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RESUMO:  
 
 
O presente Trabalho Final de Graduação busca compreender quais as estratégias de            
comunicação utilizadas para publicação de conteúdo na rede social Instagram da Revista            
Glamour Brasil. Por ser uma plataforma que têm como princípio o uso da imagem, nossa               
intenção é através da categorização de conteúdo analisar as postagens veiculadas na rede             
social e perceber como são definidas suas publicações. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
 Instagram; jornalismo; moda; redes sociais; Revista Glamour 
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ABSTRACT 

 

This Final Graduation Paper seeks to understand which communication strategies are used to             
publish content on the Instagram social network of Glamor Magazine. Because it is a platform               
that has as its principle the use of image, our intention is through content categorization to                
analyze the posts posted on the social network and to understand how their publications are               
defined. 
 

 

Word-keys: Fashion; Instagram; Journalism; Glamor magazine; social media  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente Trabalho Final de Graduação busca apontar quais as estratégias utilizadas            

para pautar as publicações da Revista Glamour Brasil na rede social Instagram. A revista,              

objeto de análise desta pesquisa, foi lançada no Brasil em 2012, pelo grupo Globo, e está                

presente em 14 países. O periódico tem como temas principais moda, beleza e             

comportamento. O Instagram da revista no Brasil tem, hoje, 1,4 mil seguidores, onde são              1

feitas desde postagens relacionadas às publicações da revista, como também cobertura de            

desfiles, festas e cerimônias ligadas à moda. Neste universo, a revista publica seis posts              

diários, em média. 

A moda não é somente as roupas que vestimos. Diferente disto, ela repercute nas ruas,               

na economia e nos meios de comunicação. Assim como o jornalismo, a moda é dinâmica. A                

cada dia ela possibilita um olhar diferente sobre um mesmo assunto. A tecnologia e seus               

novos aplicativos permitem construir novas narrativas para o mesmo tema.  

Segundo Castells (2001), a internet permite a comunicação de muitos. O surgimento            

das chamadas mídias digitais pode ser considerado como a revolução tecnológica mencionada            

pelo autor. Em se tratando de jornalismo, a internet modificou a maneira como se produz e se                 

distribui as informações. Em decorrência disso, o jornalismo precisou se adaptar a esta nova              

realidade. O jornalismo de moda viu, aí, uma oportunidade de utilizar as plataformas digitais              

para interagir com seus leitores, agregando aos formatos tradicionais, como as revistas de             

moda, conteúdos produzidos para a internet, com linguagem e características específicas.  

O interesse pela moda e pelos meios digitais sempre foram latentes em nós. Na              

graduação, aprendemos que os conteúdos são pensados de forma estratégica e que a             

comunicação desempenha um papel fundamental entre o público e os veículos. Por esse             

motivo, reunimos, nesta pesquisa acadêmica, dois assuntos de pertinência e relevância para a             

área jornalística. Por meio da revista Glamour Brasil discutiremos a temática moda e, fazendo              

uso da rede social Instagram, investigaremos como a revista se utiliza da plataforma para a               

divulgação de conteúdo. 

1INSTAGRAM. Número de seguidores do perfil da Revista Glamour no Instagram. Disponível em 
<https://www.instagram.com/glamourbrasil/>. Acessado em 10/12/2019 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/glamourbrasil/
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Temos como objetivo investigar as estratégias de comunicação que são utilizadas pela            

revista Glamour para conteúdos publicados no Instagram. Nosso propósito é, por meio de             

análise de conteúdo, compreender como são definidas as postagens veiculadas na plataforma            

de rede social, contando com o auxílio de análise de imagem.  
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1- TEMAS RELACIONADOS À PESQUISA  

 

Para a elaboração desta pesquisa, decidimos apurar as investigações já abordadas           

sobre o tema em que nosso trabalho se desenvolve. Nosso objeto de pesquisa é o Instagram                

da Revista Glamour, sobre o qual não há pesquisas específicas. Porém, há trabalhos             

publicados sobre a revista em relação a sua linguagem na internet usada para suas publicações               

impressas, e a representatividade da mulher por meio da revista. 

O jornalismo de moda na era da internet: um estudo de caso sobre a revista Glamour,                

trabalho desenvolvido por De Menezes Ferreira (2018), é um deles. Em sua dissertação de              

mestrado, ela busca compreender como a revista faz uso da internet e de plataformas              

multimídias. 

Contudo, nada foi encontrado a respeito da página do Instagram da revista. Como             

vamos estudar a seguir, o aplicativo Instagram é uma ferramenta nova quando se trata de               

contas jornalísticas, por esse motivo, a maioria dos trabalhos que encontramos no Google             

Acadêmico é sobre pesquisas de fotografia por meio de dispositivos móveis, e também o              

Instagram como ferramenta publicitária. Em nosso levantamento, encontramos artigos que          

abordam o uso do Instagram como ferramenta para divulgação de conteúdo de moda.  

Por ser uma temática com poucas publicações, muitos dos autores citados nesta seção             

darão auxílio na construção deste trabalho. Hinerasky (2014), em seu artigo "O Instagram             

Como Plataforma de Negócio de Moda: dos “it bloggers” às “it-marcas”, apresentado no             

Congresso Internacional em Comunicação e Consumo promovido pela PPGCOM ESPM,          

aborda o aplicativo Instagram na área da moda. Sobre o Instagram, o trabalho de Piza (2012)                

desenvolve sua pesquisa sob a perspectiva da ferramenta pelo viés tecnológico, abordando seu             

uso e funcionamento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 

2- REFERENCIAL TEÓRICO  
 
2.1- MODA E HISTÓRIA 
 

A palavra moda vem do latim modus , e representa “maneira, modo, costume ou             2

comportamento”. Ao escolhermos uma peça em detrimento de outra, quando realizamos           

compras ou mesmo entre as peças que temos no guarda roupa, estamos realizando uma              

escolha, que é muito mais que uma peça para vestir. Mesmo que sem intenção, somos               

inclinados a escolher peças que nos façam ser aceitos na sociedade ou ao grupo que               

pertencemos. Sobre essa acepção Lipovetsky (1989) aborda. 
Mas a moda não foi somente um palco de apreciação do espetáculo dos outros;              
desencadeou, ao mesmo tempo, um investimento de si, uma auto-observação          
estética sem nenhuma precedente. A moda tem ligação com o prazer de ver, mas              
também com o prazer de ser visto, de exibir-se ao olhar do outro. (LIPOVETSKY,              
1989, p.39 ). 

 
O autor refere-se à ideia explícita de que a roupa é muito mais do que uma peça, que é                   

usada para inserir-se na comunidade e exibir-se para os outros. Segundo o autor, as lojas               

incentivam essa perspectiva de reafirmação do eu na criação de cada coleção. Esse processo              

de produção é visto como forma de afirmação em classes sociais. A moda tem suas               

engrenagens e formas de distribuição. De acordo com o autor, é por meio da alta costura que                 

as tendências são lançadas no mercado. “A alta costura monopoliza a invenção, lança a              

tendência do ano; a confecção e as outras indústrias seguem, inspiram-se nela mais ou menos               

de perto, com mais ou menos atrasos, de qualquer modo a preços incomparáveis”             

(LIPOVETSKY, 1989, p.70).  

Muito antes disso, em 1943 , por conta da ocupação nazista, na Segunda Guerra              3

Mundial, os jornalistas não conseguiam chegar até a França para buscar as inspirações             

produzidas lá, pois os desfiles de Paris foram cancelados. Naquele momento, uma publicitária             

viu em Nova York a oportunidade de reproduzir as criações dos estilistas. Porém, Paris ainda               

hoje é conhecida com uma das quatro capitais da moda do mundo e é onde acontece uma das                  4

2 HISTÓRIA DA MODA. O que é moda?. Disponível em 
<http://modahistorica.blogspot.com/2013/05/o-que-e-moda.html>. Acessado em: 01/11/2019 
3 LUNELLI. As quatro semanas de moda mais famosas do mundo. Dísponivel em 
<http://lunelli.com.br/blog/as-4-semanas-de-moda-mais-famosas-do-mundo/>. Acessado em: 24/05/2019 
4  LUNELLI. As quatro semanas de moda mais famosas do mundo. Há quatro capitais da moda reconhecidas 
como as mais importantes do mundo. Nova York, Londres, Milão e Paris são chamadas de “The Big Four” e 
 
 
 

http://modahistorica.blogspot.com/2013/05/o-que-e-moda.html
http://lunelli.com.br/blog/as-4-semanas-de-moda-mais-famosas-do-mundo/
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principais semanas de moda internacional. A moda é, sem dúvida, um processo social. Ela              

reforça nossa identidade perante a sociedade. Moda e comunicação andam juntas, pois o             

desejo de se fazer pertencente a um determinado grupo é o que faz com que a moda seja                  

refeita em ciclos de tempos cada vez menores. De acordo com Lipovetsky (1989) a Alta               

Costura, criada na metade do século XIX, adotará na metade do século seguinte o ritmo de                

criação e de apresentação de coleções a qual conhecemos até hoje. “A Alta Costura              

disciplinou a moda no momento em que ela engatava um processo de inovação e de fantasia                

criadora sem precedente” (LIPOVETSKY, 1989, p.126). Hoje, cada vez mais as coleções se             

reinventam em menor tempo. As lojas lançam novidades a cada semana, fazendo assim com              

que o mercado da moda movimente suas engrenagens. 

A indústria da moda auxilia nessa perspectiva, a partir da Revolução Industrial, que             

ocorreu no decorrer dos séculos XVIII e XIX. A moda passa por uma reformulação,              

principalmente com a criação da máquina de costura por volta de 1860. Lipovetsky (1989)              

afirma que, a partir da invenção, as produções são realizadas em grande escala e não mais em                 

peças unitárias, mudando também o comportamento de consumo do público.  

Tendo esse fator como principal propulsor para a elaboração de novas peças, a              

indústria necessita a todo momento estar se reinventando, estudando tecidos, tendências e            

maneiras de lançar novas peças que acompanhem a constante mudança do mercado. Aqui no              

Brasil não é diferente, pois a moda tem fortalecido seus laços e conquistado espaço no mercado. 

 
É inegável a força que a moda tem conquistado no decorrer dos últimos anos no Brasil.                
Além de contribuir positivamente com todos os setores que compõem a cadeia têxtil,             
gerando empregos e a movimentação de dinheiro e de investimentos, ela, como as             
demais linguagens que interagem no complexo mundo contemporâneo, tem dialogado,          
como em outras partes do globo, com as artes – performáticas ou não –, com os                
estudos do design, com as pesquisas de novas tecnologias de materiais e, hoje, com a               
mídia principalmente (CASTILHO e MARTINS, 2005, p. 19). 
 
 

São muitas as descobertas no campo tecnológico que ajudam o mercado de moda a              

trabalhar de forma contínua. Para os produtores desta área, não há invenção de novas peças,               

mas, sim, releituras e modificações a partir dos séculos. A cada década, a moda se destaca de                 

recebem as maiores Fashion Weeks, semana de moda internacional. Dísponivel em 
<http://lunelli.com.br/blog/as-4-semanas-de-moda-mais-famosas-do-mundo/>. Acessado em: 24/05/2019 
  
 
 
 

http://lunelli.com.br/blog/as-4-semanas-de-moda-mais-famosas-do-mundo/
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maneira diferente, lançando peças que marcam a sociedade, deixando em cada ciclo vestimentas             

características da época.  

Segundo Lipovetsky (1989) no decorrer de cada século, pelo menos uma peça fez a              

mudança no vestuário da época; na década de 20, o surgimento da indumentária masculina, foi               

introduzida no universo feminino por Coco Chanel. A década de 30 teve como peças chaves o                

short e o maiô. Na década de 40, o conjunto de saia e blazer é a grande invenção da década. E                     

aí surge o termo monocromático, usado hoje para nomear looks compostos de peças da mesma               

cor. Os anos 50 ficaram marcados pelo forte impulso da indústria cosmética e da alta costura.                

O new look lançado por Christian Dior, em 1947, tornou-se sucesso e trouxe para a moda dos                 

anos 50 glamour e feminilidade, com saias rodadas até o tornozelo, conhecidas hoje como              

saias midi. Os conhecidos anos dourados também tiveram uma moda contra padrões, o estilo              

colegial ousado. A indumentária lançada na época foi a calça cigarrete, que voltou no verão               

2019 como tendência.  

É nos anos 60 que o vestuário se torna um instrumento que caracteriza atitudes e               

comportamento. Este tempo na história da moda marca a liberdade de escolha da mulher, que               

já sente-se desprendida dos padrões estabelecidos pelas décadas anteriores. Calça cigarrete,           

minissaias e os looks exclusivamente masculinos, passam a fazer parte do universo feminino,             

em um estilo unissex.  

Os anos 70 herdaram do movimento hippie que surgiu nos anos de 1960 a moda das                

calças boca de sino, vestidos românticos com flores e franjas. A tendência de moda dos anos                

70 foi marcada por estilos que faziam referência aos movimentos culturais como o movimento              

punk.  

O universo fitness surgiu no final da década de 80 e ganhou força nos anos 90. E o estilo                   

que saiu das academias já faz parte do dia a dia de inúmeras pessoas. Podemos perceber que a                  

moda não se refez, dos anos 90 pra cá. Ela tem retornado muitos ciclos como destacamos no                 

decorrer do texto, algumas nomenclaturas foram atualizadas, tecidos foram modernizados, mas           

a essência não mudou. 

Por isso, é de extrema importância que os perfis especializados em moda e tendência de               

moda conheçam a história e a essência que cada século carrega, pois são estes fatores que                

influenciam na produção de conteúdo.  
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2.2- SURGIMENTO DA IMPRENSA DE MODA 
 

De acordo com Roche (2007), a imprensa de moda começou a traçar sua trajetória a               

partir de 1750, na França, onde ganhou força e era lida muito além dos limites franceses.                

Percebemos, aqui, que não muito diferente dos dias atuais, pois são as tendências vindas do               

exterior que dão a perspectiva para o mercado de moda mundial. Ainda segundo o autor, no                

início da imprensa de moda, as publicações giravam em torno das coleções apresentadas e              

desenvolvidas pelos estilistas da época e a maneira que a sociedade usaria as coleções.              

“Embora a nova imprensa atingisse basicamente as elites sociais e as mulheres da sociedade,              

ela conseguia ir um pouco além desse limitado grupo, porque a febre de consumo e o fascínio                 

pela moda haviam transposto as fronteiras” (ROCHE, 2007, p. 489). 

Para Roche (2007), antigamente falava-se de costume. As publicações traziam          

ensinamentos de como a sociedade deveria se portar e o que ela deveria consumir. A imprensa                

feminina não era inovadora, dedicava espaço considerável para notícias diversas, o que já era              

considerado sucesso entre o grande público. As publicações sobre cultura feminina nem sempre             

foram escritas por mulheres. As obras escritas por elas foram criticadas e tiveram no início da                

imprensa feminina homens como redatores.  

Muito foi discutido sobre o papel da mulher, esposa, mãe e como a roupa usada por ela                 

deveria coincidir com seu papel na sociedade. Para a mudança dessa mentalidade, um longo              

percurso foi trilhado. A nova imprensa, criada para falar da mulher para a mulher, foi aos                

poucos transformando e editando os valores da sociedade através do espaço conquistado. E             

muito desses passos foram percorridos no período iluminista, onde a imprensa feminina está em              

destaque nos debates. Percebendo o que estava em jogo, ela procurou dar ao iluminismo um               

lugar adequado na cultura da feminilidade. 
Num mundo em que os valores da sociedade cortesã agora compunham os valores de              
um espaço público regido pela razão e por uma nova ênfase nas relações humanas, as               
mulheres podiam reivindicar o direito de gerir parte da esfera pública. a questão das              
aparências era essencialmente ideológica, pois expunha a questão fundamental entre o           
ser e o parecer (ROCHE, 2007, p.495). 
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Segundo Roche (2007), no Iluminismo , a imprensa feminina se dedicou a defender os             5

valores da mente, induzindo uma sociedade mais comprometida com a verdade, além de             

contribuir para a vitória do individualismo.  

Ainda segundo o autor, o jornalismo feminino feito para mulheres presidiu o nascimento             

da publicação, utilizando o poder material e intelectual da imagem, enriquecendo o conteúdo             

compartilhado em seus periódicos. No início, as ilustrações vinham acompanhadas de uma            

simples legenda, depois de um texto mais elaborado, combinando informações pertinentes à            

publicação. 

O jornalismo feminino compartilhou por toda a Europa os interesses intelectuais das            

mulheres e a transformação de costumes que foram conquistados por elas. O que era no início                

uma imprensa feminina, dirigida às mulheres, tornou-se uma imprensa de moda, um            

instrumento para discutir a moda em seus diferentes contextos. A imprensa construída ao longo              

dos anos estimulava mudanças, criava igualdade social e revelava a desigualdade das            

aparências. 

 

2.3- IMPRENSA DE MODA NO BRASIL 

 

Conforme Joffily (1991), as revistas de moda brasileiras se assemelham, em alguns            

aspectos, com os periódicos desenvolvidos no exterior, visto que eles são os maiores             

influenciadores para a produção de conteúdos de moda no Brasil. As revistas buscam vender              

um produto que gere atração na leitora e desejo pelos produtos divulgados por ela. Cada               

revista, ao montar seu editorial, estuda a edição, colocando-se no lugar da leitora para que o                

conteúdo por ela proposto seja aceito por seu público, porém, em nenhum momento as              

publicações se desvencilham do padrão Europeu. “No entanto, já aqui cabe dizer que a moda               

que publicamos é, no mais das vezes, vestida em tipos físicos muito fixados no padrão               

Europeu” (JOFFILY, 1991, p.71) 

Questões como educação dos filhos, lazer, beleza, tendências, problemas existenciais e           

psicológicos recheiam as páginas das revistas a fim de conquistar as leitoras. Para Joffily              

(1991), na moda há um pouco de tudo. Por isso, cada vez mais é estimulado a produção de                  

5 O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa durante o século XVIII. O principal 
propósito foi compartilhar ideias de liberdade política e econômica. (Grifo da autora). 
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conteúdos que passam por discussões de diferentes esferas da vida feminina, fazendo assim com              

que as leitoras cada vez mais se identifiquem com as publicações.  

Porém, as revistas femininas brasileiras nem sempre tiveram em suas páginas conteúdos            

tão diversificados como são vistos hoje em dia. Segundo De Menezes Ferreira (2018), a              

primeira revista de moda no Brasil foi lançada em 1827 e chamava-se “Espelho Dimantino-              

periódico de Política, Literatura, Bellas Artes, Theatro e Modas Dedicado as Senhoras            

Brasileiras”. Naquela época, as mulheres tinham pouco ou nenhuma autonomia, a sua maioria             

sequer sabia ler, portanto, a revista circulava era entre a alta sociedade. No Recife, em 1831, foi                 

lançada a segunda revista feminina, intitulada o Espelho das Brasileiras. Deste momento em             

diante, várias outras publicações desta espécie foram lançadas, no entanto, tiveram um tempo             

curto de duração. A temática da revista Espelho das Brasileiras baseava-se na literatura e na               

moda. Entre os anos de 1840 a 1889, quando as mulheres se enfeitavam para os bailes, mais                 

uma vez a influência francesa se faz presente, e as revistas passaram a dedicar mais páginas                

para falar de moda.  

De Menezes (2018) segue apontando outros periódicos que foram surgindo no Brasil no             

decorrer dos anos. Em 1914, na cidade de São Paulo, foi publicada a primeira edição de um                 

jornal que mais tarde se tornou a Revista Feminina. O jornal chamava-se A Luta Moderna.               

Fundado por uma figura conhecida da elite paulista, Virgilina de Souza Salles, logo após se               

tornar revista, o periódico circulou até 1939 e chegou a vender 20 mil exemplares por mês. O                 

Brasil pós-guerra criou novas necessidades de consumo na população. A mulher passa agora a              

trabalhar e a ganhar seu próprio salário. Ao perceber as transformações da sociedade, em 1959,               

a editora Abril lança sua primeira revista de moda, que trazia e ainda traz, nos dias de hoje,                  

moldes para confecção de roupa, a revista Manequim, que ainda se mantém no mercado.  

Outro periódico ainda no mercado é a Revista Claudia, que foi lançada em 1961.              

Segundo Joffily (1991), a revista foi uma das pioneiras no sentido de apresentar a moda dentro                

do estilo fabricado no Brasil, isto é, se desenvolveu junto ao crescimento da indústria nacional.               

A Revista Criativa foi a terceira revista feminina a ser lançada no Brasil, com dicas e soluções                 

“criativas” de trabalhos que as mulheres poderiam fazer em casa ao invés de comprar. Essa               

primeira ideia não foi bem aceita pelos anunciantes e, por esse motivo, a revista foi remodelada                
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duas vezes. Quando lançada pela última vez, ela trazia matérias de serviço e comportamento,              

além de páginas colecionáveis sobre beleza, saúde, cozinha e costura.  

A autora ainda afirma que partir de 1970 as publicações brasileiras já não tratavam as               

leitoras apenas como donas de casa e mães. Surgem, aí, as revistas segmentadas, destinadas à               

moda, decoração, emagrecimento, como é o caso da revista Nova. Além das publicações             

brasileiras, muitas revistas estrangeiras ganham sua versão no país, como é o caso da ELLE e                

MARIE CLAIRE, que teve sua versão nacional lançada em 1991. 

  
Na França, seu país de origem, a Marie Claire existe há 37 anos, mantendo-se fiel a                6

uma linha editorial que valoriza a imagem e o texto. É agradável de se olhar e possui                 
conteúdo.A versão nacional lançada em abril de 1991, segue os passos da primogênita             
francesa, sem esquecer o “tempero dos trópicos” (JOFFILY, 1991, p.80). 

 

Podemos compreender, com base em Joffily (1991), que as revistas que saem do seu              

país de origem não tem por hábito se desvencilhar do padrão editorial adotado pelo periódico,               

porém usa de recursos que transmitam ao leitor uma identificação com o país em que a revista                 

passa a circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6 A Revista Marie Claire existe na França, seu país de origem há 65 anos. No livro de Joffily publicado em 1991 
a revista tinha 37 anos de circulação, por esse motivo na construção desta pesquisa atualizamos este dado. (Grifo 
da autora). 
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3.4- MÍDIAS SOCIAIS  
 

Segundo Recuero (2009), uma rede social é definida como um conjunto de dois             

elementos. Primeiro os atores, que são representados pelas pessoas ou perfis, conhecidos            

também como os nós da rede; em segundo, as conexões estabelecidas por eles através de suas                

redes. A internet modificou a maneira de comunicação para sociedade e, segundo a autora, as               

redes sociais servem também como instrumento de produção de conhecimento e colaboração. 

 
O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de como as estruturas               
sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da comunicação            
mediada pelo computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar            
fluxos de informação e trocas sociais que impactam essas estruturas” (RECUERO,           
2009, p.24). 
 

Quando se trata de redes sociais na internet alguns sites se destacam, como é o caso                 

do Facebook e Twitter e, antes disso, o Orkut. Na atualidade, os aplicativos têm ganhado               

espaço. A diferença entre as redes na internet e os aplicativos se dá pelo uso de computadores                 

e dispositivos móveis, como é o caso por exemplo do Instagram e Snapchat, que são redes                

sociais que foram criadas para acesso pelo celular no início de seu surgimento. 

A autora aborda algumas redes sociais mediadas pelo computador que tiveram grande            

destaque no Brasil e no mundo. Começando pela Orkut, criado em 2001, foi a primeira rede                

social a se popularizar. No Brasil, ela ganhou destaque a partir de 2004. O Facebook ainda é                 

hoje a rede social mais popular em todo mundo. Lançada em 2004, por Mark Zuckerberg, a                

rede social completou, neste ano, 15 anos , e contabiliza o total de 2,3 bilhões de usuários no                 7

mundo. O Twitter se diferencia das demais redes por permitir somente a publicação de              

pequenos textos de até 280 caracteres. Foi a partir desta rede social que as hashtags se                8

popularizaram, ganhando força e destaque nas publicações. Também conhecidas por tags, elas            

servem nas redes sociais para marcar o interesse e o assunto da postagem, ajudando também os                

atores a pesquisarem assuntos de relevância para seu perfil.  

7 G1. Facebook completa 15 anos com 2,3 bilhões de usuários. Disponível em 
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com-23-bilhoes-de-
usuarios.ghtml/>. Acessado em 15/07/2019 
8 ROCK CONTENT. As hashtag são usadas para identificar os conteúdos publicados nas Redes Sociais. 
Disponível em < https://rockcontent.com/blog/o-que-e-hashtag/>. Acessado em 22/08/2019  
 
 
 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-hashtag/
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O blog Peep aponta que, em junho de 2018, o Instagram atingiu a marca de 1 bilhão de                  9

usuários no mundo. O Brasil representa cerca de 5% desse público, com cerca de 50 milhões de                 

contas ativas . Por se adaptar com rapidez às novidades tecnológicas, os brasileiros já são um               10

dos principais criadores de conteúdo para o stories , segundo o criador da ferramenta, Vishal              11

Shah, diretor de negócios global do Instagram e idealizador da ferramenta, que teve como              

principal estratégia a criação de novos conteúdos. 

Segundo pesquisa da Social Media Trends, o Instagram é citado como a rede social               

preferida do público em geral, liderando 47,1% dos respondentes. O Facebook está em segundo              

lugar, com 29,6%. Ainda segundo o site, o brasileiro gasta 9 horas e 14 minutos por dia na                  

internet e é o terceiro no ranking mundial, perdendo apenas para Tailândia e Filipinas. A partir                

desses dados, percebemos a necessidade de engajamento e produção de conteúdo específico            

para mídias digitais, pois elas mudaram a forma como a moda é consumida e compartilhada.  

A convergência transformou a maneira de produzir e distribuir conteúdos, convertendo           

informações em diferentes plataformas digitais e linguagens distantes. Para Jenkins (2008), não            

houve somente uma mudança na maneira como o conteúdo é distribuído, mas muda também a               

linguagem usada em diferentes meios de comunicação.  

Com as novas tecnologias, a todo momento são criadas inovações e os aplicativos, por              

sua vez, vieram como ferramentas que fortalecem a comunicação das já então existentes             

revistas físicas. Jenkins (2008) ainda afirma que “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”. (JENKINS, 2008, p.30). 

Para o autor, a convergência é mais do que uma mudança tecnológica, pois ela altera a                

relação entre as tecnologias existentes. “A convergência altera a lógica pela qual a indústria              

midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento”             

(Jenkins, 2008, p.43). Seguindo neste raciocínio, o autor ainda levanta a questão de como as               

empresas precisam repensar as antigas suposições do significado de consumir mídia. 

9 PEEP!). 21 estatísticas de redes sociais em 2018 no Brasil e no mundo. Disponível em < 
https://www.peepi.com.br/blog/estatisticas-redes-sociais-2018/> . Acessado em 10/05/2019 
10 FOLHA DE S.PAULO. Com 50 milhões de usuários, Brasil é o segundo no ranking do Instagram 
<https://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/193105
7-com-50-milhoes-de-usuarios-brasil-e-segundo-no-ranking-do-instagram.shtml>. Acessado em 10/05/2019 
11 O storie é uma ferramenta do Instagram que permite que o usuário compartilhe vídeos e fotos que são 
apagadas automaticamente pelo aplicativo depois de 24 horas. Os vídeos têm duração de no máximo 15 
segundos. (Grifo da autora). 
 
 
 

https://www.peepi.com.br/blog/estatisticas-redes-sociais-2018/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931057-com-50-milhoes-de-usuarios-brasil-e-segundo-no-ranking-do-instagram.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1931057-com-50-milhoes-de-usuarios-brasil-e-segundo-no-ranking-do-instagram.shtml
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Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que           
ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante         
lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram             
indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente         
(JENKINS, 2008, p.47).  
 

Recuero (2009) ainda destaca alguns aspectos que segundo ela definem as redes sociais:             

visibilidade, reputação e popularidade. Esses três fatores estariam ligados diretamente à           

influência da rede social. Podemos compreender, com base na percepção dos autores, que a              

partir do momento em que a mídia se inseriu na internet, ela deixou de ser estática, oferecendo                 

maiores recursos e aproximação com seu público. 

 

3.5- INSTAGRAM 

O Instagram foi criado em outubro de 2010, e é conhecido por suas ferramentas de               

edição de fotos e compartilhamento de vídeos. Hoje a rede social é um canal de comunicação                

utilizado por diversos veículos de imprensa, além do público em geral. 

A rede social foi desenvolvida para ser usada inicialmente por usuários de iOs (sistema              

operacional Iphone). Em 2012, o aplicativo foi lançado na versão Android, sempre            

desenvolvido para funcionar exclusivamente em celular.  

Piza (2012) relata, em sua pesquisa, a origem do Instagram. Segundo ela, o aplicativo              

foi desenvolvido pelos engenheiros de programação Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger,             

que tinham como principal objetivo desenvolver um aplicativo com a mesma função das             

máquinas Polaroids . Ao contrário das máquinas, o aplicativo salva as fotos na timeline da              12

rede social. A lógica do Instagram é produzir imagens instantâneas e postá-las na rede. A autora                

relata que o Instagram foi desenvolvido a partir de outro aplicativo que já existia. Burbn foi                

elaborado com várias funcionalidades, como localização, imagens, vídeos. Porém, segundo a           

autora, o desenvolvimento do aplicativo mostrou-se muito complexo, por esse motivo, os            

engenheiros decidiram por simplificar seu funcionamento, optando por uma determinada função           

que para os programadores era a mais atrativa: a fotografia.  

Os trabalhos de aprimoramento do aplicativo eram contínuos. Em 2011, são lançados            

novos filtros e mudanças na interface da câmera. No mesmo ano, o Instagram foi eleito o                 

12 As máquinas Polaroids foram desenvolvidas para fazer fotos instantâneas, a impressão é feita no ato do 
disparo. (Grifo da autora).  
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aplicativo do ano para iPhones. Logo após a plataforma anunciar a versão para Android, Mark               

Zuckerberg, fundador do Facebook, anuncia a compra do aplicativo, que custou 1 bilhão de              

dólares. Segundo dados de 2018 , a rede social já vale 100 vezes mais do que quando foi                 13

comprada por Zuckerberg. Por conta de suas constantes atualizações, a rede social tem crescido              

e se destacado no mercado. Segundo a Tec Mundo, a audiência da rede social é de um público                  

jovem, o que atrai anunciantes para a plataforma. Cada aplicativo tem uma forma de              

funcionamento. No Instagram, nada do que aparece em sua timeline é por acaso . O algoritmo               14

usado pela rede social organiza os conteúdos que recebemos por meio de uma série de códigos. 

Esta estratégia começou a ser aplicada em 2016, quando o aplicativo parou de mostrar              

as postagens em ordem cronológica. A lógica do algoritmo desenvolvido para a plataforma é a               

importância das relações entre os perfis dentro da rede social. A ideia do aplicativo é que as                 

pessoas fiquem cada vez mais tempo conectadas na rede social, por isso, além de considerar as                

contas que você segue, a rede social considera os conteúdos que você curte. Para o Instagram,                

quanto maior o engajamento de uma postagem, maior é a sua qualidade. A interação dentro do                

aplicativo é peça-chave para que as publicações apareçam no feed do aplicativo. Outra questão              

levada em conta pelo aplicativo é quantas vezes por dia a rede social é aberta: quanto mais                 

vezes você abre o aplicativo, mais recentes são os conteúdos que aparecerão em sua timeline.  

Piza (2012) evidencia o fato de que “as relações sociais mediadas pelos dispositivos              

técnicos geram novos espaços que permitem conhecer indivíduos com interesses em comum,            

proporcionando o estabelecimento de novos dados” (2012, p. 22). E é neste aspecto que o               

Instagram se baseia, proporcionando aos usuários uma experiência de troca em que os             

interesses em comum são levados em conta.  

Por esse motivo, cada vez mais as empresas, dos mais variados nichos, têm investido no               

aplicativo para a divulgação. Os perfis comerciais oferecem funcionalidades distintas, podendo           

configurar o perfil de acordo com suas necessidades. Além disso, o aplicativo permite que as               

contas comerciais acompanhem suas métricas, quantidade de impressões e o nível de            

engajamento da página com seu público. Essas ferramentas possibilitam que as páginas criem             

13 TECMUNDO. Instagram já vale 100 vezes mais do que quando foi comprado pelo Facebook. Dísponivel em 
<https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/131646-instagram-vale-100-comprado-facebook.htm/>. Acessado 
em: 28/10/2019  
14 SCUP CONTENT. 5 fatos sobre o algoritmo do Instagram. Dísponivel em 
<http://ideas.scup.com/pt/5-fatos-algoritmo-instagram/?utm_campaign=20190816_news99_algoritmo_do_instag
ram_a&utm_medium=email&utm_source=RD+Station/>. Acessado em: 11/11/2019 
 
 
 

https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/131646-instagram-vale-100-comprado-facebook.htm
http://lunelli.com.br/blog/as-4-semanas-de-moda-mais-famosas-do-mundo/
http://ideas.scup.com/pt/5-fatos-algoritmo-instagram/?utm_campaign=20190816_news99_algoritmo_do_instagram_a&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://ideas.scup.com/pt/5-fatos-algoritmo-instagram/?utm_campaign=20190816_news99_algoritmo_do_instagram_a&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://lunelli.com.br/blog/as-4-semanas-de-moda-mais-famosas-do-mundo/
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conteúdos relevantes para o seu público alvo. Para um uso ativo da rede social muitas empresas                

planejam seus conteúdos levando em conta uma série de estratégias comunicacionais. As            

estratégias definem o caminho a ser percorrido, já a comunicação transmite a mensagem ao              

leitor .  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  NEILPATEL.Estratégia de Comunicação: O Que é e Como Fazer a Da Sua Empresa. Dísponivel em 
<https://neilpatel.com/br/blog/estrategia-de-comunicacao/>. Acessado em: 15/12/2019  
 
 
 

https://neilpatel.com/br/blog/estrategia-de-comunicacao/
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 3- OBJETO DE ESTUDO  
 

A revista Glamour, nosso objeto de estudo, nasceu nos Estados Unidos em 1939, e foi               

lançada no Brasil em 2012. A Glamour está presente em 15 países e suas edições chegaram ao                 

país por meio da Editora Globo. 

Segundo Scalzo (2006), as revistas se diferenciam dos demais meios de comunicação            

por alguns aspectos, que favorecem a leitura deste tipo de editorias. Ainda segunda a autora, as                

revistas têm uma vida útil muito maior que os demais meios de comunicação impressos. 
Um ponto que diferencia visualmente a revista dos outros meios de comunicação            
impressa é o seu formato. Ela é fácil de carregar, de guardar, de colocar numa estante e                 
colecionar. Não suja as mãos como os jornais, cabe na mochila e disfarçada dentro de               
um caderno, na hora da aula. Seu papel e impressão também garantem uma qualidade              
de leitura - do texto e da imagem - invejável (SCALZO, 2006, p.39). 
 

Conforme Scalzo (2006), a periodicidade das revista é outra questão que interfere em             

sua qualidade. Enquanto jornais, portais online, televisão e rádio produzem conteúdo           

continuamente, as revistas buscam levar aos leitores conteúdos mais aprofundados, ajustando as            

edições conforme a necessidade de suas leitoras. 

As publicações são impressas mensalmente, se distanciam do mundo real e trabalham             

para captar a atenção de seus leitores o máximo possível. Esse método se intensifica quando nos                

deparamos com a quantidade de informação disponibilizada em tempo real nas plataformas            

digitais, percebendo-se aí a importância de se estabelecer um foco para as publicações. 

Ainda conforme a autora (2006), se uma revista tiver a pretensão de cobrir distintos               

assuntos é fato que não dará conta e acabará não cobrindo nada. A evolução da internet já                 

permite editar perfis com assuntos e informações condizentes ao gosto de cada leitor, já as               

revistas trabalham de maneira diferente: elas não falam com todo mundo, seu público é              

direcionado. Diferente da televisão e rádio, que têm um grande alcance, e não restringem o               

conteúdo do leitor como a internet, elas trabalham com assuntos pré relacionados a um tema.               

“As revistas têm a capacidade de reafirmar a identidade de grupos de interesses específicos”              

(SCALZO, 2006, p. 50) 

Revistas segmentadas que trabalham assuntos direcionados a um nicho têm o papel,            

conforme afirma a autora, de reafirmar a identidade do grupo para o qual escreve, produzindo               

conteúdos diferentes sobre um mesmo universo.  
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4- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

O presente Trabalho de Graduação busca identificar  as estratégias de publicação da 

revista Glamour Brasil para o Instagram. A partir das postagens publicadas e previamente 

selecionadas, faremos uma análise dos conteúdos produzidos para a plataforma da revista a 

fim de observar as estratégias traçadas para as publicações.  

Para embasar o percurso metodológico nos apoiaremos nos métodos de análise de 

conteúdo de Wilson Corrêa da Fonseca Júnior, no livro Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Comunicação. Segundo Fonseca Júnior (2009), o contexto de análise de conteúdo se refere a 

um método de ciências humanas e sociais destinadas à investigação por meio de várias 

técnicas de pesquisa.  
A formação do campo comunicacional não pode ser compreendida sem se fazer            
referência à análise de conteúdo. Desde sua presença nos primeiros trabalhos da            
communication research às recentes pesquisas sobre novas tecnologias, passando         16

pelos estudos culturais e de recepção, esse método tem demonstrado grande           
capacidade de adaptação aos desafios emergentes da comunicação e de outros           
campos do conhecimento (FONSECA JÚNIOR, 2009, p. 280) 
 

Para sustentar nossas análises, duas técnicas de pesquisa serão aplicadas juntamente: a            

análise de conteúdo, para que assim tenhamos uma base sólida para auxiliar nossa pesquisa. Já               

no que diz respeito à seleção dos posts a serem estudados, aplicaremos a técnica denominada               

“semana composta”, que consiste no sorteio aleatório de dias, respeitando a ordem dos dias da               

semana.  

Segundo Riffe, Aust e Lacy (1993), semana composta é um método utilizado para se              

construir, aleatoriamente, uma semana objeto da análise. Após a construção da semana, nosso             

próximo passo será estabelecer as categorias a serem analisadas.  

A segunda técnica utilizada é a da categorização, que, para Bardim (2007), “tem como              

primeiro objectivo (da mesma maneira que a análise documental) fornecer, por condensação,            

uma representação simplificada dos dados brutos”. Os estudos destes autores vêm ao encontro             

da necessidade desta pesquisa no diz respeito ao percurso metodológico. O Instagram sendo um              

16 COMUNIQUEIRO. Communication research é um conglomerado de pesquisas criado nos Estados Unidos da 
América a partir de 1920, no mesmo período que surge a comunicação de massa. Disponível em 
<http://www.comuniqueiro.com/dicionario/mass-communication-research>. Acessado em: 16/06/2019 
 
 
 

http://www.comuniqueiro.com/dicionario/mass-communication-research
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aplicativo visual e que trabalha com imagem se faz necessário para a sustentação e              

compreensão das análises entender o que é imagem e para que ela serve. 

Segundo Joly (1996), a imagem pode ser considerada como uma mensagem visual, uma             

ferramenta de expressão e comunicação. A autora ainda afirma “a função da mensagem visual é               

também, efetivamente, determinante para a compreensão do conteúdo”, (JOLY, 1996, p.55) 

 
 

 4.1- OBJETO DE ANÁLISE 
 

 
A proliferação dos veículos de comunicação e a produção de conteúdo ganharam força a              

partir da década de 90. A internet passou a possibilitar uma navegação livre e as tecnologias                

digitais e as mídias sociais, segundo Hinerasky (2014), mudaram a forma pelas quais a moda é                

relatada, consumida e compartilhada.  

O Instagram é uma ferramenta relativamente nova, mas que permite diferentes           

abordagens e formatos para relatar um assunto. Muitos perfis têm usado as ferramentas             

disponíveis no aplicativo para transmissão de desfiles, cobertura de grandes eventos e a             

produção diária de conteúdo. O aplicativo faz uso de imagem e texto, e, segundo Piza (2012), o                 

Instagram é mais usado para o compartilhamento de fotos. A imagem torna-se o principal              

símbolo do aplicativo, que alia legenda e localização, e ainda possibilita ao usuário a edição das                

fotos a serem postadas.  

Segundo Galvão (2006), essa intensificação na produção de conteúdo pelo meio           

tecnológico possibilita uma nova experiência de consumo de informação: 

 
Com a aceleração do universo tecnológico configura-se à desreferência espacial: a           
moda em rede traz a desterritorialização da passarela, determinando novos padrões de            
percepção e experiência. A internet é expressão virtual da realidade que envolve o             
sujeito em mundo digital e fascinante, tão amplo quanto o espaço e tão desprovido de               
tempo como o infinito (tempo zero ou tempo nenhum). O virtual não se opõe ao real. É                 
uma forma de potencializá-lo como incessante criação do novo (GALVÃO, 2006, p.            
135). 

 
Ainda sobre a questão da produção de conteúdo por meio da tecnologia, De Menezes              

Ferreira (2018) afirma que a revista Glamour utiliza suas mídias para impulsionar suas vendas              
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nas bancas. Segundo a autora, a revista foi criada dentro de um contexto crossmídia e também                 17

produzindo conteúdos exclusivos para as plataformas oficiais da revista.  
 

 
4.2- CORPUS DE ANÁLISE 

 
 

O objeto de estudo desta pesquisa é o Instagram da Revista Glamour, sendo que              

nosso Corpus de Análise se deteve a observar a produção de conteúdo para o feed,               

durante o mês de setembro. Nossa intenção, primeiramente, era acompanhar como se            

daria a cobertura da Semana de Moda de São Paulo, o SPFW N48, que aconteceu dos                

dias 13 de outubro a 18 de outubro. Porém, a revista não produziu conteúdo suficiente               

para sustentar nossas análises, por esse motivo, a partir de um estudo exploratório,             

optamos por analisar um mês de produção de conteúdo para a plataforma. 

Como já mencionado no decorrer deste trabalho, os stories tem um tempo             

determinado de circulação, depois do prazo de 24 horas eles são automaticamente            

excluídos. Por este motivo, descartamos essa ferramenta, que é um dos recursos usados             

pela revista, mas que nos limita pela questão do seu tempo de validade. Já os posts no                 

feed nos permitem a máxima observação do conteúdo. Para a estruturação do trabalho,             

definimos categorias que nos darão auxílio na organização da pesquisa. Nosso corpus de             

análise consiste na seleção de 21 posts, categorizados e selecionados por meio da técnica              

da semana composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Crossmídia: é a produção de um mesmo conteúdo distribuído em diferentes plataformas, respeitando sempre a 
linguagem usual de cada rede, enriquecendo a narrativa de um mesmo assunto de diferentes formas. (Grifo da 
autora). 
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4.3- CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para definirmos as categorias de análise executamos um estudo exploratório do perfil, a             

fim de compreender a produção de conteúdo estabelecida pela editoria responsável pela conta             

da Revista Glamour no Instagram. Nossa primeira pesquisa, elaborada em maio, destinou-se a             

observar basicamente a quantidade de postagens: total, mensal e diária que havia na página. 

Em outubro, nossa análise da página foi mais abrangente. Nos detivemos a examinar              

não somente a quantidade de posts, mas também nos aprofundar nas temáticas, calendário             

editorial, assuntos abordados e programação de postagens. Nossa primeira observação foi que o             

número de publicações dobrou em alguns dias. Em nossa primeira investigação, a página da              

revista publicava de três a seis post diários Em outubro, o número passou a ser de nove a 11                   

publicações.  

As postagens seguem um calendário editorial, guiado também pela publicação mensal           

da revista. Além disso existe um padrão visual que se repete em algumas publicações de cards,                

desenvolvido por publicações diversas. Em seu feed, a revista faz uso de todas as ferramentas               

disponíveis no aplicativo, tais como: vídeos, fotos, cards, carrossel de imagens , IGTV . Os             18 19

textos produzidos para a rede social seguem uma linguagem informativa, característica do            

jornalismo, porém respeitando a dinâmica da rede que é a produção de texto simples, informal e                

objetivo.  

A revista Glamour aborda em sua página do Instagram assuntos relacionados à moda,             

beleza, cobertura de acontecimentos relacionados ao mundo fashion, além de produzir           

conteúdos independentes, como memes . Umas das características da plataforma é o uso das             20

hashtags para a busca pelo assuntos relacionados à pesquisa. Porém, a revista nem sempre faz               21

uso desta ferramenta em suas publicações. As hashtags mais frequente são #linknabio e             

#GlamourApresenta, sendo a primeira usada para direcionar os leitores ao site da revista e, a               

18 O carrossel de imagens permite que você publique até 10 fotos em um único post. O recurso ainda permite 
mesclar fotos e vídeos no mesmo carrosel. (Grifo da autora). 
19 Inicialmente o Instagram permitia somente a publicação de vídeos até 59 segundos. Com a criação do  IGTV é 
possível publicar vídeos mais longos no aplicativo. Os vídeos respeitam o formato da rede social, que é a 
produção de fotos e vídeos na vertical, característica com foco nos dispositivos móveis. (Grifo da autora). 
20 TECHTUDO. O que é meme?. Disponível em 
<https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-meme.html>. Acessado em: 18/11/2019 
21 ROCK CONTENT. As hashtag são usadas para identificar os conteúdos publicados nas Redes Sociais. 
Disponível em < https://rockcontent.com/blog/o-que-e-hashtag/>. Acessado em 22/08/2019  
 
 
 

https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-meme.html
https://rockcontent.com/blog/o-que-e-hashtag/
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segunda, utilizada na cobertura ou divulgação de produtos ou festas de lançamento ligados ao              

mundo da moda e da beleza.  

A partir deste estudo exploratório definimos categorias de análise que nos darão auxílio             

na execução desta pesquisa. No mês de setembro, a revista publicou 192 posts. Entre eles, a                

primeira edição digital, da revista produzida especialmente para o Instagram, intitulada de            

#InstazineGlamour.  

 

Para as categorias definimos: moda, beleza, mundo fashion, memes, lifestyle, que são            

explicadas no quadro abaixo. 

 

 Quadro 1: As categorias definidas para as análises e, as suas descrições  

CATEGORIAS  DESCRIÇÃO 

Moda 
 

Dicas e tendências de moda que ganham as ruas e 
conquistam os corações fashionistas. 

Beleza 
 

Esmaltes, maquiagens, skincare , tendência de 22

cabelos e tudo que tem inspiração para a beleza 
feminina. 

Mundo Fashion Exposições, desfiles, e, os lançamentos divulgados 
pela página relacionados a moda. 

Memes 
 

Postagens em que a imagem usada pela página gira 
em torno do humor, geralmente usando fotos de 
animais e legendas descontraídas.   

Lifestyle 
 

Lifestyle pode ser considerado uma filosofia de vida. 
A página costuma fazer postagens em card com 
padrão visual definido para esse tipo de assunto. 

 

Nossa intenção é, a partir destas categorias, usando o método de aplicação da semana              

composta, buscar compreender as estratégias e padrões que se repetem no decorrer da semana              

em que executamos a análise. 

 

 

 

22 Skincare são rotinas de cuidado com a pele. (Grifo da autora). 
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Quadro 2: Definição dos dia de análise da pesquisa 

1º Semana Dias 2 e 3 Segunda e Terça 

2º Semana Dias 11 e 12 Quarta e Quinta 

3° Semana Dias 20 e 21 Sexta e Sábado 

4º Semana Dia 29 Domingo 
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1° semana 
02 de setembro,  segunda-feira  

 

Figura (01) 

 

 

Figura (02) 
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03 de setembro, terça-feira 

 

Figura (03) 

 

Figura (04) 
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Figura (05) 
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5- LEITURA ANALÍTICO DESCRITIVA  

 

5.1- 1° SEMANA  

 

Em nossa primeira semana de análise, 11 publicações foram postadas no feed do             

Instagram na conta oficial da revista. Abaixo, segue a relação das figuras apresentadas acima,              

conforme as categorias definidas. 

 
Tabela 3: As categorias e figuras selecionadas para análise durante a primeira semana de observação  

CATEGORIA FIGURA 

Moda Figura (04) 

Beleza Figuras (02) e  (03)  

Mundo Fashion Figura (05) 

Memes  Figura (01)  

 

Moda 

Figura (04): Na categoria moda, definimos postagens ligadas ao mundo fashion, dicas            

e tendências que movimentam este universo. Segundo Ramalho e Oliveira (2005), o que nos              

interessa em uma imagem de moda é o texto visual que a imagem quer nos passar.  

Na figura 04, podemos observar duas mulheres com roupas exatamente iguais no que             

diz respeito a padronagem de tecido, corte e cor, porém, a composição de cada look muda                

devido às escolhas de acessórios usado por cada uma das mulheres que está na foto. Quanto                

ao texto, a página chama as leitoras a descobrirem as possibilidades em relação ao uso de                

looks monocromáticos . Ao observar a foto, já temos uma prévia das possibilidades que             23

encontraremos na matéria, já que a legenda direciona para o #linknabio, hashtag utilizada para              

marcar os conteúdos produzidos para o site da revista. 

Joly (1996) considera a imagem como uma mensagem, uma ferramenta de expressão            

e comunicação. O Instagram, como já mencionamos no decorrer deste trabalho, é um             

23 Looks monocromáticos são composições feitas com roupas de uma só cor. (Grifo da autora). 
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aplicativo que tem como principal objetivo explorar o uso da imagem, por isso nossas análises               

são produzidas a partir das imagens.  

 

Beleza 

Figura (02): A figura 02 se enquadra na categoria beleza. A publicação traz uma foto               

de uma mulher, com suas sardas aparentes, pouca máscara de cílios e um batom de cor viva.                 

Na figura podemos observar uma mulher com um padrão de beleza mais natural. A legenda               

chama suas leitoras a ouvir um podcast produzido por mulheres engajadas em causas             24

sustentáveis no campo da beleza e busca trazer uma reflexão de como serão os hábitos de                

beleza no futuro. 

 

Figura (03): Na figura 03 temos a foto da cantora Iza em um editorial produzido pela                25

revista. A postagem comemora o aniversário da cantora e convida as leitoras a descobrirem os               

truques de maquiagem favoritos de Iza. Na foto, Iza aparece super maquiada, olhos com              

traços bem marcados, pele com tonalidade colorida. 

 

Mundo Fashion 

Figura (05): A figura 05 se enquadra na categoria Mundo Fashion. Nomeamos nessa             

categoria as postagens de moda ligadas a marcas que têm suas ações divulgadas no Instagram               

da revista. Neste contexto, a página traz as mais diversas publicações. Na figura 5, duas               

editoras da Glamour participaram do lançamento da coleção Italian Limited Edition, da marca             

de calçados Schutz . As duas aparecem com roupas pretas, destacando na fotos apenas os              26

24 MUNDO PODCAST. O Podcast são conteúdos de áudio que diferente dos programas de rádio podem ser 
ouvidos a qualquer hora do dia e em qualquer basta ter internet para isso. Em geral os conteúdos produzidos 
seguem uma temática e não tem tempo de duração definidos. Disponível em 
<https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/>. Acessado em: 27/10/2019  
25 Cantora Pop brasileira, se lançou no mercado em 2015. (Grifo da autora). 
26 FARFETCH. A Schutz é uma marca de calçados brasileira, criada em 1995 pelo empresário Alexandre 
Birman. O empresário, vem de uma família que tem forte presença no mercado de calçados, e já possuía até 
mesmo uma marca consolidada no país, a Arezzo. Porém as ideias inovadoras e a forte conexão com o  estilo 
internacional, fizeram Birman criar a Schutz. Marca que tem como principal objetivo criar sapatos com 
tendências de moda restritas às grandes labels de luxo, mas com preços atrativos. Disponível em: 
<https://www.farfetch.com/br/style-guide/icones-de-estilo-e-influenciadores/sobre-a-marca-schutz/>. Acessado 
em: 14/11/2019  
 
 
 

https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/
https://www.farfetch.com/br/style-guide/icones-de-estilo-e-influenciadores/sobre-a-marca-schutz/
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calçados e bolsas que seguem as últimas tendências. Uma das editoras usa pochete marrom e               27

a as sandálias metalizadas, já a outra tem seu look todo preto, mas traz a referência da                 

tendência na alça de sua bolsa que é animal print, moda popular nos anos 90. São essas                 

pequenas apostas que se destacam nas composições escolhidas pelas editoras. E podemos            

acreditar que elas não foram feitas sem intenção, já que as duas estão fazendo a cobertura que                 

lançamento de uma marca de calçados e bolsas. A postagem faz uso do recurso carrossel de                

imagem em que mais de uma foto é inserida em um único post. Optamos pela primeira                

imagem por mostrar os looks das editoras que acompanharam o lançamento.  

 

Meme 

Figura (01): A figura 01 mostra um cão em um momento relaxante de massagem fácil.               

Publicações como estão ligadas a produção de conteúdos mais interativo, que tem como             

principal objetivo levar as leitoras uma temática de humor, com legendas descontraídas e que              

tenham a ver com o universo da revista.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 A pochete é uma bolsa pequena, geralmente levada na cintura, porém agora, as fashionistas deram uma nova 
cara para uso deste acessório que surgiu em 1970. Algumas carregam o acessório no braço mesmo, remodelando 
seu uso. (Grifo da autora). 
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2° semana 

11 de setembro, quarta-feira  

Figura (06) 

 

 
 

Figura (07) 
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Figura (08) 

 

 
 

Figura (09) 
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12 de setembro, quinta-feira 

 

Figura (10) 

 

 
 

Figura (11) 
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Figura (12) 
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5.2- 2° SEMANA  

 

No decorrer da segunda semana de análises, identificamos quatro categorias          

relacionadas à pesquisa. Em um total de 15 postagens, sete delas estão ligadas há alguma das                

categorias que definimos para esse trabalho.  

 
Tabela 4: As categorias e figuras selecionadas para análise durante a segunda semana de observação  

CATEGORIA  FIGURAS  

Moda Figura (07), (08) e (09) 

Beleza Figura (06) e (11) 

Memes Figura (10) 

Mundo Fashion Figura (12)  

 

Moda 

Figura (07): A figura 07 está indicada na categoria moda, na imagem podemos             

observar a foto de uma camiseta da marca famosa Marc Jacobs . Para Lipovestsky (1989) a               28

partir do século XIX os costureiros que antigamente eram anônimos passam a ter prestígio e               

são reconhecidos como artistas. A marca Marc Jacobs leva o nome de seu idealizador e tem                

grande reconhecimento no mundo fashion, e o maior motivo é o nome que a marca carrega. 

Quando a página do Instagram faz a divulgação da parceria de um famoso hotel de                

Nova York com marca, para celebrar a Semana de Moda de Nova York percebemos o poder                

de consumo e glamour que a marca invoca no mundo fashion.  

 

Figura (08): Na figura 08 o que temos é um vídeo produzido para o feed da página, em                  

parceria com a Lentes Lunari e criadora de conteúdo, Nah Cardoso. A Glamour. sinalizou a               

postagem como sendo publicidade, sinalizada pelo Instagram como “ Parceria paga”. As            

lentes coloridas da Lunari são a peça chave para a criação de looks que sigam o humor e                  

possam ser incorporados pela cor das lentes.  

28 Marc Jacobs é ex-diretor criativo da Louis Vuitton e um dos grandes nomes do mundo fashion. O estilista foi 
apontado com uma das 100 pessoas mais influentes do mundo da moda em 2010. Em sua marca o estilista 
acumula produtos de beleza, acessórios, bolsas, e roupas.  
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Figura (09): Durante a segunda semana de análises esta é a segunda figura analisada              

que tem como tema a New York Fashion Week e o estilista Marc Jacobs. Na figura uma                 

modelo com muitas cores e babados aparece na foto. A legenda da foto sinaliza a postagem                

como o encerramento da semana de moda de Nova York e disponibiliza aos leitores uma               

seleção de fotos do mesmo estilista para o desfile. Optamos pela observação da primeira por               

ser a capa do carrossel.  

 

Beleza 

Figura (06): A figura 06 traz a foto de uma modelo com o cabelo trançado, na foto o                  

cabelo natural da modelo se mistura a um lenço colorido compondo um novo penteado. A               

referência de inspiração vem diretamente do desfile de Jonathan Cohen, estilista mexicano            

que desfilou seus modelos no New York Fashion Week. A foto expressa uma tendência              

fashionista que busca sair da passarela e tomar conta dos lugares comuns. Uma composição              

jovem que segundo Lipovetsky (1989) tem a ver com o novo foco de imitação social, a                

exaltação do look jovem. Mesmo depois de tantos anos, esse padrão pelo novo continua              

presente na sociedade, o autor afirma ainda que “ O culto da juventude e o culto do corpo                  

caminham juntos, exigem o mesmo olhar constante sobre si mesmo, a mesma autovigilância             

narcísiva, a mesma coação de informação e de adaptação às novidades” (LIPOVETSKI, 1989,             

p.123). Por esse motivo a página aposta muito nas inspirações para motivar em seus leitores o                

desejo por novidade. 

 

Figura (11): No quesito beleza, a página da Glamour apresentou diversas opções            

inspiradoras diretamente dos desfiles da semana de moda de Nova York. Na foto a modelo               

usa maquiagem rosa, delineado neon e strass. Na legenda a composição é sugerida como a               

tendência para maquiagens do verão. As postagens produzidas na New York Fashion Week             

são sinalizadas com a hashtag #glamournanyfw. 

Podemos perceber pela legenda que as tendências trazidas do cenário internacional           

ganham espaço e notoriedade na página.  
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Memes 

Figura (10): Quem não ri sozinho quando vê um meme ? pensando nisso a página de               29

Instagram da Glamour faz uso desta linguagem em alguns dos seus posts. Nesta figura temos               

a fotos de cachorrinho nada contente com seu novo corte de cabelo, uma franja reta e curta                 

demais. Na legenda a revista chama suas leitoras acompanharem uma seleção inspiradora de             

cortes de cabelo, tudo para evitar o arrependimento pós corte.  

 

 

Mundo Fashion 

Figura (12): No vídeo publicado no feed da revista, três celebridades compõem looks             

em ação da Glamour com a Puma Brasil. Bruna Marquezine, Ludmilla e Maisa. No vídeo as                

composições são total Puma. Podemos citar está como sendo uma estratégia da revista que              

além de trazer nomes de peso para as suas ações, investe em parceria com grandes marcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 MLABS. O humor na internet gera conversão, incorporar memes as redes sociais contribui para o engajamento 
com a marca. Disponível em 
<https://www.mlabs.com.br/blog/entenda-o-que-sao-memes-e-como-utiliza-los-nas-redes-sociais/>. Acessado 
em: 14/11/2019 
 
 
 

https://www.mlabs.com.br/blog/entenda-o-que-sao-memes-e-como-utiliza-los-nas-redes-sociais/
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3° semana 

20 de setembro, sexta-feira  

 

Figura (13) 

 

 

Figura (14) 
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Figura (15) 

 

 

Figura (16) 
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Figura (17) 

 

 

Figura (18) 
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21 de setembro, sábado 

Figura (19) 

 

 

Figura (20) 
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5.3- 3° SEMANA  

 

Na terceira semana de análise a revista publicou 16 postagens, destas, 8 postagens             

estão relacionadas às categorias estabelecidas por esta pesquisa.  

 
Tabela 5: As categorias e figuras selecionadas para análise durante a terceira semana de observação  

CATEGORIAS FIGURAS 

Moda Figura (19) 

Beleza Figuras (14) e (20) 

Mundo Fashion Figuras (15), (16), (17) e (18) 

Memes Figura (13) 

 

 

Moda 
Figura (19): Na figura 19 temos a foto produzida para a edição de setembro da               

Glamour. Na foto a modelo aparece com calça animal print, regata laranja com sobreposição              

de um top preto. Fazendo referência aos anos 90 a foto traz pequenas referências do que era                 

tendência na época. Na legenda a revista convida as leitoras adquirirem um exemplar do mês,               

pois a edição ensina a recriar looks fashion usando referências daquela época. 

 
Beleza  

Figura (14): Cabelo arrumadinho e alinhado? Não mais. Pelo menos não nas fotos             

desta publicação. Aqui a revista criou um carrossel de imagens com penteados despojados             

bem ao estilo “acordei de ressaca”. As fotos foram produzidas no desfile da Fendi em Milão,               30

diretamente no Milão Fashion Week.  

 

Figura (20): Na figura 20 vemos a foto de unhas, com pontas coloridas. Segundo              

legenda da revista a tendência de unhas em gel tem conquistado celebridades e por isso a                

30 PORTAL SÃO FRANCISCO. Fendi é uma marca da alta costura italiana. A grife trabalha com roupas, 
acessórios, bolsas e calçados. A Fendi começou a ser conhecido por seus artigos em couro, hoje é conhecida 
também  pela suas requintadas criações que incluem também roupas. Disponível em 
<https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-fendi>. Acessado em: 14/11/2019  
 
 
 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-fendi


51 

revista produziu conteúdo sobre assunto. Podemos observar aqui como as personalidades têm            

espaço e voz dentro dos conteúdos produzidos pela revista.  

 

Mundo Fashion 

Figura (15): Nesta figura temos um vídeo, que foi produzido para o feed da revista. A                

publicação é o vídeo lançamento verão 2020 da Corello . A marca de calçados investiu na               31

liberdade de escolha da mulher. O editorial foi produzido na Itália, local que sustenta a               

história da marca. Aqui mais uma vez a revista investe em propaganda de marcas, porém, não                

sinaliza isso na postagem.  

 

Figura (16): Nesta figura temos um carrossel contendo um vídeo do desfile da Versace             

marca italiana que desfilou no Milão Fashion Week. No encerramento do desfile de verão a                32

marca atualizou o vestido usado por Jennifer Lopez no Grammy de 2000. A foto que segue                

no carrossel é a que a cantora fez na premiação do Grammy. Aqui podemos observar o apelo                 

da marca pela customização, investindo no novo de forma diferente.  

 

Figura (17): Nesta figura a revista retoma uma ação desenvolvida pela revista e produz              

um conteúdo para o IGTV. Uma entrevista em que a celebridades Bruna Marquezine,             

Ludmilla e Maísa respondem curiosidades em uma entrevista que dura 5m15”. 

 

Figura (18): Aqui temos um vídeo de mais uma parceria da Schutz com Glamour,              

neste post a revista acompanha o segundo manifesto Unlock Your City, uma campanha que              

tem como principal objetivo percorrer tradicionais lugares do Rio de Janeiro trazendo um             

novo olhar sobre o espaço urbano.  

 

 

 

31 CORELLO. Marca brasileira de calçados que se inspira no cenário italiano para a produção de seus calçados. 
Disponível em <https://shop.corello.com.br/institucional/quem-somos>. Acessado em: 18/11/2019 
32 ETIQUETA ÚNICA. Fundada em 1978 por Gianni Versace, a marca é conhecida por suas criações 
audaciosas. Disponível em 
<https://www.etiquetaunica.com.br/blog/versace-conheca-a-historia-da-marca-extravagante>. Acessado em: 
18/11/2019 

 
 
 

https://shop.corello.com.br/institucional/quem-somos
https://www.etiquetaunica.com.br/blog/versace-conheca-a-historia-da-marca-extravagante/
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Memes  

Figura (13): Na figura 13 temos uma foto de uma criança um pouco chateada, a               

legenda da própria figura a revista específica que essa é a reação quando erramos o delineado                

da make. Usando a hashtag #memes, a revista dá um bom dia descontraído aos seus leitores.  
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4°Semana 

29 de setembro, domingo 

 

Figura (21) 
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5.4- 4° SEMANA  

 

Na última semana de análises, das cinco publicações feitas pela página, somente uma             

está relacionada a categorias definidas em nossa pesquisa. Isso por que, nem todos os posts               

publicados pela página relacionam a imagem à sua legenda.  

 

Tabela 6: As categorias e figuras selecionadas para análise durante a quarta semana de observação  

CATEGORIA FIGURA 

Moda Figura (21)  

 

 

Moda 
 

Figura (21): Na figura, uma modelo segura um aparelho celular dos anos 90. As              

roupas são coloridas, assim como a maquiagem. E isso tudo para convidar as leitoras a               

comprarem o exemplar de setembro. Assim como já havíamos visto, a revista preparou para a               

edição impressa um editorial em que resgata as tendências de moda da época.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho de graduação buscou investigar quais as estratégias de           

comunicação utilizadas para a publicação de conteúdo na rede social Instagram da revista             

Glamour Brasil. Nossa propósito ao observar as postagens foi identificar de que forma os               

conteúdos são produzidos, quais formatos, linguagens e publicações são mais recorrentes na            

página.  

Nossa intenção inicial era observar como a revista faria a cobertura da Semana de              

Moda de São Paulo, porém, a falta de postagens inviabilizou essa pesquisa. As postagens              

feitas pela revista no Instagram não seriam suficientes para sustentar nossa pesquisa. Partimos             

daí para outro recorte que pudesse nos ajudar na construção de nossas avaliações.             

Delimitamos o mês de setembro para isso, porém, a quantidade de publicações era superior ao               

tempo que tínhamos para a execução deste trabalho. Como a semana de moda de São Paulo                

ocorreu do dia 13 ao dia 18 de outubro, nosso tempo ficou limitado, por isso a partir de um                   

trabalho desenvolvido na cadeira de Instagram do professor Maurício Dias, decimos observar            

as postagens do mês de setembro, o que gerou o levantamento de 192 posts, por conta do                 

curto prazo que tínhamos para desenvolver as análises, usamos as técnicas da semana             

composta para delimitar as postagens a serem analisadas. 

Durante as análises, percebemos que as inspirações vindas do exterior se mostram            

fortes, visto que a revista acompanhou as semanas de moda de Nova York e Milão e, trouxe                 

inspirações destas coberturas para publicações no Instagram da revista. 

Como acontece nas revistas impressas, partes das publicações são publicidade, porém,            

o Instagram disponibiliza ferramentas que sinalizam essas publicidades. Dos posts          

selecionados e categorizados, somente um sinalizava a parceria como paga, porém marcas            

como Schutz, Corello, Puma, e Nívea no mês de setembro tiveram produtos divulgados no              

Instagram da revista porém sem nenhuma sinalização de parceria. A única menção é feita pela               

hashtag #GlamourApresenta, o que não demonstra de fato se a postagem é ou não um               

conteúdo publicitário. Por ser tratar de uma revista voltada para moda, a maioria das              

publicações estão ligadas a estes conteúdos e como já era esperado por nós as publicações               

giram em torno da temática proposta na revista impressa. Porém, algumas fotos em que a               
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imagem é relacionada à moda, na verdade aborda outra temática em sua legenda. Durante as               

análises esse fato foi recorrente. 

O Instagram trabalha com imagens, mas como nossa intenção era entender também            

como a página cria em suas legendas o conteúdo para suas leitoras, esse motivo fez várias                

postagens que foram selecionadas durante a semana composta não comporem o quadro de             

análises. Pois, o assunto da legenda não estava ligado à imagem visual representada na              

figura.  

Em nosso percurso até aqui podemos concluir que a Glamour faz o uso da rede social                 

de maneira leve, divertida, porém, não se libertou dos padrões vindos de outras publicações.              

Por ser a página brasileira da revista esperava-se mais referências ao Brasil em suas dicas de                

tendências e inspirações.  

Consideramos que os objetivos propostos foram atingidos de forma parcial. Nos           

surpreendeu a baixa quantidade de textos informativos e uma preferência por imagens que             

nem sempre faziam referência ao conteúdo do post.  

Nosso referencial teórico trouxe um resgate da história da moda, algo que me fascina e               

que vejo como fundamental para as produções de texto sobre tendência de moda, algo que               

infelizmente não é feito pelo Instagram da Revista Glamour. As postagens exploram como             

esperado, o uso da imagem e textos curtos que não se aprofundam na temática das postagens.  

Percebemos no decorrer desta pesquisa que a página da Glamour Brasil no Instagram             

não faz uso de todo o potencial que a plataforma oferece, como por exemplo o uso escasso                 

das #hashtag, um dos pontos observados por nós quando se trata de estratégias para              

engajamento, pois, a falta delas limita a circulação do conteúdo dentro da rede social.  
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