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RESUMO 

 

Este trabalho tem como foco principal de investigar e entender as estratégias de comunicação 

do site de moda Steal The Look. Essa investigação divide-se em duas partes. Na primeira, 

mais precisamente no referencial teórico pontuou-se sobre dois tópicos: Moda consumo e 

mídia, que se subdividem em história da moda; estética; moda e novas mídias. Já no segundo 

tópico abordaremos a respeito do webjornalismo e blogs. Essa etapa se constitui em uma 

análise qualitativa e de conteúdo, dessa forma, na questão norteadora indaga-se sobre: Como 

estão organizadas as estratégias midiáticas do site de moda Stealthelook.com.br? Para 

alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa, optou-se por uma metodologia com a técnica 

de entrevista em forma de questionário fechado com as blogueiras da cidade de Santa Maria. 

As principais ferramentas utilizadas nesse mecanismo de compartilhamento do site se inserem 

nos trabalhos sob webjornalismo, blogs, e as percepções das blogueiras em leituras e opiniões 

dessas formadoras em relação a esse objeto de estudo nesse trabalho de conclusão de curso. 

 
Palavras-chave: Mídia. Moda. Estética. Webjornalismo. Blog. 

  



5 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Steal The Look home ................................................................................................. 36 

Figura 2: Vários modelos de roupas apresentadas em 29.11.17  .............................................. 37 

Figura 3: Feed Instagram, 30.11.2017 ..................................................................................... 38 

 

  



6 
 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO  ............................................................................................................... 07 

 
2  MODA, CONSUMO E MÍDIA  ...................................................................................... 09 

2.1  HISTÓRIA DA MODA .................................................................................................... 10 

2.2  ESTÉTICA ........................................................................................................................ 16 

2.3  MODA E NOVAS MÍDIAS ............................................................................................. 22  

 

3  WEBJORNALISMO E BLOGS ..................................................................................... 26 

 

4  METODOLOGIA  ........................................................................................................... 31 

4.1 NATUREZA E TÉCNICA DA PESQUISA ..................................................................... 31 

4.2  O QUESTIONÁRIO ......................................................................................................... 34 

4.3  O OBJETO EMPÍRICO .................................................................................................... 35 

 

5   ANÁLISES ....................................................................................................................... 39 

 

6  CONCLUSÃO ................................................................................................................. 44 

 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 46 

 

APÊNDICE A - Questionário aplicado às blogueiras de Santa Maria ..................................... 50 

 

  



7 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Em um mundo cada vez mais globalizado, com um amplo fluxo de informações 

devido ao intenso uso da tecnologia, a mídia tem se tornado cada vez mais presente no 

cotidiano das pessoas, de diversas maneiras, desde os meios de grande alcance aos mais 

tradicionais, até as novas redes sociais, que representam uma nova era na difusão da 

informação, muito mais individualizada e independente.  

 Nesse cenário, o site Steal The Look se insere entre as mídias tradicionais e as redes 

sociais digitais, tendo como principal foco a difusão e a troca de informações sobre moda. 

Esse ponto conduz ao presente trabalho que busca compreender as leituras do blog Steal The 

Look e sua influência no universo blogueiro em Santa Maria. A questão norteadora da 

pesquisa se estabelece através da pergunta: Como estão organizadas as estratégias midiáticas 

do site de moda Stealthelook? Assim, os objetivos específicos do trabalho visam realizar de 

um levantamento teórico sobre o tema e sua delimitação; analisar a construção das estratégias 

midiáticas do site. Entender, através de um questionário, a influência que o site tem na vida 

das blogueiras da cidade. 

O tema proposto para essa pesquisa se deu por um gosto particular e, a vontade de 

compreender como um site de moda que surgiu há menos de 5 anos, consagrou-se no mercado 

através de suas estratégias midiáticas e seu grande empenho em marketing digital. O Steal The 

Look, roube o look, em sua tradução literal, surgiu a partir do sonho da gaúcha Manuela 

Bordasch, que ao final de sua graduação, escolheu o tema: a inserção do modelo de 

fastfashion no mercado nacional, para explorar.  

Ela começou a pesquisar mais sobre o mundo da moda, pois precisava finalizar seu 

curso, entrevistando diversas personalidades ligadas ao ramo e foi nesse momento que ao 

começar a acompanhar as blogueiras, se perguntou por que essas já não “linkavão” onde 

comprar as roupas online que estavam usando e assim foi dada a largada do Steal The Look. 

Acredita-se que a proposta para desvendar o Steal The Look ainda não havia surgido 

no âmbito jornalístico, pois o site além de informar ao leitor onde poderá encontrar 

determinada peça de roupa e quem a está usando no momento, apresenta um conteúdo 

baseado em um discurso midiático com determinados objetivos, como foi percebido em uma 

análise preliminar que mostrou também a evolução do site desde o início. O Stel The Look 

mudou com o passar dos anos, no começo este apresentava apenas fotos com links para a 

realização de compras, e hoje se percebe a inserção de textos com conteúdo sobre moda, 

beleza, tendências, dicas, entre outros assuntos que englobam o universo feminino que são tão 
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procurados. Acredita-se que essa pesquisa será de grande contribuição para a compreensão de 

como determinados meios apropriam-se de formas midiáticas para conduzir o leitor.  

Para tanto, foi feito uma análise online nas redes sociais sobre o objeto desse trabalho 

caracterizando a pesquisa como qualitativa e de análise do conteúdo. O estudo realizado 

contempla em seu capítulo primeiro o tema: Moda, consumo e mídia, dentre os subcapítulos 

destacam-se a história da moda, estética, moda e novas mídias, no capítulo segundo descreve-

se sob o Webjornalismo e blogs, no capítulo terceiro aborda-se a Metodologia e na sequencia 

o capítulo quarto relata o conteúdo da Análise, finalizando com a conclusão dessa pesquisa. 

Em uma busca no google acadêmico foram descobertas duas pesquisas com o mesmo objeto 

de estudo, ambas no âmbito da publicidade e propaganda. O primeiro trabalho realizado por 

Gabriela Rodrigues Goulart em 2015 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falava 

sobre o mundo dos blogs de moda para se pensar no consumo, sendo seu objeto o site 

stealthelook.com.br. O segundo trabalho tem como tema o fetichismo da mercadoria através 

do stealthelook.com.br, de Natália dos Anjos Domingues pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. 
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2 MODA, CONSUMO  E MÍDIA 

 
 Falar de moda é bem mais que falar de roupas, as mudanças da sociedade, da 

economia e dos movimentos sociais estão refletidas em todas as modificações que as novas 

tendências apresentam. Para Garcia e Miranda (2005, p. 14): “As roupas dançam os cabides e 

depois envolvem os corpos humanos num balé que aproxima, afasta e recria todos os dias 

para embalar nosso modo de vida em direção ao futuro”. Por essas diferentes facetas que a 

moda carrega, podemos entendê-la como um reflexo da sociedade atual, ou da sociedade ao 

qual determinada peça de roupa fez parte e determinou a história de uma época.  

 Entende-se nesse estudo a moda como uma forma de expressão, uma estética 

esculpida que representa através de seus traços o imagético dos seres humanos. A identidade e 

a bagagem pessoal que cada um carrega dentro de si. A visível presença do desejo de 

pertencer a algum lugar ou a determinado grupo social diante somente da escolha por 

vestimentas adequadas. Para Lipovetsky (1989, p. 78): 

 

A moda de cem anos não só aproximou as maneiras de vestir-se, como 
difundiu em todas as classes o gosto das novidades, fez das frivolidades uma 
aspiração de massa [...]. Emancipou a aparência das normas tradicionais, ao mesmo 
tempo em que impunha a todos o ethos da mudança, o culto da modernidade; mais 
do que um direito, a moda tornou-se um imperativo social categórico, [grifo nosso]. 

 

 

 A moda como um processo social é uma das maiores formas de comunicação que os 

seres humanos podem usufruir. É através dela, que cada um demonstra o que gostaria de ser 

perante os outros. Moda e comunicação andando de mãos dadas, hoje demonstram a 

efemeridade de uma sociedade capitalista ao qual se vive no século XXI.  

 O desejo de pertencimento carrega em cada um, uma aspiração ao consumo, que a 

cada dia é mais acelerado com o amparo da mídia.  Para Castilho e Martins (2005) a mídia 

especializa-se cada vez mais em construir mundos perfeitos, que sejam possíveis e desejáveis 

ao mesmo tempo prováveis, entre tantos outros, nos quais se espelham os sujeitos e seus 

destinatários.  

Para os autores, todas as criações são pautadas de estratégias narrativas, discursivas e 

mesmo o efeito de textualização gera uma determinada construção de mundo, ao qual, a 

ilusão de um produto, publicizado pelas mídias é absolutamente necessário, fundamental, 

querido e desejável para os seus possíveis consumidores. 

Assim, no primeiro capítulo aborda-se a história da moda perante uma sociedade que 

desde os primórdios sofreu diversas mudanças, que significaram a quebra de padrões 
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patriarcais e modificaram a ordem das classes sociais. No segundo capítulo relata-se um 

pouco como a estética que influencia nos significados por trás da escolha de uma peça de 

roupa e o comportamento das classes perante o consumo capitalista. Já no terceiro capítulo 

fala-se sobre o papel da mídia para a popularização do consumo através da vestimenta. Como 

os meios de comunicação caracterizados através de um tipo de redes sociais influenciam 

diretamente na obtenção de informações, antes vistas somente nos meios de comunicação 

tradicionais. 

 
2.1 HISTÓRIA DA MODA 
  

A história da moda nada mais é, que a introdução a um determinado referencial social 

de uma época. A palavra moda vem do latim modus, que significa maneira, modo, costume ou 

comportamento. Essa palavra segundo Pollini (2007) começou a ser usada no século XV na 

França. Para o autor a moda é ligada diretamente a um sistema de funcionamento social, 

muito mais que apenas roupas. Sendo assim, pode-se afirmar que a moda muda 

constantemente em relação a uma época ou região, conforme destaca Embacher (citado por 

GONÇALVES, 2007, p.12): 

 
Uma vez Luís XIV afirmou que a moda é o espelho da história. Não 

podemos negar. Conforme se alteram os cenários do nosso mundo, a moda muda. 
Não há nada que esteja acontecendo hoje que não possa influenciar a maneira de 
vestir das pessoas. E a história da vestimenta pode nos fornecer uma visão 
panorâmica da importância que o vestuário assumiu ao longo do tempo e de como a 
cultura predominante em cada momento o influenciou.  

 
 Até a idade média, os costumes de uma região e suas particularidades, eram ligados 

diretamente aos tipos de vestimentas que sua população usava. Passava anos e as roupas 

ganhavam apenas algumas pequenas alterações. Assim, essa época ganhou o nome de a “Era 

dos Costumes”, onde o velho não deixava espaço para o novo.  

Uma característica daquela época é a chamada sociedade fechada, segundo Baldini 

(2006, p. 33), nessa sociedade os trajes eram tradicionais e seus membros não apresentavam 

grandes perspectivas. Para o autor “uma sociedade aberta é caracterizada por decisões dos 

seus indivíduos que se esforçam para sua ascensão social”. Percebe-se assim, que para a moda 

emergir no século XV, foi preciso criar-se uma ruptura com o passado, onde a submissão aos 

costumes foi enjeitada. 

Não somente a moda ganhou uma nova leitura, como, a sociedade viu-se cada vez 

mais preocupada com suas vestimentas, as classes sociais começaram a competir entre si, para 
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conseguir uma diferenciação perante as outras. Mesmo sendo um reflexo do novo modo de 

vida da população, pode-se usar como referência o Egito antigo, onde o Faraó, os monarcas e 

sacerdotes se diferenciavam das classes mais baixas através de suas vestimentas. Lipovetsky 

(1989, p. 28) acrescenta: “Será preciso que sejam reconhecidos não apenas o poder dos 

homens para modificar a organização de seu mundo, mas também, mais tardiamente, a 

autonomia parcial dos agentes sociais em matéria de estética de aparências”. 

O autor continua a sua argumentação, demonstrando que essa desmistificação do 

poder perante as classes é uma celebração do novo presente social estabelecido. Esse se deu 

em grande parte, quando os camponeses abandonaram as terras e os seus trabalhos agrícolas e 

migraram para a cidade, fazendo assim crescer o comércio e suas trocas. Nesse sentido 

Lipovetsky (1989, p. 42) complementa: 

 
Mas, a moda só pôde ser um agente da revolução democrática porque foi 

acompanhada mais fundamentalmente por um duplo processo de consequências 
incalculáveis para a história de nossas sociedades: a ascensão econômica da 
burguesia, por um lado e o crescimento do estado moderno por outro, os quais juntos 
puderam dar uma realidade e uma legitimidade aos desejos de promoção social das 
classes sujeitas ao trabalho. 

 
 Além dessa ascensão das classes, o que foi de suma importância para essa mudança foi 

a modificação das leis suntuárias, que eram leis aos quais a aristocracia europeia propôs 

perante os excessos de luxo da burguesia com o objetivo de manter a distinção entre as 

classes. Com a lei revogada e a ascensão das diferenças de classes, além da vinda dos 

camponeses para a cidade, não somente a moda, mas a sociedade modificou-se, dando início 

assim ao que se pode chamar de nascimento da moda.  

 Desse aparecimento, surgiu segundo Braga (2004) uma classe social mais endinheirada, 

que tinha condições para copiar o que a corte usava. Os nobres, dessa forma, começaram cada 

vez mais diferenciar-se das roupas copiadas, formando para si um ciclo de criação, onde cada 

vez que algo era copiado, novas ideias de vestimentas surgiam na corte.  

 Por consequência disso, o desejo do diferente começou a surgir em cada indivíduo, 

este que anteriormente queria usar sua vestimenta como forma de pertencimento de sua 

classe, mudou a forma como via a moda e iniciou o desejo de consumir através de sua 

diferenciação com os demais. Não somente roupas, mas também joias, chapéus e bolsas eram 

usados para concretizar esse desejo, mas tudo o que chamava atenção. 

 No começo o vestuário começou a se modificar lentamente, ainda na idade média para 

ter determinada peça de roupa, era preciso ter a mão de obra de artesões e costureiras que 
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trabalhavam em seus ateliês. Com a Revolução Industrial durante XVIII e XIX, surgiu um 

grande aparato mecânico, como a máquina de costura, ao qual ajudou na fabricação das 

vestimentas, tendo-se assim um grande aumento na manufatura têxtil, e o surgimento da roupa 

pronta. Nasce nesse momento uma nova revolução da moda, onde surgiram as famosas lojas 

de departamento ensinando aos seus consumidores a adquirirem o vestuário já pronto. 

 Além disso, essas lojas vieram para incentivar a troca de roupa a cada estação. Sendo 

um comércio que constantemente oferecia para os clientes uma novidade e separava as roupas 

através do novo e do velho. Foi nessa mesma época que nasceu a moda de luxo e/ou alta 

costura, dando lugar de destaque aos artesões e costureiras. A alta costura nada mais era do 

que uma nova leitura de como se fazia o vestuário antigamente, a mão e a medida. Essa 

divisão que surgiu entre as duas formas de confecção, distinguindo as classes, mesmo com a 

indústria a todo o momento inspirando-se nessa nova moda luxuosa.  

 Outro fator que foi de suma importância para a globalização da moda, foram os 

avanços tecnológicos, urbanos e marítimos, que possibilitaram o acesso não apenas as 

capitais, mas também as cidades mais afastadas, podendo assim mover a moda perante países. 

Aliás, outra diferenciação dessa época eram os contrastes entre as roupas masculinas e 

femininas, sendo a primeira refletida por um padrão sério e a segunda excedia nos ornamentos 

e desconforto.  

 Foi só a partir da primeira grande guerra, que as roupas de ambos os sexos se tornaram 

parecidas, onde a mulher deixou de lado o espartilho e começou a usar calças. Porém, isso só 

foi possível porque era necessário que a classe feminina tomasse o lugar da masculina, 

enquanto esses estavam na guerra.  Esse fato foi influenciado por um dos grandes nomes da 

moda de luxo até hoje, onde Gabrielle Coco Chanel trouxe para as mulheres uma nova leitura 

das roupas masculinas, como por exemplo, a calça. 

 O marco da primeira guerra mundial foi de suma importância para as mulheres, como 

destaca Souza (1987, p. 100): 
 

Tendo a moda como único meio lícito de expressão, a mulher atirou-se à 
descoberta de sua individualidade, inquieta, a cada momento insatisfeita, refazendo 
por si o próprio corpo [...]. Procurou em si – já que não lhe sobrava outro recurso – a 
busca de seu ser, a pesquisa atenta de sua alma.  

 

Esse fato deu um salto em como as mulheres se vestiam e também em como eram 

vistas pela sociedade, além do vestuário, a ala feminina também ganhou o direito ao voto, a 

dirigir e a sair desacompanhadas. Fato que a partir disso, começaram os famosos anos loucos, 
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onde muitas mulheres buscavam quebrar as regras estabelecidas. Foi nessa época que as 

moças se sentiram livres para se expressar, assim, como mostrar mais o colo e as pernas.  

Ainda como marco da década de 20, temos o surgimento do sutiã e do pretinho básico, 

assim, como a indumentária masculina, através de Coco Chanel, como comentado 

anteriormente. Uma curiosidade para a época foi o cabelo da estilista que foi copiado por 

diversas mulheres. Para Sorcinelli (2008, p. 48):  

 
[...] A moda e sua projeção são um modelo, às vezes mítico, às vezes rejeitado, mas 
em todo caso sempre um ponto de referência que deve ser lido não só pelo 
costumeiro e míope olhar do técnico, do especialista do fato singular, mas também 
por meio das facetas, das exigências daqueles que, valendo-se da moda, pretendem 
fazer história. 

 
 Na década de 30 mostrou a população que a vida é muito mais interessante ao ar livre. 

A preocupação com a saúde leva as mulheres a prática de esportes em lugares que antes não 

eram permitidos. As novas peças do vestuário feminino desse período foram o short e o maiô 

e os vestidos ficaram mais curtos com o comprimento até a panturrilha. 

 O cinema influenciou a moda dessa época, trazendo Marlene Dietrich, Greta Garbo, 

Mae West, e Jean Harlow como ideias de moda e beleza da época. A moda masculina nesse 

período continuou como a anterior, a maior mudança foi o aparecimento do chapéu palheta. 

Além de Chanel que manteve o seu destaque, surgiram estilistas como Nina Ricci, Salvatore 

Ferragamo e Cristóbal Balenciaga. 

Nos anos 40 com a falta de algumas matérias primas para a fabricação do vestuário, as 

mulheres deram o seu toque pessoal em seus guarda-roupas. Nessa época surgiu o 

conjuntinho de saia e casaco monocromático.  

 O término da Segunda Grande Guerra em 1945 possibilitou investimentos em uma 

cultura de moda em massa nos Estados Unidos. Surgiu assim o Prét-à-Porter (pronto para 

vestir), dessa forma, a alta costura ganhou diversas clonagens, o que era novidade em um lado 

do planeta e poderia chegar em questão de pouco tempo do outro lado. Não só as vestimentas 

ganharam essa rapidez como também os meios de comunicação.  

 Foi a partir do final dos anos 40 que Christian Dior, chegou com o New Look no 

mundo. Trazendo o que foi esquecido desde os anos 20, Dior lançou sua coleção inspirado na 

feminilidade e sofisticação, colocando como ponto principal a volta da cintura marcada. 

Baseado nessa proposta, os famosos anos dourados chegaram na década de 50. 

 Além de Dior, o que também estava em alta nos anos 50, era o culto a beleza. Foi 

nessa época que as principais empresas de cosméticos surgiram mundialmente. A maquiagem 
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tornou-se essencial, o famoso delineador surgiu naquele período e que predomina até hoje. Os 

maiores símbolos de beleza dessa época eram Marilyn Monroe e Rita Hayworth. A tinta para 

cabelo, a franja, os rabos de cavalo e as loções fixadoras e alisadoras também surgiram nessa 

época.  

 Os anos 60 chegaram com os movimentos juvenis e muito rock and roll, a década foi 

marcada por mudanças de comportamento, roupas unissex e a ideia de coletivo, o que deu um 

caráter de uniformização as vestimentas. Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Paco Rabane e 

André Courrèges, foram os estilistas consagrados da época.  

 As mulheres conheceram a minissaia que tinha aproximadamente 30 centímetros e era 

usada com botas longas e camisetas justas. Os homens sofreram grandes mudanças nas 

vestimentas nos anos 60, as camisas ficaram mais coloridas e estampadas, jaquetas com zíper, 

golas altas e botas, marcavam o estilo que deixou o figurino mais formal de lado. 

 Outras influências desse período são percebidas através dos fãs da banda de rock The 

Beatles que copiaram os cabelos de corte tigelas utilizados pelos integrantes deste conjunto. O 

modelo twiggy, que era representado por um estilo de cabelo curto e uma maquiagem bem 

marcada nos olhos, aliada a cílios postiços, trazendo um aspecto ingênuo para quem a 

utilizava, também influenciou as mulheres dessa época.  

 A arte predominava no mundo inteiro e percebe-se que  era aliada a moda através das 

formas geométricas, da psicodelia e estampas curvilíneas. A Pop Art (arte que exalava o uso 

de cores fortes, assim, como os HQs e histórias em quadrinhos) e a Op Art (arte que tinha 

como intuito dar as imagens a caracterização de movimento) foram grandes marcos desse 

período, que utilizaram muito das cores e dos movimentos sociais. 

Ao final dos anos 60 pode-se perceber o começo do movimento hippie, que surgiu a 

partir da reunião de jovens que tinham como intuito disseminar a paz e o amor através de suas 

filosofias e seus questionamentos sobre as guerras, como a do Vietnã. Esse movimento 

ganhou grande destaque nos anos 70 e foi um dos marcos na padronização das roupas sem 

gênero, já que tanto homens quanto mulheres começaram a se vestir de maneira parecida e 

com objetos parecidos. De acordo com Braga (2004, p.89): “A rebeldia foi a ordem da época 

e a semelhança das roupas impedia classificar as pessoas em diferentes classes sociais. Esses 

jovens rebelavam contra a vida de seus respectivos pais, contestando-os e agredindo-os com 

um visual inusitado”. 

 Na década de 70 o discurso se dava em forma de rebeldia. Foi nessa fase que surgiram 

diversos movimentos sociais como, o movimento punk, movimento feminista, o movimento 

hippie, entre outros. As roupas no movimento hippie ganharam detalhes artesanais e eram 
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peças que podiam ser classificadas de despreocupadas, já que o conforto era a palavra-chave 

desse estilo. O movimento punk era caracterizado pelas roupas pretas e calças rasgadas, como 

ícone a estilista Vivienne Westwood e seu marido. Além do punk, uma onda do Glam 

(glamour) surgiu nesse tempo, onde as roupas brilhosas e com glitter chamavam a atenção de 

todos. Logo ao final dessa década começaram a surgir as discotecas, que tiveram o seu auge 

na próxima década. 

 Além das discotecas que ganharam o coração da população na década de 80, os 

diferentes estilos também foram uma marca dessa época. Calças de couro, estampas, 

ombreiras, o simples e o exagerado andaram de mãos dadas nesse período. Ícones como 

Madona e Michael Jackson marcaram os anos 80. Outro destaque desse momento foram as 

“tribos de moda”, onde os estilos eram reconhecidos através de um grupo social.  

 Graças ao forte movimento feminista da década passada, as mulheres passaram a 

ocupar cargos de destaque no mercado de trabalho, esses que antes eram destinados apenas 

aos homens. A indumentária masculina é parte integrante dos guarda-roupas feminino, que 

está cada vez mais unissex. Os homens também tiveram modificações no vestuário, 

começaram a utilizar as ombreiras, que antes era um artefato somente feminino. Como 

destaca Costa (2010, p.154):  
 

A versão feminina do yuppie é uma mulher decidida, que ocupa postos de 
destaque em grandes empresas, determinada a vencer preconceitos e conquistar seus 
objetivos a todo custo. A mulher yuppie mescla feminilidade com masculinidade, 
usa casacos com ombreiras largas, saia curta, uma blusa representando a 
feminilidade e uma bolsa Louis Vuitton, Hermès ou Chanel, [grifo nosso]. 

 

 Cada país nessa década começou a usufruir estilos próprios, como o Japão que lançou 

o slogn “Lessis More” (menos é mais). O interesse pelo universo fitness surgiu ao final da 

década de 80, dando início aos famosos anos 90. As roupas da academia ganharam um novo 

posto que não só pertencia ao ambiente de ginástica, muitas pessoas começaram a usar  essa 

vestimenta no seu dia a dia. Uma das peças mais icônicas dos anos 90 foi a calça jeans, que já 

vinha ganhando destaque nas décadas anteriores.  

As pessoas cada vez mais se reuniam em tribos, e assim, ao longo da década diversos 

estilos foram sendo formados. Nesse período surgiu a customização e diversos estilistas 

ganharam destaque, como: Gianni Versace, Moschino, Prada, Armani, Givenchy, Dolce e 

Gabanna, Gucci, Calvin Klein, Ralph Lauren e Dior. Os consumidores nessa fase começaram 

a se preocupar mais com a origem de suas peças e a consciência ecológica também ganhou 

destaque.  
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 Os anos 2000 chegaram com tudo e hoje representam a moda que ainda vivemos. Não 

ouve grandes estudos perante o começo dessa década até os dias atuais. O que se pode 

verificar é que a individualização ganhou o seu apogeu nessa época. O conforto é uma das 

palavras chaves e a procura por um estilo pessoal cresce a cada dia. Ainda é possível 

encontrar diversas ondas na moda, como por exemplo, a boina que ganhou o coração das 

fashionistas no segundo semestre de 2017. Segundo Nery (2009, p. 266):  
 

Nos velhos tempos, a moda não podia mudar de um dia para outro; usava-
se o mesmo tipo de roupa durante anos ou até mesmo séculos. Hoje, o que é in, na 
sociedade dominada pelo consumo, estará out na moda de amanhã. O fenômeno da 
grife de moda, com sua massificação e vulgarização, surgiu nessa década.  

 
 A moda hoje já é um fato consumado, milhões de pessoas sofrem influência não só de 

designers no mundo atual, mas de celebridades e das famosas blogueiras. Porém, foi somente 

a partir dessas grandes modificações apresentadas nas décadas anteriores que a moda é o que 

é na atualidade. A sociedade é o reflexo da moda que vivemos hoje, o vestuário nunca mais 

foi o mesmo e, a cada estação ou década um novo modelo é imitado por uma legião de 

pessoas. Lipovetsky (1989) comenta sobre a moda consumada onde uma nova geração de 

sociedade burocráticas e democráticas fazem as suas aparições. Não existe mais uma 

imposição as disciplinas, mas uma socialização pela escolha e pela imagem.  Para o autor: 

 
[...] A moda consumada não significa desaparecimento dos conteúdos sociais e 
políticos em favor de uma pura “gratuidade esnobe”, formalista, sem negatividade 
histórica. Significa uma nova relação com os ideais, um novo investimento nos 
valores democráticos e, ao mesmo tempo, aceleração das transformações históricas, 
maior abertura coletiva à prova do futuro, ainda que nas delícias do presente. 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 155 et. seq.). 

 
Pode-se compreender que a moda da atualidade se diferencia não apenas pelos padrões 

sociais que hoje não andam mais de mãos dadas com as vestimentas, mas a forma como cada 

pessoa se expressa contribui para o desenvolvimento dos ideais de cada um. A partir do início 

da história da moda, é fácil compreender-se como a estética e o inconsciente contribuem para 

a sociedade atual e as formas de consumo que esta carrega.  

 
2.2 ESTÉTICA 
 

A palavra estética vem do grego aisthésis que significa: percepção; sensação e 

sensibilidade. Ela é um dos ramos da filosofia que tem por interesse estudar a história da 

beleza e das artes. Segundo Eco (2015) a beleza surgiu quando a matéria criada começou a se 
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diferenciar por peso e por número, assim a matéria começou a ganhar contornos, figuras e 

cores, podendo-se dizer que a beleza é a forma que as coisas assumem em um processo 

criativo, em contraponto com a feiura que compõe uma harmonia na proporção de contraste. 

Para Eco (2015, p. 85):  “A beleza nasce desses contrastes, e também dos monstros, têm uma 

razão e uma dignidade no concerto do criado, também o mal na ordem, torna-se belo e bom 

por que dele nasce o bem, e junto a ele melhor refulge o bem”.  

O autor faz referência a Tomás de Aquino que acreditava que a beleza somente vai 

existir se não houver apenas uma proporção, mas também uma integridade de todas as partes, 

perante isso, para Tomás de Aquino um corpo mutilado poderia ser considerado feio, ele 

ainda complementa que a proporção seria um valor ético no sentido de uma ação virtuosa, que 

realizaria uma justa proporção de palavras e de atos perante uma lei racional. Essa proporção 

de um ideal de beleza foi se modificando com o passar dos anos, se na Grécia Antiga e no 

Renascimento os padrões de beleza eram localizados por formas harmônicas e alguns 

contrastes, no decorrer do começo dos anos 60 esses padrões já haviam sido desconstruídos. 

Como ressalta Eco (2015, p. 415) “A arte já não se propõe a fornecer uma imagem de beleza 

natural nem quer proporcionar o pacificado prazer da contemplação de formas harmônicas. 

Ao contrário, deseja ensinar a interpretar o mundo com olhos diversos.” 

 Segundo Rancière (2009, p. 33), a estética se torna um regime representativo quando 

exposta no que identifica os tipos de artes, a maneira de fazer e de apreciar imitações bem-

feitas, uma forma de ver e de julgar a arte. Para o autor, a distinção da palavra estética e arte 

não se dá mais pela maneira de fazer e, sim por uma distinção do sensível, próprio aos 

produtos de arte. Nas palavras do autor: “A palavra estética não remete a uma teoria da 

sensibilidade, dos gostos ou do prazer dos amadores de arte. Remete propriamente, ao modo 

de ser específico daquilo que pertence à arte, ao modo de ser de seus objetos”.  

 Para Rancière (2009, p. 36), a arte dos diferentes séculos não começou com rupturas 

artísticas, e sim com algumas decisões de reinterpretação daquilo que a arte faz ou daquilo 

que faz a arte. “O regime estético das artes é a antes de tudo um novo regime da relação com 

o antigo”. Segundo o autor, a arte atual tem muito a oferecer, graças as novas formas que 

essas têm de existir. Enfatiza ainda que o fazer publicitário não propõe uma nova arte, e sim 

revolucionam uma já existente, tendo-se assim uma nova maneira de interpretação da arte, em 

meio a palavras, imagens e mercadorias.  

 Da revolução estética e suas novas formas para existir, iniciou a revolução 

tecnológica. Ela foi um marco na história, na vida do escritor de artes antes mesmo de na vida 

dos historiadores. Essa nova ciência, segundo Rancière (2009) conseguiu revelar civilizações 
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em seus detalhes de vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e 

reconstituir mundos a partir de seus vestígios, um programa na verdade literário antes de ser 

científico. Uma literatura que utiliza não apenas da escrita, mas tem como seu amparo a 

tecnologia do cinema e da fotografia.  Para Rancière (2009, p.54): 

 
A idade romântica força de fato a linguagem a penetrar na materialidade 

dos traços através dos quais o mundo histórico e social se torna visível a si mesmo, 
ainda que sob a forma de linguagem muda das coisas e da linguagem cifrada das 
imagens. É a circulação nessa paisagem de signos que define a nova ficcionalidade: 
a nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais nada, uma maneira de dar 

sentido ao universo “empírico” das ações obscuras e dos objetos banais.  
  

A ordenação de signos, realizada através de uma ficcionalidade, não é somente uma 

referência a linguagem solitária e sim aos modos de leitura através de um signo, sendo esse 

escrito na configuração de lugares, como muros, roupas ou até mesmo rostos. São 

precisamente as diferenças entre um significante e um supersignificante. Para Rancière (2009, 

p. 55): “A ficcionalidade própria da estética se desdobra assim entre dois polos: entre a 

potência de significação inerente às coisas mudas e a potencialização dos discursos e dos 

níveis de significação”.  

  Enquanto buscarmos os olhares através da forma de vestir-se, é possível afirmar que 

analisar uma determinada maneira de se vestir, diz muito sobre os grupos sociais aos quais 

determinadas pessoas fazem parte. Para Crane (2009, p. 21): 

 
A escolha do vestuário propicia um excelente campo para estudar como as 

pessoas interpretam determinada forma de cultura para seu próprio uso, forma essa 
que inclui normas rigorosas sobre a aparência que se considera apropriada num 
determinado período (o que é conhecido como moda).  

 

Para a autora o vestuário constitui uma indicação das diferentes épocas em que as 

pessoas vivem, como elas veem a sua posição social e negociam as fronteiras de status 

perante a sociedade. Segundo Crane (2009, p. 22), nos séculos passados a moda era a 

identificação do indivíduo no espaço público. “As roupas como artefatos, ‘criam’ 

comportamentos por sua capacidade de impor identidades sociais e permitir que as pessoas 

afirmem identidades sociais latentes”.  

Como representação dessa identidade Crane (2009, p. 199) traz referência há diversos 

uniformes que foram utilizados em determinadas épocas, sendo eles uma forma de identidade 

dos indivíduos mais ou menos voluntária. Para ela as roupas podem ser vistas como um vasto 
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reservatório de significados. “Na falta de outras formas de poder, as mulheres usavam 

símbolos não-verbais como meio de se expressar”. 

 Crane (2009) nos mostra que a situação das mulheres que antes de terem o poder sobre 

os seus corpos, foram impostas a uma sociedade patriarcal onde ser mulher era sinônimo de 

submissão.  Ainda faz referência aos movimentos feministas, que trazem diversas lutas aos 

quais as mulheres lutaram e conquistaram o direito de vestir o que desejavam.  Trazendo os 

exemplos da calça, calça jeans, calça saia entre outros. Esses símbolos que hoje são apenas 

mais uma peça de roupa no guarda-roupa feminino, antes demonstravam um poder sobre o 

desejo de pertencimento em uma sociedade considerada machista. As roupas representam até 

hoje, uma identificação de gênero perante ambos os sexos. De acordo com Crane (2009,         

p. 265) esclarece que: “Uma das razões pelas quais o vestuário, diferentemente da cultura 

crítica, podia expressar tensões, relaciona-se com as diferenças entre as culturas verbal e não 

verbal. Aqueles que não querem receber uma mensagem podem recusar a vê-la”.  

Ainda para a autora, esses símbolos não verbais são os menos estáveis, assim sua 

manipulação tende a preceder a de símbolos verbais. Para ela o comportamento não-verbal é 

um dos meios mais poderosos para a emissão de poder social, especialmente por resultar em 

um hábito, em vez de ser fruto de decisões conscientes. Crane (2009, p. 268) refere ainda que: 

“A comunicação não-verbal que envolve a inversão simbólica desempenha um papel 

importante, afetando as pessoas tanto conscientes como inconscientes”.  

As roupas surgiram como uma forma de expressão antes de ser apenas um mero 

tecido, usado para tapar partes do corpo. Para Crane (2009) a moda é um aglomerado de 

normas e códigos, esses que são reconhecidos através de períodos de estilos específicos. Esses 

códigos são pouco modificados segundo a autora, pois se formos pensar em grandes 

mudanças estéticas ligadas ao mercado de moda, pouquíssima coisa se modifica nos dias de 

hoje. Já no século XX a ascensão e a luta de diversas mulheres propiciaram grandes 

modificações e quebra de padrões estéticos. Para Lipovetsky (2014, p. 187): 

 
O processo de moda despadroniza os produtos, multiplica as escolhas e 

opções, manifesta-se em políticas de linhas que consistem em propor um amplo 
leque de modelos e versões construídos a partir de elementos-padrão e que só se 
distinguem ao termo da linha de montagem por pequenas diferenças combinatórias.  

 
Primeiramente a necessidade de consumir uma peça de roupa se dá pela necessidade 

de proteção do corpo, seja por fatores climáticos, por querer cobrir alguma imperfeição, entre 

outros. Segundo Barnard (2003) a principal função que a moda utiliza é a de comunicar. 
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Pode-se entender essa função como as formas que o sujeito deseja se mostrar para a 

sociedade, uma autoafirmação sobre si mesmo. Além disso, o desejo de comprar também se 

transforma em uma motivação inconsciente de pertencer a algum lugar. Sendo assim, esse 

tipo de comportamento é explicado por Dichter (citado por KARSAKLIAN, 2004, [s.p.]): 

 
Escondendo a nudez, elas nos diferenciam uns dos outros, mas nós 

podemos também utilizá-la para tornarmos parecidos com os demais. Ao escolher 
uma gravata, nós esperamos que ninguém tenha uma igual. No entanto, se 
tivéssemos certeza de que ninguém gostaria de ter a mesma gravata, hesitaríamos em 
comprá-la, pois isso nos deixaria inseguros com relação a nosso próprio bom gosto. 
O fato de ver alguém usar a mesma gravata que não nos preocupa, ao mesmo tempo 
que nos tranquiliza. Assim como as armaduras dos cavaleiros da Idade Média, a 
roupa serve para nos proteger e como forma de auto-expressão. 

 
 

Já Eco (2015, p. 418) afirma que nos dias atuais, a beleza para o consumo se explica 

através dos cânones ao qual a moda está:  

 
Aqueles que visitam uma exposição de arte de vanguarda, que compram 

uma escultura “incompreensível” ou que participam de um happening, vestem-se e 
penteiam-se segundo os cânones da moda, usam jeans ou roupas assinadas, 
maquiam-se segundo o modelo de Beleza, proposto pelas revistas de capas 
cintilantes, pelo cinema, pela televisão, ou seja, pelos mass media. 

 
 

 O termo mass media se dá pela interpretação do que está sendo transmitido pelas 

grandes massas de propaganda para o consumo. Essa interpretação não chega a ter um foco 

em específico, já que se pararmos para observar, os ideais de beleza dessa época mudava 

constantemente. Porém, algo que até hoje não muda é o papel da mídia em estar sempre 

aposta para designar o que é tendência ou não para seu público. Como tendência se pode 

entender o intuito que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. 

Assim, como o consumo de moda, o consumo de algo belo.  

 Para Lipovestsky (2014) jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor 

de uso, mas sim pelo prestígio que aquele elemento carrega, o valor de “troca de signo”. 

Desses signos Baudrillard (1995) também afirma que as roupas são carregadas por símbolos 

principalmente de status e poder. Lipovestsky (2014, p. 199) complementa: “A corrida para o 

consumo, as febres das novidades não encontram sua fonte na motivação do prazer, mas 

operam-se sob o ímpeto da competição estatuária”.  

 Não somente a imagem que o indivíduo deseja transparecer para os outros, mas uma 

ligação com a imagem que esse próprio tem de si, os produtos consumidos por esse indivíduo 

ganham o caráter de um símbolo para o seu autoconhecimento, seu espelho sobre si mesmo. 

Esse, além de representar o seu reflexo demonstra o interior desse e toda a sua bagagem 
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pessoal, para chegar ao desejo e aos motivos que o levaram a comprar determinados objetos. 

Assim, demonstrando um ideal a ser seguido, o desejo de percepção sobre algo que ele pode 

vir a ser ou não. 

 Sendo assim, o homem nunca se mostrou tão individualista e ao mesmo tempo tão 

refém de um coletivo que ele nem percebe sua inclusão. Não existe mais uma diferenciação 

do que os ricos e os podres desejam comprar, em um mundo globalizado onde a maioria das 

classes tem acesso as mesmas informações de publicidade, esses desejos se tornaram iguais. 

Essa distância simbólica das classes sociais perdeu o seu posto, assim que a mídia e a 

publicidade se alinharam e juntas ofereceram um ideal de mundo construído para todos. De 

acordo com Lipovestsky (2014, p. 159): 

 
Pode-se caracterizar empiricamente a ‘sociedade de consumo’ por 

diferentes traços: elevação do nível de vida, abundância das mercadorias e dos 
serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista, etc. Mas, 
estruturalmente, é a generalização do processo de moda que a define propriamente. 
A sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes de tudo, aquela que 
reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da obsolescência, da sedução e 
da diversificação, aquela que faz passar o econômico para a órbita da forma moda.  

 
Para Bauman (2008, p. 76) a sociedade de consumo é comparada a mercadorias 

vendáveis: 

 
O objetivo crucial, talvez decisivo, no consumo na sociedade de 

consumidores (mesmo que raras vezes declarado com tantas palavras e ainda com 
menos frequência debatido em público) não é a satisfação de necessidades, desejos e 
vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor: elevar a 
condição dos consumidores à de mercadorias vendáveis. É, em última instância, por 
essa razão que passar no teste do consumidor é condição inegociável para a 
admissão na sociedade que foi remodelada à semelhança do mercado. Passar no teste 
é precondição de todas as relações contratuais que tecem a rede de relacionamentos 
chamada ‘sociedade de consumidores’ e que nela são tecidas.  

 

 

 O consumo traz consigo o sentimento de felicidade, uma saciedade pessoal que muitas 

vezes acaba sendo ligada a este por ser o único meio mais próximo de alívio. A realização da 

compra deixa o consumidor feliz por uma fração de tempo, logo, quando passa, aquele alívio 

que antes foi suprido por um bem de consumo, volta a tocar em cada um dos indivíduos e 

assim nasce um novo desejo para supri-lo.  

 Esse desejo no século XXI é influenciado todos os dias pelas mídias ao qual um 

discurso de consumo está inserido direto ou indiretamente nos meios de comunicação. A cada 

dia que passa novos produtos são lançados e novos desejos surgem na vida de cada pessoa. É 

impossível nesse mundo globalizado ao qual vivemos não sofrer influência nenhuma perante 
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os meios, além de novos produtos, novas formas de persuasão são colocadas em prática todos 

os dias. A partir disso no próximo tópico estudaremos como a mídia chega na casa de cada 

cidadão e sua interferência no dia a dia. 

 

2.3 MODA E NOVAS MÍDIAS  

 

Se há 10 anos era preciso se ter em casa, uma televisão, um celular e um aparelho de 

som para se estar conectado com o mundo, na contemporaneidade a convergência colocou 

tudo em apenas um aparelho. Para Jenkins (2008) a convergência midiática não é somente 

representada por aparelhos tecnológicos, e sim pelo fluxo de conteúdo distribuído por 

diferentes suportes aliados com os mercados midiáticos e ao comportamento migratório de 

um público para essas redes.  

Essa produção de conteúdo midiático faz com que os diferentes meios de comunicação 

se apropriem de uma nova linguagem com o seu público, buscando cada vez mais a inserção 

desses em seu novo meio de comunicação tornando-os um público participativo. Conforme 

Jenkins (2008, p. 30) argumenta: “A convergência representa uma transformação cultural à 

medida que consumidores são incentivados a procurar informações e fazer conexões em meio 

a conteúdos de mídia dispersos”. 

Para o autor essa ocorrência é interna e diferente para cada indivíduo. A convergência 

midiática ocorre no interior do cérebro de cada pessoa, podendo ser afetada através dos 

diferentes interesses de cada um. Os fragmentos do fluxo midiático que cada um percorre 

contribuem para a compreensão da vida cotidiana. Santaella (2003, p. 11) complementa: 

 
Quanto mais as mídias se multiplicam mais aumenta a movimentação e a 

interação ininterrupta das mais diversas formas de cultura, dinamizando as relações 
entre diferenciadas espécies de produção cultural. A multiplicação das mídias tende 
a acelerar a dinâmica dos intercâmbios entre formas eruditas e populares, eruditas e 
de massa, populares e de massa, tracionais e modernas, etc.. 

 
Ainda de acordo com Santaella (2003), a comunicação em massa está em contraste 

direto com a comunicação de pessoa para pessoa, sendo assim, o emissor que anteriormente 

escolhia o seu receptor, hoje fala para um público maior, tornando-a dessa forma, uma 

comunicação em massa anônima, sendo que essa leva em consideração os seus receptores, 

mas de uma forma tal, que um público-alvo é escolhido para a transmissão dessa mensagem.  

Para Santaella (2003, p. 36), uma mesma mensagem passa por diversas mídias, apenas 

repetindo-se com algumas variações na aparência. Para o autor: “É a cultura do descontínuo, 

do esquecimento, de aparições meteóricas, em oposição aos contextos mais amplos e à 
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profundidade analítica”. Essa cultura das mídias ao qual todos estão inseridos, mostra a 

capacidade de transito das informações de mídia para mídia. Os dados de comunicação não 

duram muito tempo, dando lugar a novos, multiplicando-se em diversas aparições.  

Destas aparições não somente a era da convergência surgiu como a era digital de 

interatividade, que possibilita para uma grande parcela da sociedade ter acesso a determinados 

conteúdos em qualquer parte do mundo. Segundo Avilés (2008, p. 47):  

 
A princípio, a convergência digital possibilita uma melhor transmissão 

dos conteúdos informativos nos meios, bem como reforçar e inovar sua imagem, com 
a utilização de plataformas que permitam chegar a uma audiência mais vasta. 
Numerosas empresas de comunicação estão integrando suas plataformas tecnológicas e, 
através de empresas associadas, estão promovendo interesses comuns e 
alianças estratégicas.  

 
Além do público receptor, as empresas também se adaptaram a essa nova era de 

comunicação, que trouxeram uma mudança significativa em suas estruturas comunicacionais. 

As mídias tracionais que já haviam conquistado seu espaço nos lares, precisou se reinventar, 

buscar novas linguagens para interagir com seu público e criar plataformas de comunicação. 

Entre as novas formas de comunicação, podemos citar as redes sociais que 

contribuíram para a difusão das informações e criaram novos espaços para a interação entre os 

navegadores. Não somente as empresas de comunicação trazem hoje as informações para seus 

leitores, muitos desses usuários passaram a ser criadores de conteúdos, definidos como os 

novos produtores de conteúdo, os prosumers (produtores+consumidores).1 É através das redes 

sociais que esses produtores ganham adeptos e ampliam a rede de seguidores de suas 

comunidades. Recuero (2009, p. 117) acrescenta: 

 
Primeiramente, se considerarmos que as redes que estamos analisando são 

redes sociais, portanto, constituídas de atores sociais, com interesses, percepções, 
sentimentos e perspectivas, percebemos que há uma conexão entre aquilo que 
alguém decide publicar na Internet e a visão de como seus amigos ou sua audiência 
na rede perceberá tal informação.  

 

 Não somente a divulgação de uma informação na rede social produz um conteúdo, 

mas, também, o compartilhamento de uma notícia que demonstre a importância daquela 

informação para o dono da página na rede social. O partilha de informações pelo 

administrador amplia a divulgação de conteúdo e aumenta o espalhamento nas redes sociais. 

Prática muito utilizada pelos movimentos sociais que surgem diariamente na internet e depois 

ganham força nas ruas, como manifestações, passeatas entre outras.  

                                                           
1 Alvin Toffler criou este neologismo para indicar o novo papel do consumidor na sociedade pós-moderna. 
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A internet colocou a informação mais próxima do seu público, hoje é possível acessar 

aos diferentes conteúdos com um simples deslizar de dedo. Essa facilidade nas comunicações 

aproximou as mais diferentes culturas, uma vez que, ao eliminar as fronteiras a internet 

aproxima navegadores dos mais distantes continentes e contribuiu para a divulgação da 

identidade das mais diversas comunidades.  

Entre as novas possibilidades que a web disponibiliza para seus usuários estão os 

weblogs, que surgiram em 1998 com Jorn Barger, que utiliza o termo para se referir aos 

“diários de pessoas onlines” hoje é chamado apenas de “blog”. Ele surgiu como uma história 

contada sobre um ator social para um determinado público, sendo no início sem fins 

lucrativos e apenas segmentado como um hobby de algumas pessoas. De acordo com Primo 

(2000), o autor de seu diário pessoal escreve para si, utilizando da escrita como uma forma de 

voltar-se sobre si mesmo, enquanto o autor do blog, submete-se ao olhar do outro perante si.  

Segundo Body e Elisson (2008 citado por RECUERO, 2011) os sites de redes sociais 

podem ser definidos por permitirem a construção de perfis pessoais, e a interação entre atores 

através de comentários e a exposição pública desses atores. Existem sites de redes sociais, 

como: Facebook, Instagram, Twitter e sites que surgiram não como redes sociais, mas que 

acompanham os traços dessas, assim, podemos caracterizar os blogs como redes sociais. 

O público que busca informação através das redes, ganha mais que isso, recebe um 

ponto de vista individual sobre um acontecimento. Para Castells (2004, p. 107), o 

individualismo na internet deve ser compreendido como uma tendência dominante das 

relações sociais, essa pode ser chamada de cultura material, isto é: “um sistema de valores e 

crenças que informa o comportamento, que é enraizado nas condições materiais de trabalho e 

subsistência em nossas sociedades”. 

No entanto, pode-se entender que as redes sociais conectam pessoas de diversas 

nacionalidades, ajudam os internautas a centralizarem um conteúdo de interesse em comum e 

proporcionam uma comunicação direta sobre eles. Para Castells (2004) o individualismo 

constitui um modelo social e não uma coleção de indivíduos isolados. Esses navegadores 

constroem as redes sociais digitais, tanto online quanto offline sobre a base de seus interesses 

em comum, afinidades, valores e projetos.  

Com isso surgem as chamadas comunidades, onde pessoas com os mesmos interesses 

conectam-se com outras para o compartilhamento de conteúdo. Castells (2004) acredita que 

essas comunidades podem ser chamadas de formas de sociabilidade, onde os internautas 

podem pertencer a diversas comunidades, aos quais, seus “portfólios de sociabilidade’ são 
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aplicados diferencialmente em inúmeras ocasiões através de uma ou várias redes. Essas redes 

serão abordadas no próximo capítulo.  
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3 WEBJORNALISMO E BLOGS 

  

 A internet ampliou as comunicações entre os pares e a mediação das relações por 

computador foi uma das principais mudanças da contemporaneidade. As redes sociais não só 

aproximaram pessoas de diferentes nacionalidades, como deixam mais próximo o emissor 

com o seu receptor. Trazendo o exemplo do Webjornalismo, hoje o público sabe quem 

publicou determinada notícia e, ainda, podem acessar o perfil do jornalista e explorar as 

demais publicações do autor.  

 Com a popularização da internet a maioria dos meios de comunicação de massa 

migrou para a web, lugar onde as notícias ganharam características diferentes das impressas, 

graças as possibilidades e formas de montagem.  Hoje os sites das empresas de comunicação 

não apresentam apenas as notícias copiadas do impresso, mas todo o suporte que a web 

oferece, utilizando links para outras matérias, vídeos, declarações, som e muito mais. Palácios 

(2002) aborda que existem três fases do jornalismo na web, a primeira seria a fase da 

transposição, onde as notícias eram somente copiadas do meio impresso e colocadas online 

sem nenhuma alteração, essas matérias eram atualizadas somente depois de 24 horas, 

lembrando muito a maneira do jornal impresso de operar. 

 A segunda fase conforme o autor, chamam de “metáfora”, foi quando os jornalistas 

utilizaram alguns recursos pelo digital, para mudar algumas coisas na maneira de transmitir 

determinada notícia. Nessa fase começaram a surgir os “links” como uma espécie de 

informação extra, além da disposição para o público de e-mail, do jornal como forma de 

interação entre o emissor e o receptor,  dos chats online que o jornal disponibilizava. 

 O terceiro momento do jornalismo na web é o que ainda vivenciamos hoje. Um 

conteúdo pensado e segmentado somente para a web, onde todos os recursos são utilizados e 

até a linguagem está adequada ao meio. Os avanços tecnológicos colocam essa fase em 

constante transformação, já que a cada novo dia outros recursos surgem para auxiliar a vida 

do repórter.  

 Produzir conteúdo para a internet trouxe um novo desafio para os jornalistas, já que 

agora esses necessitam ter o que chamaremos aqui de capacitação de design, que nada mais é 

do que uma técnica para englobar notícia escrita, com vídeo, som ou música.  Um profissional 

multimídia ao qual hoje as empresas de comunicação estão procurando para facilitar no 

momento da postagem de seus conteúdos. Rodrigues (2000) comenta que para a produção na 

web é preciso criar uma harmonia entre todos os recursos utilizados,  afirma ainda que a união 
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estética dos itens gera uma maior visibilidade à notícia, deixando dessa forma, o conteúdo em 

questão mais interessante para o receptor. 

 A interação entre o profissional do meio de comunicação e seus leitores vai além do 

seu ambiente de trabalho.  Na terceira fase, o profissional interage mais com o seu leitor,  

utilizando o endereçamento por e-mail, o que aproxima o emissor e o receptor. Esse elo nos 

dias atuais está presente em outras formas de comunicação, pois todas as empresas que 

produzem conteúdo online, utilizam as redes sociais para a maior disseminação do material. 

 Entende-se nesse estudo que as redes sociais podem ser tanto os sites, como portais 

online, mais conhecidos como blogs. Percebe-se que muitos dos sites das grandes empresas 

de comunicação utilizam em sua página inicial, uma aba que remete aos blogs dos seus 

repórteres, estabelecendo assim o diálogo entre os produtores de conteúdo e o seu público. 

Segundo Recuero (2003) há pelo menos cinco tipos de blogs: os diários (relatos e 

experiências da vida pessoal do emissor); as publicações (determinados por informação geral 

ou temática/específica, de caráter opinativo); os literários (histórias ficcionais, contos, 

crônicas ou poesias); os clippings (grupo de links cuja fonte são outras publicações) e os blogs 

mistos (aqueles que misturam posts pessoais e informativos). O conteúdo que esses 

profissionais segmentam através de suas publicações é o que identifica os seguidores do blog. 

Portanto, pode-se dizer que ambos criam uma comunidade de interesses em comum. 

O blog dessa pesquisa caracteriza-se como um blog de publicações com características 

mistas.  O emissor do Stel The Look deseja destacar-se através de suas informações e 

opiniões, embora, a opinião não seja uma característica de blogs de publicações. Para Stefanic 

(2010 citado por TAVERNARI; MURAKAMI, 2012, p. 87): 

 
A internet e a ascensão dos blogs, no início dos anos 2000, faz com que 

qualquer um possa compartilhar suas próprias ideias sobre moda e estilo. E essa 
acessibilidade às informações relacionadas a esses assuntos em plataformas online é 
uma das principais razões do grande crescimento da legitimidade adquirida pelas 
blogueiras de moda. 

 
 A denominação “blogueiras ou blogueiros” refere-se aos profissionais que trabalham 

ou vivem de uma página na internet. Na atualidade,  além de colaborarem para a midiatização 

de um conteúdo, atribuem também um valor de consumo empregado ao que é dito através de 

seu perfil. Para Santaella (2003, p.17): “A audiência tende a escolher suas mensagens, e dessa 

forma aprofunda sua segmentação e intensifica o relacionamento individual entre emissor e 

receptor”. 
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Essa troca entre o emissor e o receptor num ambiente de sociabilidade utilizado 

através da tecnologia, nada mais é que um espaço compartilhado. Segundo Recuero (2009) 

entende que o emissor que gera um conteúdo, através dos seus posts, está agindo para se 

tornar um ator social, que transmite o que comumente se chama de capital social. Desse 

último compreende-se que o capital ao qual o receptor e o emissor estão inseridos, é o nome 

que se dá a relevância de informações, ao qual o emissor transmite, mais precisamente a 

segmentação que esse ator social propõe para o seu público.  

Recuero (2009) já comentava em suas pesquisas, que para os estudiosos era muito 

relativo o termo de capital social, as opiniões entre autores não se conectam e cada uma traz 

um novo ponto de vista a respeito dessa sociabilização. Putnam (2000) como exemplo, 

desenvolveu o capital social em três tópicos: a obrigação moral e as normas; a confiança 

(valores sociais) e as redes sociais. Todas essas relações, segundo o autor, dependem da 

reciprocidade entre o emissor e seu receptor, tornando somente possível uma existir se a 

relação for mútua entre ambos os lados. Continua afirmando que: 

 
O capital social é o agregado dos recursos atuais e potenciais, os quais estão 

conectados com a posse de uma rede durável, de relações de conhecimento e 
reconhecimento mais ou menos institucionalizadas, ou em outras palavras, à 
associação a um grupo – o qual provê cada um dos membros com o suporte do 
capital coletivo [...] (PUTNAM, 2000, p. 248-9). 

  

Para Bourdieu (1983), o capital social utilizado nas redes sociais depende 

principalmente do investimento utilizado pelos agentes de sociabilidade.  A interação e 

interesse de ambos e o esforço utilizado para a compreensão da informação é o que o autor 

considera primordial para o surgimento do capital social. Já Recuero (2009) estuda o conceito 

de capital social através da classificação de Bertolini e Bravo (2001, p. 590), explicam que: a 

caracterização de capital social se dá de forma heterogênea, construindo assim, categorias ao 

qual esse capital é encontrado. “Essas categorias podem ser compreendidas como os recursos 

a que os indivíduos têm acesso através da rede”.                                                                                                                                                                   

 O capital social a partir do objeto desse trabalho caracterizou-se a partir de um blog, 

dessa maneira, entende-se que as formas de significado deste seriam principalmente 

relacionais, já que nesse meio a interação é mais rica e mais social, proporcionando assim 

laços fortes e multiplexos, tendo assim, uma variedade de capital acumulado. Na versão de 

Recuero (2009, p. 55): “Quanto mais a parte coletiva do capital social estiver fortalecida, 

maior a apropriação individual deste capital. Essa apropriação influencia diretamente o capital 

social encontrado nessas redes”. 
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 Recuero (2009) comenta em seus estudos a respeito dos laços sociais, do capital que 

faz surgir entre o emissor e o receptor. Ela faz uma conexão entre o conteúdo postado pelo 

ator social da rede e o engajamento que o seu público, amigos e quem os segue em um 

determinado assunto. Ela traz como exemplo dois autores que comentaram a respeito das 

postagens de bloguers, Halavais (2002) e Krishnamurthy (2002), ao qual, o primeiro explica a 

importância do novo conteúdo nos blogs e o outro traz a influência dos comentários em 

determinados posts. Recuero (2009, p. 117) acredita que:  

 
Os atores são conscientes das impressões que desejam criar e dos valores e 

impressões que podem ser construídos nas redes sociais mediadas pelo computador. 
Por conta disso, é possível que as informações que escolhem divulgar e publicar 
sejam diretamente influenciadas pela percepção de valor que poderão gerar. 

  

Muito se ouve falar a respeito das blogueiras de moda, e, hoje, não basta que uma 

tendência surja em uma revista ou sites de moda, é preciso ter um especialista para falar sobre 

o assunto que deixe claro para o público as várias maneiras de usar uma determinada peça de 

roupa. Esse especialista recebe a denominação de blogueiro/a, revela ao seus públicos padrões 

de vestimentas que devem ser seguidos e, dessa forma, criar um pertencimento “na moda” da 

sociedade. 

  Segundo Hinerasky (2010), falar sobre moda não é mais um segmento onde apenas 

jornalistas especializados compartilham o seu conhecimento, hoje a tendência é um trabalho 

partilhado entre blogueiros e profissionais do segmento, a influência que esses têm na 

comunicação e na sua adaptação na cobertura jornalística sobre moda. Para Recuero (2009,   

p. 25-6) comenta que: “construções de si” na web, são representações dos atores sociais, os 

blogs são espaços de interação, lugares de fala, construídos de forma a expressar elementos da 

personalidade ou individualidade.  É importante lembrar sempre, que quando um determinado 

conteúdo é postado em um blog, há uma estrutura pensada para tornar o assunto relevante 

para seus seguidores. 

 Segundo Palácios e Munhoz (2007, p. 17), “é impossível a grande mídia dar as costas 

à informação que vai sendo produzida pelo cidadão comum”. Isso explica e complementa o 

avanço dos blogs ao longo de 10 anos na era da internet. Ele oferece uma versatilidade de 

ferramentas e conteúdos, para muitos leitores que já estão cansados das mídias tracionais. Já 

Amaral (2009) acredita que os blogs são ferramentas de comunicação que geram interações 

sociais definidas por interesses e desejos similares. Nessa perspectiva os blogs de moda são 

incluídos com a exposição de produtos para fomentarem a comunicação e o consumo através 
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de representações que causam desejo em seus receptores. Blogar significa muito mais que 

escolher um determinado conteúdo, é preciso uma manutenção para manter o espaço na 

internet, para destacar-se dos demais, evoluir, apresentar um conteúdo relevante e 

segmentado.   

 Limeira (2003) comenta que os blogs de moda se tornaram meios de expressão e 

representação para um segmento de pessoas, que se identificam com esses, a partir de estilos 

de vida, conjunto de valores, atitudes, opiniões e posturas. Esse público que busca por um 

conteúdo específico e acompanha os blogs e sites de moda, não são segmentados, visto que 

abrangem diferentes classes econômicas, através das formas de comunicação que o blogueiro 

traz para o seu público, assim como suas opiniões. Para Braga (2010) os blogs conquistam um 

público bastante particular, com interesses correspondentes aos de seu emissor, que ganham 

notoriedade pela temática escolhida em seus posts. Essa comunicação é através das roupas 

que traz para o leitor formas de mostrar-se para o mundo. Segundo Sabino (2007, p. 259) o 

termo “fashionista” é utilizado para designar alguém que está sempre ligada nas últimas 

tendências do mercado da moda. “Os fashionistas procuram seguir de perto todos os 

lançamentos nacionais e internacionais”. É a partir desse ponto de vista que o objeto central 

desse trabalho está direcionado para o site de moda Steal The Look (roube o look) que tem as 

estéticas dos blogs com características jornalísticas.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 NATUREZA E TÉCNICA DA PESQUISA 

 

O trabalho tem por característica uma pesquisa de natureza qualitativa contextualizada 

e empírica. No primeiro momento será aplicado um questionário aberto com as blogueiras de 

Santa Maria, sobre o site Stealthe Look. A pesquisa qualitativa carrega em suas 

particularidades a busca de dados e seus significados, levando o pesquisador a uma percepção 

do fenômeno a ser estudado, não somente por sua aparência, mas por sua origem, essência, 

relações com o meio, mudanças, entre outros. Os dados coletados nesse tipo de pesquisa são 

em sua totalidade descritivos, diferentemente da pesquisa quantitativa, que tem por 

característica o estudo de dados a partir de números. Segundo Gil (2008) as análises destas 

pesquisas não ganham receitas pré-estabelecidas, dependendo assim, muito da capacidade e 

do estilo do pesquisador.  Para Miles e Huberman (1994 citado por GIL, 2008, p. 175): “As 

pesquisas qualitativas ganham três etapas para a sua finalização: exibição; redução e 

conclusão/verificação”. 

De acordo com Gil (2008), a redução tem como particularidade a seleção de dados a 

serem trabalhados, assim, levando o pesquisador a tomar decisões de categorizações acerca do 

que será de suma importância para a conclusão de seu trabalho e o que poderá ser deixado de 

lado. A segunda etapa é a exibição (apresentação), que consiste em organizar os dados 

coletados, a ponto de selecioná-los por suas semelhanças, diferenças e interrelacionamentos, 

assim, podendo ocorrer o surgimento de novas categorias para a próxima etapa. A última fase 

é a de conclusão/verificação que é a revisão do material pesquisado considerando os seus 

significados e explicações, verificando se esses são válidos. Aqui validade significa que as 

conclusões obtidas dos dados são dignas de crédito, defensáveis, garantidas e capazes de 

suportar explicações alternativas.  

Para essa investigação se tem o aporte de uma entrevista em forma de questionário 

fechado com blogueiras da cidade de Santa Maria para comentarem sobre o objeto deste 

estudo. Gil (2008, p. 109) comenta que a caracterização da entrevista se dá pelo contato social 

ao qual o pesquisador estabelece com o seu entrevistado. “É uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação”. O autor ainda complementa que a entrevista é uma técnica muito utilizada para 

se chegar a resposta sobre o que as pessoas creem, esperam, sentem ou desejam. 
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As vantagens da entrevista para Gil (2008) possibilita uma obtenção de dados maiores 

a respeito da vida do entrevistado, consegue obter também maiores dados em profundidade 

acerca do comportamento humano, e os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de 

quantificação. O autor conclui: 

 

A entrevista é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de 
dados de que dispõem as ciências sociais. Daí porque podem ser definidos diferentes 
tipos de entrevista, em função de seu nível de estruturação. As entrevistas mais 
estruturadas são aquelas que predeterminam em maior grau as respostas a serem 
obtidas, ao passo que as menos estruturadas são desenvolvidas de forma mais 
espontânea, sem que estejam sujeitas a um modelo preestabelecido de interrogação. 
(GIL, 2008, p. 111). 

 

Em relação a essa pesquisa optou-se por uma entrevista estruturada fechada, que se 

desenvolveu a partir de um número fixo de perguntas, que os entrevistados irão responder 

sobre o site Steal The Look. Segundo Gil (2008) comenta que uma das vantagens nesse tipo 

de pesquisa é a sua rapidez e o baixo custo para o seu desenvolvimento. Para o pesquisador 

esta possibilita uma análise estatística de dados. O autor refere ainda que alguns autores 

caracterizem diferentemente uma pesquisa e que poderá ser estruturada através de um 

formulário e/ou uma espécie de questionário.  

Para os participantes (convidados) dessa pesquisa receberam o material em forma de 

questionário com perguntas direcionadas para alcançar-se positivamente o final desse 

trabalho.  

Nesse sentido Gil (2008, p. 121) salienta que: 

 
Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 
informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.. 

 

 A construção do questionário para essa pesquisa foi composta de sete perguntas 

destinadas a compreensão das estratégias midiáticas do site Steal The Look. Para Gil (2008), 

geralmente as questões de um questionário incluem mais de uma categoria, onde, muitas 

vezes uma questão envolve diversos aspectos dessas categorias. O pesquisador acredita que a 

partir destes questionários são estabelecidas questões sobre o que as pessoas sabem, como 

pensam, o que esperam, o que sentem, suas preferencias e comportamento.  

 Segundo Gil (2008) as questões de um questionário, devem ser seguidas através de 

uma lógica de conteúdo, visto que, é possível se conseguir uma estruturação sistemática 

através do raciocínio dos seus entrevistados. As questões devem seguir uma ordem de fatores 

ao qual uma será uma complementação da outra, como uma técnica de funil, afirma o autor. 
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Gil (2008) também comenta que na hora da formulação do questionário é prescindível o 

cuidado com as palavras, visto que algumas podem causar estranheza nos entrevistados. 

 A segunda etapa desta investigação acontece através de uma análise de conteúdo, que 

a partir do material recolhido ao final do questionário foi realizada uma análise das respostas. 

Bardin (2007) afirma que a partir da análise de conteúdo surgem várias técnicas onde se busca 

descrever determinado conteúdo emitido no processo de comunicação, seja por meios de falas 

ou textos. A técnica, segundo o pesquisador é composta por procedimentos sistemáticos, que 

possibilitam um levantamento acerca dos indicadores (quantitativos ou não) permitindo, 

assim, a realização e inferência de conhecimentos.  

 Oliveira (2008) afirma que a análise de conteúdos permite diferentes técnicas de 

abordagem para os pesquisadores, essas dependerão da segmentação teórica ao qual este 

aplicará em sua pesquisa. Essas técnicas podem ser categorizadas em: análise de avaliação ou 

representacional; análise de enunciação; análise das relações ou associações; análise do 

discurso; análise temática ou categorial; análise da expressão; análise léxica ou sintática;  

análise transversal ou longitudinal; análise do geral para o particular; análise do particular 

para o geral; análise segundo o tipo de relação mantida com o objeto estudado; análise 

dimensional; análise de dupla categorização em quadro de dupla entrada; dentre outras. 

 Para se analisar esse tipo de pesquisa é preciso se deter a especificidades para a sua 

análise, assim como separar as respostas em determinados grupos aos quais, cada entrevistado 

se agrupará em sua categoria. Segundo Bardin (1977, p. 118): 

 

Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um 
deles tem em comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento, é a parte 
comum existente entre eles. É possível, contudo, que outros critérios insistam 
noutros aspectos de analogia, talvez modificando a repartição anterior. 

 

 Os resultados de uma pesquisa podem ser apresentados de diversas maneiras, seja em 

gráficos, tabelas ou quadros, esses são utilizados para facilitar a visualização de resultados e 

assim, proporcionarem uma estética organizacional na pesquisa. Essa organização contribui 

para as fases seguintes que são de análise de resultados e sua inferência. Segundo Fonseca 

Junior (2005, p. 284), a análise de conteúdo e sua inferência é considerada uma operação 

lógica que extrai os aspectos da mensagem analisada. O autor se baseia nos conhecimentos de 

Bardin afirmando que:  

 
Assim como o arqueólogo ou o detetive trabalham com vestígios, o analista 

trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando partido do 
tratamento das mensagens que manipula, para inferir (deduzir de maneira lógica) 
conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da comunicação.   
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O autor menciona que os estudos de análise de conteúdo, são em suma, análise de mensagens 

e o que as diferencia de outras formas de pesquisa são as suas sistematicidades e a sua 

confiabilidade. De acordo com Ferreira (2000, p. 17): 

 
As interpretações a que levam as inferências serão sempre no sentido de 

buscar o que se esconde sob a aparente realidade, o que significa verdadeiramente o 
discurso enunciado, o que querem dizer, em profundidade, certas afirmações, 
aparentemente superficiais.  

 

Fonseca Junior (2005) reintegra que a análise de comunicação ocorre através de um 

contexto estabelecido e modifica, assim, as relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas. 

Esse tipo de análise pode contribuir para explicar causas e os efeitos inerentes em uma 

mediação simbólica. É a partir da conclusão de um trabalho de pesquisa que são expostas as 

conclusões de um autor, assim como, sua contextualização a partir dos dados analisados e sua 

percepção desse fenômeno. 

  

4.2 O QUESTIONÁRIO 

 

Para esta investigação elaborou-se um questionário com sete perguntas que 

atendessem e compreendem-se as estratégias midiáticas do Steal The Look. A compreensão 

das perguntas não só abrangem as formas como o site consagrou-se no mercado, como 

também o seu papel perante ele. Cinco blogueiras de Santa Maria receberam o convite para 

fazerem parte dessa pesquisa para falarem sobre sua relação com o Steal The Look e para 

obter-se uma melhor compreensão se este site é uma referência quando se trata de moda e 

mídia. Através do questionário procuramos perceber as estratégias que essas influenciadoras 

utilizam e se inspiram através do site.  

 Primeira questão: Você acredita que o Steal the Look tem uma linguagem plural? 

Procuramos entender de que forma o site de moda impõe o seu discurso perante as 

internautas. Através deste questionamento compreender a importância da linguagem padrão 

para o Steal The Look, e descobrir se as leitoras do site reconhecem essa linguagem.  

Segunda questão: As estratégias de comunicação do blog estão bem definidas? 

Tentamos entender se as leitoras do site percebem as interações que o Steal The Look propõe, 

assim como, as suas estratégias para a fidelização de seu público. Uma vez que, o site  

apresenta diversas peças de roupa e indica onde comprá-las. E, dessa forma, saber se essa 

estratégia agrada ou não aos leitores. 
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Terceira questão: Quais as estratégias apresentadas pelo blog que você utiliza? 

Procuramos compreender a interação entre as participantes do questionário e o site. 

Investigamos se as blogueiras se inspiram no site e tem ele como referência em seu trabalho. 

Dessa forma, foi possível compreender quais as estratégias midiáticas mais utilizadas pelas 

influenciadoras e, também, pelo portal.  

Quarta questão: É possível identificar uma linguagem própria do blog? Examinamos 

como o leitor percebe a linguagem do site e se essa forma de discurso auxilia no sucesso do 

mesmo.  

Quinta questão: Você acredita que a estética do blog se diferencia de outras 

publicações de moda? Procuramos entender quais os diferenciais do Steal The Look e como 

este tornou-se uma referência nacional para os seus leitores. Esta questão é de suma 

importância para medir a influência que o site tem na vida de quem o segue.  

Sexta questão: Você considera o Steal The Look um dos grandes nomes de sites de 

moda no Brasil? Buscamos descobrir através dessa, quais os principais portais de moda que 

são acessados pelas influenciadoras e entender a relevância que o Steal The Look tem através 

destas.  

Sétima questão: Você acredita que o conteúdo do site tenha um discurso com 

características jornalísticas? Visamos com essa pergunta, compreender de que forma o leitor 

do site acredita que este se posiciona através do seu conteúdo. Queremos entender se o leitor 

do site vê o Steal The Look como uma referência no âmbito jornalístico. As perguntas que 

foram aplicadas com as blogueiras encontram-se no (Apêndice A).  

 
4.3 O OBJETO EMPÍRICO 

 
  O site Steal The Look surgiu há menos de 5 anos na internet. Desde o seu início 

apresentou características diferentes dos usuais sites de moda e entretenimento. Separado 

através de sete categorias, o Steal The Look permite ao internauta uma gama de links que 

acompanham diferentes assuntos: Looks; celebridades; tendências; beleza; dicas; vitrine e 

shop. Recentemente esta última categoria ganhou um olhar especial, já que agora o Steal The 

Look tem a sua própria loja virtual com parceiros que já acompanhavam o site. 

 O Steal The Look se caracterizou como um site, pois, o mesmo, considera-se uma 

plataforma de moda e beleza. Apesar disso, em uma análise preliminar  foi possível identificar 

que está plataforma tem todas as características dos blogs de moda, através de seus posts que 

trazem uma linguagem jovial, gírias, fotos, comentários, e uma estética que remete ao blog. O 
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Steal The Look apresenta ao seu público quem está por trás de todo o processo de postagens, 

dessa forma, há uma maior aproximação entre os leitores e seus emissores. A comunicação do 

Steal The Look se dá de forma informal, sendo o discurso do site de forma leve e jovial. A 

plataforma ainda faz uso de imagens de pessoas famosas para ilustrar as principais tendências 

que estão surgindo no mundo da beleza e da moda.  
 

          Figura 1: Steal The Look home 

 
          Fonte: Site de moda Steal The Look (2017, digital). 

 

A ideia principal quando a plataforma surgiu era a de informar para o público 

feminino onde encontrar determinada peça de roupa apenas, isso se dava através de um “link”, 

onde com um simples clique, o leitor poderia ter acesso a diversas lojas com roupas parecidas 

ou iguais de celebridades que estava estampada na foto.  

 Com o passar dos anos o site ganhou um cunho mais jornalístico, onde o conteúdo não 

era apenas uma publicidade, então começou a surgir os posts com descrições sobre as peças, 

assim como, dicas de moda e beleza. A partir disso o Steal The Look ganhou facetas mais 

jornalísticas, onde o conteúdo todo começou a ser analisado. São mais ou menos  vinte 

publicações dia na plataforma e ao todo  são vinte pessoas que fazem parte da equipe do site 

separadas em funções diferentes.  
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           Figura 2: Vários modelos de roupas apresentadas em 29.11.17  

 
          Fonte: Site de moda Steal The Look (2017, digital).  
 

 Dentro do site é possível encontrar o perfil de cada funcionário, além das categorias 

comentadas anteriormente. Na aba de perfis também se descobre os motivos que cada um dos 

profissionais começara a se interessar por moda e ainda trazem características desses, como 

seus gostos e hobbies. Percebe-se com isso que há uma troca de informações não apenas dos 

posts da plataforma, mas uma interação entre as pessoas que estão por trás das publicações e 

seus leitores. 

 A segmentação do Steal The Look, não é somente através de seus posts, o seu público 

também é selecionado, tendo como foco principal mulheres que possuem um poder aquisitivo 

para o consumo das peças. Raramente o site faz posts destinados ao público masculino, 

mesmo sendo que uma pessoa da equipe seja um homem. Essa segmentação e troca com o 

público leitor do Steal The Look é de suma importância para o sucesso do mesmo, que se faz 

cada vez mais presente nas redes sociais, como o Instagram, não deixando o seu conteúdo e 

opiniões apenas em sua plataforma.  
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          Figura 3: Feed Instagram, 30.11.2017 

 
          Fonte: Steal The Look home Instagram (2017, digital).  
 

 O Instagram, assim como, o Facebook, Pinterest e diversas outras redes sociais, são 

alimentadas diariamente. Onde o leitor do Steal The Look poderá receber as novidades e esse 

acesso pode ser visualizado através do site ou não. Essa nova maneira de interação com seu 

público permitirá que a marca seja lembrada por aqueles que a acompanham no dia a dia.  
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5  ANÁLISES 

 

A análise do conteúdo foi realizada através de um questionário, como mostrado 

anteriormente. A pesquisa ocorreu de forma online, as cinco blogueiras escolhidas enviaram 

suas respostas por e-mail. As entrevistadas mostraram ser conhecedoras do trabalho do Steal 

The Look e das publicações realizadas pelo mesmo. 

 Quando questionadas sobre o site fazer uso de uma linguagem plural, Daniela 

Hinerasky afirmou que: 
 

No que tange à moda, não acho que seja uma linguagem plural porque está 
voltada às tendências de moda, ou seja, às propostas do mercado voltadas ao 
consumo. E normalmente, a moda segue uma linguagem e padrão de beleza 
excludentes, porque não inclui todos os padrões de beleza, por exemplo, tampouco a 
diversidade de corpos, etnias etc..  

  

 A moda sempre foi de suma importância para a sociedade e era classificada de acordo 

com a sua classe social. Com o passar dos anos e como mencionado no capítulo de “História 

da Moda”, essa se tornou de fácil acesso para as diferentes classes sociais e a partir disso 

surgiu a diferenciação entre o belo e o feio, como comentado no capítulo de “Estética”. No 

que tange a resposta de Daniela, entende-se que o apontamento entrevistada faz é em relação 

a moda atual, onde as classes sofrem uma distinção por beleza e pelo uso do que está sendo 

comercializado na mídia. 

 Já para Camila Foletto, o Steal The Look apresenta uma linguagem que abrange todos 

os públicos, diferentemente do que Daniela pensa, Camila comentou que: “Sou super fã do 

Steal The Look. Acredito que a linguagem seja plural, pois em todas as postagens e legendas 

as palavras incluem todo mundo. Tanto a escritora e a leitora, criando assim uma 

proximidade”.  

No entender de Crane (2006, p.21): “O vestuário, sendo uma das formas mais visíveis 

de consumo, desempenha um papel da maior importância na construção social da identidade”. 

A partir disso, pode-se entender como os diferentes padrões que a cada dia surgem na 

sociedade, entendem o conceito do vestir-se e lutam para permanecer na parte “nobre da 

sociedade”, onde o estar na moda, vestir uma tendência é sinônimo de pertencimento.  Para 

Miranda (2014) a moda é uma linguagem silenciosa, onde os indivíduos se comunicam 

através de símbolos visuais e não-verbais. 

Outra abordagem do questionário foi a respeito se as entrevistadas acreditam que o 

Steal The Look apresente estratégias de comunicação definidas com seus leitores, segundo 

Laura Gross: “No meu ponto de vista sim. Tanto que, ao meu ver, a estratégia deles é 



40 
 

comunicar sobre moda/tendências para mulheres que já entendem sobre o assunto (não 

leigas) e que são de classes sociais mais altas”.  

A resposta de Laura se relaciona ao conteúdo publicado diariamente pelo Steal The 

Look, já que esse ao longo do dia apresenta diferentes matérias sobre tendência de moda,  

demonstrando onde se pode encontrar determinada peça de roupa. Matérias essas, que como 

ela mesma comentou, é preciso ter um conhecimento sobre moda, para entender os motivos 

que determinada peça de roupa voltou a estação ou foi deixada de lado. 

Indagando as outras entrevistadas a respeito das estratégias, obtivemos respostas 

unânimes. Todas elas concordaram que o site apresenta estratégias de comunicação bem 

definidas, o que faz com que este se aproxime de seu leitor. Para a blogueira Mariana 

Ruviaro: “As estratégias utilizadas pela plataforma Steal The Look estão muito bem 

definidas, o consumidor sempre sabe onde encontrar informações sobre ele”.  

Miranda (2014) comenta que a partir de um discurso, tanto o emissor quanto o  

receptor, devem ter um nível mínimo de concordância, nesse sentido, os significados do vestir 

necessita de uma interação entre ambos, para a mensagem ser compreendida inteiramente. A 

entrevistada Laura Gross, comentou em suas respostas, que o site tem uma linguagem ao qual 

não engloba todas as classes sociais, já que este direciona as compras em seu portal apenas a 

algumas lojas selecionadas, que não carregam um preço popular. Ela afirma que: 
 

O Steal The Look é pensado e foi criado para atender a um público 
específico. É possível afirmar que as leitoras do site/blog são pessoas antenadas na 
moda e que buscam informações e novidades sobre o tema. A relação que existe 
entre pessoas que curtem moda e são de classe A/B e a relação entre as de C/D, são 
totalmente diferentes e não vejo elas sendo abordadas no site/blog. (Principalmente 
quando analisamos o “roube o look” que dificilmente aparecem opções de lojas 
mais populares).  

 

 A terceira pergunta do questionário, tratou sobre as estratégias utilizadas pelo site que  

também são utilizadas na vida das blogueiras de Santa Maria. Para Teka Powazcuk afirmou 

que: “Eu utilizo muito a interação do blog com o Instagram, me dá um ótimo retorno e 

amplia no quesito divulgação. Também faço postagens na fanpage para criar engajamento 

com os seguidores lá e irem para o blog”.  

 Pode-se relacionar a resposta de Teka, as inúmeras formas que os portais de 

comunicação têm se relacionado com os seus leitores. Hoje em dia a maioria das pessoas 

estão em quase todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Pinterest, entre outras. A 

interação entre os jornalistas e seus leitores, mudaram com as fases da internet, que na 
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contemporaneidade permitiu uma aproximação maior entre o emissor e o receptor de 

conteúdo e um retorno mais rápido para a postagens. 

 No quarto questionamento, as entrevistadas responderam sobre a linguagem do Steal 

The Look. Daniela Hinerasky afirmou que o blog investiga o consumo das tendências 

mundiais e itens da moda, a partir de listas numeradas, o que torna o procedimento um pouco 

exaustivo. Ela mencionou que:  

O blog comunica que neste endereço a gente encontra tudo o que precisa 
saber para encontrar os looks mais bacanas do momento. Então, a proposta é 
facilitar o leitor a roubar (steal) as tendências de moda .  Tudo isso com textos 
simples, direto e fáceis.  Esse formato se chama “listicle” (neologismo que vem da 
junção dos termos em inglês list + article), que a proposta original do Buzzfeed, de 
criar conteúdos organizados para facilitar a leitura.  

 
 O Steal The Look, como a própria entrevistada mencionou tem o direcionamento de 

mostrar para os seus leitores como encontrar determinadas peças de roupa. Ele se consagrou 

no mercado através de sua tradução “roube o look”, e mostrou ao longo dos seus posts, 

imagens de celebridades influenciadoras entre outras com determinada peça de roupa. Essas 

vestimentas podem ser visualizadas no site e ao longo dos anos ganharam textos para um 

maior entendimento de como usá-las, onde encontrar e tirar as dúvidas dos leitores de 

determinada peça que está na moda. Teka Powazcuk comenta a respeito da linguagem do 

portal de moda: “Eu acho que o blog criou uma identidade muito pessoal com os leitores e 

leitoras. O Steal the Look faz com que as pessoas consumam moda de uma forma divertida, e 

a bagagem de informações que eles oferecem é incrível”.   

  Conseguimos afirmar através das respostas das entrevistadas que o Steal The Look 

auxilia na construção de identidades pessoais. Assim quem acompanha o site busca nele a 

imagem de um ideal de moda, beleza e até mesmo comportamento. O conceito de identidade 

de marca se encaixa no que tange a plataforma de moda, já que está não deixa de ser uma 

marca consumida, tanto intelectualmente pelos seus internautas, quanto fisicamente através 

do seu e-commerce. 

 Na quinta pergunta do questionário, indagamos as blogueiras sobre a diferenciação 

estética do Steal The Look perante os outros blogs de moda. A blogueira Camila Foletto 

acredita que o site tem uma estética própria e complementa: “Os posts são sempre muito 

atuais, com informações rápidas e diretas. Não se cansa ao ler os posts do blog”.  

O Steal The Look trás para os seus leitores uma linguagem de fácil entendimento, 

utilizando de diversos recursos como gírias, palavras na moda, entre outras. O site também 

deixa o seu comentário, mais precisamente sua opinião em diversos posts, tornando-se assim 
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mais próximo de seus leitores. Teka Powazcuk acredita que a mistura de informação com e-

commerce que o site oferece é que faz ele ganhar a fama que tem:  

 Por que a princípio parece um blog que fala sobre moda, só que em 
algumas partes e dentro dos posts sutilmente tem onde encontrar aquela dica que 
eles acabaram de postar. Acho que é uma grande sacada, a mistura da informação 
com o e-commerce que eles criaram.  

  

Já para a blogueira Mariana Ruviaro, o Steal The Look traz uma única diferenciação 

perante outros sites, a possibilidade de compra, pois no que tange a conteúdos ele se torna 

parecido com as diversas plataformas de moda: “Não, o diferencial é o fato das pessoas 

poderem consumir o look sugerido”.  

Se pensarmos nas formas discursivas que o Steal The Look se comunica com seus 

leitores, podemos citar Machado (2001) que estabelece que o ato de linguagem carrega em si 

uma intencionalidade da troca comunicativa entre parceiros inseridos em determinada 

situação, sendo o resultado para o sujeito-comunicante, o desejo de influenciar. A jornalista 

Daniela Hinerasky comenta a respeito disso em sua resposta perante o sexto questionamento. 

Ela acredita que o Stel The Look tenha sim um diferencial, e aponta alguns exemplos: 

 
Sim, em particular das revistas e dos blogs, porque não precisam justificar 

o que é publipost, por exemplo. A lógica da venda é a origem do Steal The Look. A 
priori, eles não estão enganando ninguém porque desde o título até as estratégias 
de comunicação, entendo que é um conteúdo voltado totalmente para o consumo. 
Eles instigam isso, todos os textos têm o objetivo de levar as leitoras e leitores a 
consumir os produtos das marcas que investem ali. Cada post é uma mídia.  

 

 No sexto questionamento, procuramos investigar se as entrevistadas consideravam o 

Steal The Look como um dos grandes sites de moda brasileira. A resposta de todas foi 

unânime e chegou-se à conclusão que o site tem grande peso hoje no mercado nacional. A 

entrevistada Daniela Hinerasky ainda afirmou que o site traz tanto conteúdo jornalístico, 

quanto publicitário: “Considero um dos grandes sites de compra, de conteúdo publicitário. A 

proposta mescla publicidade e jornalismo”.  

 Identificou-se com esse comentário o que já havia sido comentado anteriormente sobre 

a linguagem do Steal The Look, afirmando que ele não é apenas um site com conteúdo 

publicitário, mas carrega junto características jornalísticas, que auxiliam na elaboração de 

seus conteúdos através dos posts. A blogueira Mariana Ruviaro comenta que o site hoje é um 

dos grandes influenciadores para o consumo de moda no país: “Para mim é um site que 

apesar de novo, une tudo o que é necessário para as pessoas consumirem moda”.  



43 
 

No último questionamento perguntamos diretamente sobre as possíveis características 

jornalísticas do site. Teka Powazcuk, afirmou que: “Acho que no momento que o site se 

propõe a transmitir informações sobre moda já pode ser considerado um discurso com 

informações jornalísticas. Ele noticia as tendências, e sempre traz algo novo para seus 

leitores e leitoras”.  

A entrevistada Laura Gross cita exemplos dos motivos que levam o site a ter essa 

linguagem: “O próprio fato da pesquisa de novas tendências/looks/pessoas influentes, enfim, 

faz ter um discurso que mostra o porquê, é preciso mostrar também os motivos pelos quais 

algo virou ou é tendência e como e onde aconteceu”.  
 

As características jornalistas ao quais o site apresenta podem ser entendidas através da 

forma do discurso que este apresenta perante os seus leitores. O Steal The Look carrega em si 

uma linguagem de fácil entendimento, onde diferentes pessoas conseguem sentir-se próxima 

deste. A sua grande particularidade é hoje juntar o que há de melhor em moda, através do 

jornalismo e da publicidade.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Através das entrevistas realizadas para este trabalho de conclusão podemos concluir 

que o Steal The Look é uma referência quando se pensa em blogs de moda nacional. As 

particularidades que este apresenta, ao mesclar jornalismo e publicidade são o que mais 

chama a atenção de quem o acompanha. As estratégias midiáticas que o site traz como forma 

de interação com o público, seus posts diários, comentários em seu próprio texto e a 

atualidade de informações que ele passa, é o que o consagra no mercado nacional.  

É possível perceber, que o site se tornou uma referência no que tange a moda 

brasileira, servindo de atualização para as influenciadores de moda do país, pois este 

apresenta em seu conteúdo rapidez e versatilidade ao informar uma notícia. Além disso, o 

Steal The Look não se concentra apenas em seu site, mas, tornando-o, assim, uma marca 

multi, ao qual abusa dos recursos tecnológicos hoje existentes.  

As estratégias midiáticas que o Steal The Look apresenta, não permanecem só em 

características de contratos midiáticos, mas, como também em estudos de marketing, 

linguística entre outros. O portal de moda se consagra há 5 anos no mercado e a todo o 

momento é lembrado pelos grandes nomes da moda nacional pelo seu papel em mostrar com 

rapidez e facilidade o que tange a moda. Um dos grandes diferenciais que certamente 

podemos afirmar perante esse objeto, é que ele não seria tão relevante no mercado nacional se 

não tivesse realizado o que os outros não haviam pensado em mesclar o jornalismo e a 

publicidade.  

Assim no questionário que foi realizado buscamos entender não somente o que o site 

representa perante os influenciadores de moda, mas como ele se consagra e o que essas 

pessoas pensam e “roubam” do site, para os seus trabalhos. Entendemos que os sites de moda 

hoje estão sendo grandes aliados dos influenciadores digitais, pois, permitem que a 

localização geográfica não é favorável a esses e a informação continua circulando para que 

possa ser alcançada em todos os lugares. Portanto, mesmo que uma determinada peça de 

roupa demore para chegar as cidades mais afastadas das capitais, o conhecimento que o site 

traz dando em primeira mão as tendências e as que seguem, já é uma forma de atualização 

para os profissionais do ramo. 

Percebe-se com este trabalho que a moda mudou muito desde o seu nascimento, além 

disso, a forma de consumi-la também fez uma grande diferença com seu crescimento no 

mercado econômico. A vestimenta que antes carregava apenas o dever de cobrir o corpo, hoje 
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traz uma carga simbólica que representa identidade, personalidade e instiga o consumidor a 

procurar no mundo um lugar ao qual ele pertença, ou sinta-se pertencido.  

As formas de interação com o leitor são essenciais para a disseminação do conteúdo 

proposto hoje pelos sites de comunicação. A maneira como o leitor interpreta e tem acesso ao 

que foi dito são os que fazem determinados meios de comunicação obter sucesso. A interação 

não é apenas através de um portal com o seu receptor, mas a aproximação daquele que 

escreve a notícia agora com o seu leitor, sendo que essa é apresentada de uma forma informal 

de conhecimento, onde qualquer questionamento pode ser esclarecido. 

Os meios de comunicação estão cada vez mais próximos do seu público alvo, 

respondendo aos comentários, disponibilizando e-mails, abusando das redes sociais. Tudo 

isso para se aproximar mais do seu leitor e entender o que esse procura ao ler o conteúdo 

divulgado. Assim, os meios conseguem uma penetração maior na casa deste leitor que hoje 

faz parte da notícia e interage. Além disso, o profissional hoje dos meios de comunicação é 

multifunções, pois este precisa entender a respeito de redes sociais, fotos e imagens, vídeos, 

imagens que somem em 24 horas, além do conteúdo de texto ao qual esse produz para 

determinado meio. 

Concluímos através dessa pesquisa, que a moda caminhou junto com as novas 

tecnologias e as novas formas de comunicação. Uniram-se para trazer ao leitor as últimas 

notícias em primeira mão, com rapidez e interagindo com o seu público-alvo. Acreditamos 

que esta pesquisa é de grande importância para aqueles que buscam entender o universo da 

notícia, da moda e do consumo, aliando assim, a comunicação em duas áreas através do 

jornalismo e da publicidade.   
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APÊNDICE A - Questionário aplicado às blogueiras de Santa Maria  
 

Disponibilizado via e-mail para laisgiacomelli@yahoo.com em 20/11/2017. 

 

Questões: 
 

Primeira: Você acredita que o Steal the Look tem uma linguagem plural? 

Segunda: As estratégias de comunicação do blog estão bem definidas?  

Terceira: Quais as estratégias apresentadas pelo blog que você utiliza? 

Quarta: É possível identificar uma linguagem própria do blog? 

Quinta: Você acredita que a estética do blog se diferencia de outras publicações de moda? 

Sexta: Você considera o Steal The Look um dos grandes nomes de sites de moda no Brasil? 

Sétima: Você acredita que o conteúdo do site tenha um discurso com características 
jornalísticas? 


