-50-milhoes-de-usuarios.html
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A moda, já consagrada na televisão e nas mídias impressas, com a chegada da 

internet, e mais adiante com sua popularização, globalizou a divulgação dos desfiles, 

das coleções, e de todos os assuntos relacionados ao universo fashion. Conforme 

Hinerasky:  

 

A Internet tornou-se um centro de referência do setor, não apenas com 
as versões online dos veículos de comunicação, especialmente os 

jornais e revistas, mas com os portais e sites especializados no 

assunto, ou voltados para informações precisas sobre o mercado, 
produção, tendências, estilo, cursos (normalmente mantidos por 

empresas interessadas), sites de estilistas, especialistas, jornalistas ou 

consultores de moda e até figuras conhecidas da área no país 

(HINERASKY, 2006, p.12).  
 

Nesse contexto, surgiram os blogs
11

 como os representantes do ―boom‖ da moda 

online. Com o passar da última década, sobretudo a partir de 2003, alcançavam de 

maneira crescente, um número enorme de acessos. Os blogs são endereços eletrônicos 

dinâmicos, que podem ser definidos como sites regularmente atualizado com postagens 

contendo textos, vídeos, fotos, ilustrações, hiperlinks, e entre outros, que são 

armazenados em ordem cronologicamente inversa, com as atualizações mais recentes no 

topo da página.  

O internauta pode criar um blog com o auxílio de ferramentas de publicação 

gratuita como, por exemplo, o Wordpress
12

. Esses endereços eletrônicos voltados ao 

universo da moda são espaços que vão além da divulgação das tendências, visto que os 

assuntos publicados podem congregar estilos de vida, comportamento e consumo. 

Ainda destacam-se nas coberturas de desfiles e coleções. 

Hinerasky lembra que ―a velocidade e abrangência da web para criar, distribuir, 

discutir (e até mesmo vender) e, somado ao desenvolvimento da indústria da moda, nos 

últimos anos, resultam num número imenso de veículos online‖ (HINERASKY, 2010, 

p.03). 

                                                             
11 Conforme Hinerasky (2006): os blogs são um fenômeno recente que data da década de 1990 e que vêm 

se disseminando com incrível rapidez. A expressão ―blog‖ foi cunhada pelo norte americano Jorn Barger 

em 1997 e inserida em 2003 no dicionário Oxford da língua inglesa.  
12 O WordPress é uma plataforma semântica para publicação pessoal, com foco na estética, nos padrões 

web e na usabilidade. Ao mesmo tempo é um software livre, gratuito e feito pelo usuário. É considerada a 

maior plataforma de Gerenciamento de Conteúdo do mundo, com quase 70% do mercado. Disponível em: 

https://br.wordpress.org/. Acessado em 20/10/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://br.wordpress.org/
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O alcance desses sites é enorme, pois a moda assinala uma linguagem universal, 

capaz de ultrapassar as fronteiras étnicas e geográficas, bem como a possibilidade de 

disponibilizar aos internautas referências, opiniões, troca de informações, dicas e 

interatividade, principalmente por meio de comentários e compartilhamento em outras 

redes, como o Facebook, Twitter e Instagram
13

. 

O mercado de vestuário online não depende mais de barreira de horário ou 

deslocamento, a interatividade permitiu que os consumidores falassem entre si antes de 

entrarem em contato com a marca ou decidirem por efetuar compras via internet. 

As blogueiras estabeleceram a troca de informações e tendem a aumentar, na medida em 

que os consumidores estão mais confortáveis para se aproximar dessas ―formadoras de 

opinião‖.  

A internet proporciona escolhas e caminhos democráticos para os usuários, criar 

um blog de moda é o mesmo que incutir na rede um discurso midiático voltado para o 

consumo a partir do ponto de vista do próprio criador. Não é necessário estar preso a 

uma linha editorial ou um sistema empresarial. O ciberespaço segue a lógica do ‗faça 

você mesmo‘, essa liberdade aparece como um atrativo dos internautas, não há 

cobranças, apenas resultados que estão ao alcance do mesmo. Conforme Hinerasky 

(2010), a força dos blogs ainda está associada ao feedback proporcionado, por exemplo, 

pelas estatísticas das ferramentas dos sites de busca, como o Google que: 

 

oferecem dados precisos aos blogueiros de número de acessos, tempo 
de permanência etc (inclusive sobre a publicidade) – um dos pontos 

altos de interesse. O conteúdo publicado com a opinião das blogueiras 

– e das leitoras – (a respeito dos designers, desfiles, coleções, marcas, 
detalhes etc) é valioso e surte efeito a curto ou longo prazo, pois gera 

vontade de compra, já que as consumidoras recorrem aos blogs em 

busca de informações de produtos, tendências etc. Neste sentido, o 
blog de moda é uma ferramenta interativa de comunicação (das 

marcas, inclusive) via blogueiros (a priori) independentes, além do 

fato de elas mesmas possuírem os próprios blogs para se comunicar 

com os clientes/consumidores, (HINERASKY, 2010, p. 11). 
 

 

Em meio a popularização dos blogs, outros sites foram surgindo. A comunicação 

encontrou na moda uma segmentação de conteúdo que ainda possui muitos campos a 

serem explorados.  

                                                             
13 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de foto e vídeo que permite aos seus usuários 

tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes 

sociais, como Facebook, Tumblr e Flickr. Em fevereiro de 2013 o Instagram chegou a 100 milhões de 

utilizadores no mundo. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram. Acessado em: 20/10/2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flickr
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Diante do aparecimento de diversos sites de redes sociais especializados em 

moda, os blogs não caíram no esquecimento, ao contrário, encontraram a oportunidade 

de expandirem-se através da imbricação em redes sociais temáticas. A rede que aparece 

como pioneira no segmento foi a comunidade virtual, da rede social Flickr
14

, Wardobre 

Remix. O Flickr consagrou-se pelas postagens de fotos que são armazenadas em bancos 

de dados, o grupo Wardrobe Remix foi criado em 2005, e até março de 2010, possuía 

uma média de 15,5 mil membros, e desses usuários, mais de 90 mil fotos postadas 

(HINERASKY, FONSECA, 2010). 

A exemplo desta comunidade do Flickr, a criação de redes sociais de moda 

propagou-se no exterior, surgiu o Ninetten74
15

, Polyvore
16

, LookBook.nu
17

 e mais tarde, 

em 2010, o Fashiolista, objeto deste estudo. A moda na rede populariza-se e conquista 

países emergentes neste cenário, como o Brasil.  

Nos últimos cinco anos, notamos que os desenvolvedores de sistemas de redes 

sociais passaram a investir ainda mais na criação de plataformas voltadas ao universo da 

moda. 

Além do Fashiolista, existe um número significativo de redes funcionando com 

características semelhantes. Entre elas, separamos cinco exemplos que se destacam 

nesse setor:  

 Fashion.me - Em 2008, os brasileiros  Flavio Pripas e Renato Steinberg 

desenvolveram a plataforma “byMK” com o objetivo de ser um espaço para as pessoas 

viverem a experiência de criarem seus próprios looks. Em poucos meses o site 

                                                             
14 No Flickr, o usuário preenche um perfil com poucas informações, podendo participar de grupos e 

fóruns de discussão. Há também a possibilidade de etiquetar as fotos, criando assim categorias e assuntos 

específicos dentro do álbum virtual, os quais são funcionais no mecanismo de busca. O Flickr posiciona-
se entre os demais sites de redes, como uma ferramenta de divulgação de trabalhos autorais de fotógrafos, 

artistas, empresas, marcas, etc. A rede oferece serviço de assinatura, que dá vantagem ao usuário postar 

um número ilimitado de fotos e vídeos (HINERASKY, FONSECA, 2010). 
15 A Nineteen74 é uma rede de contatos, bem similar a redes, ditas de relacionamento, como o Facebook. 

O site conceitua-se como uma rede social para profissionais da indústria da moda, em que o cadastro é 

feito sem convite, diretamente no site. O Nineteen74 difere-se das demais redes, pois foca-se mais ao lado 

profissional do assunto, possui seções específicas para eventos, projetos e um ―classificados‖ de 

empregos relacionados à área.  (HINERASKY, FONSECA, 2010). 
16

 O Polyvore possibilita que o usuário, ao cadastrar-se, crie looks, que em suma, podem ser explicados 

como: criação de montagens com diversas peças de roupas, sapatos, acessórios, backgrounds, entre 
outros. As criações são executadas no próprio site, através de um editor de imagens (HINERASKY, 

FONSECA, 2010). 
17

 LookBook.nu funciona como um catálogo de perfis e fotos no estilo street style, que os próprios 

usuários escolhem e postam. Possui as potencialidades das redes sociais como: postagens de fotos, 

interação entre usuários, criação e personalização de perfis. Entretanto o fator mais latente é o conteúdo 

de moda apresentado em fotos de anônimos, que se tornam protagonistas desse fenômeno de moda de rua 

nas páginas da rede. . O site possuia, no início do ano de 2010, uma média de 1,8 milhões de visitas por 

mês, 900 fotos postadas diariamente e mais de 60 mil membros (HINERASKY, FONSECA, 2010). 
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transformou-se em uma rede social devido a possibilidade da criação de perfis para que 

houvesse conversação entre os usuários. A rede social tornou-se um ambiente para fazer 

amizades e incentivar as pessoas a conversarem sobre moda no Brasil e no mundo. 

 Segundo entrevista concedida ao Portal G1
18

, Pripas declarou que o número de 

perfis cadastrados até outubro de 2013 alcançou a marca de 1,1 milhão. Além disso, na 

mesma época o site já possuía parceria com 120 marcas.   

Looklet - Além das semelhanças com o Fashion.me, esta rede social de origem 

Sueca, tem como principal função exercitar nos usuários a produção de editoriais de 

moda, ou seja, o processo de criação dos looks conta com modelos virtuais, cenário e 

uma variedade de peças que podem ser escolhidas de acordo com a vontade do 

internauta. É como se o site funcionasse como uma revista virtual de moda produzida 

pelos e para os próprios usuários do Looklet. 

Stylehive - Nesta rede social não há a possibilidade de compor looks, porém é 

uma plataforma que permite aos membros se informarem das novidades do mercado da 

moda e compartilharem os conteúdos. O Stylehive é uma rede social apropriada para a 

discussão sobre moda e compartilhamento de tendências.  

Dujour - Disponível apenas em formato de aplicativo para dispositivos móveis 

da marca Apple, o Dujour foi desenvolvido para que os usuários postem seus looks com 

a possibilidade de descrever as peças através de etiquetas contendo informações sobre a 

marca e o tipo da roupa, por exemplo, ―camisa de seda da marca X‖. Assim, o aplicativo 

é uma rede para apreciar estilos e buscar referências.  

Stylebook - Assim como o Dujour é uma plataforma desenvolvida apenas em 

formato de aplicativo. Se traduzirmos o nome Stylebook para português já podemos ter 

uma ideia do seu funcionamento: é um livro de estilo, ou seja, é o lugar onde o usuário 

além de organizar roupas, faz combinações de peças para ajudar a composição de um 

look. Este aplicativo ainda faz pesquisas em lojas de compras e filtra os itens de 

vestuário para o usuário adicionar ao ―seu livro de estilo‖.  

 Na pesquisa sobre redes fashion percebemos que o Fashiolista diferencia-se ao 

disponibilizar em sua plataforma o direcionamento para o consumo de moda, tanto em 

formato de sitio eletrônico como também através do aplicativo exclusivo para acesso 

por meio de dispositivos móveis.  

                                                             
18 A íntegra da reportagem utilizada como fonte está disponível em: http://revistapegn.globo.com/Dia-a-

dia/noticia/2013/10/fashionme-auxilia-estrategia-de-empreendedores-com-informacoes-de-usuarios.html. 

Acessado em: 03/11/2014. 

http://looklet.biz/
http://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2013/10/fashionme-auxilia-estrategia-de-empreendedores-com-informacoes-de-usuarios.html
http://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2013/10/fashionme-auxilia-estrategia-de-empreendedores-com-informacoes-de-usuarios.html
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Para atender à problemática deste trabalho, fez-se necessário utilizar técnicas de 

pesquisa específicas para análise de redes sociais online. O percurso metodológico 

consiste em etapas descritas ao longo deste capítulo. 

Em um primeiro momento, é relevante destacar que o embrião deste estudo 

surgiu em 2011, concomitantemente com a criação de um perfil da pesquisadora na rede 

social Fashiolista. Desde então, passamos a observar os atributos que esta rede oferece 

ao unir moda e consumo no ciberespaço. Ao esboçar o projeto final de graduação, em 

agosto de 2013, iniciamos, juntamente com a pesquisa de Estado da Arte, uma análise 

exploratória do site. Nesta etapa, a aproximação com o objeto de estudo permitiu o 

reconhecimento de características que delinearam os caminhos da pesquisa. 

Diante das necessidades teóricas, realizamos um levantamento bibliográfico para 

apontar, dentro do contexto da pós-modernidade, perspectivas do consumo de moda. 

Nesse caso, os autores Mike Featherstone (1995), Livia Barbosa (2004), Gilles 

Lipovetsky (2004), Malcoln Barnard (2003) e Lars Svendsen (2010), formaram os 

pilares teóricos deste eixo da pesquisa. Já com Manuel Castelles (2012) pontuamos os 

reflexos da ―Sociedade em Rede‖ na atividade do consumo. E por fim, para abordar o 

consumo dentro de uma rede social, buscamos em Raquel Recuero (2011, 2012) a base 

para esclarecer o funcionamento e as estruturas das redes sociais. Em seguida, para 

finalizar a investigação bibliográfica, o texto trouxe um breve histórico da inclusão da 

moda nas redes sociais online. 
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Nesse contexto de redes a netnografia é a proposta principal de investigação. 

Este método, também chamado de etnografia virtual ou webnografia, caracteriza-se pela 

realização de uma etnografia no espaço virtual, e na coleta de dados sobre objetos da 

comunicação digital. Nesse sentido, ir a campo é sinônimo de ―selecionar, observar, 

documentar (salvando arquivos e mensagens, fazendo printscreens, efetuando 

downloads de materiais, etc), questionar e analisar‖ 

(FRAGOSO;RECUERO;AMARAL, 2011, p.180). 

Em conformidade, segundo Gebera (2008), a netnografia é capaz de sanar, de 

forma convincente, as indagações que surgem diante da pluralidade das interações 

geradas nas páginas da web. 

A netnografia, como proposta de investigação na Internet, enriquece 
as vertentes do enfoque de inovação e melhoramento social que 

promovem os métodos ativos e participativos dentro do espectro 

qualitativo (metodologia e prática social), integrado-se ao que a 
Internet tem provocado em nosso cotidiano, transformações 

importantes nas maneiras como vivemos (Gebera, apud FRAGOSO, 

RECUERO, AMARAL, 2011, p.174).  

 

Kozinets (2010) também vê vantagens em sua aplicação ao discorrer que a 

pesquisa contemplada com a netnografia é ―agraciada com uma série cada vez maior de 

técnicas, todas relacionadas umas às outras‖ (KOZINETS, 2010, p.6). O netnógrafo 

pode inserir-se no campo sem afetar o funcionamento do mesmo, e de forma ágil, as 

informações são coletadas e armazenadas (AMARAL, NATAL, VIANA (2008). 

Para este estudo de caso
19

, considerando a questão problema e diante das 

características e elementos dos sites de redes sociais, e aspectos do próprio Fashiolista, 

como os atores e suas conversações, delimitamos 3 categorias de análise para averiguar 

de que forma o consumo de moda está inserido na rede social em questão, quais sejam: 

Perfis; Encadeamento Midiático e Estratégias de Consumo. Explicitam-se abaixo as 

categorias e, no capítulo seguinte, as retomamos para fins de análise. 

 

1 Perfis 

                                                             
19

 Para Ventura (2007), o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de 

caso único quanto múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. Fonte 

disponível em: 

http://www.polo.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_estudo_de_caso_como_modalidade_de_pesquisa.

pdf. Acessado em: 20/11/2014. 

http://www.polo.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_estudo_de_caso_como_modalidade_de_pesquisa.pdf
http://www.polo.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/o_estudo_de_caso_como_modalidade_de_pesquisa.pdf
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Os perfis representam as pessoas (atores) ou instituições envolvidas na rede, 

conforme Recuero (2012) são os atores os responsáveis por moldarem, através das 

interações, as estruturas das redes sociais. Dessa forma, um ator é, automaticamente, a 

representação de um perfil no Facebook, no Twitter, no Fashiolista, etc. Perceber de 

que maneira se dá a composição dos perfis foi o ponto de partida para entender as 

dinâmicas de funcionamento do Fashiolista. Ademais, a conversação entre os perfis 

possibilitou apontar que tipos de laços sociais esta rede amarra. 

 

2 Convergência e encadeamento midiático 

A interface do Fashiolista apresenta basicamente três elementos: imagens, textos 

e vídeos, e em função disso, é necessário identificar como estes recursos são explorados 

pela rede e, também pelos usos e apropriações dos usuários. Nesta categoria almejamos 

pontuar como os aspectos multimídia
20

 e de encadeamento midiático ancoram o 

funcionamento do site, sobretudo através da integração com o Facebook e com blogs. 

Sobre o encadeamento com as demais redes procuramos perceber como ele pode 

ampliar a usabilidade do Fashiolista. Da mesma forma, pretendemos descrever como 

um ambiente online voltado para a moda é capaz de convergir em um só lugar a 

aspectos de multimidialidade. 

 

3 Estratégias de consumo  

O comércio imbricado no Fashiolista é um exemplo do potencial que as redes 

sociais oferecem tanto para vendedores, como para os consumidores. Como um dos 

pilares da engrenagem do Fashiolista é justamente aproximar empresas/marcas aos 

perfis, é imprescindível apontar de que modo essa proximidade desemboca no consumo 

e através de quais ferramentas e recursos esse processo acontece. 

Com o fechamento do corpus da pesquisa em agosto de 2014 (após um ano 

dedicado à netnografia), notamos a possibilidade de desenvolver um survey para coletar 

uma amostra capaz de representar e fundamentar as observações da pesquisa. Para 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011), para este estudo de caso o survey assume um papel 

                                                             
20 Também chamada de multimédia, Mielniczuck (2001) discorre que a nomenclatura surgiu 

ainda nos anos 50, mas que se popularizou a partir dos anos 90 através da imersão de conteúdos 
que já eram capazes de convergir para o ciberespaço os formatos das mídias tradicionais 

(imagem, texto e som). 



37 
 

comprobatório, pois realizamos uma seleção adicional de elementos a fim de confirmar 

resultados já verificados.  

O survey é uma técnica de pesquisa para obter dados e informações, por meio de 

um instrumento, normalmente um questionário, sobre características, ações e opiniões 

de determinado grupo de pessoas (FREITAS, OLIVEIRA, SACCOL E MOSCAROLA, 

1999). Há diversas maneiras para compor uma amostra. Aqui, foi preciso encontrar os 

entrevistados que representassem um grupo específico, ou seja, aqueles que além de 

estarem disponíveis para colaborarem com a pesquisa, obedecessem a alguns critérios, 

são eles: 

a) Usuárias do site de rede social Fashiolista;; 

b) Mulheres maiores de 18 anos;  

c) Mulheres consumidoras de moda na internet. 

Primeiro buscamos de forma aleatória, através de uma postagem em redes 

sociais diversas, um grupo que atendesse as premissas propostas, encontramos um total 

de 25 mulheres capazes de representar uma amostra da população-alvo deste estudo. 

Ressaltamos que a internet foi um fator facilitador para encontrar estas mulheres, 

sobretudo no próprio Fashiolista foi possível estabelecer contatos.  

Das 25 mulheres contatadas, 18 demonstraram interesse em participar da 

pesquisa, desse modo, já era viável realizar a emissão do questionário. Escolhemos a 

primeira semana de setembro para o envio do instrumento composto por 9 questões, 

entre elas, quatro dissertativas e cinco objetivas. Delimitamos mais duas semanas para o 

recebimento das respostas, e durante este período, 13 mulheres encaminharam suas 

respostas.  

Destacamos, segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2011), que esta amostragem, 

de caráter quantitativo, não prevê a determinação do tamanho de antemão, pois é uma 

consequência das características do universo da pesquisa, dos métodos de seleção e 

recorte utilizados e ainda, do grau de generalização desejado. Assim: 

 

Independente do número de elementos que a compõem, qualquer 

amostra que não consegue abranger a variedade de casos relevantes 
encontrados no universo da pesquisa é muito pequena para 

generalizações amplas. Por outro lado, uma amostra muito grande 

pode mergulhar o trabalho em um tal grau de redundância que o 

inviabilize, ou, no mínimo, desperdice seus recursos (FRAGOSO, 
RECUERO E AMARAL, 2011, p.63). 
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 Sobre o tamanho da amostragem, acreditamos que alcançamos um número 

satisfatório, visto que o objetivo da elaboração do questionário era apenas para 

comprovar as ressalvas obtidas da análise netnográfica, e de acordo com Fragoso, 

Recuero e Amaral (2011). Neste tipo de pesquisa, somente os números teriam pouco 

significado se não estivessem acompanhados de outros indicadores. 

Adentramos no mês de outubro de 2014 para o fechamento da fase de análise 

dos resultados, assim, com a interpretação dos questionários, conseguimos lançar as 

observações acerca da temática e dos objetivos desta pesquisa.  

Diante da execução das etapas citadas, esta monografia se caracteriza como uma 

pesquisa quanti-qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, que nos permitiu 

relacionar os depoimentos das mulheres participantes com o a análise do objeto.  

 

3 ESTUDO DO SITE DE REDE SOCIAL FASHIOLITSA 

Figura 1 - Slogan do site. Fonte: www.fashiolista.com 

 

O Fashiolista, criado em 2010 na Holanda, é uma plataforma que com o slogan 

“shop, share and show”, que no contexto do português pode ser entendido como 

―comprar, compartilhar e exibir‖, possui mais de 1,5 milhões de membros, 3 milhões de 

visitantes e ainda, a inserção de 50.000 blogueiros. Popular em mais de 165 países, a 

rede ainda conta com mais de 50 lojas e marcas parceiras, entre elas, TopShop, ASOS, 

Nelly.com, H & M e Mango. 

Para a diretora de moda do Fashiolista, Emilie Sobels
21

, o site é considerado a 

maior plataforma online de moda e, este sucesso está atribuído, principalmente, pelos 

membros blogueiros e pela parceria com as marcas. ―A inspiração para criar o site 

surgiu após os desenvolvedores observarem a falta de um espaço para que os internautas 

                                                             
21 Entrevista concedida ao site katefp. Disponível em: http://www.katefp.com/2012/06/interview-

withemilie-sobels.html. Acessado em: 07/10/2014. 

http://www.fashiolista.com/
http://www.katefp.com/2012/06/interview-withemilie-sobels.html
http://www.katefp.com/2012/06/interview-withemilie-sobels.html
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pudessem salvar itens de moda favoritos e comprá-los, tudo em um só lugar‖. Nesse 

sentido, procuramos explorar como o site agrega estas funcionalidades.  

Nossa primeira observação foi evidenciar se o site enquadrava-se nos critérios de 

funcionamento de uma rede social. Conforme Recuero (2011), redes sociais são espaços 

em que há construção de perfis públicos e interação entre os mesmos. No Fashiolista, 

os perfis são responsáveis por agregarem os conteúdos do site e fazerem o 

gerenciamento dos mesmos. 

O Fashiolista é uma rede social segmentada, então sua estrutura está atrelada ao 

universo da moda, sendo que sua principal função faz alusão ao nome, ou seja, o 

usuário realiza uma ―lista fashion‖ dos itens que deseja comprar e também guardar em 

uma espécie de guarda-roupa virtual.  

Verificamos que o Fashiolista divide-se no que chamaremos de seções de 

navegação, sendo uma na parte superior da tela e a outra logo abaixo funcionando como 

um feed
22

 do site, conforme indicam os retângulos destacados em vermelho na Figura 2. 

Figura 2 - Página principal de navegação. Fonte: www.fashiolista.com 

Cada seção contém funcionalidades específicas. Abaixo, mostramos que ao 

clicar na seção “follow”, abrirá uma barra de opções. Todas as seções apresentam 

desdobramentos que permitem ao usuário navegar pela rede. 

                                                             
22 Feed em inglês significa ―alimentar‖. Ao relacionar com o contexto da internet, Feed é um formato de 

dados usado na comunicação de conteúdos atualizados frequentemente, como sites de notícias ou blogs. 

Permite que o internauta que o assina receba informações atualizadas. Fonte disponível em: 

http://www.seen.com.br/. Acessado em: 18/10/2014. 

http://www.fashiolista.com/
http://www.seen.com.br/
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Figura 3 - Barra de navegação superior. Fonte: www.fashiolista.com 

A barra horizontal localizada no cabeçalho preto dispõe de seis seções: perfil 

(traz o nome que o usuário cadastrou); ache; follow; specials; concursos e sobre. Já a 

barra inferior oferece cinco seções que se dedicam às atualizações da rede social, são 

elas: fashion feed; popular; todos os loves; fresh e looks. Para uma melhor compreensão 

das dinâmicas de uso da rede, iremos fazer a descrição das editorias em uma espécie de 

passo a passo, a começar pela seção do perfil, uma das categorias escolhidas para 

análise. 

A descrição dos perfis traduz o estilo de cada membro da rede social. Além das 

informações básicas, observamos que há a opção de incluir tags, recurso de palavras-

chave em forma de etiqueta que ajuda a definir e formar o estilo do usuário na rede. As 

tags podem ser de marcas de roupa, nomes de loja, estilistas e revistas, e entre outros, 

que quando incorporadas ao perfil, tornam ainda mais evidente as preferências de moda 

de cada um e, ainda facilita na busca por pessoas com gostos em comum.  

Sobre a construção destes perfis, identificamos o que Recuero (2012) chama de 

representação da presença, ou seja, a forma como o usuário molda o seu perfil é 

essencial para gerar integração com os demais membros da rede, pois ali se encontram 

informações identitárias capazes de despertar afinidades. 

Na Figura 4, trazemos um exemplo do espaço ―sobre mim‖, dedicado para o 

usuário descrever-se dentro do universo da moda.  

http://www.fashiolista.com/
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 Figura 4 - Seção “sobre mim”. Fonte: www.fashiolista.com 

Nesse exemplo, as tags são as palavras que possuem um fundo em coloração 

preta e vermelha, funcionando como ferramenta de direcionamento para hiperlinks. Ao 

clicar em ―blog‖ ou ―Facebook‖, o internauta será direcionado a outras páginas da 

usuária. Já no momento do clique das marcas etiquetadas haverá direcionamento para 

sites e/ou perfis no próprio Fashiolista. 

Os hiperlinks são recursos muito explorados no Fashiolista como uma forma de 

interagir com outros sítios eletrônicos. Nesta ferramenta identificamos o conceito de 

encadeamento midiático sugerido por Primo (2008), pois os hiperlinks não atuam 

somente como uma ferramenta de processamento, mas como uma maneira de interligar 

informações da mesma natureza que induziram o internauta a descobrir conteúdos que 

se complementam.  

Já em “configurações” há ferramentas que permitem todo o processo de 

inclusão/exclusão das informações incorporadas ao perfil. Logo, é nesta área que o 

usuário escolhe sua imagem de perfil, altera senha, entre outros, é o espaço dedicado 

para a construção do que a rede nomeia como “meu estilo”. 

Diferente de outras redes sociais online que disponibilizam recursos de bate-

papo através de chat
23

, no Fashiolista há possibilidades de conversação através de 

comentários organizados em formato de pergunta e resposta. É dentro da seção dos 

recursos dedicados ao perfil que encontramos o ambiente dedicado para as conversas. 

                                                             
23 Os chats são espaços virtuais, convencionalmente chamados de salas, que permitem que os 

participantes troquem mensagens instantâneas. A conversação é em formato de pergunta e resposta. 

http://www.fashiolista.com/
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Figura 5 – Seção “comentários”. Fonte: www.fashiolista.com 

A seção dos comentários é fundamental para que os perfis possam interagir. Nas 

páginas que analisamos, identificamos que diversos comentários dizem respeito ao 

estilo dos usuários. São conversas que ora elogiam o closet virtual dos membros, ora os 

direcionam a outras formas de interação, como apelos/convites para visitação de blogs e 

outros sites. Na imagem anterior e nas Figuras 6 e 7, temos esses exemplos de troca de 

expressões. 

Figura 6 – Conversas entre perfis. Fonte: www.fashiolista.com 

Figura 7 – Conversas entre perfis. Fonte: www.fashiolista.com 

É de forma simples e direta que acontece a troca de mensagem na rede, basta 

escrever o recado e enviar. Após o envio, os comentários estarão disponíveis para quem 

http://www.fashiolista.com/
http://www.fashiolista.com/
http://www.fashiolista.com/
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os recebeu. Mesmo se a mensagem for indesejada, ela aparecerá para o receptor. Após a 

visualização é permitido remover ou informar ao sistema que se trata de um comentário 

em formato de spam
24

. Toda a estrutura das conversas é em formato de caixas de 

diálogos, semelhantes aos modelos esquematizados em fotologs.  

 No Fashiolista não encontramos opções de bate-papo privado. Há outras formas 

de troca de mensagens, como o ícone ―nos dê a sua opinião‖ e durante a cobertura 

online que o site realiza em eventos. Neste último caso, os usuários conversam em 

formato de live social stream. 

Figura 8 – Seção “ache”. Fonte: www.fashiolista.com 

 Ao clicar na seção ―nos dê a sua opinião‖ localizada à direita da tela, aparecerá a 

seguinte aba: 

 

Figura 9 – Seção “feedback”. Fonte: www.fashiolista.com 

 Este recurso permite que os desenvolvedores do site possam interagir com os 

usuários de forma rápida, pois a mensagem é enviada diretamente após ser formulada. 

                                                             
24 Spam é um termo inglês cujo significado é associado às mensagens eletrônicas recebidas sem a 

permissão do usuário. 

http://www.fashiolista.com/
http://www.fashiolista.com/
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Já as conversas através do sistema live social stream integram a seção 

“specials” e acontecem quando o Fashiolista em parceria com marcas e/ou lojas 

participa de eventos. Na Figura 10 trazemos um exemplo de ação promovida pela Diesel 

intitulada como “Diesel Watches”. 

Figura 10 – Seção “specials”. Fonte: www.fashiolista.com 

Na campanha da marca, os blogueiros postavam looks com relógios da marca e, 

em seguida, as fotos eram direcionadas para a seção “specials”. Ao lado das imagens, 

sempre há uma janela em formato de bate-papo imbricada com o Twitter da marca 

provedora do evento. 

Os perfis podem comentar em tempo real o decorrer dos acontecimentos. Desde 

o surgimento do site, o Fashiolista se envolveu em diversas ações. As que já ocorreram 

e ainda aparecem em destaque no site são: a parceria com um festival de música e arte 

em Amsterdam, o aniversário de 125 anos da marca Lee Jeans, uma semana de desfile 

da marca Mango, entre outros. Caracterizamos que esta estratégia de interseção entre os 

blogueiros com as marcas, Fashiolista e Twitter não aconteceria se não houvesse os 

recursos de encadeamento e convergência midiática que se configuração com o avanço 

da web. 

Além da conversação entre os perfis, outra forma de interação entre os usuários 

é semelhante à de outras redes sociais, como o Twitter, em que o termo ―seguir‖ é 

atribuído ao desejo de receber as atualizações (feeds) dos perfis selecionados. No 

http://www.fashiolista.com/
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contexto do Fashiolista, seguir alguém significa receber atualização dos ―loves‖ (itens 

curtidos pelos perfis), e por consequência, acompanhar as novidades dos guarda-roupas 

―seguidos‖. 

Na mesma lógica do Twitter, não é obrigatório que ambas as partes assinalem a 

opção seguir. Essa lógica exemplifica o que o Recuero (2011) chama de rede associativa 

já que é possível seguir perfis e não ter a mesma reciprocidade, desse modo, os números 

de seguidores costumam se diferenciar da quantidade de pessoas seguidas, conforme 

mostra o quadrado destacado em vermelho: 

Figura 11 – Seções “loves”; “achados”; “seguidores”; “seguindo”. Fonte: www.fashiolista.com 

 Já na primeira seção do quadrado em azul, mostra a quantidade de peças 

―amadas‖ (curtidas). Ao lado, aparece o número de itens encontrados pela usuária em 

outros sítios eletrônicos, aqueles que ela achou e adicionou pela primeira vez ao site.  

Antes da exploração das demais seções, é preciso entender outras funções 

básicas do Fashiolista, assim é necessário atrelar-se aos seguintes termos: ―Amar‖, 

―Achados‖ e ―Botão-Love‖. 

O site é capaz armazenar de forma ilimitada peças de roupas, sapatos, bolsas e 

demais acessórios para servir como um mural de referências aos seus membros. O 

sistema de armazenamento dos itens de moda é gerado pelos próprios usuários, que 

através dos seus perfis abastecem a rede com postagens de fotos destes itens. 

O primeiro passo para adicionar conteúdo a rede é conhecer as funcionalidades 

do “Botão-Love”. Esta ferramenta em formato de coração está presente em todos os 

produtos que aparecem no site. Em cada peça ou acessório, há a descrição da quantidade 

de “loves” que a mesma recebeu. Os itens com o maior número de curtidas, ou seja, de 

“loves”, serão os mais populares e aparecerão em destaque. A blusa preta em destaque 

http://www.fashiolista.com/
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(Figura 12) indica os formatos de representação para curtir, comprar, adicionar a uma 

lista de favoritos e ainda, marcar um amigo. 

Figura 12 – Seção “todos os loves”. Fonte: www.fashiolista.com 

Ao dar um clique no botão-coração da blusa em destaque automaticamente 

aparecerá que a peça recebeu 32 curtidas, da mesma forma com que surgirão as opções 

que o usuário poderá fazer com o item.  

Para fazer a aquisição de qualquer produto basta clicar em “buy it here” 

(compre isso aqui) e o usuário será direcionado ao endereço eletrônico da marca onde a 

peça estará disponível para a compra.  

Figura 13 – Loja virtual. Fonte: www.fashiolista.com 

http://www.fashiolista.com/
http://www.fashiolista.com/
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De acordo com a Figura 13, podemos verificar como funciona o sistema de 

direcionamento ao e-commerce. Identificamos que o clique na opção “buy it here” é um 

hiperlink que levará o internauta ao site que disponibilizará a venda do item. 

O‘Reilly (2005) acredita que os hiperlinks são os alicerces das redes. No 

Fashiolista, verificamos que esta é a ferramenta principal para fazer o trampolim para o 

consumo, pois o site não dispõe de um sistema de e-commerce próprio, mas se aproveita 

da lógica hipertextual da web para criar um sistema operacional que indica onde é 

possível consumir todos os produtos que ali estão dispostos. 

Compreendemos que a estratégia principal para o consumo é a consequência da 

visualização. É o contato visual que fomentará o desejo de consumir, este por sua vez, 

poderá ser satisfeito através do encadeamento com os sites de venda online.  

A possibilidade de olhar itens de moda na internet e ao mesmo tempo reconhecer 

a procedência e ter a oportunidade de comprá-los, é particular do Fashiolista. Muitas 

vezes sabe-se a marca, mas os sites, como blogs, não possuem recursos que levam ao 

consumo eletrônico. Então, é no Fashiolista que as marcas encontram um ponto de 

convergência do consumo. Com isso, as empresas passaram a criar perfis na plataforma. 

Separamos na Figura 14 uma mostra de como aparecem os perfis das marcas e/ou lojas 

como sugestões para que os demais membros possam seguir: 

 

Figura 14 – Seção “follow”. Fonte: www.fashiolista.com 

Observamos que, de um modo geral, as marcas possuem um número 

significativo de seguidores, bem como oferecem uma grande quantidade de peças em 

seus perfis. 

http://www.fashiolista.com/
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Outra característica de encadeamento midiático que identificamos é que as 

atividades dos perfis podem ser compartilhadas em outras redes sociais, como o login 

que pode ser efetuado com a conta do Facebook e a busca por outros usuários. De 

acordo com Jenkins (2009), os próprios membros da rede fomentam o processo de 

convergência a medida em que os utilizam. Na imagem, trazemos dois exemplos das 

listas de amigos retiradas do Facebook: 

Figura 15 – Seção “ache e convide amigos”. Fonte: www.fashiolista.com 

A primeira coluna (Figura 15), intitulada como ―convide‖, é um recurso para 

enviar uma espécie de convite para que os amigos do Facebook que ainda não possuem 

perfis no Fashiolista, passem a se interessar e consequentemente, queiram fazer parte da 

rede. Já a segunda lista traz um filtro com sugestões para seguir aqueles amigos do 

Facebook que já possuem perfis. 

A interação com blogs aparece em várias seções de navegação do site. Porém, há 

um espaço exclusivo para os blogueiros. Na imagem 16, mostramos alguns blogs que 

aparecem em destaque na seção “popular”: 

Figura 16 - Seção “popular”. Fonte: www.fashiolista.com 

http://www.fashiolista.com/
http://www.fashiolista.com/
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Para fazer parte da rede é preciso ter um reconhecimento dentro da cultura 

blogueira.  

Na linguagem do Fashiolista, acessar o mural de desejos e eleger peças ara 

serem incorporadas em um perfil, significa ―amar‖ o item. Na medida em que as peças 

são escolhidas através do clique no ―Botão-Love‖, cada perfil vai adquirindo um 

formato de closet virtual.  

Além das opções de vestuário disponíveis no site, é possível buscar em outros 

endereços eletrônicos inspirações, e por consequência, ter a possibilidade de agregá-las 

ao próprio perfil. Para ativar o compartilhamento oriundo de outros hiperlinks, é 

necessário que o internauta instale no navegador o mesmo ―Botão-Love‖.  

Dessa forma, ao acessar qualquer endereço eletrônico que contenha imagens de 

vestuário, é permitido incluir os ―achados‖ diretamente na rede. Para ser considerado 

um ―achado‖, a peça precisa ser uma novidade para o Fashiolista. Caso contrário, 

qualquer item ―amado‖ fora da rede, apenas somará mais uma curtida na peça.  

 

Figura 17 – Usabilidade do “Botão-Coração”. Fonte: www.fashiolista.com 

Na figura 17, podemos observar que o botão em formato de coração localiza-se 

no canto direito do navegador da tela. Como o cinto ainda não faz parte do Fashiolista, 

ao passar o mouse sob o produto, tem-se a possibilidade de adicioná-lo a rede. Os perfis 

também poderão etiquetar descrições sobre os produtos. Desse modo, as peças 

incorporadas a rede social estarão identificadas de acordo com suas características.  

As peças ―achadas‖ em outros endereços eletrônicos passam a integrar o feed do 

site e também do usuário. Abaixo, trazemos a representação da seção “fashion feed”: 

 

http://www.fashiolista.com/
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Figura 18 – Seção “fashion feed”. Fonte: www.fashiolista.com  

Logo ao lado da seção “fashion feed”, está a seção “popular”. Esta, por sua vez, 

somente trará os itens mais curtidos, aqueles que mais receberam cliques com o botão 

em formato de coração. Já na seção “todos os loves” aparecem todas as roupas e 

acessórios que constam no site. 

A novidade do site é a recente criação da seção “looks”. Nela é possível ―amar‖ 

(curtir) uma produção completa.   

Figura 19 – Seção “looks”. Fonte: www.fashiolista.com 

Além de curtir os looks, ao clicar em cada um deles, aparecerá as peças 

separadamente para que os internautas possam comprá-las, seguindo o mesmo sistema 

do site. 

Por fim, na seção “concursos” os membros têm a oportunidade de participarem 

de promoções das marcas e/ou lojas parceiras do Fashiolista. Esta é mais uma estratégia 

da rede social com a finalidade de unir consumidores e marcas.  

http://www.fashiolista.com/
http://www.fashiolista.com/
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Figura 20 - Seção “concursos”. Fonte: www.fashiolista.com 

Além da inscrição nas promoções, nesta seção é possível ter um panorama dos 

resultados dos concursos que já ocorreram. Ao abrir a aba ―rolando no momento‖ o 

internauta visualiza uma espécie de agenda que traz a ordem cronológica dos concursos.  

 Constatamos que este espaço é um dos atrativos da rede social, pois além de 

premiar os participantes, faz com que os membros tenham mais um motivo para 

acessarem seus perfis e ficarem conectados com a rede.  

 Em contrapartida, as marcas utilizam a oportunidade para fazerem propaganda 

dos seus produtos e atrair novos consumidores. Desse modo, esta é mais uma 

engrenagem para sustentar o social commerce, pois graças às possibilidades de conexão 

e interação oferecidas pelas redes sociais, as pessoas estão migrando para realização das 

atividades de consumo na web. Da pesquisa de preços até a entrega do produto, todo o 

percurso pode ser feito via internet.  

Nesta análise, descrevemos a atividade de social commerce estabelecida entre a 

tríade: perfil – rede – consumo, sendo o site como hospedeiro deste processo, capaz de 

fazer a intersecção do produto com o consumidor.  

Dando seguimento na contextualização do site, percebemos que o 

funcionamento está de acordo com os conceitos de rede social apontados por Recuero. 

O Fashiolista é um site de rede social em virtude das interações entre os usuários, bem 

como assume características tanto de redes sociais emergentes como associativas, já que 

há funções no site que se enquadram nas duas tipologias. 

http://www.fashiolista.com/
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Os perfis que aparecem com maior grau de interação, seja na troca de 

mensagens, ou aqueles que apresentam tags e itens de vestuário em comum, e por 

consequência compartilharem do mesmo estilo, representam os conceitos de rede 

emergentes. Já as associativas são os usuários que não precisam seguir uns aos outros 

necessariamente, não exibem perfis semelhantes, mas que eventualmente apresentam 

algum item que pode ser em comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Análise dos questionários 

 

As 13 mulheres que participaram desta pesquisa responderam todas as questões, 

desse modo, não houveram fatores que pudessem comprometer o resultado da coleta de 

dados. 

Na primeira questão tínhamos a intenção de saber a frequência com que as 

entrevistadas compravam online. As respostas empataram nas opções ―extremamente 

frequente‖ e ―pouco frequente‖, sendo que a opção ―nada frequente‖ não obteve 

nenhuma menção. Em termos de porcentagem, confira o gráfico: 



53 
 

 

Figura 21– Ilustração dos resultados. Fonte: https://pt.surveymonkey.com 

  

A partir da coleta destes dados identificamos que das 13 mulheres, 06 possuem o 

hábito cotidiano de realizar compras através da internet. Com os dados da segunda e da 

terceira questão, foi possível mapear quais os produtos e consequentes quais marcas 

e/ou lojas que essas clientes buscam na web. Essas perguntas não foram dirigidas, ou 

seja, as respostas vieram em formato dissertativo. 

 As palavras que mais apareceram foram: roupas, acessórios, produtos de beleza, 

sapatos, eletrônicos e livros. Dessas menções, roupas esteve presente em todas as 

respostas. Já em relação a marcas e lojas, segue a íntegra das escolhas:  

 

Lojas e/ou marcas utilizadas pelas entrevistadas para o consumo online. 

 

Entrevistada 01 Apple, AliExpress; 

Entrevistada 02 Garagem Korova, Dafiti, Submarino, Saraiva, Americanas; 

Entrevistada 03 Dafiti, Lojas Renner, Submarino, Saraiva, Mercado Livre; 

Entrevistada 04 Reverbcity, Renner, Sephora; 

https://pt.surveymonkey.com/
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Entrevistada 05 Estante Virtual, Livraria Cultura, Renner; 

Entrevistada 06 Aliexpress, ebay; 

Entrevistada 07 Aliexpress, Adidas, Boticário, Peixe Urbano, Época Cosméticos; 

Entrevistada 08 Aliexpress, Submarino, Taquilla, Sephora, Sépha; 

Entrevistada 09 Aslan, Armarinhos Santa Cecília, Ultrafarma, AliExpress; 

Entrevistada 10 AliExpress; 

Entrevistada 11 AliExpress, Submarino, Saraiva, Livraria Cultura; 

Entrevistada 12 AliExpress, Sammydress e Mini In The Box. 

Entrevistada 13 Ebay; AliExpress. 

Tabela produzida pela autora. 

 Além dos endereços eletrônicos relacionados a compra de livros, revistas e 

outros objetos relacionados a consumo cultural, o portal Aliexpress aparece como o 

preferido das consumidoras. A seguir, Renner, Dafitty e Sephora receberam mais de 

uma citação. Também foram lembrados os sites que ofertam múltiplos produtos com 

descontos, como o Submarino que obteve quatro menções. 

 A partir dessas respostas, podemos perceber que as consumidoras optam por 

sites que oferecem departamentos variados, assim, há uma variedade de produtos e 

marcas a disposição do internauta. Da mesma forma, quando optam por adquirir peças 

da Renner, já que é conhecida por ser uma das mais populares lojas de departamento do 

Brasil. 

 Um fator que surpreendeu esta etapa de investigação foi em relação a apenas 

uma consumidora que elegeu a Ultrafarma como um dos locais preferido para realizar 

compras online. Não imaginávamos que itens como remédios apareceriam nesta 

pesquisa. Diante desta escolha, fomos averiguar como funciona o e-commerce da 

empresa. Segundo pesquisa realizada pela E-bit, que elegeu em 2014, através da ―11ª 

Edição do Prêmio de Excelência em Qualidade Comércio Eletrônico
25

‖, as lojas que se 

destacaram nos critérios de qualidade do comércio eletrônico, a Ultrafarma recebeu o 

conceito de “loja diamante”, o que caracteriza, por exemplo, o bom funcionamento do 

sistema de entrega dos produtos.  

                                                             
25 A E-bit premia as melhores lojas do e-commerce brasileiro desde 2004, sendo o prêmio mais 

tradicional do segmento, o ―Oscar do Varejo Online‖. Esse evento é uma forma de reconhecer as lojas 

que prestam um serviço de qualidade para o cliente, ao mesmo tempo em que torna-se um meio para que 
os lojistas melhorem suas práticas, atingindo a excelência e o e- commerce ganhe como um todo. Fonte 

disponível em: http://www.ebit.com.br/premiacao-excelencia-em-qualidade-2014. Acessado em: 

02/11/2014. 

 

http://www.ebit.com.br/premiacao-excelencia-em-qualidade-2014
http://www.ebit.com.br/premiacao-excelencia-em-qualidade-2014
http://www.ebit.com.br/premiacao-excelencia-em-qualidade-2014
http://www.ebit.com.br/premiacao-excelencia-em-qualidade-2014
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  Neste mesmo quesito, das lojas citadas pelas nossas entrevistadas, no relatório 

da E-bit também constam Submarino, Dafiti e Livraria Cultura.  

 A partir da 4ª questão até a ultima, o Fashiolista torna-se especificamente ponto 

chave da averiguação. Das 13 mulheres, apenas uma declarou que apesar de conhecer a 

rede social, não possui perfil cadastrado. Assim, tomaremos por base a análise de 12 

respostas. 

 Sobre a frequência de acesso ao site, as respostas variaram entre “algumas vezes 

por semana”, “de vez em quando” e “raramente”. Das quatro opções disponíveis, a 

primeira que corresponde a ―diariamente‖ não obteve nenhuma escolha. Sendo que a 

resposta recorde, com 08 marcações, foi referente a “algumas vezes por semana”. Entre 

as justificativas plausíveis para a não eleição do acesso diário, acreditamos que seja 

devido a segmentação da rede.  

Por se tratar de um site direcionado ao universo da moda, acreditamos que outras 

redes sociais, como Facebook, poderia ser declarada como um meio diário de 

navegação. Mesmo assim, as usuárias não deixam de acessar toda a semana os seus 

perfis, o que garante a geração de fluxos de informações e trocas sociais que impactam a 

rede social (RECUERO, 2011).   

Conforme apresentamos no início deste capítulo, o site dispõe de uma variedade 

de seções a serem exploradas de acordo com o interesse dos usuários. Por trazer essa 

multiplicidade de ferramentas de usabilidade, tínhamos a intenção de descobrir como os 

internautas classificam o grau de dificuldade das dinâmicas de navegação do 

Fashiolista. Desse modo, as entrevistadas poderiam escolher três opções de resposta, 

são elas:  

- De forma geral, a navegação é prática e fácil;  

- Complicada, ainda estou aprendendo a explorar os recursos de navegação; 

- Difícil, existem recursos que não sei utilizar. 

A maioria elegeu a primeira afirmação, o que correspondeu um total de nove 

entrevistadas. Já as outras quatro mulheres expuseram a segunda opção. A última 

expressão não recebeu nenhuma menção. Diante das escolhas, podemos aferir que para 

essas internautas o Fashiolista não é uma rede social complexa no sentido das suas 

estruturas de funcionamento. Mesmo aquelas que mencionaram que ainda estão em um 

processo de aprendizagem, é notável que o site abre caminhos para o usuário se 

familiarizar com os recursos de navegação na medida em que os acessos sejam 

contínuos. 
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As últimas três perguntas representam a influência da rede social no processo de 

consumo dessas mulheres. Na questão 07, “Você acredita que as postagens 

no Fashiolista influenciam no seu gosto e, consequentemente nas suas compras?” as 

respostas foram enviadas de forma dissertativa, sendo algumas muito semelhantes, e 

outras apenas com a palavra ―sim‖ como resposta. Para fins de análise, escolhermos 

cinco opiniões para explicitar. 

1) Acredito que sim, pois serve como um grande espaço de referências e 

inspirações para o consumo 

2) Não diretamente, mas funciona em partes como uma vitrine 

3) Sim, pois é lá que faço escolha de alguns looks que monto posteriormente 

4) De certa forma acabam influenciando porque ali é um universo de estilos 

5) Serve como referência, mas eu vejo ali para comprar no AliExpress depois 

Em cada uma destas cinco opiniões notamos a confirmação de que o Fashiolista 

cumpre o papel de ser um espaço que desperta o desejo de consumir os produtos que ali 

estão dispostos. Mas, mais do que isso, é uma rede social que estas usuárias utilizam 

como inspiração para compor o vestuário do dia a dia.  

Como não possui limite de armazenamento de conteúdo, são milhares de peças 

para os perfis olharem, compartilharem e comprarem. Esta característica de agregar uma 

grande quantidade de itens torna o Fashiolista um site favorito para aqueles que buscam 

consumir referências de moda na internet. Outro fator positivo é porque esse número 

ilimitado de roupas e acessórios congregam diversos estilos, ou seja, tem opções para 

todos os gostos.  

Mesmo aquelas que responderam utilizando a expressão ―sim‖, estão de acordo 

que a rede social pode influenciar no consumo de moda. O site é um caminho para 

quem deseja se informar sobre as tendências internacionais, pois com a mesma rapidez 

que as peças chegam para o setor de venda, elas são postadas na rede. Então os 

internautas não precisam esperar para consumir o que está sendo lançado no mercado, 

basta fazerem login dos seus perfis para terem acesso as novidades. 

Através do questionário percebemos que as mulheres preferem comprar em lojas 

de departamento ou em sites como o Aliexpress. Entre as justificativas, acreditamos que 

o baixo preço dos produtos seja um atrativo para essas mulheres. Mas, mesmo quando 

não compram no Fashiolista, elas não deixam de buscar nele referências para o 

consumo de moda.   
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Para dar continuidade nas questões referentes a usabilidade do site, queríamos 

saber, entre quatro opções (Ficar por dentro das tendências; Fazer novas amizades; 

Fazer compras; Compartilhar “achados”), quais seriam as mais utilizada. Nesta 

pergunta era possível marcar mais de uma alternativa. 

Todas as opções foram escolhidas, exceto ―fazer novas amizades‖, logo, 

entendemos que esta rede social não se enquadra no formato das redes de 

relacionamento, como o Facebook, onde os pilares estão baseados em criar laços fortes, 

como fazer amizades e criar vínculos mais íntimos, ainda que no ambiente online. 

Notamos então, que para a maioria ―ficar por dentro das tendências‖ e ―compartilhar 

achados‖ são as funções mais mencionadas pelas entrevistadas. 

Na questão anterior e durante a explicitação do objeto, já havíamos percebido 

que o Fashiolista é um acervo de tendências, um closet recheado de referências de 

moda e estilo. E por se tratar de uma rede social, é possível compartilhar com todos os 

membros os ―achados‖ (as peças adicionadas à rede). Isso faz com que um dos braços 

da web 2.0, o sistema colaborativo, seja o responsável pelo abastecimento dos 

conteúdos do site. 

Já a opção ―fazer compras‖ foi marcada por quatro entrevistadas. Com menos 

votos do que imaginaríamos, acreditamos que a baixa indicação deve-se ao fato destas 

mulheres optarem por comprar em lojas online de departamento. 

Por fim, essas quatros mulheres responderam com que frequência compram 

através do Fashiolista. Neste caso, a alternativa eleita por todas indica que elas já 

compraram pelo menos uma vez por meio das ferramentas de direcionamento do e-

commerce do site. 

Com o questionário conseguimos coletar dados que complementaram a pesquisa 

exploratória e também a descrição que fizemos do site. Concluímos que em virtude do 

simbolismo incutido nas roupas e acessórios que elegemos para usar e exibir na web, o 

Fashiolista enquanto uma rede social de moda é capaz de tornar visível para o mundo 

afora os traços de personalidade, identidade e estilo dos seus membros.  

Através dos depoimentos e da exploração do objeto conseguimos identificar que 

toda a estrutura do site figura como como um guarda-roupa online, e ainda como uma 

rede que se apropria das ferramentas do social commerce ao exibir propaganda e 

encaminhar ao consumo. Ainda foi perceptível diferenciar que há usuários que utilizam 

a rede para inspirar o consumo de um modo geral, seja para acompanhar tendências ou 



58 
 

buscar referências para compor looks, daqueles que de fato, consomem por meio da 

própria plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Fashiolista mais do que oferecer um ambiente para encontrar pessoas que 

tenham gostos em comum, serve como o guarda-roupa dos sonhos, ou seja, mesmo se o 

dono do perfil não tiver a intenção de consumir os produtos por meio do site, todos os 

itens de vestuário adicionados, seguirão como uma inspiração, tanto para compras 

futuras (dentro ou fora da rede), como para compor looks do dia a dia. 
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A expressão guarda-roupa dos sonhos está atrelada, principalmente, ao fato de 

simbolizar aquilo que o usuário tem desejo de comprar, bem como pela possibilidade de 

adicionar peças de forma ilimitada ao closet virtual. 

 Além disso, o fato de servir como uma vitrine, alimentada pelos próprios 

usuários da rede, traz ao Fashiolista um sistema colaborativo bastante explorado pelo 

público do setor. Desde a popularização dos blogs, as postagens sobre moda trazem o 

ator social como centro das publicações, como por exemplo, eleger um look e postar 

uma foto descrevendo o mesmo. Esta característica autoral é capaz de deixar claro o 

estilo do administrador do blog/site de rede social. 

Da mesma forma como acontece no Fashiolista, pois todas as peças que 

apareceram nas páginas dos perfis foram escolhidas por cada um deles, tanto para 

comporem os próprios perfis, como para compartilharem com os demais. Nesse sentido, 

não é o site que disponibiliza as roupas e objetos que constam na plataforma, são os 

membros que buscam em outros domínios online, sobretudo em lojas, os itens para 

compor a estrutura da rede social. 

 A possibilidade de filtrar os itens de moda em outros endereços eletrônicos para 

adicionar a rede social, também pode ser análoga às reservas das lojas tradicionais. Se 

por acaso o internauta está navegando no site da loja X e naquele momento se interessa 

por um blazer, porém não quer efetuar a compra imediata, mas deseja em outro 

momento, basta clicar na peça e ela automaticamente será incluída ao perfil. Logo, o 

blazer poderá ser adquirido quando o usuário quiser, visto que a peça estará 

armazenada, tanto para apenas visualizar quanto para comprar. Este hábito acontece de 

forma semelhante quando nos dirigimos a uma loja e elegemos peças para comprar no 

ato ou quando pretendemos voltar dias depois para buscá-las. 

 Visualizamos que o site foi desenvolvido para simular o cotidiano daqueles que 

vivenciam o consumo de moda em suas diferentes etapas: desde a formação do estilo até 

a compra propriamente dita e, posteriormente a exibição no dia a dia, o uso em si das 

peças de vestuário adquiridas. No Fashiolista podemos entender o uso das roupas 

quando elas aparecem nas postagens dos blogueiros e nas peças que constam nos perfis 

de cada membro, pois as escolhas significam o desejo de adquirir para poder vestir. 

 A tendência de transpor os hábitos offline para o ambiente online já existe desde 

as primeiras experimentações dos usos da internet, sendo que a atividade de consumir 

bens vem conquistando cada vez mais adeptos.  
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Através desta pesquisa, conseguimos averiguar que além de itens de vestuário, a 

aquisição de livros e até remédios é realizada no ambiente virtual. Também foi possível 

expor dados do panorama nacional do comércio eletrônico. Com o relatório da E-bit 

visualizamos que a moda é o setor responsável por liderar o e-commerce, bem como o 

crescimento deste serviço dentro das redes sociais. Diante disto, é fundamental que mais 

pesquisas sejam direcionadas para o estudo do consumo a partir das redes sociais. 

Em virtude desta problemática de pesquisa, tenho a convicção de que este 

Trabalho Final de Graduação significou um dos maiores desafios da minha trajetória 

como acadêmica de Jornalismo. Pesquisar sobre o consumo de moda na internet abre 

portas para um campo ainda pouco explorado, sobretudo se pensarmos em aporte 

teórico.  

Ouso a dizer que este estudo não alcançou um ponto final, ao contrário, a partir 

desta monografia pretendo dar continuidade nas minhas pesquisas sobre as dinâmicas de 

funcionamento das redes sociais. Porém, para conseguir objetivos mais específicos 

sobre a imbricação do consumo de moda nas redes sociais, vislumbro a necessidade de 

explorar, principalmente, áreas da economia e publicidade e propaganda. 
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