
 

 

 

 

 

Carolina Henriques Baraúna Pereira da Silva 

 

 

 

O CONSUMO DITA A MODA: PERCEPÇÕES SOBRE OS USOS DO BLOG 

SHOELOVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 



Carolina Henriques Baraúna Pereira da Silva 

 

 

 

 

O CONSUMO DITA A MODA: PERCEPÇÕES SOBRE OS USOS DO BLOG 

SHOELOVER 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social- Jornalismo – 

Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo. 

 

 

 

Orientadora: Profª Stefanie Carlan da Silveira 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 



Carolina Henriques Baraúna Pereira da Silva 

 

 

 

O CONSUMO DITA A MODA: UM ESTUDO SOBRE O BLOG SHOELOVER E SUAS 

INFLUÊNCIAS 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social- Jornalismo – 
Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo. 

 

 

 

________________________________________________ 
Prof.ª Stefanie Carlan da Silveira – Orientadora (UNIFRA) 

 

 

______________________________ 
Prof.ª Dra. Sibila Rocha (UNIFRA) 

 

 

_________________________________ 
Prof.ª Liliane Dutra Brignol (UNIFRA) 

 

 

Aprovado em _____ de ________________ de 2011. 



AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer em primeiro lugar ao Renato, sempre muito paciente e amigo, 

ajudando-me em tudo que foi necessário nesse trabalho e em tantos outros. Depois à minha 

orientadora Fani que me aguentou esse tempo todo e sempre esteve pronta pra me ajudar e 

puxar minha orelha, pensando no meu melhor. 

Aqui não poderia deixar de fora minha mãezinha Iêda, parceira, mesmo longe muito 

presente na minha vida, apoiando-me e incentivando minhas decisões. 

Quero agradecer também a minhas amigas Letícia Poerschke e Nathale Kraetzig, 

sempre presentes e fazendo de tudo pra me ajudar nesse momento, essas são umas das poucas 

pessoas que realmente sentirei falta quando chegar o fim dessa etapa. 

E por fim, a todos os professores, funcionários e amigos que de alguma forma me 

ajudaram nessa caminhada, contribuindo para minha formação e meu crescimento pessoal. 



RESUMO 

 

Diante de tantas tecnologias e muito consumo de moda, este trabalho buscou entender a 
relação entre blogs, ferramenta democrática, interativa e acessível e a moda, que está presente 
no dia a dia de cada pessoa, revelando uma personalidade, um estilo de vida. O tema central 
da pesquisa é o consumo de moda dentro de blogs. A partir disto, o problema de pesquisa foi 
saber que sentidos o blog ShoeLover exerce sobre suas leitoras com relação ao consumo de 
moda e sapatos. O objetivo deste trabalho foi observar de que forma o blog serve como 
referência para o consumo de suas leitoras. Para dar base à pesquisa o referencial teórico 
selecionado abordou conceitos com os quais se buscou analisar os dados coletados para assim 
chegar as conclusões desta pesquisa. Para a descoberta desses sentidos, foram feitas 
entrevistas para entender atitudes, pontos de vista, ou preferências sobre assuntos relacionados 
à moda O tema escolhido relacionando comunicação, consumo, blogs, moda e sapatos vem do 
desejo de entender questões ligadas ao contexto real do dia a dia de mulheres leitoras, 
consumidoras de um mercado que movimenta dois lados, blogs e consumo de moda. 
 

Palavras-chave: Consumo, Moda, Blogs. 

 

ABSTRACT 

 

With so many technologies and too much fashion consumption, this study sought to 
understand the relationship between blogs, democratic tool, interactive and accessible and the 
fashion, which is present in everyday life of each person, showing a personality, a lifestyle. 
The focus of this research is the fashion consumption inside blogs. From this, the main issue 
or research problem was what influence has the ShoeLover blog on its readers about the 
fashion and shoes consumption. The objective of this study was to observe how a blog serves 
as a reference or influence on the consumption of its readers. To provide a basis for this 
research the theoretical selected discussed concepts with which they sought to analyze the 
data collected so as to reach conclusions of this research. For the discovery of this influence, 
interviews were conducted to understand attitudes, views, or preferences on issues related to 
fashion. The theme selected relating communication, consumption, blogs, fashion and shoes 
comes from the desire to understand the real context issues on day by day of women (readers), 
consumers of a market that moves both sides, fashion consumption and blogs. 
 

Keywords: Consumption, Fashion, Blogs. 
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INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo vista como atividade fútil, a moda assume hoje um papel relevante 

no cenário contemporâneo, mostrando que é possível unir estilo à tecnologia e assim 

agregando ainda mais valor às novas ferramentas de informação, como é o caso dos blogs. O 

que antes poderia ser visto como hobby ou diário virtual, hoje aparece como emprego e 

também forte ferramenta de divulgação e visibilidade de marcas na Internet. 

O foco deste trabalho está na influência de blogs especializados no consumo de 

sapatos de suas leitoras, assim buscando ampliar o entendimento do consumo de moda por 

meio dos blogs. O objeto escolhido, relacionando comunicação, consumo, blogs, moda e 

sapatos, vem do desejo de entender questões ligadas ao contexto real do dia a dia de mulheres 

leitoras de blogs e consumidoras de sapatos. Busca também, entender ações de consumo da 

sociedade, neste caso um consumo específico, moda e sapatos, justificando-se assim a 

pesquisa. 

Os blogs vêm movimentando um grande mercado, onde várias marcas acreditam e 

investem em anúncios, chamando assim a atenção de pessoas com interesses comuns. O 

mercado da moda nos blogs vem ganhando um espaço cada vez mais especializado. Não basta 

só ter um blog, ele precisa ter um conceito, chamar a atenção para um nicho específico, como 

a moda. 

Mas afinal, o que é moda? É somente a maneira de se vestir? É realmente tendência? É 

estilo pessoal? Segundo Erika Palomino (2010) no livro A Moda, moda vai além do que a 

roupa que usamos no dia a dia, pode representar seu estado de espírito, sua personalidade e 

humor. A moda é também pessoal, ela transmite o estilo de cada um, o que torna esse hábito 

mais democrático. 

Este trabalho conta com pontos que vão da tecnologia à moda e ao seu consumo. No 

âmbito das tecnologias, expõe a cibercultura como cultura contemporânea marcada pelas 

tecnologias digitais. Dentro dessas tecnologias entram pontos específicos como os blogs, 

essas páginas pessoais que tratam de nichos específicos e popularizam a Internet. Para Denise 

Schittine (2004), o blog – e a Internet – abre espaço para que várias pessoas escrevam, é 

democrático e quando abre para um maior número de pessoas segmenta mais do que 

generaliza. 

Um dos pontos chave dessa nova era da tecnologia é a possibilidade de 

compartilhamento de arquivo de textos, músicas, fotos e tantas outras saídas utilizadas hoje na 
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Internet. Com essas possibilidades de uso de tantos recursos, os blogs se tornaram populares. 

A facilidade de produzir e veicular informação traz para os blogs o estímulo necessário para 

as atualizações fazendo com que leitores e usuários da Internet acessem esses conteúdos com 

mais frequência, além disso, a abertura para a participação do leitor dentro dos conteúdos 

torna o processo mais interessante aos olhos do público. Fazer parte desse método de 

produção de conteúdo especializado fideliza e captura pessoas interessadas no assunto, 

tornando essas mídias especializadas mais ricas e mais informativas, facilitando, assim, os 

usos e consumos dos meios digitais. 

Para a base do trabalho foi estudada a moda e o seu consumo em materiais concretos e 

também o consumo dentro de redes digitais. Esse consumo nas redes digitais cresce a cada dia 

e cada vez mais a possibilidade de interagir com o leitor facilita todo o processo. Esses blogs 

de moda da atualidade servem como referência para quem pesquisa sobre o assunto e também 

para quem aprecia moda e quer estar atualizado quanto às novas tendências de consumo. 

Essa integração de moda com Internet é uma forma fácil e acessível de trazer para o 

leitor maneiras diferentes de opções de conteúdo que podem ser utilizados como referência 

nos blogs. E pensando nesse mercado especializado de moda, ou mercado de nichos, que este 

trabalho tem como problema de pesquisa: Quais as influências que o blog ShoeLover tem 

sobre o consumo de sapatos de suas leitoras? 

Para isso precisam-se, como objetivos, entender de que forma o blog em questão afeta 

as decisões de consumo de suas leitoras e checar os pontos fundamentais do blog que levam 

as leitoras a esse consumo e saber com que freqüência o consumo acontece. 

Este trabalho apresenta pontos como o consumo das mídias digitais, especificamente 

de blogs, o consumo de moda na Internet e, ainda dentro da moda, o consumo de moda de 

luxo também na Internet, que trata de um consumo exclusivo, utilizado por pessoas com um 

maior poder aquisitivo e que fazem desse uma necessidade para satisfazer desejos e 

realizações pessoais. 

No ponto onde fala sobre consumo de blogs, o elemento específico desse conteúdo 

será blogs com temas definidos, neste caso a moda, pois, a partir de temas selecionados, a 

procura pelo conteúdo se torna mais precisa, facilitando a vida tanto do leitor quanto do autor. 

Sendo assim, com as afinidades expostas, é possível estabelecer um contrato de cumplicidade, 

onde o leitor se sentirá mais próximo do autor, como diz Schittine (2004), o leitor se sente 

escolhido, como se fosse um confidente. Mesmo sabendo que a escrita íntima dos blogs está 

direcionada para muitas pessoas é importante que cada leitor sinta a escrita pra si mesmo. 
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A partir de todos esses pontos definidos está pesquisa pretende entender os usos e 

consumos da moda, e dentro dessa moda, o luxo e as redes digitais, utilizadas como o veículo 

para essa comunicação. Tornando essa ligação entre autor e leitor íntima, favorecendo em 

diversos pontos, o consumo da moda. 
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1 CIBERCULTURA E LIBERAÇÃO DO PÓLO DE EMISSÃO 

 

Os avanços da cultura digital trazem para a sociedade moderna, novos elementos para 

os espaços eletrônicos. Esses avanços popularizam a utilização da Internet provocando a 

disseminação do processo de comunicação. A propagação do processo de comunicação 

resulta num aumento significativo de informações, promovendo assim a transparência na 

elaboração e no consumo dos conteúdos. 

Diante das novas tecnologias é fácil dizer que estamos na era da informação. Pois tudo 

comunica, e toda essa comunicação cresce junto com a informatização da sociedade, que 

passa hoje a consumir muito mais conteúdo nas mídias digitais do que em outras épocas.  

 

O que está em jogo nesse começo de século XXI é o surgimento de uma nova fase 
da sociedade de informação, iniciada com a popularização da Internet na década de 
80, e radicalizada com o desenvolvimento da computação sem fio, tudo isso a partir 
da popularização dos telefones celulares, e das redes de acesso a Internet sem fio 
(LEMOS, 2005, p. 2). 

 

Essas transformações na forma de consumir informação aproximam ainda mais o 

leitor desse mundo virtual. Com tanta facilidade de acesso à Internet, a possibilidade de se ter 

informação é enorme, as portas estão abertas para quem procura informação, esse processo 

além de transformar a prática social, transformou a forma de produzir e consumir. “A 

cibercultura solta as amarras e desenvolve-se de forma onipresente, fazendo com que não seja 

mais o usuário que se desloque até a rede, mas a rede que passa a envolver os usuários e os 

objetos numa conexão generalizada” (LEMOS, 2005, p.2). 

O desenvolvimento da telefonia móvel acelerou o consumo de informação das mídias 

digitais. Na era das conexões, a rede transformou-se para que o usuário tenha acesso nos seus 

telefones, facilitando esse processo de consumo de informação. 

Essa nova forma de conexão está aumentando o consumo das informações nas redes 

de alta velocidade. Por isso, se faz necessário que cada ator da rede social digital absorva e 

desenvolva toda e qualquer informação com bastante cuidado e ouvindo todas as fontes 

necessárias, para que os conteúdos tenham fundamentos acertados, provocando assim o 

interesse da audiência nesses canais de comunicação, e também a fidelização desses leitores. 

É preciso saber se a novas e rápidas formas de fazer comunicação na cibercultura são 

eficientes e se estão cumprindo seu papel de informar devidamente os leitores. 

 



10 

A rapidez das mensagens e dos contatos permite um questionamento se o que está 
em jogo é um verdadeiro canal de comunicação, ou se esse tipo de contato seria 
apenas para trocas rápidas de informação, não caracterizando um verdadeiro 
processo comunicacional (LEMOS, 2005, p. 8). 
 

Além de todo esse avanço tecnológico não podemos esquecer o foco das mídias 

digitais blogs dentro dessa cibercultura, pois foram eles os popularizadores da explosão do 

consumo de informações de forma rápida e acessível, trazendo para os leitores novas formas 

de comunicar, com um jeito mais descontraído, com uma linguagem mais informal, 

assumindo um papel relevante no processo de produção de conteúdo especializado, como é o 

caso dos blogs de moda. 

Como é possível ver, essas novas ferramentas de comunicação promovem novas 

formas de relacionamento, interação e participação. A cibercultura proporciona o surgimento 

dessas relações mediadas pelas tecnologias. “O ciberespaço é o novo meio de comunicação 

que surge da interconexão mundial dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 17). 

Esse espaço de comunicação aberto, mediado por computadores e tantas outras 

tecnologias aumenta os avanços de conteúdo, proporcionando também o aumento do interesse 

por parte dos leitores. Essa popularização da comunicação facilitou e tornou mais conhecido o 

termo ciberespaço. 

Essa cultura contemporânea mediada por tecnologias evidencia uma civilização de 

“telepresença”, trazendo para a realidade virtual aspectos do convívio cotidiano. Isso insere as 

pessoas envolvidas numa bolha de comunicação tecnológica e interativa. Assim vão se 

formando comunidades virtuais de conhecimentos e interesses comuns, tanto dos autores, 

quanto dos leitores. 

Pierre Lévy (1999) cita que mesmo sendo um convívio online, esse processo está 

longe de ser construído sem emoções. Mas que essas relações, além de dentro da Internet, 

podem ser também extensões de encontros físicos. 

Lemos (2003) afirma que temos a nossa disposição cada vez mais informações, e 

prova disso é a Internet. Mas devemos insistir por garantias de acesso a todos, pois só assim o 

processo se completará de forma eficaz. Condição fundamental para existir um real aumento 

dos usos e consumos dos materiais digitais. 

“As práticas comunicacionais da cibercultura são inúmeras” (LEMOS, 2003, p.5). E 

diante de toda essa diversidade é possível encontrar conteúdos para todos os tipos de públicos. 

E ainda dentro desse ciberespaço podemos encontrar maneiras para aprimorar as relações 

sociais, seja com outras pessoas ou como o mundo da Internet. 
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Essas novas formas de relacionamentos sociais contam com a presença da liberação do 

pólo de emissão. Uma das leis da cibercultura. Essa liberação compreende a liberdade de 

vozes e discursos que, anterior a essas evoluções, estavam impedidos de serem reproduzidos. 

Por isso, essa cultura de novas tecnologias tem papel tão importante na evolução e produção 

de conteúdos. 

As evoluções das tecnologias e as possibilidades de interatividade favoreceram essa lei 

da cibercultura. A liberação do pólo de emissão entrou em favor dos leitores ativos no 

processo produtivo de informações, liberando as vozes desses mesmos leitores, pois 

antigamente o discurso estava somente nas mãos de quem as produziam. “As diversas 

manifestações socioculturais contemporâneas mostram que o que está em jogo com o excesso 

de informação nada mais é do que a emergência de vozes e discursos anteriormente 

reprimidos pela edição de informações pelo mass media” (LEMOS, 2003, p.9). 

A cibercultura representa a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. 

A evolução tecnológica se faz presente, e vai continuar fazendo, promovendo assim, muitos 

outros avanços. Segundo André Lemos (2005), a luta agora é pela democratização dos 

avanços das tecnologias de rede sem fio gratuitas. Pois, se hoje onde existe alguma restrição 

nessa forma de utilização da Internet o consumo já é acelerado, com a liberação desse serviço 

o consumo irá aumentar de forma ostensiva, atingindo com ainda mais força o papel da 

comunicação de massa. 

 

1.1 PRODUÇÃO AMADORA DE NICHO 

 

A cultura dos nichos hoje está ganhado força e se popularizando. Nichos reunidos 

podem formar um mercado significativo, trazendo para o público, conteúdos relevantes para o 

processo de informação. As novas formas de publicação, compartilhamento e alinhamento das 

informações contribuíram para um aumento na qualidade dos serviços, abrindo as portas para 

uma nova era da Internet, informação em tempo real e de forma simples, mas com conteúdos 

pensados e apurados. 

Devido a isso, o processo de trabalho coletivo, produção e circulação de informações 

se popularizaram, ajudando os materiais disponíveis na rede a terem um ganho de audiência. 

Essa popularização abriu espaço para muitas pessoas se focarem em nichos específicos. No 

caso desta pesquisa os blogs. 
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A ideia de nicho específico é a determinação ou delimitação de um foco específico de 

consumo dentro de um segmento. Blogs com nichos específicos têm mais chances de se 

manterem no mercado, pelo simples fato de se especializarem em determinado assunto, 

atraindo assim um público de interesses comuns. “O resultado é mais um exemplo da 

necessidade de agregar grandes audiências em áreas geográficas limitadas” (ANDERSON, 

2006, p. 17). 

Segundo o mesmo autor, nichos específicos são partes da “cauda longa”, o 

prolongamento inferior é superior à cabeça, e esses segmentos de público ou consumo 

evidenciam ainda mais as curvas dessa cauda, gerando um movimento concentrado de público 

com interesses comuns, sendo assim, as formas e o consumo são de grande audiência e esse 

processo pode formar um grande mercado de influência. Se não influência, talvez referência. 

Diante disso, o abastecimento das informações é cada vez superior ao de outras épocas. Para 

Anderson (2006), a distribuição e o varejo online, estão ingressando no mundo da abundância 

e assim, conquistando mais público. 

O autor ainda cita algumas observações sobre o tema. Questões ligadas a variedades 

de caudas existentes, onde afirma que podem ser muito maior do que supomos, pois existem 

nichos para todos os tipos de consumo. Outro ponto seria a economia das caudas longas, para 

Anderson (2006) elas são economicamente viáveis e juntos esses nichos podem formar 

mercados significativos de consumo. 

Os nichos podem chegar a centenas de gêneros, dos mais diversos assuntos, para os 

mais diversos públicos. Mas é preciso ter cuidado com o material que irá ser consumido na 

rede. Dentro desses nichos existe bastante lixo. Mas no mundo online é possível selecionar 

aquilo que realmente interessa para cada um. 

O fenômeno da Internet favoreceu o aparecimento da “cauda longa”, as possibilidades 

e inovações na forma de comunicar abriram espaço para nichos e esses por sua vez, se 

tornaram formadores de opiniões, ampliando o poder de transmissão de informações e 

contribuindo para mais evoluções no consumo de mídias. Segundo Anderson (2006): 

 

Essas inovações surgiram e evoluíram ao longo de décadas. A contribuição da 
internet foi criar condições para que as empresas entrelaçassem esses tipos de 
melhorias de maneira a ampliar seu poder e estender seu alcance. Em outras 
palavras, a web unificou os elementos s de uma revolução na cadeia de suprimentos 
que vinha fermentando havia décadas (ANDERSON, 2006, p. 39). 

 

Sendo assim, os produtos de nichos têm suas maneiras de encontrar seu público, 

utilizando diversos recursos e revelando para o consumidor interesses em comum, 
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possibilitando a retirada das barreiras que interferem na comunicação. Mas mesmo com 

maneiras para atrair o público, quem realmente seleciona o que é relevante são os leitores, na 

maioria das vezes utilizando a afinidade como ponto de partida. Para Anderson (2006), todos 

os consumidores devem arrumar maneiras para encontrar os nichos que liguem às suas 

necessidades e interesses particulares. Essa seleção é capaz de estimular a demanda ao longo 

da cauda. 

A seleção de nichos pode ser um processo demorado, pois será preciso acontecer uma 

afinidade com o assunto para depois gerar uma relação de consumo do material produzido, e, 

ainda mais na frente, acontecer o feedback para a concretização do processo comunicacional 

integrado pelo autor e leitor dessa mídia digital. Somente assim, com essa seleção de 

interesses comuns, será possível localizar o nicho específico de cada consumidor. 

Tantos são os produtos em nichos que aglomerados podem ter papel relevante e talvez 

disputar a atenção dos consumidores de mídias mais antigas. Mas esse novo tipo de referência 

de informação leva algumas vantagens em relação às outras mídias, como, por exemplo, sua 

interatividade, que leva à possibilidade de utilizar, ao mesmo tempo, texto, imagem e som, 

bem como, o ponto crucial, a instantaneidade dos conteúdos. 

Mesmo que essa produção de conteúdo seja amadora, o grande público se interessa e 

procura essa nova forma de captação de informação, mesmo que não seja escrita por pessoas 

altamente qualificadas para esse fim. Esse movimento de tantas ofertas inserida na Internet só 

faz crescer cada dia mais a cauda do consumo de mídias digitais, favorecendo o aparecimento 

de mais nichos específicos: 

 

A cauda longa nada mais é que escolha infinita. Distribuição abundante e barata 
significa variedade farta, acessível e ilimitada – o que, por sua vez, quer dizer que o 
público tende a distribuir-se de maneira tão dispersas quanto as escolhas. Sob a 
perspectiva da mídia e da indústria do entretenimento dominantes, essa situação se 
assemelha a uma batalha entre os meios de comunicação tradicionais e a internet. 
Mas o problema é que, quando as pessoas deslocam sua atenção para os veículos 
online, elas não só migram de um meio para o outro, mas também simplesmente se 
dispersam entre inúmeras ofertas (ANDERSON, 2006, p. 179). 

 

A proliferação da “cauda longa” está também na moda, com os usos e consumos de 

blogs. Dentre tantos, os nichos específicos voltados para o universo feminino são alguns dos 

que mais se expandem e se preocupam em satisfazer seus leitores, oferecendo mais conteúdo 

em tempo real e atendendo às necessidades desses leitores. 

O consumo desse material especializado voltado para o público feminino teve início 

com as revistas femininas escritas por homens. Na época, esse material ainda era para poucas 
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mulheres, pois muitas ainda não sabiam ler. A evolução dessas publicações aconteceu junto 

com os avanços das indústrias de cosméticos. A partir disso, os impressos também se 

reinventaram nas mídias digitais, e com os altos avanços tecnológicos desses meios de 

comunicação, a moda começou a se tornar mais democrática e acessível. Uma nova etapa 

surgiu na forma de comunicar, os veículos de comunicação e informação para as mulheres 

tomaram seu lugar no topo das mídias especializadas, como será visto e melhor entendido o 

capítulo 2.1, que trata de imprensa feminina e blogs de moda. 
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2 BLOGS 

 

Os blogs ou weblogs funcionavam inicialmente como sítios coletores de links para 

outros sítios dentro da rede. Textos ou hipertextos interligados e executados na “rede de 

alcance mundial”. Seu objetivo inicial era organizar arquivos de referências interessantes. 

Quanto ao seu formato, uma das apropriações é ser projetado como forma de diário, 

em ordem cronológica e com atualizações freqüentes. Um espaço privado que se abre para o 

público. Segundo Denise Schittine (2004), a opacidade da tela permite ao autor do escrito 

íntimo encontrar seus semelhantes sem que para isso precise de um contato pessoal. O blog 

normalmente é uma personalização do autor através do que é definido para publicação, isso 

fortalece a expressão individual em público. 

Apesar dessa figura individual moderna vista dentro dos diários íntimos, esses autores 

ao mesmo tempo em que procuram a privacidade, desejam que seus escritos se tornem 

públicos e sejam vistos por diversos leitores, pois assim a cada texto, a audiência pode vir a 

aumentar, tornando o blog conhecido e possivelmente mais procurado, mas mantendo o 

princípio objetivo de não existir um contato pessoal. Schittine (2004) diz que: 

 

É essa “intimidade sob medida” que os diaristas virtuais buscam. As confissões são 
feitas, em rede, para desconhecidos. Mas a aproximação só é feita quando as 
afinidades reais aparecem. O blogueiro que está exposto ao público recebe críticas, 
mas não precisa conviver (no sentido literal) com elas (SCHITTINE, 2004, p.64). 

 

Para Adriana Amaral, Raquel Recuero e Sandra Montardo (2009, p.34), “a expressão 

de individualidade dos blogs ou weblogs é tomada como qualidade da apropriação: blogs são 

pessoais. Eles permitem que as pessoas expressem opiniões e proporcionem um espaço 

pessoal protegido”. O uso de blogs é apontado como a utilização mais popular do modo de 

expressar a identidade de cada autor, nesse caso, identidade online. 

Passadas essas ideias, os blogs vêm ganhando a legitimidade necessária para se 

tornarem veículos confiáveis e assim ganham a confiança de seus leitores que ser tornam 

freqüentadores assíduos desses sites. Assim, segundo Träsel (2009, p. 97), se firmou a 

“disseminação desse formato por websites corporativos, projetos de marketing, assessoria de 

imprensa, institucional”, e por tantos outros veículos de comunicação que decidiram estar 

também dentro dessa rede. 

No início os blogs foram marcados como importante ferramenta informativa 

complementar para os meios de comunicação tradicionais, a nova era da Internet só contribuiu 
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para o aumento e procura desse veículo de comunicação, ferramenta midiática que 

potencializou a interatividade dos leitores. Esse formato particular dos blogs frequentemente 

atualizados traz para o público uma mídia diferente de tantas outras, pois esse caráter social 

que ele proporciona através de textos e comentários, o torna mais interativo, assim chamando 

atenção do público. 

Em tempos de altos avanços tecnológicos essa interatividade é o estimulo necessário 

para o mundo da Internet. Os usuários não querem ser mais somente leitores. De alguma 

forma, participar tornou-se uma das ações mais procuradas dentro desse meio, onde os sites 

buscam formas e maneiras de oferecer para o seu público espaço para participação. 

Para os autores, esse feedback do público é muito importante. Assim é possível 

entender de que maneira o conteúdo postado está sendo consumido e debatido pelos leitores. 

Segundo Bardoel e Deuze apud Mielniczuk (2000), a notícia online possui a habilidade de 

fazer com que o leitor/usuário sinta-se integrado ao processo, isso mostra o interesse pela 

participação e pelo conteúdo. Essa é uma das formas de tentar descobrir como esse tipo de 

conteúdo afeta a sociedade, se existe ou não uma preocupação com o que circula nas mídias, 

se realmente o leitor acompanha, questiona ou é influenciado por determinadas ações. 

Somente assim se tem a possibilidade de saber ou tentar entender se o trabalho feito está se 

fazendo presente da forma correta. 

Diante dessa grande procura pelos blogs é possível citar também a migração de 

jornalistas por formação para dentro dessa rede, onde a ideia de conexão em tempo real atrai 

diversos olhares, possibilitando assim uma visibilidade maior para esses profissionais, e 

colocando-os em contato direto com seus leitores, onde em muitos casos passam ser também 

colaboradores. A possibilidade de manter um contato direto entre autores e leitores torna essa 

prática agradável e dinâmica, fazendo com que o leitor se torne frequentador assíduo, criando 

assim uma rotina diária na Internet, passando por conteúdos filtrados a partir do seu interesse. 

Para Santaella (2003, p. 27), “devido à multiplicação de mensagens e fontes, a própria 

audiência torna-se mais seletiva. A audiência tende a escolher suas mensagens, assim 

aprofundando sua segmentação, intensificando o relacionamento individual entre emissor e 

receptor”. 

Essa nova forma de escrever é realizada com a ajuda de inúmeras possibilidades 

tecnológicas, que segundo Luciana Mielniczuk (2003), seria a mais abrangente de todas, pois 

implica na possibilidade de uso conjunto de dados em diferentes formatos: texto, som e 

imagem. Com as várias plataformas disponíveis na Internet, todos podem contribuir, tornando 
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os dados potencializados e com isso uma autoria ampliada, como é possível ver nos canais de 

softwares colaborativos, que permitem a edição coletiva de documentos. Esse tipo de 

jornalismo busca uma melhor qualidade de informações postadas. 

Essas variáveis existentes nos blogs através de tantos recursos fazem com que essa 

mídia permaneça forte no mercado. Amaral (2009), afirma que: 

 

Percebe-se a versatilidade do blog em ser apropriado para as mais variadas tarefas 
como a principal justificativa para a sua surpreendente permanência na web depois 
de mais de uma década de seu surgimento. Deve-se concordar que dez anos é uma 
eternidade quando se trata de tecnologia web. (AMARAL, 2009, p.23) 

 

Assim, essa forma de escrita abre espaço para uma dinâmica forma de informação, ao 

mesmo tempo em que é necessário fazer-se respeitar e manter a credibilidade, abrir espaço 

para o leitor participar do processo de construção da informação é indispensável. Segundo 

Palacios e Munhoz (2007, p. 17), “é impossível a grande mídia dar as costas à informação que 

vai sendo produzida pelo cidadão comum”. 

Além de lido e ouvido, agora é possível que o jornalismo também seja acessado. Para 

Ribas, de acordo com Ignácio Ramonet apud Le Meur (2007, p.164), em artigo publicado no 

jornal francês Le Monde: “O fenômeno dos blogs vem demonstrando que muitos leitores 

preferem a subjetividade e a parcialidade assumida dos blogueiros as falsas objetividades e 

imparcialidades da imprensa”. 

Diante dessa procura os blogs ganharam força, mostrando que podem sim ser fontes 

confiáveis e de conteúdo frequente e especializado. Nesse mundo dos blogs especializados 

entramos em um grande nicho voltado como diário para o universo feminino. Para Schittine 

(2004), “o diário na Internet vem assumir o pecado da vaidade no escrito íntimo. Ele é a prova 

de que o diarista pretende falar sobre si mesmo e espera que um grupo de pessoas se interesse 

e goste do assunto” (SCHITTINE, 2004, p. 229). 

Para esse envolvimento, o contrato de cumplicidade é importante. Autor e leitor 

afinados pelos mesmos interesses. Esse trato acontece a partir dos assuntos postados nos 

blogs. Ainda segundo Schittine (2004), confiança e sinceridade são valores que asseguram o 

funcionamento dessa estrutura. O leitor cada vez mais procura confiar e se identificar nas 

palavras postadas em seu diário íntimo preferido, e isso se torna estímulo para a leitura diária. 

Além disso, esse diário também funciona como memória dos pensamentos do autor. 

Diferentemente das escritas no papel, os relatos através do computador permitem que, mesmo 

com o passar dos tempos esses documentos não se percam. Segundo Schitinne (2004): 
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Ao contrário do que se possa pensar, o fato de o indivíduo se preocupar tanto com a 
possibilidade de perder suas notas biográficas só faz com que ele cada vez mais 
confie sua vida pessoal a uma máquina que, na verdade, é um armazenador artificial 
de memória (SCHITTINE, 2004, p.134). 

 

 Essa nova forma de armazenamento de pensamentos proporciona qualidade em 

possíveis pesquisas de referências, fazendo com que, mesmo que o blog exista há algum 

tempo, a cumplicidade apareça através da procura de conteúdo independente do tempo que 

aconteça a pesquisa. Em blogs com temas específicos essa cumplicidade talvez seja mais fácil 

de acontecer, pois a audiência acontece devido ao interesse pelo assunto definido, nesse caso 

o universo feminino. Os motivos e curiosidades de mais diferentes tipos levam os leitores a 

acessar cada vez mais os blogs fazendo com que a comunidade dos “blogueiros” estude cada 

dia mais e mais sobre o tema para que essa ligação se torne de forte cumplicidade. 

Essa mídia independente veio para fornecer e promover informação de livre 

pensamento e está se tornando cada dia mais especializada, afinando os laços dessa 

cumplicidade e aprimorando os conceitos para assim de muitas maneiras gerar referências e 

inspiração para os leitores. Segundo Amaral (2009): 

 

Blogs não são apenas ferramentas caracterizadas pelo seu produto: são formas de 
publicação apropriadas pelos seus usuários como forma de expressão. Mesmo os 
blogs que não são especificamente opinativos contêm na sua escolha de links, de 
textos para publicar, seu autor espelhado nessas escolhas (AMARAL, 2009, p.35). 

 

Os blogs temáticos de moda e sapatos voltados para o público feminino vêm 

movimentando um grande mercado, onde várias marcas acreditam e investem em anúncios, 

chamando assim a atenção de muitas leitoras. E isso fortalece ainda mais esse mundo da 

Internet, pois além do foco voltado para essa mídia, agora com esses investimentos e anúncios 

o consumo anda ainda mais ao lado dos blogs. 

 

2.1 BLOGS DE MODA 

 

Com os avanços da comunicação através da Internet, a notícia foi se remodelando, 

fazendo com que a informação fosse veiculada com a velocidade superior a de outras épocas, 

e assim multiplicada e propagada para muitos lugares e pessoas. Diante dessas evoluções a 

imprensa feminina, começou a desempenhar seu real papel. No começo, a imprensa era 

bastante artesanal e opinativa, mas mesmo assim a veículos femininos estavam ganhando seu 
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espaço, manteve-se e ainda se mantêm para um público forte. Assim começou a ganhar 

destaque, mulheres começaram a utilizar essa nova mídia como referência. 

Pensada como investimento, a publicação para mulheres tornou-se um produto de 

comunicação de massa e, para continuar forte no mercado, também precisou partir para a 

Internet, onde além de edições online das revistas femininas, blogs voltados para esse público 

ganharam força. 

O mercado de blogs temáticos cresce a cada dia. Nichos especializados têm maiores 

chances de se manterem firmes, devido à procura selecionada de conteúdo. Para Santaella 

(2003), a nova mídia determina um público segmentado, o que possibilita a blogs ter temas 

específicos, claramente definidos, onde será criada uma rede de discussão de interesses 

comuns.  

Assim, leitores de blogs contam com a possibilidade de filtrar conteúdos de acordo 

com seus interesses pessoais e também com a afinidade encontrada no texto. Ainda segundo 

Santaella (2003), a audiência tende a escolher suas mensagens, assim intensificando o 

relacionamento entre leitor e escritor. Essa prática fideliza esse público, que se torna leitor e 

frequentador diário. Dentro dessa comunicação, a moda se faz presente de forma que, além de 

representar classes sociais, comunica personalidade e estilo. Para Barnard (2003): 

 

Diariamente tomamos decisões sobre o status e o papel social das pessoas que 
encontramos, baseados no que elas estão vestindo: tratamos suas roupas como 
“hieróglifos sociais” que escondem, mesmo quando comunicam a posição social 
daquelas que as vestem. (BARNARD, 2003, p.24) 

 

Assim é possível dizer que a moda e a indumentária podem ser as formas mais 

significativas e compreendidas nas relações sociais entre pessoas. O que se veste pode dar 

forma, cor e seleção para as definições e distinções de classes sociais. Ainda segundo Barnard 

(2003,), roupas, moda ou indumentária, seriam meios ou canais pelos quais uma pessoa diria 

uma coisa a outra pessoa. Assim acontece nos blogs, itens de moda postados como referência 

servem para comunicar mensagens e pensamentos que autores pretendem informar aos seus 

leitores, mostrando seus interesses e assim inserindo sua identidade dentro de suas mídias 

digitais. 

Essa personalização dos blogs vem de cada autor, expressa em cada publicação, 

mostrando seus interesses, questionamentos, objetivos e conquistas. Assim é possível ser feita 

uma construção de impressões que o blogueiro deseja expor. Essa comunicação mediada pelo 

computador de acordo com interesses definidos favorece a socialização, nesse caso online, 
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das pessoas envolvidas nesse processo. Para Adriana Amaral (2009), os blogs são ferramentas 

de comunicação que geram interações sociais, definidas a partir dos desejos similares. 

A criação e alimentação dos blogs, embora seja pessoal, deve ser pensada em função 

dos olhares do público. Assuntos íntimos podem ser expostos, mas sempre deve haver uma 

maneira de interessar os leitores. Em blogs de moda não é diferente, o gosto pessoal do autor 

quase sempre está presente, afinal de contas blogs são pessoais, mas esse gosto pessoal 

também contém resquício dos desejos e interesses de quem os acompanha. Por isso o 

momento em que é preciso definir uma segmentação não é fácil, pois, dependendo do autor, 

podem-se apresentar várias faces de um mesmo assunto, e depende-se também da 

interpretação de cada leitor. Essa sintonia de pensamentos ajuda a criar redes de interesses 

comuns. 

Para esse contato e sintonia a frequente atualização e uma linguagem informal são 

indispensáveis, e isso a Internet e os blogs possibilitam. Para Schittine (2004, p. 155), o 

diarista virtual precisa ser constante na alimentação dos posts, assim “o texto rápido e em 

cápsulas serve também para prender a atenção do leitor”. 

Diante de grande repercussão com os blogs de moda, esse hobby virou um forte 

mercado de referências para quem procura sobre o tema. E, além disso, passou a ter 

investimentos de grandes empresas que estão de olho nesse público. Blogs de moda na 

atualidade servem como guia de estilos e estão também ligados ao consumo de moda, 

servindo de referência em possíveis compras e atraindo patrocinadores para mídias digitais. 

O que é preciso deixar claro é que mesmo com a complexidade de tantas novas 

tendências, a moda precisa de um toque particular de cada um, o que é permitido nessa escrita 

íntima dentro dos blogs de moda. Pode-se dizer que a moda é muito familiar, afinal todos os 

dias fazemos moda, mas é também bastante desconhecida e misteriosa, já que a todo 

momento novas tendências são lançadas, por isso a procura constante por referências dentro 

dos blogs especializados.  

Segundo Guillaume Erner (2005, p. 104), “designa-se sob o nome de tendência 

qualquer fenômeno de polarização pelo qual um mesmo objeto, seduz simultaneamente um 

grande número de pessoas”. Mas mesmo com a sedução de tantas pessoas, tendência não 

necessariamente será a moda desejada por todos os leitores de blogs. Essa é uma questão 

pessoal, onde irá gerar uma discussão sobre interesses comuns, no melhor sentido do termo, 

sobre a dúvida de a moda ser ou não somente a última tendência. Esse tom pessoal de blogs 

de moda faz com que a autor fale diretamente com seu leitor, sendo assim, é importante 
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considerar que mesmo sendo um veículo de comunicação que integra diversas pessoas, faz-se 

necessário que o leitor sinta a escrita diretamente para ele, como uma conversa íntima. 

O desenvolvimento da Internet é muito mais representativo em todo processo 

comunicacional do que a própria moda. Mas aliados, esses dois pontos são uma forte 

influência para quem está diante do computador. Novidades postadas constantemente 

alimentam não só blogs, mas também mentes que estão à procura de material específico, 

prontas para consumirem moda. Uma vez que não usamos palavras para descrever estilos, 

além da descrição visual a escrita em nichos especializados em moda consegue transmitir a 

ideia necessária para que a referência seja captada e utilizada da melhor forma por cada 

leitor/consumidor. 

Como as novidades no mercado da moda são frequentes, fica fácil acessar sempre esse 

material nos blogs. Os blogueiros da atualidade estão cada vez mais especializados no 

assunto. Por intermédio dos novos meios de comunicação a moda consumada tornou-se mais 

democrática, mesmo que muito mais em leitura, é visível que esse mercado aumenta a cada 

dia. 

Esse é o objetivo de quem escreve em blogs, com uma escrita informal e o tom de 

diálogo, a escrita precisa ser consumida em modo gradativo. Com a Internet, materiais 

especializados têm a possibilidade de serem escritos sem formalidades, em blocos e 

interligados a outras informações, isso faz com eles sejam únicos. Para Denise Schittine 

(2003, p. 157) assim, “o blog transforma-se então num grande quebra-cabeça que, ao ter as 

peças reunidas, revela a identidade daquele que o gerou”. 

Essa mídia é caracterizada pela personalidade de seus autores, a cada informação 

postada é inserido ali uma forma diferente de transmitir. Cada postagem recebe um pouco dos 

sentimentos de quem a escreve. Assim como a moda de cada pessoa, que é adaptada à 

personalidade e aos gostos de quem está usando as informações. 

Informações essas que são retiradas como referências desses diários virtuais 

especializados em moda. Para muitos autores esse contato com o leitor é a parte mais 

agradável do processo de produção do conteúdo, que precisa ser atualizado com regularidade 

para que esse vínculo seja mantido de forma interessante para as duas partes envolvidas. Para 

Schittine (2004, p. 185), “o blogueiro precisa estar sempre se atualizando – qualquer período 

sem escrever pode diminuir o número de leitores e a sua fidelidade”. Outro ponto crucial, 

além das atualizações, é a atenção aos leitores, que afina ainda mais os laços de produção e 

consumo dos materiais postados. Ainda segundo a autora Denise Schittine (2004, p. 185), 
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“muitos acham fundamental o hábito de responder com carinho a todas as perguntas e 

comentários do leitor para que este sinta que está recebendo a devida atenção”. 

Esse feedback é necessário para as duas partes, assim, é criado uma rotina de produção 

e de acessos constantes. Ana Paula de Miranda (2008) diz que: 

 

Nesse mundo moderno é fundamental que tudo se comunique. A dinâmica da 
sociedade moderna se movimenta em torno da comunicação e dos valores 
disseminados por ela mediante os símbolos construídos e compartilhados... Para que 
o ato de comunicação seja completo, o receptor deve enviar o feedback para o 
emissor (MIRANDA, 2008, p.23). 

 

O sistema de moda demanda interação social. Essa moda se traduz visivelmente 

através dos computadores, para daí em diante ser ampliada para um consumo real e concreto. 

“A natureza da moda mudou, assim como as maneiras pelas quais as pessoas respondem a 

ela”, (CRANE, 2006, p. 29). 
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3 USOS E CONSUMOS DE MÍDIAS DIGITAIS 

 

Com a popularização da Internet, hoje o consumo de mídias digitais cresceu de forma 

grandiosa, mostrando que além do impresso, grandes veículos estão atentos a esse mercado. 

Sendo assim, a alimentação deste segmento é constante, para que não exista possibilidade de 

não envolver ou não atrair o leitor. Mas não somente grandes veículos estão na rede, os blogs 

estão se fazendo cada vez mais presentes para os leitores. A facilidade de participar dentro 

dessa mídia atrai olhares distintos. E, além disso, a relação de proximidade com os autores 

torna o processo interativo e mais interessante. A possibilidade de interação direta com o 

produtor de notícias é um forte trunfo das mídias digitais. 

Essa comunicação entre autor e leitor é necessária para que possa ser feita a 

verificação de conteúdo, se ele se faz presente da melhor maneira, se é consumido com o 

objetivo certo. A comunicação é intencional, especialmente quando a proposta é persuadir, 

negociação em que as mensagens são trocadas na expectativa de respostas mútuas, conforme 

cita Ana Paula de Miranda (2008). 

Entre tantos, um dos pontos mais fortes dessas mídias digitais é a navegação livre, 

onde o leitor não é obrigado a seguir regras de leitura em textos compactos. Canavilhas 

(2001) diz que, a possibilidade de conduzir a própria leitura revela uma tendência do leitor 

para assumir um papel proativo na notícia. A possibilidade de integrar, na mesma mídia, 

vídeo, som e imagem e a participação do leitor aumenta o interesse por essa nova forma de 

informação.  

A grande produtividade de materiais para a alimentação das mídias digitais favorece o 

aumento da procura por conteúdo especializado, esse aumento de produção atrai os leitores e 

fazem com que os mesmos se interessem cada vez mais por esse veículo de informação rápida 

e acessível. Essa grande produção de conteúdo força os autores desses materiais a se 

empenharem sempre mais para que os conteúdos sejam redigidos com o melhor da 

informação. Dessa forma, será possível atrair os leitores para depois seduzi-los buscando 

tornar esse leitor um frequentador assíduo. “A sociedade de consumo é caracterizada pela 

abundância de ofertas, pelo grande poder exercido pelos meios de comunicação de massa”, 

afirma Peres (2007, p. 11). 

Nessa sociedade entupida de informação e atraída pela agilidade da Internet, faz-se 

necessário utilizar filtros nos conteúdos. Assim, utilizando essa pesquisa seletiva, serão 

extraídos somente os conteúdos com credibilidade e também os definidos pelo gosto pessoal 
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de cada leitor. “Conhecer mais do outro e estabelecer com ele uma cumplicidade podem ser o 

segundo passo para um leitor que começou apenas por curiosidade”, afirma Schittine (2004, 

p. 87). A partir disso, cabe ao autor de cada blog encantar e atrair cada leitor. 

Acreditando que cada leitor se sinta mais seguro com suas escolhas de conteúdo a 

partir do envolvimento e da sedução, o processo de feedback é quase que certo, aumentando a 

popularidade desses canais de comunicação. Para Lipovetsky (1989): 

 

A comunicação midiática ordena-se sob a lei da sedução e do divertimento, é 
reestruturada implacavelmente pelo processo de moda porque aí reina a lei das 
sondagens, a corrida às contagens de audiência. Na medida em que a mídia caminha 
segundo as sondagens, o processo de sedução reina soberano. A república das 
sondagens não faz se não acentuar a soberania da moda na mídia (LIPOVETSKY, 
1989, p. 231). 

 

Esse retorno é fundamental para provocar cada vez mais estímulos nos escritores dos 

diários íntimos. Porque assim, mais do que nunca, as motivações para o desenvolvimento das 

informações serão mais bem aproveitadas. Schittine (2004) cita que o exercício de 

aproximação entre o autor e o leitor funciona como um estímulo para a leitura diária, 

característica que só é possível graças à alimentação frequente de conteúdo. 

Mas é preciso estar atento ao que acontece de novo, porque diante de tantas novas 

tecnologias, esse mundo virtual se renova de uma forma cada vez mais veloz, e 

constantemente os leitores são tentados por novas formas de consumo digital nos mais 

diversos segmentos dentro da rede: 

 

Diariamente, o consumidor sofre diversas influências, que podem ser divididas em 
psicológicas – suas motivações, necessidades, desejos, traços de personalidade, 
percepções e atitudes –, socioculturais – que compreendem seus hábitos, costumes, 
crenças, regras e modelos comportamentais – e pessoais – fatores demográficos 
como sexo, idade, profissão (PERES, 2007, p. 15). 

 

Será necessário estar em constante avanço, no sentido de estar acompanhando as 

novas tecnologias e atualizado por novas informações, para que esse leitor não se perca em 

outros tipos de consumo, podendo diminuir a audiência desse autor. A produção de consumo 

de mídias digitais está basicamente ligada à produção dos conteúdos. Nossa sociedade de 

consumo cresce a cada dia abrindo espaço para todos os tipos de leitores, interessados nos 

mais diversos assuntos inseridos dentro da Internet. 

Mesmo que existam muitos tipos de leitores/consumidores, faz-se necessário priorizar 

informações colhidas com responsabilidade e bastante apuração, para que a produção de 
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determinados conteúdos tenham credibilidade, assim fortalecendo os laços de ingestão desse 

material e dando preferência à fidelidade do conteúdo: 

 

As mudanças provocadas pela revolução digital foram tão impactantes que não é 
exagero dizer que o comportamento do consumidor pode ser dividido em antes e 
depois da Internet. Nunca tantas pessoas estiveram tão expostas a um volume tão 
grande de informações em um espaço tão curto de tempo, o que é evidenciado pelos 
baixos níveis de fidelidade às marcas e pelo ceticismo cada vez maior em relação à 
mensagem (PERES, 2007, p.18). 

 

Ainda segundo o mesmo autor, transformações de ordem sociológica, tecnológica e 

econômica modificam completamente as relações de consumo, formando assim um novo 

perfil de consumidor. Onde esse leitor/consumidor se torna mais crítico, selecionando cada 

vez mais os conteúdos utilizados dentro das mídias digitais. 

Pode-se dizer também que o aumento do consumo dessas mídias digitais se deve a 

inovação interativa recentemente instalada dentro desses canais de informações. Esse espaço, 

onde se encontra possibilidades de contato direto com o autor, encanta e aproxima mais e 

mais leitores, pois além da interação existe também a afinidade da escrita e interesses comuns 

aceleram o processo receptivo das novas informações. Para Santaella (2003): 

 

Devido à multiplicação de mensagens e fontes, a própria audiência torna-se mais 
seletiva. A audiência visada tende a escolher suas mensagens, assim aprofundando 
sua segmentação, intensificando o relacionamento individual entre o emissor e o 
receptor (SANTAELLA, 2003, p.27). 

 

Esse ato de consumir de modo acelerado mídias digitais faz parte da sociedade 

moderna em que vivemos. A estimulação do aumento de produção e consumo favorece o 

nivelamento da qualidade das informações introduzidas na Internet. Segundo Peres (2007), a 

sociedade do consumo, além de ser caracterizada pela abundância de ofertas e pelo grande 

poder exercido pelos meios de comunicação de massa, é também pelo desenvolvimento 

econômico. 

Toda essa produção de conteúdo se deve por inteiro aos autores que se permitiram 

desvendar essas novas mídias digitais, mas inevitavelmente o ponto fundamental desse 

processo são os leitores, que intensificam o consumo dessas informações, fazendo girar essa 

máquina de informações instantâneas. E, aliados, esses dois lados promovem o processo de 

produção de informação de modo intenso e bastante informativo, abrindo cada vez mais 

espaço para o consumo de determinados segmentos. 
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3.1 USOS E CONSUMOS DE MODA NAS REDES DIGITAIS 

 

A comunicação é um canal por onde se consegue evoluir em diversas questões, 

aprimorando os modos de pensamento, interesses e consequentemente hábitos e ações. Tudo 

comunica. Gestos, olhares e também o modo de se vestir. Assim, estamos sempre nos 

comunicando. É como algo intencional, com a roupa e o sapato, estamos passando para outros 

a nossa personalidade, o humor que estamos no dia. Diante de tantas possibilidades ligadas à 

moda e em relação ao seu uso, é necessário que existam referências para os leitores 

acompanharem esse processo. O acesso fácil ao conteúdo na Internet favorece o consumo e o 

entendimento desse conteúdo. 

A moda nas redes digitais está presente desta forma, usada para ser referência, 

inspiração. As consumidoras de moda e redes sociais fazem associações de referências entre 

moda e blogs. Esse mercado de consumo movimenta quase sempre esses dois lados. A cada 

dia, o consumo de moda aumenta com a diversidade de blogs que tratam do assunto. 

Moda e blogs fazem parte do processo de comunicação da sociedade moderna. Para 

Barnard (2003), esse dois pontos de comunicação são fenômenos: 

 

Fenômenos culturais, no sentido de que a cultura pode ser ela própria entendida 
como um sistema de significados, como as formas pelas quais as experiências, os 
valores e as crenças de uma sociedade se comunicam através dessas atividades 
(BARNARD, 2003, p. 49). 
 

Tanto a moda, como as redes digitais são objetos para se interagir socialmente, 

conforme Miranda (2008). Aliadas, essas ferramentas tornam-se referência para o consumo e 

com isso fidelizam seu leitor, assim se fortalecendo no mercado de consumo tanto de moda, 

quanto de acesso a blogs temáticos. 

Ainda, segundo Miranda (2008), as pessoas usam o ato de consumir como forma de 

comunicação, como expressão dos sentidos e personalidade. É como uma construção de perfil 

na sociedade, você é o que consome e esses produtos te levam para determinada classe, uma 

busca por integração social e ao mesmo tempo por uma individualidade. Mesmo querendo 

participar de redes sociais especializadas, se faz necessário adquirir uma personalidade 

individualista para que esse consumo de moda não fique com o mesmo conceito para todos, 

afinal moda também é pessoal. 

Essa moda pessoal pode abrir diversas possibilidades, uma delas é a interação com o 

mundo da moda. A imagem fotografada e utilizada nos blogs, com ou sem legendas, 
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desempenha papel fundamental. Essa manifestação instaura o desejo fundamental do autor, 

transparecer suas idéias, pensamentos, personalidade. Esses desejos normalmente conseguem 

atingir o objetivo proposto: fazer o leitor captar a mensagem, e da Internet partir para o 

consumo real. Seguindo com a autora Miranda (2008): 

 

A imagem como uma cena silenciosa ou com textos aparentemente sem vida, mas 
intensos, embora apresentados como composição, fisicamente estáticas, são capazes 
de contar, comunicar, transmitir uma idéia, um sentimento, utilizando 
essencialmente elementos visuais entrelaçados e estruturados, que necessariamente 
afetam que observa (MIRANDA, 2008, p. 46). 

 

Esse consumo de moda, por mais que pareça algo fútil, é bastante ativo e está presente 

de forma ostensiva na Internet. A aquisição desse consumo é uma forma de expressão 

individual, mesmo que as referências sejam as mesmas. O toque pessoal está presente na 

forma de vestir e expressar idéias e pensamentos. 

Ao lado dessas expressões de sentimentos, a importância social caminha num patamar 

igual ou talvez maior em níveis de necessidades. Para muitos essa necessidade social é como 

indicador de status, porque a moda, tanto em roupas, como em sapatos, define classe social, o 

que, para alguns, define também a forma de tratamento. Para Miranda (2008, p. 57), “o 

vestuário, é uma das mais visíveis formas de expressão das diferenças individuais, desse 

modo, as experiências de consumo anexadas aos significados particulares de compra são 

também baseadas no papel social”. 

Esse poder de se manter em determinada classe através do consumo de moda acontece 

também dentro da Internet. Isso é visível nos blogs de moda, é possível reconhecer classes de 

acordo com o que é postado nessas mídias. Malcolm Barnard (2003) cita que o 

relacionamento de uma pessoa com os meios de produção determina a classe social a que cada 

pessoa pertence. É nítido que vivemos em um mundo em que a indumentária nos divide na 

sociedade em classes. Essa forma de vestir compõe um perfil pessoal e também reflete a qual 

grupo essa pessoas pertence. 

Esse veículo de auto-expressão de sentimentos, por ser muito visualizado, tem forte 

poder de se infiltrar na mente das pessoas. Esses que estão à procura de moda e referências 

estão propícios a consumir. Essa busca pelo consumo de moda em locais especializados é 

comum no universo feminino, mas o que chama mais atenção é o consumo de objetos pelo o 

que ele representa como marca, satisfazendo mais o prazer social do que pessoal. Miranda 

(2008, p. 110) afirma que “a moda é consumo de símbolos, daí o interesse nas marcas como 

auxiliares e facilitadoras do processo de comunicação social”. 
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Hoje o mais importante no consumo de moda é o significado de cada produto, o que 

ele representa de que forma ele te colocará diante da sociedade. Ainda segundo Ana Paula de 

Miranda (2008, p. 111), “o valor dos produtos nas sociedades de consumo contemporâneas, 

transcende seu valor de uso [...] o que ele significa para nós, sobre nós e para os outros”. 

Esse aumento no consumo de moda na Internet só se espalhou com a ajuda das novas 

tecnologias. A Internet, como mídia de fácil acesso, facilitou o processo de consumir moda 

em rede. A partir do momento em que esse consumo é acelerado em forma de leitura, as 

pessoas interessadas nesse material começam a procurar muito mais referências e disso 

partem para o consumo concreto, inspiradas no que foi pesquisado nos conteúdos 

especializados. 

Esse conteúdo especializado facilita a procura de material e aumenta o consumo do 

mesmo. Leitores de blogs procuram esses canais pelo acesso fácil ao conteúdo. Ter um teor 

específico em determinado endereço, possibilita que esse leitor volte com mais frequência, 

criando assim uma rotina de acesso diário, atraindo outras pessoas com os mesmos 

pensamentos e fortalecendo o vínculo com o blog. Para Schittine (2004, p. 72), “num diário 

íntimo na Internet, a cumplicidade não se estabelece entre dois indivíduos, mas entre várias 

pessoas que formam uma confraria, um grupo enorme de gostos semelhantes com segredos 

em comum: o segredo de todos”. 

O consumo de moda na Internet muitas vezes pode parecer como regra para alguns, 

mas a verdade é que é preciso identificar entre tantas informações de que maneira essa moda 

consumida mais se adapta a cada usuário. Não é preciso que esse consumo seja levado tão a 

sério por todos. O importante é extrair o que mais se parece, ou que se assemelha com a 

personalidade de quem está interessado no assunto. Miranda (2008) diz que: 

 

As mulheres descrevem o processo de moda como ditador, autoritário, em que as 
regras são estabelecidas pelo sistema e todos devem obedecer e seguir para não 
cumprir a pena da exclusão social; mas também é visto como democrático no 
sentido de que cada um pode dar a sua contribuição para a moda ou usá-la da forma 
que melhor lhe aprouver, o sentido aqui recai sobre o direito da escolha 
(MIRANDA, 2008, p. 80). 

 

A possibilidade de poder escolher entre tantas informações o que mais lhe agrada, abre 

espaço para a busca selecionada de conteúdo. Dentro do mesmo tema, ter um leque de 

possibilidades atrai ainda mais o leitor, favorecendo o aumento de material, porque assim 

cada autor de conteúdo especializado passa a ter mais estímulo e motivação para poder 

escrever para o seu leitor. Essa comunicação entre autor e leitor mediado pelo computador 



29 

facilita a socialização de acordo com interesses comuns. Essa ligação por interesses comuns 

possibilita a produção de um melhor conteúdo. 

Essa fabricação de conteúdo especializado em moda alcança o objetivo de existir uma 

produção de material mais informal, descontraído, bem ao gosto do leitor, facilitando o 

consumo de moda nas redes digitais. Além dessa facilidade de consumo, a facilidade de 

atualizações frequentes é outro ponto forte para atrair leitores. 

O consumo de moda na Internet assume um papel de referência na vida dos leitores. 

Esses estímulos contribuem para formar a personalidade de cada um no modo de se vestir. 

Mesmo que a moda de cada um seja pessoal, quase sempre algum elemento é retirado dessas 

mídias especializadas, através de estudos, leituras e pesquisa. Para estar informada sobre o 

que está acontecendo nesse mundo onde a cada momento novas propostas são lançadas, é 

necessário bastante envolvimento com o assunto, segundo Miranda (2008), a busca pela 

informação e a demonstração de que está bem atualizada, também demonstra o envolvimento 

com o assunto, ou seja, é interessada em moda a ponto de estudar o assunto e ser uma 

especialista. 

Para quem utiliza blogs de moda como modelo em pesquisa de estilos, para incorporar 

ao menos um elemento do que está na moda, o envolvimento com o blog é como um 

compromisso diário. Esses acessos são resultados da confiança que o leitor tem no material 

que é postado pelo autor, assim essa busca por informação se torna constante e freqüente, pois 

esse consumidor de moda na rede não está disposto a perder tempo com material irrelevante. 

Ainda, segundo Miranda (2008, p. 84), “quando o envolvimento é alto, o consumidor se 

empenha para obter informações precisas sobre o produto e a marcar. Não está disposto a 

correr riscos”. Afinal de contas, toda essa pesquisa e busca por informações sobre a moda será 

incorporada ao estilo de cada leitor/consumidor. 

Nesse mundo de consumo de moda, mesmo que online, estar por dentro do que está 

acontecendo é estar em sintonia com o processo de renovação da moda. É estar ligado e 

fortalecendo a ligação com seu leitor, proporcionando a ele um conteúdo novo, cheio de 

informação e conhecimento pelo o que está acontecendo na moda. 

Esse desejo de possuir o novo, dessa moda que muda tão rápido, satisfaz os leitores, 

que se tornam consumidores de moda na rede. Esse furo de notícia agrada tanto o autor, 

quando o leitor, pois assim, os laços de consumo dos blogs entre essas duas partes estão cada 

vez mais fortes. E a partir desse consumo na rede, esse processo se torna real. Para Miranda 

(2008): 
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O que as mulheres querem realmente possuir quando consomem moda é ser 
admirada pelos outros; se sentir superior ao restante da humanidade para ser 
invejada... Que ela tenha algo que ninguém mais tem ou que é difícil de encontrar; e 
a sua individualidade, ou seja, sua personalidade, sua presença seja marcada com 
características e traços de caráter específico que a marca vai transferir (MIRANDA, 
2008, p.85). 

 

Esses pontos relacionados ao consumo são estimuladores do aumento de utilização de 

blogs de moda como referências no processo de formação de estilo de cada leitor. Ana Paula 

de Miranda (2008) cita que: 

 

A busca pela aquisição de identidade é a busca do “quem nós somos” e requer um 
grande investimento de eu, ou seja, na sociedade de consumo as pessoas têm uma 
ação dupla, a de desconstruir o velho eu e reconstruir a partir desses pedaços um 
novo eu reestruturado (MIRANDA, 2008, p. 110). 

 

O sentimento de possuir algo novo e de conhecimento geral, como acontece com a 

moda, faz com que os leitores desses materiais especializados busquem esse consumo de 

moda na rede mais do que qualquer outra coisa, pois como já foi dito, além de formar classes 

sociais, esses materiais se incorporam ao estilo e personalidade de cada leitor, formando 

conceitos e firmando identidades, onde todas essas características unidas fazem parte do 

processo de comunicação social de fazer e transmitir a moda e o seu consumo. 

 

3.2 CONSUMO DE LUXO NA INTERNET 

 

O luxo1 é uma maneira de satisfazer nossas fantasias. Alguns acreditam que a ideia do 

luxo é o supérfluo, o que não é necessário. Satisfazer-se com o luxo é ostentar seu valor de 

investimento patrimonial, mas o que na verdade atrai pessoas para esse mercado tão restrito é 

a sensação que ele proporciona. Compra-se não o objeto, mas sim o que ele representa. É 

como sair da linha material para a mental. Os desejos, sentidos e sensações mexem com o 

íntimo e movem esse mercado luxuoso. 

Para Lipovetsky, (2005), junto a esse consumo de luxo as sensações e emoções sempre 

estão presentes. É preciso que as marcas invistam em sedução, mexendo com o íntimo de cada 

pessoa. O prazer diante do objeto é o que pode definir a compra, é preciso também fazer 

                                                           
1 O luxo foi inserido neste trabalho pois a autora do blog utiliza sapatos de marcas famosas como Chanel, Prada, 
Christian Louboutin e outros. 



31 

experimentar. A ideia do luxo é a do refinamento, da sutileza e da busca de perfeição, para 

que o consumidor se sinta encantado, aflorando o desejo pelo produto. 

Para muitos, o luxo é escasso e caro, é quase um investimento, vem ligado ao 

consumo. Miranda (2008) diz que as mulheres associam as palavras moda e luxo com 

identidade, como apresentação do eu para o outro. Essa linguagem visual classifica padrões. 

Neste quesito a moda deixa de ser um processo democrático para virar ditador, onde as 

regras são estabelecidas pelo sistema. A reprise de atitude em certo ponto não está ligada 

somente à identidade ou personalidade de cada um, mas sim às suas posses. Ainda segundo a 

autora, a auto-estima de se sentir aceita dentro desses padrões de consumo é um processo de 

afirmação, de se sentir realizada. 

Castarède (2005), diz que o “luxo é uma válvula de escape tão indispensável à 

atividade humana quanto o repouso”. A visão do luxo como nossas fantasias é o que o torna 

necessário. O processo de interação e recepção de moda e luxo pelas redes digitais só aumenta 

o crescimento dessa plataforma de comunicação. Para entender essas questões é preciso 

entender se existe ou não o uso dessas redes sociais como forma de uma influência dentro 

desse processo de consumo. 

Miranda (2008) cita em seu texto que a proposta é persuadir o leitor. É como algo 

intencional, mulheres querem realmente possuir quando consomem material de moda seja em 

mídias impressas ou em mídias digitais. E para que esse produto se torne luxo, mesmo 

falando em qualidade ou confiabilidade, esse sucesso depende na maioria das vezes da sua 

aparência, da apresentação, da embalagem, como uma leitura visual. São esses pontos que 

seduzem e fazem o consumo acontecer, encantando o leitor. 

Esse mundo de moda e luxo na Internet está atraindo também os olhares de 

investidores/patrocinadores. Dessa forma, cada vez mais a qualidade do material aumenta e, 

com isso, a procura por parte dos leitores também aumenta. Ainda segundo a autora, as 

mulheres buscam no consumo de moda mais do que a mudança estética. Essa moda e luxo são 

tidos como símbolos de um processo de comunicação social, e isso acontece dentro dos blogs. 

Essa capacidade simbólica se transforma em mito, fazendo com que o consumidor não 

compre o objeto em si, mas sua narrativa e o que ele representa. Diversos produtos 

conseguem se relançar no mercado com uma melhor venda depois de mudanças estéticas 

luxuosas. Lipovetsky (1989, p. 164) cita que “modificações freqüentes na estética dos objetos 

são um correlato do novo lugar atribuído à sedução”. 
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O valor de uso de certos produtos não é, na maioria das vezes, o que motiva os leitores 

consumidores. Esse mercado de luxo visa antes de tudo a posição ou a diferença social que tal 

produto lhe proporcionará. Segundo Lipovetsky (1989): 

Os objetos não passam de expoentes de classe, significantes de e discriminantes 
sociais, funcionam como signos de mobilidade e de aspiração social. É precisamente 
essa lógica do objeto signo que impulsiona a renovação acelerada dos objetos 
mediante sua reestruturação na moda (LIPOVETSKY, 1989, p.171). 

 

Esse mundo material que hoje nós encontramos, cada vez mais abre portas para o 

consumo excessivo. Sem necessidade e quase sempre por uma posição social, ter o luxo por 

perto é muito mais do que imagem, é poder social. É preciso encontrar seu lugar entre as 

classes sociais. Por isso o consumo de luxo aumenta mesmo com a ideia de supérfluo. As 

pessoas utilizam esses recursos para transmitirem informações sobre sua personalidade e 

estilo de vida. 

Para alguns o luxo é questionável, mas para as pessoas que consome esses produtos, 

mesmo que nas redes digitais, ele é necessário, pois atende necessidades que mexem com o 

psicológico das mentes dos consumidores, um verdadeiro privilégio de superioridade. É mais 

do que um consumo real, as sensações de poder e contentamento são estímulos para uma 

comunicação e posicionamento de classes. Esses detalhes de luxo e moda são parte da 

representação do que somos, da individualidade buscada por muitos para se destacarem na 

multidão, para Castarède (2005): 

 

O luxo pode igualmente ser marca de individualidade: “não quero ser como os 
outros”. Esse reflexo surge com o aparecimento das castas e das camadas sociais. O 
luxo se torna então o atributo da posição. É a marca do poder, como o atesta a 
importância dos ornamentos, das coroas, dos brasões, doa anéis para os prelados e os 
senhores feudais (CASTARÈDE 2005, p.30). 

 

Assim como a moda é pessoal e marca cada estilo de formas diferentes, o consumo de 

luxo também é pessoal e define padrões e pode ser retratado de diversas formas, como 

descrito no livro O luxo de Jean Castarède (2005, p. 33): “hoje em dia, o luxo é relativo. Cada 

indivíduo o vê a seu modo”. 

O consumo de luxo na Internet dentro dos blogs especializados surge como prazer, 

provocando sensações que, para esses consumidores, são indispensáveis e vem ligado à 

paixão individual, à formação de uma personalidade ou à definição de classes sociais. 

Segundo Diana Crane (2006): “as roupas, em seu papel de comunicação simbólica, tiveram 
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fundamental importância no século XIX, como meio de transmitir informações tanto sobre o 

papel e a posição social daqueles que as vestiam quanto sobre sua natureza pessoal”. 

O que torna o consumo de luxo tão necessário é a maneira de satisfazer nossas 

fantasias. A ideia de raro, de único mexe com as pessoas que querem ser diferenciadas das 

outras. É um segmento diferenciado, ele promove possibilidades de consumo a uma faixa 

restrita da sociedade, traz a ideia de sedução, do envolvimento, do poder. Para Diana Crane 

(2006), a sedução da moda, encontra-se no fato de que ela parece oferecer à pessoa a 

possibilidade de se tornar diferente de alguma forma, mais atraente ou mais poderosa. 

Mesmo na Internet, o luxo acaba sendo exclusivo, para Hamester (2011, p. 6) “a 

ascensão do mercado do luxo é decorrente da socialização das novas mídias, e este se torna 

democrático através das facilidades do acesso instantâneo às informações via Internet”, a 

facilidade desse consumo em forma de leitura, não tira o prazer dos poucos que podem 

possuir o luxo, ainda segundo a mesma autora, “o luxo é um segmento diferenciado, em que 

todos ambicionam vivenciar, mas é restrito a uma camada socialmente privilegiada”. 

O fenômeno de consumo de luxo mostra-se indispensável para alguns, talvez como 

mal necessário ou válvula de escape, mas Jean Castarède (2005, p. 28), afirma que “o luxo é 

uma forma de superação, fonte de progresso e, por conseguinte, estímulo a obter mais ou 

torna-se melhor”. Tanto o luxo quanto a Internet são forte ferramentas para a comunicação 

pessoal. Esses dois pontos são argumentos para se deixar mostrar para a sociedade. Unidos, 

esses elementos são o forte dessa cultura de consumo. Participam do movimento de aumento 

de consumo, seja pelos desejos, seja pela comunicação. 

A ideia de consumo de luxo pela Internet vem ligada às novas formas de informação e 

consumo, este segundo no sentido de vendas, pois com a facilidade das compras online, 

devido aos avanços tecnológicos, esses produtos restritos se tornam ao menos um pouco mais 

acessíveis, mesmo que ainda para poucos. Disseminar a informação de luxo pela Internet 

virou ferramenta de inovação de vendas e divulgação desses produtos exclusivos. Mas é 

possível notar que, mesmo que o luxo venha crescendo dentro da rede, os blogs que tratam 

desse assunto são escritos por pessoas que tem acesso a esses produtos. É como passar para a 

rede algo que é vivido na vida real, tornando essas escolhas em narrativas coletivas e fazendo 

dos blogs, diários íntimos armazenadores de memórias pessoais. Segundo Schittine (2004): 

 

Com o surgimento do diário íntimo na Internet, tornou-se mais fácil para o diarista 
armazenar informações sobre si mesmo – juntamente com tantas outras – 
praticamente em tempo real. O imediatismo da Internet, que através dos sites já 
havia criado a possibilidade de uma memória infinita dos fatos gerais, agora se 
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propõe também a gerar uma memória dos fatos pessoais através do blog 
(SCHITTINE, 2004, p. 125). 

 

Esse consumo de luxo nas redes digitais corresponde a uma exclusiva linha de desejos 

e vontades dos que querem ter o prazer e usufruir desse mercado mudando e adaptando essas 

referências de acordo com sua personalidade. Para Gilles Lipovetsky (1989): 

 

Antes de ser signo da desrazão vaidosa, a moda testemunha o poder dos homens 
para mudar e inventar sua maneira de aparecer; é uma das faces do artificialismo 
moderno, do empreendimento dos homens para se tornarem senhores da sua 
condição de existência (LIPOVETSKY, 1989, p. 34). 

 

Em se tratando de luxo, todas as sensações envolvidas no seu processo de consumo, 

são sustentadas pela paixão por novidade exclusiva e única. São sentimentos provocados pela 

mesma essência, mesmo que os resultados sejam diferentes para cada leitor/consumidor. 

A escolha pessoal pelo o que vai ser extraído desse conteúdo especializado é a 

manifestação do gosto pessoal. Apesar do conteúdo não ser informado de maneira específica 

em cada ponto, o leitor irá retirar somente o que lhe atrai, para Lipovetsky (1989), a moda 

talvez possa impor uma regra de conjunto, mas mesmo assim, deixar lugar para a 

manifestação do gosto pessoal: é preciso seguir a corrente, mas também significar um gosto 

particular. 

Paralelo a essa liberdade de escolha, o consumo de luxo vem com pontos definidos 

que são característicos desse processo, como é o caso das marcas exclusivas e objetos de 

fetiche, como os sapatos. É incontestável o crescimento desse mercado dentro das redes 

digitais, cada vez mais blogs especializados aparecem para fortalecer a ideia e os desejos 

desses produtos, gerando assim a procura selecionada de um público específico. “O número 

de blogs se torna cada vez maior na Internet. Mas para que o diarista virtual mantenha seus 

leitores é preciso que, antes de se pretender noticioso, o blog seja bem escrito e consiga o seu 

nicho de público”, Schittine (2004, p. 174). 

A corrida para o consumo, a fim de capturar novidades, encontram motivação no 

prazer, no sentido que esse consumo vai indicar a sua posição social e como ele vai repassar 

para os outros sua personalidade e atitudes. Lipovetsky (1989, p. 171) diz que, “o valor de uso 

das mercadorias não é o que motiva profundamente os consumidores; o que é visado em 

primeiro lugar é o standing, a posição, a conformidade, a diferença social”. 

Sendo assim, mesmo que o processo transmita de forma geral a mesma informação 

sobre moda, a personalidade de cada usuário tira os produtos da zona de conforto, multiplica 
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escolhas e opções, abrindo possibilidades para diversificados tipos de modelos e versões de 

moda, construídos a partir de um elemento retirado e utilizado como referência de dentro dos 

blogs especializados em cima de temas definidos. 
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4 O BLOG SHOELOVER 

 

O objeto de estudo para realização da pesquisa sobre influência é o blog ShoeLover 

que tem apenas um ano e foi criado pela paixão da autora por sapatos de luxo. No ShoeLover, 

a autora mostra as tendências e novidades do mundo dos sapatos. Além disso, ela exibe seus 

looks
2 diários, que servem como referências de estilo, demonstrando como é possível se vestir 

de maneira interessante com as opções que temos em nosso armário. 

Francesca Monfrinatti, autora do blog, estudou Fashion Desining no Instituto 

Marangoni em Milão e Negócios da Moda na faculdade Anhembi Morumbi, em São Paulo, 

onde mora. Ela fez parte da equipe de estilo da Schutz3 e também trabalhou como estilista de 

acessórios da Daslu4. Sua ligação com a moda começou por sua mãe que é joalheira e depois 

quando decidiu estudar moda. 

A autora contou, através de diversas trocas de emails e mensagens instantâneas do 

portal de serviços da Microsoft, MSN Messenger que, “nunca na vida achei que eu fosse 

resolver a acordar bem humorada e fazer um blog. Logo eu, uma leitora nata de vários blogs 

de moda e um tanto quanto preguiçosa, resolvi tentar e ver o que iria acontecer”. 

Sua ligação com blogs de moda já existe há algum tempo. Ela sempre tem sua rotina 

diária de visitas, buscando informações e novidades sobre o mundo da moda. Francesca 

afirma que “blogs de moda são facilitadores na construção de um visual bacana. Dentro dos 

blogs sempre tem ideias legais para ajudar quem tem dúvida sobre moda, seja com roupa, 

sapatos, acessórios e, além disso, dá pra encontrar dicas de onde comprar coisas bem legais”. 

A ideia principal do blog era trazer uma de suas maiores paixões: os sapatos. E no 

meio disso, “outras coisas relacionadas à moda, novidades de tudo que acontece nesse pale 

blue dot, que é o mundo em que vivemos, mas nada muito sério”, era realmente para mostrar 

coisas que a autora gosta sobre moda, música, viagens e outros assuntos. 

Devido ao grande acesso e o aumento dos posts a autora resolveu levar o blog mais a 

sério e a partir disso a alimentação se tornou constante, como forma de ajudar suas leitoras 

com as dúvidas postadas nos comentário. De acordo com a própria blogueira, o que mais 

gosta de publicar em sua página pessoal são seus looks. Nessas publicações além de mostrar o 

                                                           
2 Palavra em inglês que significa olhar, mas que em termos de moda significa aparência, mostrar-se, forma de 
vestir. 
3 Marca nacional de sapatos e acessórios femininos pertencente ao grupo Arezzo&Co, que iniciou suas 
atividades em agosto de 1995. Schutz vem do alemão e significa proteção. 
4 Loja de departamento de luxo da cidade de São Paulo Reúne muitas das principais marcas de luxo do mundo. 
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que veste e dicas com ideias para construção de um visual, a atenção especial é sempre 

voltada para seus sapatos, a sua paixão. 

Apesar de não saber ao certo se suas dicas fazem efeito, ela acha que pelo menos uma 

parte de sua leitoras utilizam suas informações como referência. Isso porque costuma ler 

todos os comentários e respondê-los de acordo com uma escala de temas que ela mesma 

definiu.  

Francesca acha importante dar um retorno para as leitoras, porque assim, ela acredita 

que as mesmas irão voltar a acessar seu blog. Ela confessa que pode demorar algumas vezes 

para responder, mas que procura estar sempre em dia com os compromissos do ShoeLover. 

Procura manter sempre o contato com seus leitores, principalmente os que são frequentadores 

assíduos. 

Assim espera que realmente o trabalho realizado no blog seja aproveitado de uma 

forma legal, pois ela sempre está à procura de novas informações e materiais relevantes para 

poder agradar seus leitores. E diante de tantas novas informações sobre moda, a autora do 

blog se preocupa em passar esses novos conteúdos para os leitores de forma agradável e 

interessante. 

Diante de uma diversidade de blogs sobre moda e específicos em sapatos, a escolha 

pelo ShoeLover veio pelo gosto compatível de consumo. O interesse por esse assunto está 

associado às influências sofridas no consumo de sapatos e também de outros artigos ligados 

ao tema. A escolha pelo objeto aconteceu pelo interesse e afinidades aos conteúdos do blog e 

aos frequentes acessos ao ShoeLover. Como consumidora de moda, a autora desta pesquisa 

também utiliza blogs específicos como forma de referência de moda. 

Sendo assim, a proposta era entender se tais desejos de compras também aconteciam 

com outras leitoras do blog interessadas em moda. O que poderá ser visto nos subitens 

seguinte, que tratam da pesquisa,das análises e dos resultados. 

 

4.1 PESQUISA E ANÁLISES 

 

Através de atividades executadas a partir da combinação de referencial teórico e 

ferramentas metodológicas poderemos chegar a uma melhor produção e resultados para a 

pesquisa. No início, foi feita uma observação do blog ShoeLover, para entender produção de 

seus posts, com que frequência acontece as atualizações e a relação do blog com suas leitoras, 

possíveis consumidoras de sapatos de luxo. 
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Essas observações resultaram no conteúdo desta pesquisa, proporcionando novos 

olhares a essas mídias digitais e ao consumo de moda. A técnica utilizada para as partes 

subsequentes do trabalho foi a de pesquisa de dados. Uma vez que, segundo Maria 

Immacolata Vassallo Lopes (2001): 

 

As técnicas de pesquisa são instrumentos por meio dos quais são obtidas ou 
coletadas as informações ou dados brutos de pesquisa. Elas são propriamente 
técnicas de observação ou de investigação (questionário, entrevista, história de vida 
etc.), no que se diferenciam das técnicas de análise (tabulação e classificação) que 
lhes sucedem (LOPES, 2001, p.146). 

 

Para a análise da pesquisa de influência sobre as leitoras, na primeira etapa, foram 

feitas entrevistas estruturadas através de um questionário (Anexo 1), definido por perguntas 

abertas e fechadas para a seleção das leitoras que foram para o próximo passo da pesquisa, 

visando conhecer melhor a amostra. O uso de entrevistas estruturadas foi definido para 

assegurar que as mesmas perguntas fossem feitas para cada participante. Padrão adotado para 

que possa existir uma uniformidade nas respostas. Para Amado Luiz Cervo e Pedro Alcino 

Bervian (1996, p. 136), “a entrevista não é uma simples conversa. É orientada para um 

objetivo definido: recolher, através do interrogatório do informante, dados para a pesquisa”. 

Segundo Maria Helena Michel (2009, p 68), os tipos de entrevistas estruturadas 

mostram oportunidades para obtenção de dados relevantes que não se encontram em fontes 

documentais, possibilita obter informações precisas, “o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido: as perguntas feitas são predeterminadas, permitindo a comparação 

das respostas às mesmas perguntas e à conclusão que as diferenças devem refletir nos 

respondentes e não nas perguntas”. 

A entrevista através do questionário foi definida, pois, ainda segundo os mesmos 

autores, “o questionário é a forma mais usada para coleta de dados, possibilita medir com 

melhor exatidão o que se deseja” (CERVO E BERVIAN, 1996, p. 138). E também, em 

função de as respostas enviadas pelas fontes serem de extrema relevância para que se 

busquem os caminhos para o resultado deste trabalho. 

A primeira parte das entrevistas serviu para entender atitudes, pontos de vista, ou 

preferências sobre assuntos relacionados à moda, com o objetivo de encontrar respostas para 

algumas perguntas e/ou soluções para certos problemas. Para a realização desta primeira parte 

da pesquisa foram enviados 20 questionários para leitores, mulheres e homens do blog 

ShoeLover, pois segundo a autora, o público masculino apesar de pequeno existe. Esse 

número de leitoras foi alcançado através de pesquisas realizadas página a página de 
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comentários postados no blog, e diante dos endereços dos blogs das leitoras ou do próprio 

email postado foi possível o primeiro contato. Diante da dificuldade de convocação, essa foi a 

melhor maneira encontrada. 

Dessas, somente dez retornaram os questionários com respostas, onde pudemos 

observar o perfil de algumas das mulheres leitoras desse veículo de informação. Estes perfis 

foram importantes para que pudessem ser definidas as linhas de consumo e os padrões de cada 

consumidor. 

O questionário enviado solicitava informações de nome, idade, profissão, renda 

mensal, entre outras questões ligadas à moda e consumo. De acordo com as respostas, a idade 

estabelecida foi de 20 a 50 anos e com renda média mensal até 10 salários mínimos, padrão de 

vida bastante favorável para o consumo. Resultados alcançados de acordo com as entrevistas. 

 

Tabela 1 – Idade dos leitores. 

 15 a 20 anos 20 a 30 anos 30 a 40 anos 40 a 50 anos 

Mulheres -- 04 05 01 

Homens -- -- -- -- 

 

Tabela 2 – Renda mensal dos leitores. 

 Até 10 salários 10 a 20 salários 20 a 30 salários Acima de 30 sal. 

Mulheres 07 03 -- -- 

Homens -- -- -- -- 

 

Depois foram selecionadas as seis leitoras que afirmaram por algum momento que se 

deixaram influenciar pelo blog, consumindo produtos que foram informados ou usados pela 

autora. Sendo informações de viagens, restaurantes, moda, música e mais precisamente 

sapatos. Essa escolha aconteceu por forma de exclusão das leitoras que criteriosamente 

responderam não ao consumo por influência. 
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Tabela 3 – Leitores sob influência. 

Influência Sim Não 

 06 04 

 

A partir desse filtro, essas leitoras foram solicitadas para um bate papo informal, onde 

se buscou investigar a questão de influência de consumo. Antes desse contato mais próximos 

através do bate papo um segundo questionário (Anexo 2) foi enviado para que respostas 

concretas fossem obtidas para a pesquisa. 

Depois desse segundo questionário a descoberta de influências aconteceu por uma 

entrevista aberta através de mídias digitais de mensagens instantâneas do portal de serviços da 

Microsoft, MSN Messenger na tentativa de desvendar o processo de consumo das leitoras de 

acordo com as rotinas de acesso ao blog, por uma forma descontraída e com mais liberdade 

para que as leitoras falassem sobre a moda e o consumo. 

O objetivo dessa entrevista não estruturada foi dar mais liberdade para as leitoras 

poderem falar sobre seus interesses e gosto, abrindo espaço para o estudo dessa pesquisa. 

Segundo Lopes (2201): 

 

De modo geral, o caráter das pesquisas é acentuadamente prático e aplicado a 
determinados objetos de estudo, que são os meios, as empresas, o mercado e a 
profissão. O caráter social e críticos dos projetos é minoritário e situa-se em outros 
objetos como o de ideologia, históricos e de recepção. (LOPES, 2001, p. 86) 

 

Assim, através desse contato direto com seis leitoras chegamos aos resultados dessa 

pesquisa. O item a seguir mostrará os dados resultantes das observações e entrevistas. 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Para um melhor resultado foi feito o levantamento do perfil das leitoras que 

participaram da pesquisa. Diante da procura por respostas somente mulheres responderam 

com interesse aos questionários enviados. A faixa etária média estabelecida foi de 20 a 50 

anos, e com renda média mensal de até 10 salários mínimos, como visto anteriormente, Esse 

fato revela uma tendência de consumo por decisão própria, uma vez que essas mulheres são 

responsáveis por cada compra pessoal. 
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De acordo com todas as observações, entrevistas por questionário e informais 

realizadas através de um bate papo, das dez entrevistadas seis concordaram em dizer que 

usam de fato o blog como referência para o consumo de moda. E além do ShoeLover, 

interagem com outros blogs de acordo com suas afinidades, tanto na escrita, quanto no 

relacionamento com o autor. 

Dentro dessas seis leitoras, cinco delas dizem ter alto grau de interesses sobre 

sapatos, em especial Celina Correia, 45 anos, que se considera uma “sapatólotra”. Essa leitora 

e consumidora, mais do que outras, se definiu como alguém que procura sempre se atualizar 

sobre o que está acontecendo no mundo dos blogs e também na moda de sapatos. 

Essas leitoras afirmam que chegaram ao blog ShoeLover através do link disponível 

em blogroll
5 de outros sites. O acesso constante dessas leitoras ao blog ShoeLover acontece 

pelo interesse sobre o tema principal, sapatos, e também por questões de moda citadas 

inúmeras vezes e pela afinidade com a autora. Paloma Mendonça, 29 anos afirma: “Adoro a 

forma como a Fran escreve, suas dicas e excelente bom gosto”. 

De todos os conteúdos inseridos no blog, a maior procura das leitoras é por looks do 

dia a dia. A leitora Vanessa do Nascimento, 25 anos, diz que “gosta de ver os looks da 

blogueira, acho interessante e serve como referência na hora de me vestir”. 

O início da segunda fase aconteceu com um segundo questionário, para além de 

respostas concretas, conseguir o contato para o bate papo. Com algumas leitoras esse processo 

foi muito mais fácil do que outras, devido à incompatibilidade de horários de acesso à 

Internet, mas de uma forma geral todas foram solícitas em ajudar na pesquisa. 

Para o início do processo da entrevista por bate papo foi necessário que as leitoras se 

conectassem a um bate papo para que acontecesse a conversa. Essas conversas ou entrevistas 

foram realizadas pela parte da noite de alguns dias do mês de novembro. 

Analisando todos os dados da segunda parte das entrevistas foi possível encontrar 

diversas semelhanças nas respostas das leitoras em relação ao consumo. Primeiramente em 

relação ao conteúdo que mais as interessam, como já foi dito, todas afirmaram que são as 

fotos e os posts sobre o look do dia. Algumas citaram também que adoram ver dicas de 

maquiagem e alguma coisa sobre viagem. 

As leitoras afirmam que os conteúdos dos blogs de moda favorecem e ajudam na 

procura por novidades e referências para dúvidas sobre moda. A leitora Camilla Marins, 30 

                                                           
5 Termo utilizado para identificar uma lista de blogs. 
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anos, diz que “essa produção de moda dá pra se inspirar muito através de quem realmente 

entende de moda, vive moda, trabalha com isso, assim a gente se sente mais segura”. 

Precisamente Celina Correia afirma que “o conteúdo influencia porque os blogs não 

são só moda passarela, conceitual, tem muita moda comercial e história da moda, que gosto 

muito”. Mas ainda para ela, ele não manipula, ela consome quando tem uma vontade 

individual mais forte, mesmo que sempre seja tentador, muitas vezes ela se controla. 

Considerar a mídia como aparelho de manipulação com fim de consenso social, não é o certo; 

a sedução da informação é também um instrumento do desejo individual, cita Lipovetsky 

(1989). 

Atualmente, as leitoras selecionadas consomem mais de um blog, como referência, 

devido ao fácil acesso a essa mídia. Outro fator que também aumente o interesse e a procura 

por esses veículos é a constate atualização de conteúdo e também por ser uma mídia 

disponível sem nenhum custo: “ver conteúdo de moda em blogs é mais barato que revista e 

têm muitas opções para todos os estilos”, Celina Correia, 45 anos. 

Como todas as leitoras entrevistadas têm Internet e computador em casa, a facilidade 

de acesso é muito maior do que uma pessoa que ainda não tem computador. Sendo assim, a 

partir do gosto por moda e condições para o consumo, os blogs de moda tem maiores chances 

de capturar leitores interessados no tema, e o conteúdo especializado seduz ainda mais cada 

leitor, servindo como facilitador diante dessa sociedade de consumo, “o blog facilita minha 

vida e me deixa por dentro das novidades”, disse Vanessa Carnelose, 24 anos. 

Sobre o real caminho de consumo todas também afirmaram que antes de saírem para 

as compras sempre dão uma olhada no que está acontecendo nos blogs e quais as referências 

que irão usar para a compra. Antes dos blogs, as referências utilizadas pelas leitoras eram as 

revistas impressas. Elas ainda utilizam revistas, mas preferem muito mais os blogs por serem 

acessíveis e porque não precisam pagar para utilizá-los. A leitora Camilla Marins, de 30 anos, 

diz que: 

 

Antigamente era certo utilizar revistas de moda como referência para ir comprar 
alguma coisa. Hoje está muito mais fácil. Basta acessar os blogs para saber das 
novidades, e como sempre tem novidade nos blogs, sempre procuro eles antes de 
comprar, para saber o que está na moda. 
  

Como já dito, anteriormente aos blogs as referências e conteúdos de moda eram 

pesquisados em revistas, mas devido as facilidades de acesso e a proliferação dessa mídia o 

consumo de moda mudou de ferramenta de comunicação. Mireille Lins, 33 anos, diz que:  
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Antes o consumo funcionava através das revistas de moda, mas hoje em dia a moda 
chega primeiro nos blogs e depois nas revistas por causa da velocidade da Internet, 
tanto que quase todas as revistas de moda tem versão online ou até blog. 
 

De acordo com a Leitora Vanessa Carnelose, ela confirma que, sempre que pode, 

compra as novidades vistas no blog e tem 100% de interesse nos conteúdos postados, 

principalmente sobre sapatos, que é também uma de suas paixões. A entrevistada afirma que 

usa os conteúdos como forma de referência na hora da compra e, por muitas vezes, deixa-se 

levar pelas influências do blog. 

Ao serem questionadas sobre a frequência de acesso aos conteúdos sobre moda as 

seis leitoras concordaram que as rotinas de acesso são diárias, e que acham necessárias essas 

pesquisas para que não comprem coisas sem necessidade. Mas por outro lado, esse consumo 

acontece também por um interesse pessoal de cada leitora. Pois como já foi citado, segundo 

Lipovetsky (1989) não é certo considerar a mídia como fator manipulador, a sedução das 

informações vem também do desejo individual. 

Sendo assim, diante das respostas obtidas, é possível apontar que o blog atua como 

referência nas decisões de compra e consumo de informações de moda das leitoras 

entrevistadas. No entanto, essa busca por referências de consumo é intencional, devido à 

procura por material específico sobre moda, em função do interesse pessoal prévio das 

leitoras. Essa ligação por interesse específico faz com que, tanto o aumento de consumo de 

moda como o de mídias digitais se desenvolvam, como citado no item 3.1. É possível 

perceber que as leitoras utilizam essa mídia como referência no consumo de moda, sapatos e 

também roupas, e aproveitam todo e qualquer conteúdo inserido nesse veículo de 

comunicação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os bons blogs ajudam e facilitam muito na decisão de compra. Todos utilizam 
internet hoje em dia, nem todos consomem revistas como antes, ver conteúdo de 
moda em blogs é mais barato que revista e têm muitas opções para todos os estilos. 
Blogs de moda é o que não falta para inspiração e até aprendizado sobre 
comportamento e consumo consciente (Celina Correia, 45 anos). 
 

Diante desse depoimento de uma das leitoras entrevistadas, é possível verificar que: o 

consumo acontece também por influência do blog ShoeLover. As leitoras utilizam de forma 

ostensiva os blogs de moda como forma de referência e veículo de influência na hora de se 

vestir e comprar. As mesmas leitoras se dizem atraídas pelas novidades da moda e do 

mercado de sapatos de luxo. 

Na maioria dos casos essas leitoras interagem com a autora nos quesitos relacionados 

à moda de acordo com seus interesses. E não somente utilizam um único blog, mas vários. E 

fica claro que existem os blogs que mais têm preferência para o acesso, pois gostam, têm 

afinidades, e confiam no gosto pessoal da autora. 

Como proposto pelos objetivos da pesquisa, checar os pontos fundamentais que levam 

as leitoras ao consumo, é correto afirmar que isso acontece diante de tantas novidades e 

também por influência do consumo da autora que é apaixonada por sapatos. Com grande 

frequência o consumo de conteúdo escrito é feito de forma ostensiva, mas em alguns 

momentos o consumo real de objetos de moda acontece de forma mais pausada. 

De acordo com a ideia inicial, era necessário passar pelas partes teóricas do trabalho, 

pois somente assim foi possível entender e fundamentar as questões ligadas à moda e ao 

consumo de moda através das mídias digitais. E assim com os pontos mais importantes 

fundamentados, reunidos com as pesquisas feitas com as leitoras do blog, foi possível chegar 

aos resultados do trabalho. 

Para isso se fez necessário estudar pontos fundamentais como os usos e consumos de 

mídias digitais. Saber de que forma acontece o processo de produção de conteúdo e as 

interações entre autores e leitores desses conteúdos especializados. 

A partir do entendimento dos usos e exploração dos recursos da Internet chegamos à 

segunda parte fundamental de todo o processo de consumo, a moda. Neste ponto, pudemos 

entender como a moda acontece. Aqui tivemos a certeza de que segundos os autores utilizados 

sobre moda ela vai além das tendências, é pessoal, identifica estilos e transmite a 

personalidade de quem está se comunicando através da moda. 
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Uma parte bastante exclusiva desse processo de pesquisa foi a questão luxo, onde 

vimos que, para alguns, esse luxo é necessário, pois classifica padrões de vida e divide classes 

sociais. As leitoras entrevistas estão propícias a esse consumo, uma vez que são 

independentes financeiramente e são responsáveis pelas próprias compras. 

A utilização de todos os autores contidos nesta pesquisa foi de suma importância para 

o desenvolvimento deste referencial teórico, pois todos foram necessários para fundamentar 

os argumentos escritos. Diante desses dois pontos unidos é possível afirmar que os blogs de 

moda têm papel fundamental em relação ao consumo de moda da atualidade. 

Sem dúvidas, os procedimentos metodológicos utilizados foram muito importantes 

para a conclusão dos resultados, uma vez que através da entrevistas com perguntas abertas e 

fechadas conseguimos chegar aos resultados e respostas desejadas. E também é necessário 

citar as leitoras que foram bastante receptivas aos questionários e as conversas por bate papo e 

contribuíram bastante para o bom funcionamento das análises e resultados. 

Ao concluir essa pesquisa, sinto-me bastante contente com os resultados, pois em 

certos momentos a desconfiança de que boa parte do consumo de moda acontece através de 

blogs de moda era grande, uma vez que eu mesma já havia sido influenciada diversas vezes 

por esses conteúdos. Sendo assim, é possível concluir que o tema proposto a ser pesquisado é 

importante, pois através dessa pesquisa foi possível chegar a resultados que traziam dúvidas 

sobre influências de consumo de leitoras de blogs de moda. 

Essa pesquisa evidenciou, principalmente o consumo de moda e sapatos, mas além 

disso, mostrou também o alto consumo de mídias digitais. Por fim, ressalto que os processos 

de consumo das informações contidas em blogs são de grande importância para os usuários, 

uma vez que esse material está sendo utilizado de forma ostensiva, propondo para o leitor 

diversos tipos de consumo e diversas referências de moda.  
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ANEXO 1 

 

 

QUESTIONÁRIO 1 

O consumo dita a moda: um estudo de caso sobre o blog ShoeLover e suas influências. 

 
Nome:________________________________________________________ Idade: ____ 

Email que acessa com mais frequência: _____________________________ 

Cidade: ____________________________ Estado: ___ 

Profissão: ___________________________ Renda Mensal: 
(  ) Até 10 salários mínimos 
(  ) De 10 a 20 salários mínimos 
(  ) De 21 a 30 salários mínimos 
(  ) Acima de 31 salários mínimos 

Estado Civil: ________________________  

Como descobriu o blog? 

 

Porque é leitora do blog? 

 

Que conteúdo te atrai mais? 

 

Utiliza o blog como referência para compras? 

 

Já fez alguma compra que considera ter sido influenciada pelo blog? 

 

Sobre sapatos, qual seu grau de interesse sobre o objeto? 

 

Compra sapatos sempre que são postadas novidades no blog? 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO 2 

O consumo dita a moda: um estudo de caso sobre o blog ShoeLover e suas influências 

Entrevista em profundidade. 

 

Além do blog ShoeLover, quantos blogs utiliza como referência no consumo de moda? 

 

Dentro de todo o conteúdo, o acha mais interessante? E por quê? 

 

O conteúdo postado dentro dos blogs de moda influência o consumo final? 

 

Qual seu caminho real de consumo? Loja/blog ou blog/loja? Por quê? 

 

Antes da explosão dos blogs, como funcionava o consumo de referências de moda? 

 

Diante de tanta informação de moda, os blogs especializados facilitam a vida no que diz 
respeito à utilização do conteúdo como um caminho traçado para o consumo? Os blogs 
ajudam na decisão final na hora das compras? 
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ANEXO 3 

 

IMAGENS 
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