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“You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don’t know, 

that lumpy blue sweater, for instance because you’re trying to tell the world you take yourself 

too seriously to care about what you puto n, but what you don’t know is that: that sweater is 

not just blue. It’s not turquoise. It’s not lápis. It’s actually cerulean. And you’re also blithely 

unaware of the fact that in 2002, Oscar de La Renta did a collection of cerulean gowns and 

then it was Yves Saint Larent who showed cerulean military jackets. Then cerulean quickly 

showed up in the collections of eight diferentes designers. And then it filtered down through the 

department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you, no 

doubt, fished it out of some clearance bin. 

However, that blue representes millions of dollars and countless Jobs. And it’s sort of comical 

how you think that you’ve made a choice that exempts you from the fashion industry when, in 

fact, you’re wearing a sweater that was selected for you by the people in this room... from a 

pile of stuff”.  

 

(Miranda Priestly, The Devil Wears Prada, 2006) 

 

 

 

 



 

 

Resumo 

 

A presente dissertação analisa o impacto das chamadas mídias digitais para a linguagem 

jornalística e para a produção de notícias, abordando especificamente o jornalismo de moda, 

tendo como estudo de caso a Revista Glamour. A revista faz uso da narrativa crossmídia no 

processo de produção jornalística, inclusive porque produz conteúdo exclusivo para as 

plataformas digitais, tais como Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube e Twitter. Este estudo 

se justifica porque busca compreender as mudanças no setor causadas pelo advento das mídias 

digitais, em especial o jornalismo de moda. Para isso, inicialmente realizamos uma revisão 

bibliográfica de obras que investigam o impacto do uso das redes sociais e da convergência no 

jornalismo brasileiro, especificamente no segmento do jornalismo de moda. Em seguida, 

analisamos a revista e suas mídias digitais à luz das teorias estudadas e de entrevistas realizadas 

com jornalistas da revista. 

 

Palavras-chave: moda; convergência; mídias digitais; jornalismo; Glamour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The present dissertation analyzes the impact of the so-called digital media on the journalistic 

language and on the production of news, specifically addressing fashion journalism, with 

Glamour Magazine as the case study. The magazine makes use of the cross-media narrative in 

the journalistic production process, once it produces content exclusively to digital platforms 

such as Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube and Twitter. This study is important because 

intends to understand the changes in the sector caused by the advent of digital media, especially 

fashion journalism. So, we are initially carrying out a bibliographical review of works that 

investigate the impact of the use of social networks and convergence in Brazilian journalism, 

specifically in the fashion journalism segment. Then we are going to analyze the magazine and 

its digital media in light of the theories studied and interviews with journalists. 

 

Keywords: fashion; convergence; digital media; journalism; Glamour. 
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Introdução 

 

Como disse Lipovetsky, “a questão da moda não faz furor no mundo intelectual” 

(2009). Embora ela esteja presente nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nem sempre 

elas são perceptíveis e há até que quem pense estar imune. Mas a moda segue envolvendo 

novas esferas, nas ruas, na economia, nos meios de comunicação e também no mundo 

acadêmico. Ela é tão mutável quando a comunicação, e assim como ela, descobre novas 

rotas, maneiras, muda comportamentos e desperta interesses. 

As mudanças são constantes, na moda e no jornalismo. Novos agentes entram no 

cenário, e as conjunções culturais e sociais impactam em ambos. Novas tecnologias 

mudam a maneira de se fazer moda e de se fazer jornalismo. Juntando os dois, temos o 

jornalismo de moda, objeto deste estudo. Entender como as mudanças na comunicação 

impactaram a cobertura jornalística de moda é o intuito desta dissertação. As redes de 

relacionamentos, as tecnologias digitais e os novos profissionais que surgiram são parte 

desse conjunto de mudanças e procuraremos discutir sobre cada uma delas, uma vez que 

percebemos que tudo se entrelaça, como uma grande teia. 

Segundo Castells (2011), a sociedade é formada por amplas redes de 

relacionamentos, que unem pessoas com base em interesses pessoais diversos. Sobretudo 

nos últimos anos, essa teia de relacionamentos atingiu um novo estágio, com o advento e 

a expansão das chamadas mídias digitais. O surgimento dessas ferramentas de 

comunicação na internet corresponde a uma etapa daquilo que Castells classificou como 

revolução tecnológica, com base nas tecnologias da informação, cujo alcance e difusão 

teriam o poder de modificar a sociedade, produzindo redes interativas e criando novas 

formas de comunicação (2011). 

Essas mídias digitais constroem um importante aspecto do capital social de seus 

membros, não necessariamente por ser um capital econômico/financeiro, mas sim por se 

configurar como um capital cultural. Trata-se de uma relação complexa entre os atores 

envolvidos, que pode resultar numa espécie de interdependência entre as partes: nessa 

teia de relacionamentos da rede online, um mesmo indivíduo pode influenciar outros 

agentes, bem como ser influenciado por eles. O que podemos observar é que as mídias 

digitais, dentro da lógica da sociedade em redes, podem construir uma relação de mútua 

influência entre duas ou mais partes envolvidas no processo, gerando resultado para 

ambos. 
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Levando essa discussão para o campo do jornalismo, é inegável que o advento da 

internet afetou profundamente os veículos de comunicação e seus profissionais. Dentre 

as transformações observadas nas últimas décadas, percebe-se, por exemplo, que o uso 

das mídias digitais alterou não apenas a relação entre emissor e receptor, mas também o 

processo de produção de notícias em si. Essa mudança impactou inclusive o jornalismo 

de moda, segmento que até então era restrito a publicações impressas tradicionais, que se 

viram impelidas a se adaptar à nova realidade: a convergência digital. Um dos principais 

impactos é que as revistas de moda passaram a utilizar as mídias digitais e suas 

plataformas como forma de interagir com seus leitores, não só com o intuito de 

corresponder às necessidades do mercado em relação ao formato, como também ao 

conteúdo. 

Um exemplo é a Revista Glamour, que chegou ao Brasil em 2012 e utiliza a 

tecnologia como aliada para impulsionar suas vendas em banca, além de também poder 

ser lida em tablets e celulares. Criada já dentro de um contexto de crossmídia, a Glamour 

tem construído uma base de leitores com acesso a conteúdos diferenciados nas redes 

sociais oficiais da publicação. 

Desta forma, o objetivo geral desse trabalho é analisar o impacto da internet e das 

mídias digitais para a linguagem jornalística, abordando especificamente o jornalismo de 

moda, compreendendo como essa inovação tecnológica e as chamadas mídias sociais 

digitais afetaram a produção de conteúdo jornalístico e o modo como os leitores 

consomem as informações. No caso do jornalismo de moda, tanto a identificação das 

tendências da estação quanto a cobertura de eventos de moda passam pelas plataformas 

digitais e são feitas utilizando-se da transmidialidade. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo de caso da Revista 

Glamour (publicação da Editora Globo Condé Nast, uma joint venture entre a Editora 

Globo e a Americana Condé Nast) e como ela faz uso da internet e de plataformas 

multimídias, tais como Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube e Twitter, na produção 

de seus conteúdos de moda, buscando sempre novas formas de interação com os leitores. 

Consideramos a revista como modelo a ser analisado, pelo fato dela fazer uso sobretudo 

da narrativa transmídia ou convergente no processo de produção jornalística, uma vez 

que produz conteúdo exclusivo para as plataformas digitais mencionadas anteriormente. 

Este trabalho também se propões a compreender melhor o cenário de cobertura de 

moda no país, atualmente protagonizado não só por publicações tradicionais 

especializadas, mas também por blogueiras, e analisar como elas impactaram o 
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jornalismo de moda, sobretudo as revistas femininas. Muitas dessas publicações se 

associaram a blogueiras, que passaram a figurar nas capas e nas páginas das revistas 

femininas, que seguiram o exemplo da Glamour, primeiro título a adotar essa prática. 

Além disso, as publicações passaram a atuar de forma mais presente nas mídias digitais. 

Essas transformações no setor também influenciam na linguagem utilizada por esses 

veículos de comunicação. 

Como exemplo deste comportamento de uma cobertura de moda que abrange 

vários canais, a Revista Glamour tem se destacado não apenas no pioneirismo do uso de 

várias ferramentas de conectividade, mas também pela convergência de mídias, com 

conteúdos que se integram, obtendo com isso audiência, vendas da revista e o 

fortalecimento da sua marca. Além disso, a escolha desta revista também se deve ao fato 

dela já ter chegado ao Brasil quando o processo de plataformas online no jornalismo já 

estava consolidado, fazendo com que ela fosse automaticamente inserida neste contexto, 

buscando outras inovações.  

Esse estudo se justifica porque busca compreender e a analisar quais as mudanças 

profissionais que ocorreram no segmento específico do jornalismo de moda, 

principalmente nas revistas impressas, que sempre foram o principal meio de informação 

sobre o setor. Neste contexto, também se propõe a analisar a convergência de mídias, que 

está cada vez mais presente no dia a dia das redações. 

Cabe ressaltar ainda a importância do setor de moda para a economia, uma vez 

que movimenta mais de R$ 138 bilhões ao ano só com os setores de vestuário e calçados, 

segundo dados de 2014 da consultoria Pyxis/Ibop, sendo um dos segmentos de maior 

crescimento no país. Também em 2014, o setor têxtil e de confecção faturou US$ 55,4 

bilhões1, o que representa cerca de 5,7% do valor total da produção da indústria de 

transformação no Brasil. Além disso, os eventos de moda no Brasil figuram entre os 

principais do mundo, possivelmente como resultado das mais de 100 escolas e faculdades 

de moda que temos no país2. Consequentemente, o jornalismo de moda assume destaque 

e relevância, uma vez que contribui para o aquecimento do setor. 

Para esse estudo, inicialmente realizamos uma revisão bibliográfica de obras que 

investigam o impacto do uso das redes sociais no jornalismo brasileiro, especificamente 

                                                 
1 Conforme informação disponível no link: <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-

setor#sthash.8BIKj0eI.dpuf>. Último acesso: 02 de abril de 2017. 
2 Conforme informação disponível no link: <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-

setor#sthash.8BIKj0eI.dpuf>. Último acesso: 02 de abril de 2017. 
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no segmento do jornalismo de moda. Essa análise nos fornece os subsídios teóricos 

necessários para a análise da revista Glamour, que servirá como estudo de caso. 

A pesquisa busca responder o seguinte problema: de que forma a internet e as 

mídias digitais impactaram o processo de produção de notícia no jornalismo de moda, 

especialmente na Revista Glamour? Trabalhamos com a hipótese de que o jornalismo de 

moda – e, em nosso caso específico, a revista Glamour – tem se adaptado às mudanças 

que a internet provocou, além de ter construído múltiplos canais de interatividade com os 

leitores nas mídias digitais, como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, dentre outros, 

e que pode contribuir de forma significativa para o desempenho comercial e publicitário 

da publicação.  

Nossa perspectiva é de que o jornalismo de moda que tem sido produzido e 

veiculado em multiplataformas no Brasil, especialmente na revista Glamour, se relaciona 

ao conceito de convergência de Jenkins (2009), uma vez que tanto a Glamour como outras 

revistas femininas têm construído múltiplos canais de interatividade com os leitores nas 

seguintes plataformas digitais: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest e Instagram. A 

pesquisa busca analisar em que medida os conteúdos de moda da revista e mídias sociais 

trabalham de maneira convergente e buscam também a participação e interatividade com 

os leitores, que, conforme Shirky (2011), não são mais apenas consumidores passivos, 

pois também são criadores do que os outros consomem.   

Além disso, esse estudo também carece da utilização da técnica de entrevistas-

diálogos, conforme descreve Morin (apud MEDINA, 2000), no sentido de trazer à tona 

questões sobre o problema-hipótese da pesquisa, com perguntas estruturadas. Para 

compreender melhor as ações observadas na revista, sobretudo nos últimos dois anos 

(2016 e 2017), entrevistamos a primeira diretora de redação da Glamour, Mônica 

Salgado, que esteve à frente da revista por cinco anos, e também a atual diretora, Paula 

Merlo, para compreender melhor como o título é pensado enquanto projeto editorial, 

incluindo a articulação entre a publicação impressa e as diversas ferramentas digitais 

utilizadas para a configuração da convergência. 

Também entrevistamos a editora online, Maiara Camargo, sobre como o conteúdo 

digital (material exclusivo para o site e para as redes sociais) é pensado, produzido e 

utilizado para atrair os leitores e ampliar o número de seguidores, e como a Glamour 

utiliza as redes sociais para construir a interatividade com o seu público-alvo. Temos, 

então, métodos qualitativos, com análises de determinadas edições da revista e postagens 
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no site, e também quantitativas, em termos de mensuração de audiência e quantidade de 

matérias por determinado assunto. 

Do ponto de vista analítico, avaliamos capas e conteúdos das edições publicadas 

entre 2012 e 2017, com o intuito de comprovarmos as mudanças que a internet provocou 

sobre o jornalismo de moda, inclusive o de revista. Optamos por analisar a revista desde 

2012, ano de sua fundação, até 2017, quando encerramos essa pesquisa. 

 

Esta dissertação foi composta por três capítulos, divididos do seguinte modo: 

a) Revisão bibliográfica: a proposta do primeiro capítulo é investigar o impacto 

da internet e como ela afetou a produção de conteúdo jornalístico de moda, com novos 

recursos que só a internet possui, e o modo como os leitores consomem as informações 

na contemporaneidade e como se comportam perante elas. O capítulo também fará uma 

revisão da literatura acerca dos conceitos de cultura de convergência com a narrativa 

transmídia e da interatividade na sociedade em rede, partindo de uma análise conceitual 

mais ampla, ou seja, àquela aplicada sobre o jornalismo de modo geral até chegar no foco 

específico do jornalismo de moda – o recorte metodológico deste trabalho. Em seguida, 

aplicou-se a análise das mídias digitais ao estudo de caso da Revista Glamour.  

b) A proposta do segundo capítulo é fazer uma análise das mudanças no 

jornalismo e no perfil dos jornalistas em tempos de multiplataformas. Falaremos também 

das transformações no jornalismo de moda, com a introdução de novos agentes neste 

cenário, no papel das blogueiras – um fenômeno que mudou a forma como as publicações 

trabalham a cobertura dos grandes eventos e alterou a própria forma de consumo de 

notícias de moda. Compreendidas pelas revistas de moda como agentes influenciadoras 

de tendências e audiência, boa parte da interatividade do jornalismo de moda 

contemporâneo tem influência das blogueiras, que foram pioneiras no uso das mídias 

digitais como forma de se tornarem influenciadoras e líderes de audiência, em muitos 

casos ultrapassando as redes sociais das revistas de moda. 

c) No terceiro capítulo, falaremos sobre nosso estudo de caso, a Glamour, com 

uma análise da revista impressa, no contexto de publicações femininas em que ela está 

inserida e como ela se diferencia das demais. Discutimos também o jornalismo digital e 

suas multiplataformas, mostrando características de cada uma delas na Glamour. 

Também abordamos a cobertura da São Paulo Fashion Week, aprofundando o debate para 

a importância das mídias digitais para o conceito editorial da Revista Glamour e em que 

medida o conceito de convergência e interatividade está presente na cobertura de moda 
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feita pela publicação. A ideia é investigar como a publicação trabalha sua cobertura de 

moda e como ela absorveu as transformações sofridas no mercado, como o fenômeno da 

transmidialidade, marcada pelo uso das redes sociais. 
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Capítulo 1: Do impresso ao digital: as transformações do jornalismo 

 

Partindo da hipótese de que as novas tecnologias e o jornalismo web têm 

influenciado o jornalismo de moda, inclusive na maneira de se fazer a cobertura impressa, 

este capítulo discute algumas particularidades que caracterizam o jornalismo Web, 

analisando e discutindo o impacto do advento da internet nas mídias impressas, 

compreendendo ainda como essa inovação tecnológica e as chamadas mídias sociais 

digitais afetaram a produção de conteúdo jornalístico e o modo como os leitores 

consomem as informações. 

 O capítulo busca também fazer uma revisão da literatura acerca dos conceitos de 

cultura de convergência, de interatividade e de sociedade em rede, partindo de uma 

análise conceitual mais ampla, ou seja, àquela aplicada sobre o jornalismo de modo geral, 

até chegar no foco específico do jornalismo de moda que é o recorte metodológico deste 

trabalho, analisando de que maneira a revista Glamour trabalha estes elementos do 

jornalismo web e como este conteúdo se relaciona com a versão impressa da revista.  

A pesquisa até aqui alcançou as primeiras bases teóricas para o entendimento do 

contexto de convergência no qual se insere a Revista Glamour. A essas bases teóricas, 

devemos mencionar o procedimento de captação de dados empíricos visando posterior 

demonstração consistente dos entendimentos teóricos. Nesse sentido, iniciamos a 

construção experimental de tabelas com dados sobre a utilização de diversas plataformas 

pela publicação, especificamente Instagram, Facebook, YouTube e Twitter e edições 

impressas, procurando comparar com projetos editoriais similares. 

 

1.1. A internet e as mudanças no jornalismo 

Antes do surgimento do World Wide Web (WWW ou Web), a internet já era 

utilizada pelos jornalistas para a troca e divulgação de informações, seja por e-mail, 

boletins ou alguns tipos de redes corporativas. No entanto, somente nos anos 1990, com 

o desenvolvimento da Web, é que a internet passou a ser efetivamente utilizada para fins 

jornalísticos, com a utilização comercial e a produção de notícias formatadas para este 

canal. E não só houve o surgimento de novos veículos criados exclusivamente para a 

internet como também os jornais impressos, as revistas e os meios audiovisuais 

demarcaram sua presença online. 

Ao longo dos anos, diversos formatos foram testados. Num primeiro momento, as 

informações oferecidas, em sua maioria, eram meras reproduções dos jornais impressos, 
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com seu conteúdo na íntegra, ou apenas parte dele.  Isso quer dizer que um veículo 

impresso, por exemplo, criava um site onde simplesmente publicava as mesmas 

reportagens da sua versão tradicional. Em alguns casos, o modelo nunca sofreu 

modificações, mas, em sua maioria, com o passar do tempo, os veículos fizeram 

alterações de suas publicações, não só no conteúdo como também na forma, que ganhou 

formatações específicas, de acordo com o meio ou plataforma utilizada. Como exemplos 

do que essa nova tecnologia possibilitava no final dos anos 1990, Castells cita: 

 

A Web TV, na qual a televisão é ligada tanto a um computador como a uma 

linha telefônica, permitido a recepção de televisão e internet no mesmo ecrã, 

isto é, um interface amigável entre duas tecnologias diferentes que podem 

continuar a funcionar de forma autônoma; “páginas web” transmitidas por 

linha telefônica, com conteúdos complementares via vídeo e passíveis de 

acesso quer num ecrã de televisão quer num monitor de computador; 

transmissão na internet de informação vídeo incorporada como uma janela nas 

“páginas web”; informação complementar à transmissão televisiva 

disponibilizada via internet a partir de servidores geridos por estações de TV 

locais (o conceito “CityWeb”). (CASTELLS, 2011: 479-480). 

 

Aos poucos, outras funcionalidades da web foram sendo incorporadas ao dia a dia 

da geração de conteúdo, percebendo-se que as possibilidades de fazer matérias mais 

atraentes ao leitor eram cada vez maiores, pois surgem novas tecnologias, transformando 

novamente o modo de se apurar, produzir e transmitir a notícia. Os veículos de 

comunicação passaram, então, a desenvolver formatos adaptados para a Web, com 

produção de conteúdo exclusivo, uso de links para remeter a outras notícias ou mesmo 

mais informações do texto apresentado. O uso do e-mail também passou a ser utilizado 

como um canal de comunicação entre jornalista e leitores; foram criados fóruns de 

debates, nos quais os leitores também interagiam entre si.  

A partir dos anos 2000, esta interação tomou novos rumos e a internet 

transformou-se progressivamente em uma ferramenta de estímulo à troca de ideias 

culturais. O jornalismo teve de se adaptar a estas mudanças. Segundo Adghirni (2012), o 

desenvolvimento das redes de informação e comunicação, após os anos 1990, fez com 

que as empresas apostassem em convergências tecnológicas, processo que teve início 

entre informática, telecomunicações e conteúdo, evoluindo para a convergência de 

mídias, sobre a qual falaremos mais adiante. 

Atualmente, o que vemos é que cada vez mais os veículos de comunicação querem 

e buscam estar interligados ao público nas mais variadas plataformas. Especificamente, 

em se tratando do jornalismo de moda essa multicanalidade pode ser percebida de forma 
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ainda maior, não só no que diz respeito ao tipo de conteúdo produzido pelos veículos, no 

qual as imagens têm um peso muito grande, mas também pelos variados canais que lhes 

são propícios. 

A informatização das redações causou estranhamento inicial dos jornalistas mais 

antigos, mas que se adaptaram, e trouxe ganhos de produtividade e agilidade para os 

veículos. No entanto, para Adghirni (2012), com a chegada da internet, ao mesmo tempo 

em que os jornalistas ganharam um forte aliado para suas pesquisas, veio também o 

envelhecimento prematuro do seu produto, que é a notícia. Pois, com tantas informações 

disponíveis online, o público já não espera pela análise do dia seguinte nos impressos. 

Mais do que nunca, o impresso traz a notícia de ontem, que já estava disponível na rede. 

De modo que houve uma retração no público do impresso e aumento da audiência online. 

Segundo Adghirni (2012), a internet trouxe com ela mudanças nas regras de 

produção e consumo de notícias, convergência tecnológica, maior interação e 

participação do público, além do desenvolvimento da publicidade comercial. Todos esses 

fatores impuseram novas rotinas de produção nas redações, às quais os jornalistas tiveram 

de se adaptar. Esse tempo real de publicação e reação do público força os produtores de 

conteúdo a ajustarem rapidamente sua produção para despertar o interesse dos leitores e 

não ser vencido pela velocidade da concorrência. 

As novas tecnologias, portanto, foram um importante catalizador dessa aceleração 

da produção. Segundo Castell (2011), a internet contribuiu para a consolidação do modelo 

de desenvolvimento pós-fordista, em que o avanço tecnológico torna-se fator essencial 

para a reconstrução do capitalismo em escala mundial. No jornalismo industrial, de 

acordo com Fonseca e Souza (2006), o fenômeno manifestou-se na forma de sobreposição 

de tarefas, supressão de funções e estabelecimento de metas de produtividade. 

A pressão do tempo sobre a produção sempre foi algo presente nas redações ao 

longo da história do jornalismo, mas as tecnologias digitais aceleraram esse processo nos 

últimos anos. Entre as mudanças observadas está a diversificação dos produtos pelos 

meios de comunicação. Alguns jornais começaram a funcionar com serviços 

especializados como agências de notícias, alimentando não só o próprio jornal, mas 

também outros veículos. É o caso, por exemplo, da Agência Folha e da Agência Estado, 

no Brasil. No entanto, a própria Folha de S. Paulo e o Estadão também utilizam notícias 

de outras agências, como a EFE, France-Presse e Reuters. A tônica dominante é a 

velocidade. Para Adghirni (2012), foi nesse contexto que surgiu uma nova técnica 

jornalística: a produção da informação em tempo real e a informação online. 
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Segundo Pereira e Adghirni (2011), desde 2008 observamos a fusão das redações 

online com os impressos, invertendo o esquema vigente até então, no qual as equipes de 

cada redação eram separadas. O objetivo teria sido o de fortalecer a identidade noticiosa 

dentro da empresa, de modo que os repórteres produzam notícias pensando na 

organização como um todo e não apenas em um tipo de mídia. Os veículos passaram, 

assim, a disponibilizar informações produzidas em fluxo contínuo, aumentando ainda 

mais a pressão sobre os jornalistas para a atualização constante. Ao mesmo tempo, exige-

se informações precisas e bem apuradas, com diversas fontes. 

Segundo Ferrari (2014), não só o jornalismo vem sofrendo os impactos 

provocados pela utilização das novas tecnologias, como também o leitor, uma vez que a 

maneira de pensar e se relacionar com o mundo vem mudando. Esse novo leitor fez a 

figura do gatekeeper3, o porteiro na teoria do jornalismo, ser questionada, uma vez que 

agora é o leitor quem seleciona aquilo que ele quer ler, entre tantas informações 

disponíveis. E mais, com a possibilidade de comentar as notícias e interagir por meio das 

redes sociais dos veículos, muitas vezes é este leitor que “pauta” a redação. 

Segundo Bruns (2011), a ação do gatekeeping é uma necessidade prática, uma vez 

que, por uma questão de espaço, os impressos e os noticiários de televisão precisam 

oferecer uma seleção sucinta das notícias do dia. O desafio é justamente ser breve sem 

deixar algo importante excluído. Faz-se, então, uma espécie de curadoria para selecionar 

quais são as notícias de interesse do público, que precisam ser analisadas e resumidas no 

breve espaço físico disponível e de tempo. 

No dia seguinte, no caso dos impressos, os jornalistas analisavam as publicações 

dos “concorrentes” para ver se o jornal tinha sido o único a publicar uma notícia 

importante, ou se tinha tomado um “furo” e seria preciso “recuperar” a tal matéria. Hoje 

em dia essas comparações e análises ainda acontecem, por um lado de um jeito pior, por 

causa da instantaneidade das informações, o que faz a luta do repórter contra o tempo 

ficar cada vez mais acelerada, pois se o outro veículo já publicou, também é preciso dar 

e com detalhes adicionais, mais completos. Por outro viés, agora os jornais são capazes 

de medir sua audiência, não só pelos acessos, mas também pelos comentários dos leitores, 

havendo assim uma seleção mais amparada em medições de audiência daquilo que que 

realmente interessa ao público. 

                                                 
3 O gatekeeper é aquele que define o que será noticiado nos veículos de comunicação em massa. 
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Além da limitação do espaço das notícias, o da indústria jornalística em si também 

tem suas restrições. Se antes, apenas um pequeno grupo de jornais ou noticiários serviam 

a audiência interessada, hoje há uma proliferação de sites de notícias, ainda que alguns 

não possuam muita credibilidade. De modo que, segundo Bruns (2011), o poder e a 

influência dos editores sobre a pauta das notícias são inversamente proporcionais ao 

número de canais noticiosos disponíveis. 

A multiplicidade de informações gratuitas disponíveis, inegavelmente, fez com 

que o número de assinantes dos jornais diminuísse. A imprensa de antes estava 

acostumada a ser a única detentora da informação e foi posta à prova. A cobrança agora 

é pela qualidade. Em uma palestra realizada na Folha de S. Paulo4, em 2012, o jornalista 

literário Gay Talese disse que não acredita que o jornalismo impresso iria acabar, mas 

sim que o produto teria que ser de boa qualidade. Ele fez críticas ao New York Times por 

abrir seu conteúdo, pois “fazer jornalismo custa caro”.  

O NYT pode ter sentido esse custo, pois, em 2017, reduziu o limite de seu 

conteúdo gratuito para não assinantes5. A medida, entretanto, só foi tomada depois do 

jornal recuperar sua audiência de leitores, que parecem ter entendido que nem tudo o que 

está disponível é confiável. Esse sentimento foi bem forte nos Estados Unidos, após as 

chamadas fake news serem apontadas como tendo influenciado o resultado das eleições 

norte-americanas. O fato é que, em maio de 2017, o jornal ganhou 340 mil novos 

assinantes desde a eleição de Trump6. 

 

1.2. O jornalismo de moda 2.0 

O jornalismo de moda e beleza, enquanto área segmentada do mercado de 

comunicação jornalística, também foi afetado por esse processo de transformação 

tecnológica. O processo foi semelhante ao do impresso, a princípio os sites eram meras 

reproduções de matérias da revista, mas logo passaram a ter um conteúdo diferenciado. 

Após a produção de matérias exclusivas para os sites, que também ganharam sua equipe 

própria, as publicações passaram ainda a criar conteúdos específicos para as plataformas 

digitais nesse cenário de convergência. 

                                                 
4 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/46092-jornalismo-e-como-seducao-diz-gay-

talese.shtml>. Último acesso em 12.12.2017. 
5 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/12/1939808-new-york-times-reduz-

conteudo-gratuito-para-nao-assinantes.shtml>. Último acesso em 12.12.2017. 
6 Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,the-new-york-times-ganhou-mais-de-

340-mil-novos-assinantes-desde-eleicao-de-trump,70001763076>. Último acesso em 12.12.2017. 
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Segundo Adghirni (2012), a convergência de conteúdos em textos, áudio e vídeo 

nas plataformas digitais desconfigurou o modo tradicional de produção, impondo também 

uma carga ininterrupta aos jornalistas. Um único profissional é quem faz a pesquisa, 

redige o texto, edita, ilustra e publica. Além disso, ele produz vários conteúdos para cada 

um dos formatos midiáticos (impresso, online e TV), exigindo novas competências, além 

da sobrecarga de trabalho. 

A busca do perfil multimídia contribuiu para alterar ainda mais as rotinas de 

produção. Alguns profissionais são treinados para exercer funções em todos os veículos 

da empresa, como impresso, online, rádio, TV, provocando o surgimento de vários 

pequenos deadlines. E se antes o jornalista que trabalhava para o impresso tinha mais 

tempo para redigir a matéria até o seu fechamento, hoje ele tem que providenciar flashs 

das notícias para outros canais do veículo, desde o portal até as redes sociais e também 

fazer transmissões ao vivo. É o que acontece, por exemplo, com os jornalistas da Glamour 

durante a SPFW. Não importa se o profissional é do online ou do impresso, ele precisa 

além de escrever sua matéria, também participar das lives (transmissões ao vivo) do 

Facebook, transmitir vídeos dos desfiles, postar fotos no Instagram e fornecer 

atualizações constantes para outras mídias digitais do veículo. 

Fonseca e Souza (2006), dizem que as três etapas da produção da notícia, isto é, 

apuração, revisão e edição passam por constantes transformações no pós-fordismo, que 

resiste à especificação de funções e divisão de tarefas. Existe a sobreposição e a supressão 

de funções, de forma que agregar outras atribuições são atributos da flexibilização da 

organização do trabalho. 

De acordo com Canavilhas (2014) o desenvolvimento das mídias móveis também 

contribuiu para o aumento do consumo de notícias. Além disso, as funcionalidades dos 

novos dispositivos, como tablets e smartphones, associadas a novos canais como 

Snapchat, Twitter, Instagram, reconfiguraram a produção e divulgação de conteúdos. 

Segundo Ferrari (2014), atualmente o que importa é achar o que se procura e 

também ser achado nas redes sociais. Com isso tem surgido novos perfis profissionais 

são os jornalistas-multimídia, que estão conectado em todas as plataformas, além dos 

jornalistas-celebridade que aparecem tanto quanto a notícia, quando não são eles a notícia.  

Com esse novo perfil requerido, é comum a substituição de jornalistas veteranos 

por outros mais jovens, que se adaptam mais facilmente às novas plataformas. No 

jornalismo de moda, a convergência das redações não foi muito diferente e em revistas 

mais tradicionais ainda é possível encontrar jornalistas mais velhos. 
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Na redação da Glamour, no entanto, vemos uma dinâmica diferente, por ser uma 

revista recente, tem apenas seis anos no Brasil, ela já foi criada em meio a todos esses 

conceitos de convergência e multimidialidade. Desta forma, sua composição é toda feita 

por jovens da chamada “geração y”, que são os nascidos após a década de 1980, e da 

“geração z”, após os anos 1990. A própria Mônica Salgado, que foi primeira diretora da 

revista (até o início de 2017) e Paula Merlo, a atual diretora, têm menos de 40 anos de 

idade. 

 

1.3. O império do efêmero 

Falar em comunicação de massa em outros tempos remetia-nos automaticamente 

aos jornais ou televisão. Hoje, a internet está incluída nisso, uma vez que os assuntos 

repercutidos na internet têm tomado proporções cada vez maiores. Mas, conforme diz 

Santaella (2003), foi o jornal que deu início às características do que chamamos de 

culturas das mídias, que possui entre suas caraterísticas pôr em evidência o fator de 

provisoriedade, o que para Santaella (2003) seria a mola mestra das culturas de mídias, 

opondo-se à durabilidade e a permanência que são característicos das formas de cultura 

tradicionais. 

A frase “nada mais antigo que o jornal de ontem” é a definição para o jornal do 

dia que é jogado fora na manhã seguinte. Vivemos sob a cultura do efêmero, na qual tudo 

é passageiro, fugaz. Segundo Lipovetsky, “toda cultura mass-midiática tornou-se uma 

formidável máquina comandada pela lei da renovação acelerada, do sucesso do efêmero” 

(2009: 238). Ou seja, é a organização de uma indústria cultural que segue o princípio da 

novidade, de um consumo extraordinariamente instável. 

Segundo Harvey (1992), desde o início da década de 1970 “vem ocorrendo uma 

mudança abissal nas práticas culturais” que altera nossa relação com o tempo e o espaço. 

No pós-modernismo que vimemos existe a rejeição da continuidade histórica, mas 

reincorpora muitos elementos dela. Esta nova temporalidade, com a busca do impacto 

instantâneo, tem ligação com a perda da profundidade e a televisão desempenhou papel 

fundamental, “plasmador”, ou seja, modelador, para isso. A internet também corrobora.  

Na modernidade líquida de que fala Bauman (2001), o espaço torna-se irrelevante 

e o tempo é valorizado. Uma vez que não é mais necessário perder tempo para se chegar 

aos lugares, mesmo os mais distantes. Sendo assim, o longe passa a ser destituído de 

valor. “O aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim – no que diz respeito à 

informação – à própria noção de viagem (e distância a ser percorrida)” (BAUMAN, 
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2001:22). Segundo Beguoci, “os nossos dedos e nossos olhos nos levam tão longe quanto 

nossas pernas. As mídias sociais criaram um mundo híbrido em que estamos e ao mesmo 

tempo não estamos nos lugares” (BEGUOCI, 2014:162). 

A vivência na efemeridade e volatilidade tem influenciado as maneiras pós-

modernas de pensar, sentir e agir. A nova dinâmica social é do descartável, seja em 

objetos, estilos ou ideias. E a era da obsolescência instantânea, na qual a publicidade e as 

imagens da mídia passaram a ter um papel fundamental na influência e incentivo de 

valores e desejos de consumo. 

 

Não há dúvida de que o estrondoso sucesso alcançado pelas diversas 

manifestações da cultura midiática deva ser atribuído à sua capacidade de 

oferecer um universo de mudança de ares, de lazer, de esquecimento, de sonho. 

Inúmeros estudos empíricos puderam assim, sem grande risco, sublinhar que a 

evasão era a necessidade primordial a sustentar o consumo cultural.... A cultura 

mass-midiática cresce neste terreno, tem o poder de fazer esquecer o real, de 

entreabrir o campo ilimitado das projeções e identificações. Consumimos em 

espetáculo aquilo que a vida real nos recusa: sexo porque estamos frustrados, 

aventura porque nada de palpitante agita nossas existências no dia a dia; uma 

vasta literatura sociológica e filosófica desenvolveu à saciedade essa 

problemática da alienação e da compensação (LIPOVETSKY, 2009: 257-258). 

 

Segundo Harvey, a compressão do tempo-espaço atinge particularmente o setor 

de serviços já que o consumo deste é infinitamente mais rápido do que o consumo de bens 

duráveis (apud FONSECA e SOUZA, 2006). O jornalismo, pois, passa a ser um dos mais 

atingidos neste tipo de compressão que está diretamente ligado ao crescente nível de 

obsolescência dos jornais. 

Santaella (2003) também chama a atenção para outra característica da cultura das 

mídias que é a mobilidade. Uma mesma informação passa de mídia para mídia, repetindo-

se com alguma alteração na aparência. Ela denomina isso de cultura dos eventos em 

oposição aos processos. Ou seja, é uma cultura composta de aparições rápidas, 

descontínuas e que logo caem no esquecimento. É absorvida pelas mídias, mas tem um 

caráter volátil e logo desaparece. Seria, então a própria mídia quem dita o ritmo do tempo 

de duração das informações. Por isso, a volatilidade é diferente de acordo com o tipo de 

mídia. 

De forma que, em uma cobertura de moda como os grandes desfiles internacionais 

e até mesmo o SPFW (São Paulo Fashion Week), as informações a respeito das tendências 

para as próximas estações rendem várias matérias, para o impresso, online e mídias 

digitais. Cada uma trata da mesma informação, mas com ângulos diferentes. Se nas mídias 
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digitais, como Facebook e Instagram, a Glamour prima pela velocidade em mostrar os 

desfiles e as fotos, no online, aborda um pouco do conceito que cada estilista trouxe. No 

entanto, são informações voláteis, que não são totalmente fixadas pelos leitores. Por fim, 

quando a revista impressa é publicada o assunto tendências é retomado com outra 

roupagem, de forma mais analítica, mostrando como aquela moda funcionará no dia a 

dia. A fixação tende a ser maior, até por que os leitores costumam, mesmo que por algum 

tempo, guardar as revistas e até relê-las. 

 

Enfim, o traço fundamental da cultura das mídias é a mobilidade, a capacidade 

de trânsito da informação de uma mídia a outra, acompanhada de leves 

modificações na aparência. Esses dados de comunicação tendem a durar pouco 

no tempo, mas, enquanto duram, multiplicam-se em diversas aparições 

(SANTAELLA, 2003: 36). 

 

Segundo Santaella (2003), a cultura das mídias tende a acelerar o trânsito entre as 

diversas formas de cultura. A mesma informação circula em diferentes canais e parecem 

ser redundantes, mas isso acontece dentro das características próprias de cada meio, de 

maneira que elas apresentam o mesmo traço, o da condensação e brevidade da notícia, 

que é perceptível na passagem de um meio para o outro. Desta forma, a profundidade e a 

interpretação de uma notícia quando veiculada por uma revista impressa, semanal ou 

mensal, possuem diferenças de condensação em relação ao noticiado na televisão, por 

exemplo. A informação se apresenta ainda mais condensada no rádio e no vídeo texto. E 

quanto mais breve a mensagem, mais será taxada como superficial. 

 No entanto, cada mídia tem suas próprias características e ferramentas e a 

condensação que elas apresentam seria apenas um tipo de organização da linguagem, para 

que o público retenha uma mensagem apenas com suas informações essenciais ou 

fundamentais. Algo como o modelo da notícia em pirâmide invertida, ensinada nas 

faculdades de jornalismo, em que as informações mais importantes são colocadas 

primeiro e as menos importantes por último, podendo ser cortadas em caso de falta de 

espaço. É também uma forma de retenção rápida da informação. Mas cada mídia tem suas 

limitações, de maneira que a outra pode ser complementar, formando redes de ligações. 

A televisão trará a imagem, o rádio a velocidade, o impresso o aprofundamento dos fatos. 

Cada uma na função que lhe é específica. E aos poucos elas vão redefinindo suas funções. 

 É o que tem acontecido com o surgimento e desenvolvimento da internet, que 

parece indicar, segundo Santaella (2003), uma geração de mídias formadas pelo resultado 

da interação entre diferentes mídias.  Pois na web temos textos, longos e curtos, vídeos, 
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podcasts com áudios, imagens e mais ainda, permite a participação do público em tempo 

real. Tudo seguindo a ordem da velocidade, que pode se dar dentro de um mesmo canal 

ou utilizando várias plataformas da web. 

 Para Lipovetsky (2009), as novas estratégias multimídias, além de permitirem a 

distribuição por diferentes canais, também promovem produtos com vocação multimídia, 

de modo que uma atividade beneficia a outra. Por exemplo, histórias em quadrinhos e 

livros que dão origem a filmes e em seguida a brinquedos, como Harry Potter e alguns 

super-heróis, ou uma novela que promove uma música e personagens que se encontram 

em outros filmes ou novelas, nos chamados crossovers. No caso da Glamour, as redes 

multimídias englobam também uma emissora de TV, a Rede Globo, que já teve em duas 

de suas novelas (Totalmente Demais, em 2016, e Sol Nascente, em 2017) a presença da 

ex-editora da revista, Mônica Salgado, interpretando ela mesma em eventos ligados à 

moda nas tramas. 

 

1.4. Novas possibilidades advindas com a internet 

Além de possuir a capacidade dos antigos meios de comunicação, a internet trouxe 

também novas possibilidades, que ora unem características de meios existentes, ora criam 

novas ferramentas expandindo as possibilidades na produção da notícia. Uma delas é a 

hipertextualidade, que seria a capacidade de ligar textos digitais entre si. Pierre Levy 

(2011) reflete sobre um conjunto de nós unidos por hiperligações, os quais permitem que 

o próprio leitor elabore seu percurso de leitura dentro da rede. Os links dentro do texto 

foram estes diferentes itinerários, constituindo-se em blocos informativos, aos quais Levy 

chama de nós. Eles podem ser constituídos por textos, imagens, sons ou mesmo 

infográficos. A questão é que um texto muito curto ou muito longo poderá desinteressar 

ou aborrecer o leitor. Com a hipertextualidade a narrativa pode ser alongada, dinamizada 

e deixando o leitor decidir até onde prossegue. 

Uma das técnicas básicas fundamentais de redação do jornalismo é a pirâmide 

invertida, que hierarquiza e organiza as informações de forma que no primeiro parágrafo 

sejam respondidas as principais informações (o que, quem, onde, como, quando e por 

que); as demais informações virão em seguida em ordem de importância para que as 

menos prestigiadas fiquem no último parágrafo, por onde se começa a cortar a matéria 

em caso de falta de espaço. Com o webjornalismo já não existe a limitação de espaço, e 

com os hipertextos, os vários desdobramentos da matéria podem ser inseridos em links 
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ao longo do texto, compondo um mosaico no qual o leitor escolhe a ordem e quais quer 

ler. 

Em uma matéria de moda publicada em dezembro de 2016 no site da Glamour, 

sobre o uso do jeans7, por exemplo, o recurso do hiperlink foi bastante utilizado. Nela, a 

palavra jeans traz um link para outra matéria sobre o mesmo tema, publicada no início do 

ano. Além disso, o nome de uma das modelos presentes no ensaio de moda também dá 

acesso a outro conteúdo, sobre a retomada de sua carreira como modelo plus size. Ao 

longo da matéria, também existem várias inserções de links para conteúdos com temas 

semelhantes. Da mesma forma, todas as fotos nas matérias trazem links para o Pinterest, 

onde os usuários podem salvá-las em sua galeria pessoal. 

Neste contexto, a multimedialidade aparece como uma característica fundamental 

do jornalismo web, pois sua proposta é um modelo não-linear, que oferece ao leitor 

contextualização com outras opções de informação mais vastas. Desta forma, cada 

elemento narrativo é autoexplicativo, ou seja, é um bloco de informações que tem sentido 

por si só, mas ao mesmo tempo está inserido em um contexto narrativo comum. Desta 

forma, a navegação não possui uma ordem obrigatória e nem todos os blocos de notícias 

precisam ser lidos para a compreensão da notícia. 

No chamado jornalismo multimídia que, a princípio, seria uma combinação de 

textos, sons e imagens, existe também uma coordenação logística de distintas 

plataformas. Ou seja, o veículo jornalístico articula sua cobertura em diversos canais para 

conseguir um resultado conjunto. São as chamadas “coberturas informativas multimídia” 

ou “jornalismo multiplataforma”. Para Adghirni (2012), o uso das redes sociais representa 

um dos maiores desafios para os profissionais e empresas de comunicação, pois 

estabeleceu novos hábitos nas rotinas produtivas do jornalismo aos quais tanto os 

profissionais quanto as empresas tiveram que se adequar. 

Outra característica da comunicação na Web é a interatividade com a audiência, 

constituindo-se em um dos seus pilares (ROST, 2014). Portanto, após abrir comentários 

nas matérias, estimular a participação dos leitores via WhatsApp foi o passo seguinte nesta 

nova tendência. Em ocasiões específicas, como o terremoto no Japão em 2011, a Folha 

de S. Paulo incentivou os leitores brasileiros no Japão a mandarem seus relatos, fotos e 

telefones de contato por meio da seção envie sua notícia8. Mas, em 2014, ela aderiu à 

                                                 
7 Disponível em <http://revistaGlamour.globo.com/Moda/Como-usar/noticia/2016/12/fabiana-saba-e-

nathalia-novaes-ensinam-como-deixar-o-jeans-adulto-e-elegante.html> . Último Acesso em 10.dez.2016. 
8 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/enviesuanoticia/>. Último acesso em 13.12.2017. 



31 

 

nova ferramenta e incluiu o WhatsApp entre os canais de contato, sob o seguinte anúncio: 

“com o número da Folha adicionado à lista de contatos, o leitor pode mandar, diretamente 

do celular, fotografias, vídeos, textos ou áudios para a redação”. O resultado é que poucas 

horas após a divulgação centenas de leitores começaram a enviar mensagens e, só naquele 

dia, mais de mil mensagens foram recebidas9. 

A Revista Glamour, também em 2014, aderiu a esse estreitamento de 

interatividade e convocou suas leitoras às mensagens via aplicativo10, mas com uma 

linguagem bem informal, bem no estilo “descolada” que a revista emprega: 

 

“Alô, glamourosa? 

Se você já estava acostumada a falar com a gente pelo Instagram, Facebook, 

Twitter e até por e-mail, vai adorar a novidade quentíssima que temos para te 

contar. A partir de agora, a redação mais glamourosa do Brasil tem um novo 

canal de comunicação com você, querida leitora: o WhatsApp. Isso mesmo, 

caímos nas graças do aplicativo e estamos ansiosas para saber tudo o que você 

tem a nos dizer. 

É nossa oportunidade de receber suas sugestões de pauta, saber de todas as 

ideias criativas que estão pipocando na sua cabecinha e descobrir o que de 

bacana está acontecendo pelo Brasil! Não é o máximo? 

Então anote aí o nosso número: (11) 9 8965-7108. Estamos te esperando!” 

 

Com isso, percebemos que a modernidade convive com dois opostos, de um lado 

fala-se em desacelerar, desplugar, de outro somos bombardeados por estímulos 

constantes, e como diz Ferrari (2014:50), “a finalidade de um mundo informacional no 

WhatsApp é desconectar nunca”.  

Segundo dados da pesquisa Ibope Nielsen11, publicada em 2014, o número de 

pessoas com acesso à internet no Brasil supera 120 milhões. A pesquisa aponta ainda que 

o Brasil tem 87,9 milhões de pessoas que moram em domicílios com acesso à internet, 

com um crescimento anual de 19%. Esses usuários já passam bem mais tempo na web, 

em suas variadas plataformas, do que na frente da televisão, por exemplo.  

Ao analisarmos a linguagem que a Revista Glamour utiliza em suas diversas 

plataformas, percebemos que ela cria novos tipos de interações em torno das notícias, 

proporcionando e estimulando o engajamento do leitor. Conclamou, por exemplo, mais 

de uma vez, os leitores a votarem para escolher a capa da revista: em primeiro em julho 

                                                 
9 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2014/03/1423340-folha-recebe-mais-de-

mil-mensagens-de-leitores-pelo-whatsapp.shtml>. Último acesso em 13.12.2017. 
10 Disponível em: <http://revistaglamour.globo.com/Redacao/noticia/2014/03/extra-extra-extra-glamour-

brasil-agora-tem-whatsapp.html>. Último acesso em 13.12.2017. 
11 Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2014/Numero-de-pessoas-com-acesso-a-

internet-no-Brasil-supera-120-milhoes.html>. Último acesso em 12.12.2017. 



32 

 

de 2013, quando duas blogueiras (Camila Coelho e Camila Coutinho) foram capa da 

revista, depois em fevereiro e novembro de 2015, quando os leitores votaram, entre duas 

fotos da mesma celebridade, a preferida para a capa. Em setembro de 2016, a mesma 

enquete foi feita para que os leitores escolhessem as roupas que as blogueiras usariam na 

capa da revista. No próximo capítulo, quando discutiremos a importância das blogueiras 

no jornalismo de moda e na Glamour, voltaremos a abordar estas capas. 

No que diz respeito ao alcance das chamadas influenciadoras digitais, a revista se 

vale do status de celebridade de diversas blogueiras para agregar audiência, aparecendo 

com frequência nas reportagens da Glamour, inclusive em matérias de capa, nas quais 

essas celebridades da web têm suas imagens como celebridades reforçadas. “As pessoas 

populares sempre existiram nos bairros, nas escolas, nas empresas, mas as redes sociais 

permitiram que essa influência fosse multiplicada em troca da destruição da própria 

privacidade” (BEGUOCI, 2014:163). 

Além dessas votações, a revista tem ainda uma seção chamada comunidade 

Glamour, na qual os leitores enviam suas fotos com looks de moda, que ficam expostas 

no site da revista para que os leitores votem em sua preferida. A cada semana a mais 

votada é eleita e na edição impressa saem as fotos das quatro vencedoras do mês, com os 

percentuais de suas votações.  

A interatividade da revista vai além do jornalismo digital e está presente nas 

rotinas de trabalho de todos os jornalistas da redação, independentemente se trabalham 

para o impresso ou para a versão online da Glamour. Pois, ora os jornalistas estão 

escrevendo matérias com base no interesse dos leitores (isto pode ser medido tanto pelo 

número de acessos que as matérias recebem, quanto por meio dos comentários que os 

leitores deixam nas matérias), ora estão gravando vídeos e respondendo ao vivo as 

perguntas que o público envia pela plataforma, seja ela o Instagram ou Facebook. 

Diferentemente da participação das antigas cartas dos leitores, aqui o conteúdo dos 

comentários não pode ser editado ou não publicado pela revista e é visto em tempo real 

por todos os usuários da rede. Esta é uma das características de interatividade a que Rost 

se refere quando diz que “o contato, a participação e o conteúdo que os utilizadores 

partilham, contribuem para definir as formas que o jornalismo atual adota” (ROST, 

2014:53). 

Muitas vezes os próprios jornalistas são os entrevistados. Os leitores demonstram 

curiosidade pelas rotinas produtivas da redação, ou para saber como determinado 

jornalista foi trabalhar na Glamour. Invertem-se os papéis e o jornalista torna-se o 
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entrevistado do público. Algo que as novas tecnologias permitem e que tem sido bem 

explorado pela revista. 

 

A interatividade é um conceito ponte entre o meio e os leitores/utilizadores, 

porque permite abordar esse espaço de relação entre ambas as partes e analisar 

as diferentes instâncias de seleção, intervenção e participação nos conteúdos 

do meio. Insere-se nessas zonas de contato entre jornalistas e leitores, que as 

tecnologias têm alargado e simplificado. (ROST, 2014:53). 

 

A Glamour, na interatividade com seus leitores, utiliza variadas molduras, com 

enquadramentos bem planejados e conteúdo específico para cada uma delas. No 

Instagram, por exemplo, estão não só fotos de roupas e produtos, mas também coberturas 

de eventos que, não só por questões de espaço disponível, mas também pela sua natureza 

factual, não serão publicados na revista impressa, cuja periodicidade é mensal. Já no 

Facebook, entram não só chamadas para o conteúdo do on-line, mas também entrevistas 

e transmissões ao vivo sobre os mais variados temas e dos mais variados lugares, desde a 

própria redação da revista até de eventos de moda que estão sendo acompanhados pelos 

repórteres. Além disso, nas diversas redes, a Glamour apoia campanhas sociais e convida 

suas leitoras a se engajarem nestes projetos, numa espécie de ativismo pelo qual a revista 

se coloca aderindo a causas sociais. Como, por exemplo, em junho de 2016, divulgou12 

alguns projetos sociais e convidava as leitoras a escolher um para se engajar. Ou ainda, 

em novembro de 2017, publicou uma matéria tanto no site como na revista, sobre o 

hashtivism13, mostrando como várias causas contra racismo, assédio, homofobia e 

corrupção ganharam força com movimentos criados a partir de hashtags nas redes sociais, 

selecionando as dez que marcaram o ano. 

Outra característica do jornalismo praticado pela Glamour, que vai na confluência 

do formato de webjornalismo é a personalização dos conteúdos, que já se mostra, por 

exemplo, com a preocupação em oferecer conteúdo jornalístico em novos formatos 

adaptados à web (LORENZ, 2014). De forma que as páginas se adaptam automaticamente 

a diferentes tamanhos de ecrãs, como a um monitor de PC ou aos tablets e smartphones 

(ecrãs muito menores). Assim, a página da revista na internet muda para se adaptar ao 

meio pelo qual o leitor acessa, facilitando a navegação. 

                                                 
12 Disponível em: http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2016/06/projetos-sociais-

escolha-uma-causa-para-apoiar-agora.html. Último acesso em 13.12.2017 
13 Disponível em: http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Must-Share/noticia/2017/11/hashtivism-10-

hashtags-engajadas-que-bombaram-em-2017-no-brasil.html. Último acesso em 13.12.2017 
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Segundo Català (2011), pelo menos desde o século XV o espaço da imagem é 

sempre encontrado no interior de uma moldura e esse enquadramento existe como 

expressão do limite entre a realidade e a sua representação. Como exemplo, o autor fala 

do programa de computador denominado Windows, que traduzimos por janela, que para 

nós é o conceito da moldura em nossa cultura visual clássica: uma janela que delimita 

uma abertura para o mundo. Diz ainda que “o conceito de moldura muda de um meio a 

outro, levando consigo traços dos distintos meios que visita, de modo que é através desse 

conceito de moldura que um meio recebe influências de outro” (2011: 135). 

Para Català, as molduras estão presentes em toda parte, onde se torna adorno e 

delimita o espaço. Nas revistas a moldura é o tamanho da página, que delimita o conteúdo. 

Na internet a moldura é a plataforma utilizada, que pode ser a tela do computador, tablet 

ou smartphone. No entanto, neste caso a moldura é apenas o adorno, uma vez que o 

conteúdo não é estático e pode ser modificado, com rolagem da página, hiperlinks, 

aumento de fotos, vídeos, entre outros recursos cada vez mais utilizados e que só que a 

internet permite. Uma revolução no próprio conceito de plano, ao qual o autor se refere: 

“É uma síntese de tendências na qual relações entre espaço, tempo e drama devem ser 

repensadas” (2011: 210). 

A personalização também tem relação com os interesses sobre determinados 

assuntos, ou pelo meio no qual eles são publicados. Neste aspecto, os blogs de moda 

deram uma importante contribuição para que se mudasse a maneira de se fazer cobertura 

jornalística na Glamour e em maior ou menor grau, também em outras revistas do gênero. 

Pois a maneira como estas blogueiras produzem pontos de vista relevantes sobre o mundo 

da moda, inserindo-se aí também a maneira como estes assuntos são apresentados e foram 

bem recebidos pelo público, influenciou o modo de fazer da revista, que utiliza as mesmas 

plataformas e mais do que isso, trouxe estas blogueiras para dentro da revista, seja em 

forma de entrevista, de foto de capa, ou mesmo incluindo-as em galerias de fotos de 

eventos que a revista cobriu.  

Basicamente o que o jornalismo de moda tem feito está baseado em interesses 

comuns do público, seus hábitos de leitura, preferências de conteúdos em relação a textos, 

linguagem, imagens e vídeos, tendo como base os blogs que frequentam, ou os sites e 

comunidades quem comentam. Esta também é uma forma de personalização de conteúdo. 

Outra estratégia de personalização apresentada por Lorenz (2014), é a alteração 

de conteúdo com base na hora do dia, de forma que apoiado no tempo e nas necessidades 

do utilizador, o conteúdo adapta-se. É quando, por exemplo, no final da tarde ou início da 
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noite a Glamour promove vídeos ao vivo no Facebook. Pois, só neste horário o público 

tem mais tempo para ver vídeos com som, algo que muitas vezes não se pode fazer no 

trabalho.  

 

1.5. Chegamos à convergência digital  

As redes sociais se transformaram em espaços de ampla ação e interação social 

entre pessoas ou grupos, constituindo um importante lugar para o debate, troca de ideias 

e construção de opiniões. Essas comunidades virtuais, criadas com o uso das novas 

tecnologias de informação (CASTELLS, 2011), constituem também um importante lugar 

de autocomunicação das massas (mass-self communication), no qual cada indivíduo pode 

montar sua própria rede ligada a grupos de interesses - e no qual existe também uma troca 

mútua de influências. Ou seja, o mesmo indivíduo que exerce influência a outros pode, 

em contrapartida, ser influenciado de algum modo. 

Inicialmente, isso ocorreu por conta da ascensão dos blogs na rede, a partir dos 

anos 2000, tornando o internauta não apenas um consumidor de informações, mas 

também um produtor de conteúdos (TREDAN, 2011). A mesma década, entretanto, viu 

o surgimento de um fenômeno cultural com o surgimento das chamadas redes sociais 

digitais, cujo primeiro grande sucesso foi o Orkut (extinto em 2014), sucedido pelo 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e outros. 

No jornalismo de moda, percebemos ainda mais fortemente que em outras 

editorias, que o advento das chamadas mídias digitais alterou as formas de produção de 

notícias e também de interação entre emissor e receptor, criando não apenas mais 

interatividade entre as publicações e os leitores, mas também modificando o modo como 

os veículos de comunicação tradicionais atuam no mercado. Segundo Hinerasky (2010),  

 

Essas alternâncias refletem diretamente nos formatos e na maneira como se dá 

o fluxo das informações nos diferentes suportes midiáticos. Delineia-se daí um 

momento específico para a comunicação, com a existência de uma nova 

arquitetura da informação, de produção colaborativa de notícias, que vai desde 

interações simples de envio de e-mail para o(s) editor(es), à resposta de 

enquete, o debate em fóruns e/ou a participação de seções, envio de sugestões 

(...)” (HINERANSKY, 2010: 1-2) 

 

Nesse contexto, as grandes revistas de moda se viram impelidas a construir essas 

formas de interação com o público, de modo a oferecer opções de interatividade que 

tornassem a experiência de transmitir notícias para além do meio impresso e chegassem 

até os meios digitais. Os títulos impressos passaram a utilizar as redes sociais para 
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difundir parte do seu conteúdo, para a atender as necessidades de interatividade de parte 

de seu público-leitor.  

Segundo Jenkins, Green e Ford (2014), por conta da convergência de mídias e das 

transformações culturais que elas motivaram, “as indústrias de mídia compreendem que 

a cultura está se tornando mais participativa, que as regras estão sendo reescritas e que os 

relacionamentos entre produtores e seus públicos estão em fluxo” (JENKINS, GREEN e 

FORD 2014: 63). É nesse contexto que os meios de comunicação têm buscado estar 

presentes em vários canais, interagindo com seu público leitor. 

Embora o fenômeno das mídias digitais seja relativamente recente, devemos 

reconhecer que as transformações tecnológicas têm afetado o jornalismo desde a criação 

da prensa de Gutenberg, no século XV, e posteriormente pela Revolução Industrial, 

passando por diversas etapas distintas, transformando as experiências de mundo na 

medida em que há mudanças nos valores culturais e na dinâmica das relações sociais 

(DEL BIANCO, 2004). No que diz respeito à mídia contemporânea, 

 
a internet transformou-se num espaço social e cultural que permite estabelecer 

a comunicação entre distintos tipos de rede (...). A internet contribui para 

moldar crescentemente as formas como se vive e experimenta a produção de 

notícia. (DEL BIANCO, 2004: 3 e 7) 

 

Diferentemente de outras publicações do segmento, como Marie Claire, Nova e 

Cláudia, a Glamour já surgiu em território brasileiro após o advento das mídias digitais. 

Voltada principalmente para um público feminino, a publicação, que tem uma tiragem de 

146,7 mil exemplares e aproximadamente 364 mil leitores, se auto-rotula como hiper-

conectada e multicanal, e as edições adotam uma linguagem que dialoga diretamente com 

o perfil de seus leitores, adotando títulos que começam com o símbolo hashtag (#), típico 

das redes sociais, além de expressões gramaticais comuns dos jovens. 

Atualmente, a Glamour é uma das revistas mais importantes do segmento no 

Brasil. A publicação se enquadra na lógica discutida anteriormente, de buscar nas mídias 

digitais um modo de construir interatividade com o público leitor. Deste modo, a Glamour 

possui perfis oficiais no Facebook (com cerca de 608 mil fãs), Twitter (328 mil 

seguidores), Instagram (1,2 milhão de seguidores), YouTube (mais de 2,6 milhões de 

visualizações) e Pinterest (mais de 39,6 mil seguidores). Nessas plataformas, a publicação 

passou a oferecer conteúdos exclusivos, que não estão disponíveis na publicação 

impressa, como reportagens, fotos e vídeos adicionais de modelos, roupas e acessórios, 
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lançamento de produtos, cobertura de eventos, fotos de bastidores de ensaios, dentre 

outros, oferecendo um exemplo de convergência digital no jornalismo de moda. 

 

Quadro 1: As revistas de moda e as mídias digitais 

Canais Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest 

Claudia 1,536 

milhão 

43,4 mil 278 mil 4,5 mil inscritos e 1,6 

milhões de visualizações 

4,4 mil 

Elle 642 mil 338 mil 636 mil 3,6 mil inscritos 1,7 milhão 

de visualizações 

9,9 mil 

Estilo 560 mil 98,4 mil 622 mil 2,1 mil inscritos e 720 mil 

visualizações 

3,5 mil 

Glamour 608 mil 328 mil 1,2 milhão 18,6 mil inscritos e 2,6 

milhões de visualizações 

39,6 mil 

Marie 

Claire 

877 mil 93.2 mil 471 mil 10,9 mil inscritos e 5,6 

milhões de visualizações 

14,1 mil 

Vogue 

Brasil 

1,107 

milhão 

1,31 

milhão 

1,9 milhão 120,1 mil inscritos e 13,9 

milhões de visualizações 

43,9 mil 

Fonte: Canais oficiais das publicações14 

 

O Quadro 1 mostra que a Glamour possui uma grande audiência nas redes sociais, 

principalmente quando consideramos o pouco tempo de existência da publicação, 

indicando que a construção da marca é forte. Ela também é a publicação do segmento 

que, depois da Vogue, possui o maior número de visualizações no YouTube e seguidores 

no Twitter (dividindo a posição com a Elle), no Pinterest e Instagram. Existe ainda uma 

preocupação da revista em alimentar constantemente cada uma destas mídias com 

conteúdos que se complementem. O resultado é o crescimento mês a mês do número de 

seguidores da revista em cada uma de suas plataformas. 

                                                 
14 Informações obtidas nos canais oficiais dessas publicações nas redes sociais. Última consulta: 20 de 

dezembro de 2017. 
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Jenkins (2009) apresenta diversos exemplos de como as novas mídias promovem 

a interatividade entre os meios de produção de conteúdo e o público – e não só isso, a 

conexão entre suas diferentes plataformas, na transmissão de informações. Um exemplo 

é a convergência de telas cada vez mais presente na divulgação de novos filmes, por 

exemplo. Os trailers podem ser vistos no celular, no computador, no tablet, antes mesmo 

de irem para o cinema. Da mesma maneira, muitos deles podem ser vistos no computador, 

ao invés da própria tela de cinema ou televisão. Isso sem falar dos provedores globais de 

filmes e séries via streaming, por assinatura, que estão se tornando cada vez mais comuns. 

E estes próprios provedores também estão presentes em diferentes plataformas e mídias, 

interagindo com o público. 

Jenkins (2009) utiliza o exemplo do filme Matrix para exemplificar o uso da 

convergência e de multiplataformas. Os filmes da trilogia levaram-nos a um universo no 

qual a linha da realidade e ficção se fundiam e os seres humanos são meras baterias que 

forneciam energia para as máquinas, enquanto suas mentes sofriam alucinações digitais. 

Os filmes lançam muitos questionamentos e possibilidades deixadas em aberto ao 

espectador, instigando-os a buscarem respostas para suas dúvidas. 

As duas sequências da trilogia foram lançadas em meio a pistas deixadas na 

internet e em jogos digitais vendidos antes da estreia dos filmes. Foi como um quebra-

cabeças, no qual as peças estavam espalhadas em diferentes plataformas, mas que se 

encaixavam. 

 

Os cineastas plantam pistas que só farão sentido quando jogamos o game. 

Abordam uma história paralela, revelada por uma série de curtas de animação 

que precisam ser baixadas da web e vistas num DVD separado. Os fãs saíram 

correndo dos cinemas, pasmos e confusos, e se plugaram nas listas de 

discussão na Internet, onde cada detalhe era dissecado e cada interpretação 

possível, debatida (JENKINS, 2009: 137). 

 

Jenkins (2009) conta de um evento que aconteceu em 2003, a New Orleans Media 

Experience, no qual a convergência foi amplamente debatida, sendo vendido como “uma 

chance para o grande público entender, em primeira mão, as próximas transformações na 

notícia e no entretenimento” (JENKINS, 2009:35). Neste evento, os líderes da indústria 

perceberam a importância do papel que os consumidores podem assumir não apenas 

aceitando a convergência, mas na verdade conduzindo o processo. Na convergência a 

relação entre indústria e consumidor pode se reforçar mutuamente, criando relações mais 

estreitas e que beneficiam os produtores dos meios e os consumidores.  
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E de fato, o que podemos perceber no caso de nosso objeto de estudo, a Revista 

Glamour, é que o sistema depende dessas relações. O título se utiliza dessa relação entre 

indústria e consumidor, sendo o canal por meio do qual as informações sobre determinado 

produto ou empresa chegarão ao consumidor. E isso acontece não apenas pela propaganda 

direta e explícita, mas também por meio de uma espécie de curadoria que a revista oferece 

ao testar produtos, conferir eventos de lançamentos de produtos, entrevistar diretores de 

empresas parceiras, debater determinados temas, mostrar seus jornalistas utilizando 

determinadas marcas, entre outras ferramentas. Por outro lado, com a interatividade dos 

canais, o público também consegue se posicionar e fazer comentários sobre o que está 

sendo visto, fazer perguntas, deixar suas opiniões e esclarecer dúvidas. 

Como Jenkins observa (2009), a nova cultura de convergência será construída 

sobre referências de vários conglomerados de mídia. É a coexistência entre a cultura 

participativa e a cultura comercial. Ele lembra também que nas últimas décadas as 

corporações buscaram vender conteúdo de marcas para que os consumidores se tornem 

os portadores de suas mensagens. De certa forma, a Glamour consegue atingir este 

objetivo. Um exemplo disso é a postagem no Instagram da revista de fotos que os leitores 

enviam usando uma camisa com os dizeres I Love Glamour, que teria sido distribuída 

durante a Fashion Week aos convidados e frequentadores do evento. 

Segundo Jenkins, “no mundo da convergência das mídias, toda história importante 

é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplos suportes de 

mídia” (2009: 29), de modo que as múltiplas demandas sejam atendidas. Nesse sentido, 

revistas como a Glamour passaram a trabalhar sistematicamente com ferramentas como 

Snapchat e Instagram, redes sociais direcionadas para a veiculação de vídeos curtos e 

fotos, de modo a oferecer aos leitores multiplataformas, mais conteúdo de imagem (uma 

das principais fontes de atratividade para leitores desse segmento do jornalismo).  

Quando a Revista Glamour utilizou na cobertura da 43ª São Paulo Fashion Week 

(SPFW), em 2017, por exemplo, os vídeos ao vivo dos desfiles publicados no 

InstaStories, do Instagram, e no Snapchat, além de ter feito matérias para o site e 

publicado fotos no Pinterest, Instagram e Facebook, ela cercou o consumidor de 

informação por todos os canais digitais disponíveis e ofereceu uma variedade de imagens, 

emolduradas em diferentes formatos, mas que se completam. Essa convergência de 

imagens será mais profundamente analisada no terceiro capítulo. 

Desta forma, tanto o formato impresso quanto as plataformas digitais utilizadas 

pela revista possuem uma sinergia e conexão entre elas e, apesar dos conteúdos serem 
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distintos, existe uma identidade visual e de linguagem que são comuns. Para Jenkins, “a 

convergência de mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A convergência 

altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos” 

(2009: 43-44). E ela envolve uma transformação tanto na forma de produzir como de 

consumir os meios de comunicação. 

No modelo de convergência digital são utilizados vários suportes (tablets, 

smartphones e computadores) que aproximam os veículos e os leitores de forma que a 

informação tenha um maior alcance e com maior velocidade, além de oferecer um nível 

de personalização maior. Segundo Salaverría (2014), a comunicação humana sempre foi 

multimídia, pois percebemos o mundo por meio dos cinco sentidos do corpo humano. A 

representação da realidade, portanto, seria construída na junção das peças recebidas 

através destes sentidos. Nelas os elementos que as compõem estão interligados, 

coordenados e complementares. Neste caso, eles não competem entre si, mas 

complementam-se, sem que sejam, entretanto, redundantes. 

No processo editorial da Revista Glamour, verificamos a produção de conteúdos 

diferenciados para diversas plataformas, como fotos diferentes da SPFW, por exemplo, 

que aparecem no Instagram, mas não são as mesmas que aparecem na edição impressa, 

enquanto que no YouTube e nos flashes ao vivo do Facebook há vídeos com os bastidores 

do próprio processo de produção da revista durante o evento. São conteúdos 

independentes sobre o mesmo tema, mas que se complementam. 

Em outros momentos, vemos fotos no Instagram da revista e também no da 

editora, mostrando bastidores de matérias que irão para a edição impressa, dando aos 

leitores uma prévia do que será mostrado. A revista, inclusive, já extrapolou da realidade 

para ficção, quando a editora da revista fez uma participação na novela das sete 

“Totalmente Demais”, exibida pela Rede Globo no primeiro semestre de 2016, conforme 

já mencionado anteriormente. Esta participação foi anunciada no Instagram para que o 

público acompanhasse a exibição no dia e a atriz Marina Ruy Barbosa foi a capa da revista 

no mês seguinte, algo que também fez parte do enredo da novela, pois a Mônica, na 

novela, convidava a personagem Elisa para estrelar a capa. 
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Figura 1: Capa com Marina Ruy Barbosa 

 

Fonte: Revista Glamour edição 48/ março de 2016 

 

Percebemos sinergia nas diferenças e semelhanças entre as plataformas utilizadas 

e conteúdos produzidos por Glamour, que demonstra competência, por exemplo, ao saber 

distinguir aspectos do mesmo conteúdo dependendo da plataforma no qual será veiculado, 

ou abordar distintos temas conforme o momento, mantendo, como é fundamental, as 

conexões necessárias, como a identidade visual e a utilização de um vocabulário 

específico para os públicos de moda e beleza. Para Jenkins, “a convergência de mídias é 

mais do que apenas uma mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre 

tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos” (2009, p. 43-44). E ela 

envolve uma transformação tanto na forma de produzir como de consumir os meios de 

comunicação. Como Jenkins observa, a nova cultura de convergência será construída 

sobre referências de vários conglomerados de mídia, numa coexistência entre a cultura 

participativa e a cultura comercial. 

Nesse sentido, para Castells (2011), o surgimento de novas ferramentas de 

comunicação na internet corresponde a uma etapa da revolução tecnológica, com base 

nas tecnologias da informação, cujo alcance e difusão teriam o poder de modificar a 

sociedade, produzindo redes interativas e criando novas formas de comunicação. Esse 

novo ambiente midiático integra diferentes veículos de comunicação e possui um 

potencial interativo, estendendo a comunicação eletrônica a praticamente todos os 

domínios da vida. 
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O jornalismo de moda foi profundamente afetado por esse processo de 

transformação tecnológica. As publicações passaram a criar conteúdos específicos para 

as plataformas digitais no cenário de convergência e, ao que nos parece, a Revista 

Glamour é um caso privilegiado para tal análise, inclusive no que diz respeito ao aspecto 

comercial – segundo Castells (2015), as empresas maximizam sua renda de publicidade 

utilizando diversos canais, expandindo audiências potenciais no momento em que 

oferecem conteúdo por várias plataformas, como a Glamour, que expande os anúncios 

para além da publicação impressa e destina espaços publicitários em suas plataformas 

digitais. 

Em sentido similar, para Lévy “a diversificação e a simplificação das interfaces, 

combinadas com progresso da digitalização, convergem para uma extensão e uma 

multiplicação dos pontos de entrada no ciberespaço” (2010, p. 39). E este ciberespaço 

abre um mercado novo, no qual os papéis dos consumidores, produtos e intermediários 

se transformam profundamente. 

Vale ainda mencionar Hjarvard (2012), para quem a sociedade vai se tornando 

cada vez mais dependente de celular, aplicativos e redes sociais, uma vez que elas estão 

cada vez mais integradas nas operações do dia a dia e têm redefinido o modo como as 

coisas são feitas no cotidiano. E se até a interação pessoal tornou-se mediatizada, mais 

ainda o consumo da informação. 

 

1.6. Na era do jornalismo convergente, transmídia ou crossmídia 

De acordo com Schroder, “as audiências são inerentemente cross-media” (Apud 

SCHRODER, 2015: 126) e compõem suas dietas midiáticas de acordo com o suprimento 

de diferentes plataformas. Partindo desse princípio, pode-se dizer que cada vez mais 

existe uma tendência de que os veículos de mídia impressa – jornais e revistas – tornem-

se prioritariamente móveis com o suporte de tablets e smartphones, de forma a alcançar 

e interagir com seu público nas mais diversas plataformas, com conteúdos relevantes e 

mais atraentes. 

O jornalismo de moda, enquanto área segmentada do mercado de comunicação 

jornalística, também foi afetado por esse processo de transformação tecnológica. E nesse 

contexto as revistas de moda tradicionais passaram a usar ferramentas digitais, como as 

redes sociais mencionadas anteriormente, de modo a construir múltiplos canais de 

interatividade, os quais chamamos de multiplataforma. Esse processo cria aquilo que 

alguns autores classificam como um ambiente de convergência digital (ADGHIRNI E 
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PEREIRA, 2011), no qual ocorre uma modificação do método e dos parâmetros da 

produção de notícia e, também, mudanças no processo de apuração e difusão de 

informações para atender às novas exigências do público, mais presente e participativo 

(MCNAIR, 2009). 

Nesse sentido, as transformações provocam reações ambíguas, como a 

empolgação pelas possibilidades de democratização da notícia (diretamente relacionada 

à tecnologia e às redes sociais digitais, que possibilitam acesso gratuito à informação e 

conteúdos jornalísticos) e a preocupação com a crise enfrentada pelo jornalismo 

tradicional (crise de identidade e financeira, causada pela queda de receita resultante da 

redução do número de leitores e da migração da publicidade para a internet). Ao mesmo 

tempo, verifica-se um crescimento nas publicações online, com uma quantidade 

emergente de materiais produzidos, além de variedades distintas de forma e conteúdo 

(RUSSEL, 2009). 

Desta forma, o jornalismo de moda passou por uma reconfiguração no seu modo 

de noticiar (HINERASKY, 2010). Tal reconfiguração nesse segmento, entretanto, 

vislumbrou uma reestruturação pouco diferente do restante do mercado, uma vez que as 

publicações criaram conteúdos específicos nesse cenário de convergência digital. De um 

modo geral, além de buscar ampliar as ferramentas de interatividade por meio do 

Facebook e Twitter, como fizeram os veículos de outros segmentos, as publicações do 

setor de moda se viram obrigadas a dialogar com seu público-leitor por meio de outras 

mídias digitais por contingências da área: a grande demanda por fotos e vídeos, tanto de 

produtos (vestuário, calçados, cosméticos, dentre outros), modelos e tutoriais explicativos 

(de maquiagem, penteados e até mesmo de áreas correlatas, como turismo e mercado de 

luxo).  

No caso da Revista Glamour, que perpassa o formato impresso, site, Instagram, 

YouTube, dentre outras plataformas, existe uma sinergia e conexão entre os diferentes 

formatos e, apesar dos conteúdos serem distintos, existe uma identidade visual e de 

linguagem que são comuns. Para Jenkins (2009), um dos principais teóricos que tratam 

de convergência de mídias e as transformações culturais que elas motivaram, “a 

convergência de mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A convergência 

altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos” 

(JENKINS, 2009: 43-44). E ela envolve uma transformação tanto na forma de produzir 

como de consumir os meios de comunicação. 
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Diante disso, é possível afirmar que o jornalismo, enquanto campo social, tem 

alcançado nova referencialidade, cujos valores estão diretamente ligados à cultura da 

sociedade da informação, impulsionada pela internet e por suas ferramentas digitais. Essa 

internet, segundo Cardoso e Lamy, tornou-se um “instrumento formidável de 

comunicação e mudança” (2011: 74), cujo alcance de difusão teria o poder de modificar 

a sociedade, produzindo redes interativas e criando novas formas de comunicação 

(CASTELLS, 2011). Isso porque, a partir da ampliação do acesso da internet 

(inicialmente doméstica e posteriormente móvel, com o uso dos telefones celulares e 

tablets) e do advento das mídias digitais, o campo jornalístico deparou-se com a 

necessidade de buscar novas formas de dialogar com seu público – um público conectado. 

Segundo Castells, a expansão dos computadores permite a formação de comunidades 

virtuais, pois 

 

Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que 

fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. Enquanto isso, as 

redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam os 

indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com sua pertinência na 

realização dos objetivos processados na rede. (CASTELLS, 2011: 23) 

 

O surgimento dessas ferramentas de comunicação na internet corresponde a uma 

etapa daquilo que Castells classificou como revolução tecnológica, com base nas 

tecnologias da informação, cujo alcance e difusão teriam o poder de modificar a 

sociedade, produzindo redes interativas e gerando novas maneiras de comunicar-se 

(2011). O autor argumenta ainda que essa rede de informação, aliada à expansão dos 

computadores, permite a formação de comunidades virtuais. 

 

1.7. O surgimento das blogueiras  

A partir do desenvolvimento da Web e a facilidade com que qualquer pessoa pode 

ter uma página onde pudesse expor suas ideias, surgiram os primeiros blogs, em meados 

da década de 1990, e disseminaram-se com rapidez. A difusão doméstica da internet e a 

própria mudança na dinâmica das relações sociais fizeram com que, de acordo com 

Ferreira (2007), os blogs de moda virassem “febre” na internet, permitindo que 

internautas de todas as partes do mundo tivessem acesso ao seu conteúdo, criando tribos 

multinacionais interessadas em assuntos em comum. 

Inicialmente, os blogs eram considerados simples ferramentas de comentários, 

que posteriormente foram transformados em sistemas de publicações mais complexos, 
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pelos quais qualquer indivíduo com acesso à internet poderia facilmente emitir sua 

opinião, com base, normalmente, nos princípios de textos curtos e atualização frequente 

(LEMOS, 2002; RECUERO, 2003). 

No geral, essas plataformas digitais apresentam uma grande multiplicidade de 

autores, sendo escritos por profissionais da área de moda, estudantes, apreciadores, 

adolescentes, dentre outros (FERREIRA, 2007). Com o passar do tempo surgiram blogs 

segmentados por temas e logo os de moda começaram a se multiplicar e aumentar seu 

número de leitores, a partir dos anos 2000. O público, por sua vez, além de se informar 

sobre as últimas tendências fashion, também podia interagir com as blogueiras, e se 

tornaram o que na internet chamamos de seguidores. 

Com a disseminação das redes sociais online, que podem ser definidas como uma 

estrutura composta por pessoas ou organizações que se conectam por partilharem valores 

e objetivos comuns (DUARTE, QUANDT e SOUZA, 2008), o número de seguidores 

destas blogueiras cresceu. Algumas, como por exemplo a Camila Coelho, possuem mais 

de 6 milhões de seguidores no Instagram, enquanto aquela que é considerada a principal 

revista de moda no Brasil, a Vogue, tem pouco mais de 1,9 milhão de seguidores. Desta 

forma, suas relações com o público foram definidas pela identidade: “Os limites das redes 

não são limites de separação, mas limites de identidade. Não é um limite físico, mas um 

limite de expectativas, de confiança e lealdade, o que é permanentemente mantido e 

renegociado pelas redes de comunicação” (DUARTE, QUANDT e SOUZA, 2008: 10). 

Nesse sentido, essas blogueiras alcançaram uma grande quantidade de leitores 

fiéis que acessam suas páginas diariamente ou semanalmente, e passaram a servir como 

uma espécie de espelho de influências para os leitores, que consomem ou deixam de 

consumir determinados produtos de acordo com suas recomendações, o que demonstra 

sua importância econômica. Esse fenômeno, segundo Anderson (2006), ocorre porque a 

cultura digital se fragmenta em microculturas: cada um desses blogs, por exemplo, é uma 

microcultura com sua identidade própria – e, evidentemente, como seu público próprio. 

Desse modo, Anderson sugere que os blogueiros podem se transformar em celebridades 

da web, conhecidos por uma pequena, porém, significativa parcela dos leitores desse tipo 

de publicação (2006). 

Quando alguém escolhe o que vestir, por exemplo, esta pessoa está projetando sua 

identidade pessoal: “as roupas produzidas em massa são usadas para construir o que se 

pensa ou experimenta ser uma identidade individual, um modo de ser diferente de 

qualquer outra pessoa”, segundo Barnard (2003: 255).  Para o autor, as roupas são 
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espécies de “hieróglifos sociais”, que comunicam significados e definem as relações 

dentro da sociedade. Nesse aspecto, “Moda e indumentária, então, podem ser entendidas 

como armas de ataque e defesa utilizadas pelos diferentes grupos que vão formar uma 

ordem social, uma hierarquia social, alçando, desafiando ou sustentando posições de 

dominação e supremacia” (BARNARD, 2003: 255). 

No caso dos blogs sobre moda, nos quais textos e imagens exibidos envolvem 

escolhas dos blogueiros, além de configurarem-se as identidades pessoais dos autores, 

estas escolhas também podem se tornar identidades coletivas, num processo de 

representação que pode gerar identificação/reconhecimento, pois “Os usos e as funções 

das roupas são sociais e culturais e, em consequência disso, não são neutros ou inocentes” 

(BARNARD, 2003: 66).   

Acreditamos ainda que a conduta das blogueiras nas suas mídias digitais revela 

um novo modo de se reproduzir e consumir informação de moda. Neste sentido a 

convergência digital se destaca como uma característica muito forte destas personagens, 

o que também é feito na Revista Glamour. Outra influência no jornalismo de moda é que 

uma vez alçadas à condição de celebridades da web não só pelo número de seguidores 

que possuem, mas pela influência que exercem sobre eles levando-os a consumir 

determinados produtos, elas ganharam destaque na cobertura dos desfiles e produzem 

conteúdo que pode ser considerado jornalismo de moda, pois são muito semelhantes. Elas 

têm alcançado tamanha importância, que as marcas as convidam para assistir os seus 

desfiles e oferecem lugares nas primeiras fileiras, de onde se tem uma melhor visão da 

passarela e são, normalmente, destinados à imprensa especializada. 

 

Em primeiro lugar jornalistas de todas as nacionalidades, em seguida 

profissionais, os compradores das grandes lojas americanas ou inglesas, 

famosos atores de filmes, um nababo e alguns magnatas, uns oligarcas, uns 

sobrenomes aristocráticos, umas boas clientes. Todas essas distintas pessoas 

estão sentadas de acordo com um plano sutil. Embora reine a maior confusão, 

e os desfiles comecem com mais de uma hora de atraso, cada convidado é 

colocado conforme seu mérito. Assim, cada um se lembra de sua condição, já 

que lá fora, na sociedade democrática, não há mais categorias. O desfile é uma 

das últimas ocasiões que nos permitem saber se o merecemos. Nada mais 

normal, não? Nessa indústria em que se vende distinção, é compreensível que 

cada um procure primeiramente se destacar. (ERNER, 2005:51) 

 

As blogueiras de moda também atuam com o auxílio de ferramentas de 

comunicação em multiplataformas. Isso ocorre porque, normalmente, as autoras oferecem 

uma variada gama de formas de interação aos seus leitores, sobretudo com perfis em 

diversas redes sociais (tais como Snapchat, Facebook, Instagram e Twitter). Isso faz com 
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que a relação entre emissor e receptor seja cada vez mais plural. Ou seja, o internauta tem 

a oportunidade de acompanhar a opinião apresentada pelo blog, e na sequência pode 

acessar as redes sociais para ter acesso a conteúdos diferentes, ampliando a experiência 

de troca de informações. Em resumo, é possível afirmar que 

 

Os blogs são novos na rede e disponibilizam diversos recursos, são 

relativamente fáceis de atualizar, de acessar e com custo zero, o que viabiliza 

a sua proliferação (...). O blog invade a rede e se prolifera como mais uma 

opção de comunicação, sendo considerado uma nova mídia. (FERREIRA e 

VIEIRA, 2007: 6) 

 

Com isso, as revistas de moda também buscaram ampliar a experiência dos 

leitores com a formação de parcerias com blogs especializados. Diante desse cenário, 

esses blogs, assim como essas celebridades da web que escrevem neles, passaram nos 

últimos anos a pautar as próprias revistas do setor. Isso ocorre justamente porque os 

autores conquistaram um poder de influência diante de seus leitores - influência exercida 

diretamente pelo blog ou pelas demais mídias digitais utilizadas pelos blogueiros. 

Consequentemente, passaram a criar tendências de vestuário, maquiagem, penteados e 

até mesmo comportamentos. 

 

Uma vez processados, os elementos do sistema vestimentas vão constituir aquilo 

que convencionamos chamar de aparência. A aparência prevê não só o desejo de 

mostrar-se similar a um modelo desejável (parecer), que pode ter surgido do 

mundo natural ou da própria fantasia do sujeito, mas, sobretudo, de estar manifesto 

como tal diante de si e do outro (aparecer). Funciona como uma camuflagem, ou 

maneira superficial de se apresentar publicamente, parecendo verdadeira, porém 

ocultando a essência do ser sob essa camada externa. Trata-se de um simulacro, 

entendido como objeto de imitação, que designa uma construção abstrata e 

hipotética, embora coerente: é uma edificação de mundo onde o sujeito pode se 

projetar e por meio da qual pode evoluir. Considerando os aspectos mencionados, 

moda é o conjunto atualizável dos modos de visibilidade que os seres humanos 

assumem em seu vestir com o intuito de gerenciar a aparência, mantendo-a ou 

alterando-a por meio de seus próprios corpos, dos adornos adicionados a eles e da 

atitude que integra ambos pela gestualidade, de forma a produzir sentido e assim 

interagir com o outro (GARCIA e MIRANDA, 2005: 18). 

 

O desempenho dos blogs de moda também fez com que as publicações 

tradicionais de moda adotassem o mesmo tipo de estratégia para conquistar leitores: as 

revistas começaram a utilizar formas de interatividade multiplataforma para atender às 

novas exigências desses leitores, oferecendo conteúdos exclusivos e com atualização 

sistemática das mídias digitais, a exemplo do que fazem as blogueiras. Além disso, estas 

revistas também passaram a pautar suas reportagens com base naquilo que obteve sucesso 

anteriormente nos blogs: se determinado assunto rendeu audiência num blog, com 
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repercussão nas redes sociais, passou a ser comum que os mesmos temas fossem 

abordados nas páginas da revista, demonstrando a força que os blogs têm perante essa 

fatia do público-leitor. 

Vivemos em uma época na qual convivem gerações que cresceram acostumadas 

a meios de comunicação que só forneciam informações e outra geração que cresceu com 

a internet, na qual a interatividade é uma prática constante. O que percebemos é que existe 

uma tendência de que as novas gerações sejam cada vez mais criativas e participativas. 

Com a ampla divulgação que a internet proporciona, os acontecimentos são percebidos 

muito depressa, de forma que os jornalistas precisam ser rápidos na publicação para não 

ficarem atrasados em relação aos demais. Além disso, um veículo voltado para um 

público jovem, como é o caso do da Glamour, a linguagem é mais descontraída, assim 

como as publicações. De modo que existe uma certa liberdade para brincar com 

determinados temas que estão em alta, como os chamados memes.  

Da mesma maneira, os leitores também estão atentos a todo conteúdo que se 

publica de forma participativa, muitas vezes entrando no clima da brincadeira, mas 

também crítica, atentos a qualquer falha da redação. Elas utilizam amplamente as 

múltiplas plataformas sem, no entanto, deixar de ler livros, revistas, assistir TV e ouvir 

rádio, como faziam gerações anteriores, mesmo que este acesso tenha diminuído. Embora 

algumas publicações tenham perdido parte de seu público, esse não é o caso da Revista 

Glamour.  

O que constatamos é que existe sinergia nas diferenças e semelhanças entre as 

plataformas utilizadas e conteúdos produzidos pela Glamour, que demonstra 

competência, por exemplo, ao saber distinguir aspectos do mesmo assunto, dependendo 

da plataforma no qual será veiculado, como no caso da cobertura da SPFW (São Paulo 

Fashion Week), em outubro de 2016, durante a qual foram publicadas fotos no Instagram, 

vídeos ao vivo no Facebook e matérias no site, sobre as tendências observadas durante o 

evento, com conteúdo diferente em cada plataforma. É o que Salaverría (2014) chama de 

cobertura informativa multimídia, no qual o veículo faz uso de diversos canais com 

conteúdo coordenado para atingir um resultado harmonioso. 

Mesmo quando aborda temas distintos conforme o momento, a Glamour mantém, 

como é fundamental, as conexões necessárias, como a identidade visual e a utilização de 

um mesmo vocabulário específico (“look”, “em alta”, “efeito clean”) para os públicos de 

moda. Seja na utilização de gírias, na utilização de aplicativos, uso de hashtags ou mesmo 

na abordagem dos assuntos identificados como de interesse. 
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Como mencionado anteriormente, o advento da internet elimina uma das questões 

limitadoras da publicação de notícias, que era o espaço. O impresso ainda possui essa 

limitação, no entanto quando um veículo utiliza diferentes plataformas para publicação 

do que é produzido, estes diferentes formatos contribuem para a ampliação do conteúdo 

e ajudam também no fortalecimento dos laços entre público e produto. É o caso da 

Glamour que promovendo esta interação com os leitores, por meio do site e das redes 

sociais, consegue também reverter essa audiência para as vendas em banca da revista e 

aumenta a audiência em suas redes sociais. A marca também é fortalecida e agrega valor, 

inclusive para captação de anunciantes. 

Ainda que diversos canais de informação sejam utilizados, a internet causou 

transformações significativas no processo de produção de notícias no jornalismo de moda. 

No caso da Revista Glamour, a publicação tem construído múltiplos canais de 

interatividade com os leitores nas mídias digitais, como Facebook, Twitter, YouTube, 

Pinterest e Instagram, que contribuem de forma significativa para o desempenho 

comercial da publicação, na medida em que conquistam mais e mais seguidores, muitos 

em mais de um canal, e fortalecem a marca da Glamour. Esta interatividade e 

multicanalidade promove não apenas o fortalecimento da marca como também uma 

aproximação com o público, que se sente participante e não somente leitor, característica 

que tende a ser cada vez mais frequente no universo digital e o qual a revista tem 

capitalizado também para reforçar as vendas de sua edição impressa. 
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Capítulo 2: A internet e as mudanças no jornalismo de moda 

 

 A revolução da tecnologia de informação penetrou em todas as esferas da 

atividade humana (CASTELLS, 2011), passando por transformações nos meios de 

transporte, atingindo os processos produtivos, dentre outros. A comunicação por 

computadores impulsionou diversas formas de interação entre as pessoas, incluindo a 

formação de comunidades virtuais e redes sociais digitais. Estas tecnologias estão tão 

profundamente arraigadas no nosso cotidiano que requer esforço e imaginação não as 

utilizar mais nas atividades diárias, seja no ambiente de trabalho ou nas relações 

interpessoais. 

Neste contexto, as mídias digitais já são parte integrante da sociedade 

contemporânea de tal modo que a própria vida é transformada por elas, uma vez que estão 

presentes nos mais diversos espaços da vida pública à privada, articulando-se em boa 

parte das relações cotidianas. Ao mesmo tempo em que a comunicação digital diminui as 

distâncias, por outro lado ela altera a natureza das relações humanas e as formas de 

interação. 

 Dentre as transformações observadas no mercado jornalístico nas últimas décadas, 

é perceptível que a expansão da internet e do uso das mídias digitais alterou não apenas a 

relação entre emissor e receptor, mas também o processo de produção de notícias em si, 

perceptíveis quando analisamos as mudanças editoriais pelas quais passaram grandes 

veículos de comunicação. Essa modificação afetou inclusive o jornalismo de moda, 

segmento que até então era restrito a publicações impressas tradicionais, que foram 

obrigadas a se adaptar à nova realidade: a convergência digital. Um dos principais 

impactos, conforme já discutimos, é que as revistas de moda passaram a utilizar as mídias 

digitais e suas plataformas como forma de interagir com seus leitores, não só com o intuito 

de corresponder às necessidades do mercado em relação ao formato, como também ao 

conteúdo. 

Analisando as publicações da revista nas redes sociais e também nas edições 

impressas, percebemos que ela tem estado em consonância com o que dizem autores 

como Erick Neveu (2006 e 2010), Elaide Martins (2015) e David Renault (2013), dentre 

outros.  Fizemos, então, uma revisão bibliográfica sobre a principais mudanças que tem 

ocorrido no mercado jornalístico e em seguida analisamos as matérias veiculadas pela 

Glamour. Fizemos, ainda, uma pesquisa de campo na redação, observando a rotina de 
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produção da equipe e entrevistando em 2016 a então diretora de redação, Mônica Salgado, 

que personalizava o perfil da revista. 

Percebemos, ainda, que os profissionais que trabalham na revista são da chamada 

“geração y”, que se refere aos nascidos após 1980, o que facilita a utilização das diversas 

tecnologias e aplicativos para se fazer a cobertura das notícias. Além disso, estes 

profissionais possuem uma vida digital aberta e até divulgada pela revista, como se eles 

também fossem de certa forma celebridades da moda. Tanto a diretora de redação quanto 

a diretora de moda atualizam suas redes sociais de forma semelhante às blogueiras, 

incluindo fotos com o “look do dia”. 

O resultado destas ações se traduz em números de seguidores nas diversas 

plataformas utilizadas pela empresa, além de audiência para o site, que também possui 

um bom número de anunciantes e até gera lucro (algo que outros portais de notícias não 

conseguem fazer). Toda essa multicanalidade está integrada com a versão impressa da 

revista, fortalecendo a marca e garantindo a perpetuação do formato impresso, em meio 

a um mercado que vem tendo seu espaço reduzido. 

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo compreender como o jornalismo foi 

impactado pelo uso das mídias digitais, e como tais inovações tecnológicas afetaram não 

apenas o perfil do profissional de imprensa, mas também o processo de produção de 

notícias. Ao analisar especificamente o caso do jornalismo de moda, é importante pensar 

que a convergência midiática representaria uma ruptura na maneira com que os conteúdos 

de moda são reproduzidos, sobretudo porque permitiu que os usuários das plataformas 

digitais interagissem com as informações transmitidas e também se tornassem agentes 

transformadores na notícia. 

 

2.1. O novo modelo de jornalismo 

A introdução das novas tecnologias na produção e na distribuição de notícias, bem 

como o surgimento de novos gêneros profissionais na redação, contribuíram para o início 

de mais uma grande mudança no modo de se fazer jornalismo na contemporaneidade. 

Pereira e Adghirni (2011) referem-se a isso como sendo mudanças estruturais por 

considerarem que o advento de uma nova mídia como a internet, aliada à conjuntura de 

uma crise generalizada pela qual estão passando os meios de comunicação, é 

suficientemente abrangente e densa para alterar intensamente o modo como a atividade 

jornalística é praticada.  
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No jornalismo de moda essas mudanças foram bastante intensas, uma vez que 

muitos grandes jornais perderam seus cadernos semanais voltados à cobertura de moda, 

reduzindo estas matérias a notícias pontuais quando acontecem grandes eventos, ou 

mesmo a colunistas na versão web do jornal. No formato impresso, porém, a moda passou, 

então, a ser noticiada esporadicamente no caderno de cultura. 

Em meio a todas as mudanças e a crise no setor, as revistas femininas mensais 

ainda sobrevivem no mercado, mas tiveram que se reinventar em virtude do novo cenário 

que se apresenta. Pois, com a popularização da internet houve também uma 

democratização das informações sobre a moda. As pessoas passaram cada vez mais a 

consumir notícias online e não só por meio impressos. Além disso, conforme já 

discutimos no capítulo anterior, o advento da internet permitiu o surgimento de blogs e 

blogueiros - sobre os mais diversos assuntos, entre eles, os especializados em moda, 

decoração e consumo – criando, ao menos inicialmente, uma espécie de concorrência às 

publicações tradicionais. Discutiremos essa questão mais adiante, neste mesmo capítulo. 

Adghirni (2005) argumenta que a palavra journaliste tem origem francesa, cujo 

significado é de analista do dia, para distingui-lo do gazeteiro, que apenas divulgava os 

fatos sem a preocupação de explicá-los dentro de um contexto. Para Neveu (2010), fazer 

jornalismo é a prática de colher, selecionar e processar os fatos transformando-os em 

notícias.  A partir dos anos 2000, com o desenvolvimento das novas tecnologias da 

comunicação, o mercado da informação alterou significativamente o modo de se fazer 

jornalismo. 

Para Adghirni (2005), jornalismo e comunicação são dois campos que se 

confundem no Brasil e funcionam quase como sinônimos, uma vez que os protagonistas 

deste cenário atuam ora num campo, ora noutro. No entanto, até então a profissão era 

determinada pelo diploma, de forma que todos se definiam como jornalistas. Com a queda 

da obrigatoriedade do diploma para atuação no campo jornalístico, que aconteceu em 

2009, outros agentes que já vinham surgindo apoiado pelas novas tecnologias em 

ascensão ganharam força e destaque. Somado a isso, houve a ampliação no campo da 

comunicação em detrimento da redução significativa dos espaços nas redações 

tradicionais. 

A informatização e a redução das equipes nas redações levaram ao surgimento 

daquilo que Adghirni (2005) chama de “jornalismo sentado”, ou seja, quando o trabalho 

jornalístico é limitado a editar o material recebido pelas agências de notícias e assessorias 

de comunicação (para onde grande parte dos jornalistas migraram), de forma que estes 
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profissionais se limitam ao uso do e-mail, telefone e internet para produção de notícias, 

sem que seja preciso sair da redação. De acordo com Neveu (2006), este comportamento 

reduziu a autonomia dos jornalistas diante das fontes, que passaram a pautar os veículos 

de comunicação com a divulgação de seus releases. 

Esta característica também pode ser observada no caso da redação do site e redes 

sociais da Glamour. Os jornalistas não costumam sair da redação, exceto em caso de 

cobertura de eventos e na São Paulo Fashion Week. Mas o modelo usual do dia a dia é o 

mesmo do jornalismo sentado de Adghirni. Como a internet alterou as configurações de 

tempo e espaço, um desfile que acontece do outro lado do mundo pode ser acompanhado 

no Brasil em tempo real. Assim, após o desfile os jornalistas já podem começar a escrever 

seus textos sem sair da redação, pois acompanharam os desfiles por meio de transmissões 

ao vivo, por exemplo, além de contar com o suporte dos releases recebidos das assessorias 

de imprensa das marcas, que se transformam em notícia15.  

Um exemplo desse tipo de jornalismo na Glamour é a matéria “Verão 2018: as 

principais tendências das semanas de moda internacionais”16, na qual os profissionais da 

redação fizeram uma síntese das principais tendências de moda apresentadas nos desfiles 

internacionais, mesmo que os jornalistas da publicação não tenham viajado ao exterior 

para isso.  

As chegadas dos recursos multimídias também redefiniram as competências 

profissionais. Os jornalistas tiveram de se adaptar e inovar dentro dessas tensões. Neveu 

(2006) define este cenário como jornalismo de mercado, que dissolve a atividade 

jornalística em um amplo amálgama de profissões. É um conjunto de ações tendo como 

objetivo uma prática jornalística que busca a rentabilidade máxima. 

Desta forma, alteram-se também as fronteiras entre os jornalistas e assessores de 

imprensa, que se tornam também atores nas rotinas produtivas das redações, os contornos 

passam a ser cada vez mais indefinidos. As fontes também possuem suas próprias mídias, 

produzidas também por jornalistas, aliados a uma equipe de marketing e publicidade. Esta 

combinação, associadas ao fator comercial, acaba por interferir nas pautas das mídias 

convencionais. Para Neveu (2010), a internet estaria promovendo o desenvolvimento de 

um novo espaço profissional, no qual os jornalistas poderão ser substituídos por 

                                                 
15 Conforme pode ser visto em: http://revistaglamour.globo.com/Moda/noticia/2018/01/farm-lanca-

colecao-de-mochilas-inspiradas-na-natureza.html. Último acesso em 9 de janeiro de 2018. 
16 Conforme pode ser visto em: http://revistaglamour.globo.com/Moda/noticia/2017/10/verao-2018-

principais-tendencias-das-semanas-de-moda-internacionais.html. Último acesso em 9 de janeiro de 2018. 



54 

 

trabalhadores da informação. Um dos motivos é a pró-atividade das fontes, que inundam 

as mesas de redação com sugestões de pauta, conforme já mencionado. 

A migração dos jornalistas para as assessorias deve-se em parte à falta de espaço 

para atuação nas redações, uma vez que com a multiplicação dos cursos de jornalismo se 

formam muito mais profissionais do que o mercado consegue absorver, mas também 

pelas exaustivas rotinas de produção, com jornadas de até 12 horas, falta de contratos de 

trabalho estáveis e achatamento dos salários. Ao mesmo tempo em que as audiências e 

lucros são maximizados, os custos precisam ser reduzidos, com salas de redação menores, 

orçamentos reduzidos e recrutamento de jornalistas autônomos, de forma que os 

profissionais maduros que ainda existem nas redações estão ocupando os altos cargos, 

enquanto os jovens recém-formados são selecionados para programas de treinamento 

interno nas grandes mídias. 

Muitas vezes, esses assessores são jornalistas que sabem o valor das notícias e seu 

momento. Essas fontes também vêm desenvolvendo táticas para conquistar poder sobre 

os jornalistas, com produção de eventos-mídia, que constroem cenários favoráveis a 

apresentação de seus produtos. Na moda isso é ainda mais forte e visível, com uma relação 

intrinsecamente mais dependente. São os lançamentos de marcas, com megaeventos que 

por si só já são notícia. “Há mais relações públicas e mais profissionais da comunicação 

e propaganda produzindo notícias, muito mais do que jornalistas, e aqueles têm a 

tendência de ter maiores orçamentos e mais tempo” (NEVEU, 2010: 35) 

O aumento das pressões empresariais também teve um impacto significativo nas 

redações. Uma vez que a produção de notícias não é uma atividade sem fins lucrativos, é 

preciso capitalizar investimentos. Isso faz com que a redação também sofra 

constrangimentos na produção de seu conteúdo por parte do departamento comercial. A 

definição do conteúdo editorial visa a maximizar a audiência e os lucros, de forma que 

reuniões com anunciantes e jornalistas estão se tornando cada vez mais comum. 

No mercado editorial da moda, estas fusões entre anúncios e matérias são comuns 

e viram notícia a ser divulgada e transmitida aos leitores. Um exemplo foi um evento que 

a marca de lingerie Intimissimi realizou em outubro, na Itália, convidando jornalistas, 

blogueiras e celebridades, sendo noticiada não só no site da Glamour como em suas redes 

sociais e edição imprensa de novembro de 2016. Outro exemplo, no site, foi o lançamento 

de um espaço temático da marca Schutz17 no Shopping Iguatemi, em São Paulo. A matéria 

                                                 
17 Conforme disponível em: http://revistaglamour.globo.com/Moda/noticia/2017/12/schutz-abre-espaco-

tematico-de-verao-no-shopping-iguatemi.html, acesso em 9 de janeiro de 2018. 
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é muito provavelmente fruto de um release e utiliza, inclusive as fotos de divulgação da 

assessoria. 

Que tipo de vínculos ou relações devem se tornar públicos? É claro que tanto 

comunicadores corporativos que fingem ser membros do público como marcas 

que pagam fãs para falar favoravelmente, e que não divulgam esse vínculo, 

violam o contrato implícito da mídia propagável. (JENKINS, GREEN E 

FORD, 2014:112) 

 

Neste cenário, Adghirni (2005) diz que a credibilidade ainda está ligada à imagem 

do jornalismo, de forma que por mais que as empresas e indústrias possuam seus próprios 

canais de divulgação de notícias, a veiculação das mesmas pelos meios de comunicação 

jornalísticos ainda é estratégica. Por isso a importância de uma revista de moda no caso 

do evento da marca italiana, que pagou a viagem do jornalista que foi cobrir o evento. 

Uma das matérias da revista após o evento, foi sobre o uso de roupas transparentes, 

deixando à mostra a lingerie. Para Adghirni (2005), no campo da comunicação o 

jornalismo seria, então, publicidade disfarçada. 

 

2.2. A era do jornalismo 2.0 

Com o surgimento dos sites dos jornais e revistas, os processos e modelos de 

produção da notícia sofreram alterações significativas em seus formatos, tais como o 

modelo de lead e a estrutura de pirâmide invertida no texto. Uma vez que na web não 

existem problemas de espaço, recursos como uso de hiperlinks servem para inserção de 

mais informações sobre determinados assuntos, de modo que uma notícia leve a outra. 

Ao mesmo tempo, surgem novos formatos para produção de notícias com a proliferação 

de plataformas que disponibilizam conteúdo multimídia. 

No jornalismo de moda, as mídias digitais deixaram as notícias mais acessíveis, 

com cobertura de desfiles em tempo real nos mais variados canais do veículo, com a 

possibilidade de que cada um tenha conteúdos exclusivos. Além disso, os problemas de 

espaço que as publicações tinham acabaram. Os veículos podem selecionar algumas fotos 

e matérias para o impresso, mas publicar várias galerias no online. 

Além desses fatores, a questão do menor tempo para publicação das notícias 

também converge como uma das marcas do jornalismo. Mas com a internet, a 

instantaneidade da informação tornou-se ainda mais forte, alterando as relações do 

jornalista e também do público com o tempo. Estamos na era do jornalismo em tempo 

real, acelerando o ciclo de produção das notícias e modos de propagação. Dessa forma, 

Pereira e Adghirni (2011) afirmam que os principais veículos de comunicação passaram 



56 

 

a disponibilizar informações em fluxo contínuo, levando a um aumento das pressões 

sobre os jornalistas e empresas pela atualização constante dos conteúdos. Ao mesmo 

tempo, perdura a exigência de notícias bem escritas e apuradas, não só por parte do 

veículo, mas também pelo leitor que se tornou mais crítico e exigente. 

Essas mudanças causadas pela internet afetaram não apenas o processo de 

produção das notícias, mas também seu conteúdo, uma vez que a versão impressa de um 

jornal não pode noticiar no dia seguinte aos fatos a mesma coisa que já foi noticiado na 

plataforma online. No caso de uma revista mensal, isso se torna ainda mais crítico, o que 

faz com que as semanas de moda nacionais tenham maior volume de cobertura online. 

 

As mudanças no processo de produção afetam também a própria perenidade 

do produto jornalístico. Ou seja, nada é mais velho do que um jornal de ontem. 

As mídias não têm mais horário de fechamento e são publicadas à medida em 

que os fatos se sucedem. Enquanto o jornal ou a revista tem um deadline para 

a impressão gráfica, na tela, a notícia eterniza-se como num vai e vem das 

ondas do mar. (PEREIRA e ADGHIRNI, 2011: 46) 

 

Segundo os autores acima (2011), a compressão do tempo-espaço está diretamente 

relacionada à questão da crescente obsolescência dos jornais impressos, que lutam para 

que suas notícias não sejam um conteúdo defasado em virtude do que os consumidores já 

terem lido a respeito na internet. É preciso oferecer mais do que apenas o ineditismo, que 

acaba nas primeiras horas do dia.  Essa pode ser uma das explicações para o encerramento 

das editorias de moda nos jornais diários, associada fatalmente à perda de anunciantes 

que buscaram novas mídias. 

Em se tratando de uma revista, como a Glamour, possivelmente a vantagem reside 

no escapismo compulsivo dos leitores, que, por consumirem informação excessiva em 

grande velocidade na web, esquecem parte do que foi visto – de modo que, quando a 

revista publica em sua edição impressa, outros aspectos de assuntos que já foram 

comentados no site, sobre as novas tendências da estação, por exemplo, ela reforça aquilo 

que considera importante que o leitor fixe e guarde visualmente.  

Um exemplo foi o destaque dado às maquiagens das modelos que desfilaram na 

São Paulo Fashion Week, no final de outubro de 2016. Na ocasião, a Glamour publicou 

em seu site diversas imagens mostrando as tendências, e a edição imprensa, que chegou 

às bancas em novembro, trouxe matérias que discutiam formas de levar as tendências de 

maquiagem às ruas, como forma de criar um conteúdo diferente. 
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O jornalismo já enfrentava dificuldades de receita quando a internet chegou com 

o acesso gratuito às notícias. Mas, com isso, os anunciantes começaram a migrar seus 

investimentos para a mídia online. Ao mesmo tempo, o público jovem passou a priorizar 

a leitura de notícias na internet, o que fez com que os veículos impressos não tivessem 

uma renovação adequada de seu público leitor. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos 

jornais estão encerrando sua edição imprensa e optando por manter apenas a versão 

online, que nem sempre é lucrativo. 

Dados da ANJ18 demonstram que o número de visitantes únicos a jornais online 

triplicou entre 2005 e 2009. O número de assinaturas para acesso a jornais por meio de 

celulares neste mesmo período dobrou. Os dados indicam um deslocamento dos leitores 

dos meios tradicionais para as mídias online e digitais. Como resultado, os usuários da 

internet têm acesso a um vasto número de sites de notícias e blogs de moda, nacionais e 

internacionais. 

Na contramão dessas tendências, em nossa interpretação, está a revista Glamour, 

que utiliza bastante sua versão online e as redes sociais para publicar seu conteúdo. No 

entanto, a edição impressa ainda é o projeto principal e corresponde a 60% da receita, 

segundo informações da editora da revista, Mônica Salgado (2016). Os outros 40% da 

receita vêm da internet, mostrando que, ao menos no jornalismo de moda, a web também 

pode ser lucrativa. 

A introdução do marketing e das pesquisas de marketing nas empresas afetou 

também a produção de notícias. Os meios de comunicação passaram a ser vistos como 

um produto oferecido ao consumidor e que, portanto, precisaria ser atraente. Para isso, os 

conteúdos foram definidos a partir das características, valores e preferências do público, 

inclusive para a definição da linguagem utilizada nos textos. 

Segundo Abreu (1998), o papel do marketing é definir as expectativas e gostos do 

leitor e, por isso, a impressa é obrigada a fazer concessões nos destaques das matérias e 

apresentações de histórias. O leitor, nesse novo modelo, seria visto como um cliente, e o 

mercado se torna um instrumento importante ao criar um novo produto. Cada vez mais a 

pesquisa de mercado se torna o instrumento de aferição das necessidades do leitor. 

 

À medida em que as empresas entram em acordo com um ambiente on-line 

que registra, amplifica e prolifera a interpretação coletiva do público e a 

apropriação de seus materiais de marketing, a à medida que as empresas tentam 

                                                 
18 Disponível em: <http://www.anj.org.br/2013/09/24/a-verdade-sobre-os-jornais/>, último acesso em 12 

de dezembro de 2016. 
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entender como o seu material é propagado em ambientes governados pela 

lógica ponto a ponto, essas empresas gastam mais energia tentando envolver 

seu público diretamente. (JENKINS, GREEN E FORD, 2014:108) 

 

Dessa forma, quando a Glamour realiza, por exemplo, uma pesquisa com seus 

leitores, seja para escolher a capa da edição, como aconteceu em setembro de 2016, seja 

para definir as matérias que irão compor a edição de janeiro de 2017, o título está 

atendendo às expectativas de consumo dos seus usuários. A linguagem da revista também 

é adaptada ao público em questão, que é mais jovem e adepto de expressões verbais e 

jargões contemporâneos. 

Ainda segundo Abreu (1998), os jornalistas tiveram que modificar a elaboração 

dos seus textos que, em alguns casos, tornaram-se mais curtos, com títulos sintéticos, 

estabelecendo assim uma relação mais forte entre texto e imagem, tal como na 

publicidade. Ao mesmo tempo, as empresas de publicidade também viram no jornalismo 

um espaço para divulgação de seus produtos, de forma atraente e sedutora. Essa relação 

também fez com que os jornais se transformassem, pois foi preciso melhorar a qualidade 

do seu papel para introduzir cor nas campanhas publicitárias. 

No caso do jornalismo online, os sites também tiveram que ser modernizados para 

não se tornarem tão pesados para o leitor carregar e, ao mesmo tempo, oferecessem 

condições técnicas para a exibição de vídeos e outras formas de publicidade. Jornais e 

revistas passaram, então, a identificar tendências, comportamentos e modas para manter 

seu desempeno junto ao leitor.  Neste sentido, os instrumentos de avaliação, como as 

pesquisas, tornam-se fundamentais na introdução de inovações e novas formas de 

apresentar as notícias de maneira mais atraente. 

 

2.3. Mudanças no perfil do jornalista 

Segundo Martins (2015), se antes o jornalista costumava atuar em um determinado 

veículo, ou caderno deste veículo, de acordo com suas afinidades, o que acontece hoje 

em dia é que ele precisa produzir para diferentes meios, simultaneamente. Dessa forma, 

o perfil do jornalista atual é de alguém que conhece os meios de produção de diferentes 

mídias e é capaz de formatar uma mesma notícia para cada uma delas, ao mesmo tempo. 

Essa tendência de produção multiplataformas em torno das diferentes redes de um mesmo 

veículo faz com que as empresas valorizem esse profissional polivalente. 

Como cada vez mais as empresas convergem em diferentes operações midiáticas, 

criando novas plataformas e produtos híbridos, segundo Pereira e Adghirni (2011), elas 
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estão também exigindo que os profissionais da redação passem a produzir conteúdo 

multimídia, assumindo um papel multitarefas. Segundo Abreu (1998), o jornalista 

trabalha cada vez mais, pois hoje além de preparar a notícia, ele deve fazer a diagramação, 

indicar as fotos, desenhos, gráficos e tudo o que estará na matéria. Além disso, os 

repórteres fazem duas, três matérias, no caso dos jornais diários, e muito mais quando se 

trata de veículos online. Isso dificulta bastante o controle de qualidade em meio a um 

processo cada vez mais ágil. 

No caso da Glamour, normalmente as redações dos meios digitais e impressos são 

distintas, embora dividam o mesmo espaço. No entanto, durante a semana de moda 

paulista, a redação de ambos os meios se unem e todos produzem ao mesmo tempo para 

revista e mídias digitais, conforme nos revelou a ex-editora online, Maiara Camargo. 

 

Na verdade, é uma época que a gente trabalha juntos, talvez a época do ano 

que a gente trabalha mais híbrida. Junta a equipe da redação com a equipe do 

site. O que acontece: a gente divide quem vai em cada desfile entre as meninas 

da moda e a equipe do site, e o que a gente vai fazer. Elas vão mandando as 

coisas para gente e a gente vai subindo. Depois, quando os desfiles começam 

a ser aqui na Bienal, elas vêm e elas vão subindo notas e a gente vai mesclando. 

Por isso vem tudo mundo para cá. O mesmo acontece com as redes sociais: 

elas vão produzindo o conteúdo e daí a gente vai decidindo onde é melhor 

entrar o que, se entra ou se não entra. Ao mesmo tempo, a gente mantém algum 

repórter na base e ele também fica dando uma olhada para ver se a gente não 

deixou passar nenhum conteúdo que seria bacana. (CAMARGO, 2017) 

 

A concorrência entre os meios de comunicação, segundo Abreu (1998), pode ser 

apontada como um dos fatores que mudaram o comportamento dos jornalistas, que se 

tornaram profissionais mais eficientes, por uma exigência do mercado. Segundo Neveu 

(2010), os meios de comunicação estão aproveitando da melhor maneira possível as 

aptidões dos jornalistas em diferentes tipos de mídia. Embora os profissionais tenham 

manifestado sentimento de frustração e desqualificação.  

Para Neveu (2010), o impacto da internet sobre a produção de notícias vai além 

de uma simples ampliação de tendências, muda o próprio emprego do jornalista. E essa 

mudança vem sob o nome da convergência, na qual não se trabalha mais para um jornal 

ou mídia específica, mas sim para alimentar todas as mídias da empresa e todos os canais 

de seus empregadores. Temos, então, profissionais polivalentes e multiplataformas. Com 

isso vive-se “sob a pressão de alimentar a mídia certa com o conteúdo certo”. 

As críticas às práticas compulsórias da convergência fazem com que eles se sintam 

incapazes de serem bons jornalistas em várias mídias. O resultado é uma alta taxa de 

rotatividade, como pode ser observada na Glamour, especialmente entre os repórteres, o 
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que pode explicar também a equipe da redação ser composta por profissionais muito 

jovens. Segundo Pereira e Adghirni (2011), o recém-formado é mais maleável e se adapta 

mais facilmente às normas político-editoriais e a salários mais baixos. 

A redução no número de vagas nas redações e o aumento da carga horária aos 

remanescentes vêm aliados à substituição de jornalistas veteranos por outros mais jovens, 

mais maleáveis e facilmente adaptáveis às novas rotinas de produção, sem falar nas 

reduções salariais. Ganha força neste cenário os cursos de treinamentos realizados pelos 

próprios veículos, uma vez que o diploma não é mais obrigatório para exercer a profissão. 

Dessa forma, segundo Pereira e Adghirni (2011), os novos profissionais são formados 

segundo as matrizes ideológicas das empresas. 

De outro ângulo, também mudou a relação da impressa com as fontes, que estão 

mais profissionalizadas, com departamentos de comunicação. Com isso a produção de 

matérias sem sair da redação torna-se frequente. Martins (2015) diz que os jornalistas se 

tornam então gatekeepers, ou seja, aqueles que selecionam quais notícias serão 

publicadas ou não. Os profissionais ficam na redação recebendo notas e informações dos 

repórteres, além deles próprios fazerem pesquisas na internet sobre as tendências para a 

produção e reprodução das notícias para o site. 

No caso da Glamour, existe uma equipe de cinco jornalistas que são responsáveis 

por publicar as notícias no site e demais plataformas digitais. No entanto a produção do 

conteúdo é feita por repórteres do impresso também. Além disso, muitas vezes os próprios 

jornalistas da revista são entrevistados sobre o seu trabalho para satisfazer a curiosidade 

dos leitores.  Invertendo a relação entre o produtor de notícia e a notícia a ser retratada. 

 

2.4. Trabalhadores da informação 

Os investimentos em novas tecnologias sempre foram uma constante na área da 

comunicação. Ao mesmo tempo em que essas tecnologias foram introduzidas, também 

ocorreram outras mudanças na estrutura das redações e sua gestão administrativa. 

Paralelamente e por consequência disso, um novo perfil de jornalista para atuar com essa 

informatização também foi sendo requerido. 

Ao longo dos anos na história do jornalismo víamos uma tendência de que os 

profissionais fossem impelidos a se especializarem, tornarem-se experts em suas áreas de 

cobertura, sendo, de certa forma, obrigados a investirem em uma formação específica. 

Atualmente, a realidade que se percebe é diferente. Neveu (2010) diz que, com o 

enxugamento das redações, o que se percebe é a existência do jornalista generalista, 
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aquele que pode ser destacado para atuar em qualquer editoria. No entanto, novas 

habilidades passam a ser demandadas aos profissionais de imprensa: o domínio das 

ferramentas de multicanalidade. 

Renault (2013) diz que, atualmente, vemos nas redações um profissional com 

múltiplas funções, o que ele chama de jornalista multimídia. Este profissional estaria 

acossado por uma maior carga de trabalho e sendo pressionado para cumprir os prazos 

estabelecidos, de forma a atender os serviços para os assinantes, redigir as matérias do 

site, elaborar o texto para a edição impressa do dia seguinte e, além disso, abastecer as 

redes sociais do veículo. Por causa dessa nova estrutura do mercado, as empresas estão 

recrutando profissionais que dominem a produção de conteúdo para TV, rádio, jornal, 

internet e redes sociais. Tudo ao mesmo tempo e com rapidez. 

Observando esses fatores destacados pelos autores e o modo de produção da 

Glamour, poderíamos traçar um perfil para o jornalista de moda na era digital, que sob 

alguns aspectos corresponde aos perfis apontados por estudiosos do mercado. Um deles 

é que se trata de um profissional polivalente, no entanto, precisa ser especializado em 

moda, não só das tendências, como também saber sobre a história da moda. Nesse aspecto 

entra em conflito também com a formação ideal aos que trabalham com informações de 

moda. Muitas blogueiras, como Camila Coutinho e Mariah Bernardes, são formadas em 

moda, não em jornalismo. De forma que seria desejável para o jornalista ao menos uma 

especialização na área. 

 Sendo assim, se em alguns veículos estão surgindo os trabalhadores da 

informação, diríamos que nas revistas estão se formando os trabalhadores da moda. O que 

percebemos na redação da Glamour é que os jornalistas e produtores de moda da equipe 

se vestem com estilo, escrevem usando termos fashion e se comportam nas redes sociais 

tais como as blogueiras. Seus perfis na internet são abertos para seguidores e seus posts 

se dividem entre publicações de trabalho e vida pessoal, de maneira que muitas vezes 

essas duas esferas se confundem. Isso sugere que a influências das blogueiras vai para 

além da produção de notícias em si, pois também está ligada à redefinição do profissional 

que atua na redação dos títulos do segmento. 

A ex-editora da Glamour, Mônica Salgado, é uma das personalidades mais fortes 

e marcantes neste cenário, posando naturalmente entre as blogueiras de moda e se 

comportando como uma delas. Ela foi convidada, inclusive, para o casamento de uma das 

blogueiras mais influentes, a Lala Noleto, que se casou em novembro de 2016. Tanto em 

seu Instagram, quanto no da revista Glamour, forma postadas fotos do vestido da Mônica, 
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o da noiva e os detalhes da festa, tal qual as outras blogueiras também convidadas o 

fizeram. A foto de Mônica Salgado e seu marido na festa pode ser vista na Figura 2. É 

interessante destacar que nenhuma editora das outras revistas de moda concorrentes teve 

o mesmo privilégio. Ou se foram convidadas e compareceram, não postaram fotos ao vivo 

nem no seu perfil, nem no da revista. Ou seja, além das outras blogueiras, a Glamour foi 

a única a dar os detalhes da festa com exclusividade. 

 

Figura 2: Mônica Salgado e Afonso Nigro 

 

Fonte: Site19 da Glamour 

 

Essa discussão, portanto, nos sugere que, conforme indicam Neveu (2010) e 

Renault (2013), em outras áreas do jornalismo a tendência é pela não-especialização. No 

caso do jornalismo de moda, em especial na Glamour, ela é necessária pela 

particularidade dos assuntos abordados; porém, o título também demanda que o 

profissional saiba utilizar as redes sociais, embora nem sempre faça muito trabalho de 

campo e grande parte de seu trabalho seja feito mesmo na web. 

A relação de proximidade com a redação faz com que todos os leitores da Glamour 

saibam quem são as pessoas que fazem a revista e, em alguns casos, até como eles foram 

trabalhar lá. A revista coloca frequentemente em postagens de suas redes sociais, os 

repórteres, os designers, os estagiários, as produtoras de moda e as editoras, criando laços 

entre a marca e os seus leitores. “As indústrias de mídia compreendem que a cultura está 

                                                 
19 Disponível em <http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Casamento/noticia/2016/11/lala-noleto-se-

casa-com-festa-badalada-em-sao-paulo.html>, último acesso em 3 de janeiro de 2018 
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se tornando mais participativa, que as regras estão sendo reescritas e que os 

relacionamentos entre produtores e seus públicos estão em fluxo”. (JENKINS, GREEN 

E FORD, 2014:63) 

Esse posicionamento, inclusive, foi colocado abertamente por Mônica Salgado no 

editorial escrito para a edição 43 da revista, em outubro de 2015. Na seção intitulada 

“Carta da Moni”, ela disse que aprendeu com o chef executivo da Condé Nast 

Internacional Jonathan Newhouse que “Não há mais espaço na mídia atual para editores 

tímidos nas redes sociais”. E ainda completa, “marcas são feitas por pessoas e consumidas 

por pessoas. Pessoas precisam de vínculos, de relações de verdade. Não se consegue 

construir esse elo sem se mostrar, sem se expor. Meu nome é Mônica e meu sobrenome 

é da Glamour.” 

 

2.5. O jornalismo multiplataforma 

Segundo Dines (2009), nos quase seiscentos anos desde a invenção da imprensa, 

por Gutemberg, ainda não se registrou um só caso de desaparecimento de um sistema de 

veículos. O que acontece é, geralmente, o contrário, “o homem na sua ânsia inovadora e 

sem dar-se conta de que caminha em círculos, copia-se permanentemente” (DINES, 2009: 

86). Com a internet e a multiplicidade de mídias digitais novas que surgem a cada dia, 

renovam-se os hábitos de consumo de notícias, mas as novas redes não extinguem os 

antigos meios de comunicação. Como jornalismo impresso, TV e rádio. Ao contrário, elas 

se alimentam e se complementam. “Os velhos meios de comunicação nunca morrem - 

nem desaparecem, necessariamente. O que morrem são apenas as ferramentas que usamos 

para acessar seu conteúdo”. (JENKINS, 2009:41). Nem tão pouco eles estariam sendo 

substituídos propriamente, apenas as suas funções que estão sendo transformadas pela 

introdução de novas tecnologias. 

Segundo Jenkins (2009), a convergência pode ser entendida como histórias 

desenvolvidas em múltiplas plataformas de mídia, sendo que cada uma delas contribui de 

forma distinta para nossa compreensão do universo. São, portanto, histórias retratadas em 

mídias distintas, mas que estão interligadas por uma abordagem integrada. À medida que 

o leitor é incentivado a procurar novas informações (leia mais no site ou na revista) e 

fazer conexões em meio a conteúdos de mídia que estão aparentemente dispersos, a 

convergência age  como um transformador cultural, cuja essência está ligada à interação 

social, ainda mais quando, no caso da Glamour, o leitor é convidado a mandar suas 
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perguntas para determinado entrevistado, ou fotos para determinada sessão da revista, ou 

apenas opinar sobre o que achou de determinada tendência de moda apresentada. 

 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento. Lembrem-se disso: a convergência refere-se a um processo, 

não a um ponto final. Não haverá uma caixa preta que controlará o fluxo 

midiático para dentro de nossas casas. Graças à proliferação de canais e à 

portabilidade das novas tecnologias de informática e telecomunicações, 

estamos entrando numa era em que haverá mídias em todos os lugares. A 

convergência não é algo que vai acontecer um dia, quando tivermos banda 

larga suficiente ou quando descobrirmos a configuração correta dos aparelhos. 

Prontos ou não, já estamos vivendo numa cultura de convergência. (JENKINS, 

2009:43) 

 

As relações com os consumidores estabelecem condições para a transmidialidade, 

que ocorre quando uma narrativa passa de uma mídia a outra, sendo construída de forma 

autônoma mas permite que o público a compreenda independente do canal escolhido por 

ele para acompanhar. A transmidialidade estaria, assim, na relação ente as histórias que 

estariam ligadas por um mesmo enredo e narradas por meios diferentes. Segundo Martins 

(2015), a cultura da convergência uma vez incorporada pela prática jornalística amplia os 

limites e abre novos desafios profissionais, possibilitando a construção de novas 

narrativas nesse campo. 

Levando em conta que existem não apenas novos dispositivos, como também 

novas tendências na produção jornalística, Longhi e Winques (2015) afirmam que 

também tem ocorrido uma renovação dos hábitos de leitura, que seguramente estão muito 

longe das primeiras mudanças trazidas pelo ambiente digital das telas de computador. De 

forma que o jornalismo online não é mais um meio apenas para textos e vídeos curtos, ele 

tem sido palco também do chamado longform. O usuário é quem decide como e quando 

vai consumir aquele conteúdo. Por exemplo, existem recursos no Facebook para salvar 

uma matéria ou vídeo para ser visto em outro momento, pois o longform exige leitura 

atenta e requer um ambiente livre de distrações. E ele é acessado cada vez mais por meio 

de smartphones, pois, segundo Longhi e Winques (2015), o desktop é como uma máquina 

de distrações, com inputs chegando a todo instante, assim como e-mails. Por sua vez, 

tablets e smartphones, de acordo com os autores, são dispositivos de uma única atividade 

e têm sido utilizados quando o usuário quer se concentrar em uma plataforma específica. 
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As mídias se complementam e cada uma fala com você em um momento do 

teu dia. Isso é muito nítido nas pesquisas que a gente faz. O desktop você 

acessa quando está no trabalho, dificilmente você vai acessar o desktop da sua 

casa. Então, o que está com você mesmo ali no teu caminho, no carro, no metrô, 

no ônibus, no fim de semana, na piscina, na praia, é o seu celular. Então a gente 

também vem tendo cada vez mais se esmerando para oferecer experiências de 

mobile muito mais positivas e, enfim, interessantes, para conquistar esse 

consumidor, e a revista é o momento de indulgência, aquele momento que você 

senta e que você deita e que você fala ‘agora sou eu comigo mesma’. Não tem 

internet, não tem celular, no máximo uma TV ligada de fundo, mas eu acho 

que é o veículo de comunicação que mais tem o privilégio de contar assim com 

foco do consumidor, né. O consumidor quando está lendo revista ele está só 

lendo a revista de fato. Ele está entregue àquele momento. É um momento dele. 

Então a gente acredita que a marca chega ali em diversos momentos do dia em 

diversas plataformas diferentes. (SALGADO, 2016) 

 

De acordo com Canavilhas e Baccin, “os chamados dispositivos móveis, 

nomeadamente os smartphones e os tablets, são artefatos digitais dotados de 

conectividade ubíqua e concebidos para a portabilidade cotidiana” (2015:14). Desta 

forma, Barbosa, Nogueira e Silva (2013) dizem que a convergência estabelece novas 

diretrizes para pensar linguagens, estruturas das redações (integradas, crossmedia, 

multimídia) e formas de apresentação e distribuição de conteúdos em termos de agregação 

de formatos nas narrativas e de difusão por diferentes suportes midiáticos. 

 

A emergência dos dispositivos móveis (celulares, smartphones, tablets e e-

readers) para o consumo de notícias, o desenvolvimento dos sistemas 

operacionais iOS (Apple), Android (Google) e a linguagem HTML5 fizeram 

expandir as iniciativas de produção de conteúdos dentro da noção de 

“convergência de conteúdos”. Com o crescente número de aplicativos 

desenvolvidos e de downloads, pode-se inferir que há uma consolidação do 

que alguns autores chamam de mundo móvel. (BARBOSA, NOGUEIRA E 

SILVA, 2013:142). 

 

Segundo estes autores, constata-se que, em geral, os conglomerados 

disponibilizam suas versões móveis em forma de transposição, semelhante à primeira 

geração do jornalismo digital, perdurando em algumas situações nessa fase de transição 

com alguns jornais ainda se posicionando nesse modelo. “A inovação está acontecendo 

mais consistentemente nos chamados produtos inovadores, ou seja, aplicações criadas de 

forma nativa com material exclusivo, tratamento diferenciado e proposta nova, que aqui 

de aplicativos autóctones” (BARBOSA, NOGUEIRA E SILVA, 2013:159). 

Academicamente ainda existe uma defasagem em relação a como se trabalhar 

redes sociais como notícias. A inovação nesse aspecto não veio do meio acadêmico e nem 

jornalístico, mas sim dos usuários. No caso do jornalismo de moda, veio das blogueiras. 

Foi a projeção que elas tiveram, sua popularidade e número de seguidores que atraiu 
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primeiro o olhar dos anunciantes, depois da imprensa que também precisava aumentar 

suas receitas. 

O primeiro sinal de aceitação das blogueiras como pessoas relevantes e influentes 

no mundo da moda veio com a Glamour, a primeira revista que convidou uma 

influenciadora digital para ser capa de uma de suas edições. Essa prática passou a ser 

usada frequentemente pelo título e, posteriormente, por outras publicações de moda. 

Outra característica observada foi a maneira que a revista utiliza as redes sociais, 

semelhante ao que as blogueiras fazem, de forma convergente e mais espontânea. 

Neveu (2010) cita como o efeito mais importante desse crescimento de notícias 

online a produção de site e conteúdos, que deixam nebulosas as fronteiras entre amador 

e profissional, notícias originais e notícias recicladas. Assim, o imperativo na ordem do 

jornalismo atual é a convergência, na qual observa-se a fusão entre as redações online e 

impressas, invertendo o processo inicial quando as equipes eram separadas. O novo 

formato integrado busca o fortalecimento da identidade da empresa/marca, levando os 

jornalistas a pensarem na organização das notícias como um todo, mesmo que 

transmitidas em diversas mídias. Esse modelo envolve mudanças na cultura 

organizacional dos veículos, na medida em que com essa convergência de mídias as 

notícias são orientadas pelo conteúdo e não apenas pela plataforma. 

Com isso aumenta o número de atribuição dos jornalistas, que passam a ocupar-

se não apenas do processo de apuração e redação, mas também da edição, ilustração e 

produção para diferentes formatos midiáticos (vídeos, textos, redes sociais, dentre 

outros). Segundo Mick (2015), a convergência digital intensificou a exploração do 

trabalho dos jornalistas, que têm de produzir para múltiplas mídias ao mesmo tempo, mas 

também criou funções e atividades especializadas em três áreas distintas: o planejamento 

de mídias, a produção de conteúdos e o desenvolvimento de novas linguagens: a gestão 

de equipes. 

A evolução tecnológica é permanente e torna-se, por tanto, um caminho 

irreversível para a comunicação. Atualmente todas as redações já não separam mais a 

equipe que produz exclusivamente para o impresso da que alimenta os onlines com 

notícias. Renault (2013) diz a princípio houve resistência, mas os que não quiseram 

aceitar os novos tempos foram embora e hoje já não se discute o assunto.  

Moretzsohn (2014), quando analisa o novo ritmo da redação do jornal O Globo 

após a convergência digital, sustenta que o quadro é de ritmo de trabalho acelerado, 

acúmulo de funções e exaustão da equipe no final do dia. Como a Glamour chegou ao 
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Brasil em 2012, já foi montada em meio a essa convergência, com profissionais que 

produzem conteúdos para todas as plataformas. Mesmo que se concentrem mais em um 

determinado formato, em algum momento ele fará conteúdo para outros canais também. 

 

A gente tem que entender que a gente trabalha uma marca, né. Cada vez mais 

a gente sabe que o papel ele vem sendo ali questionado pelos usuários, no 

sentido que essa nova geração não paga para ler revista. Eles acham a 

informação até de graça, online. Então acho que isso nos desperta muito para 

a importância de trabalhar uma marca de maneira multiplataformas, de gerar 

conteúdo multiplataformas e de um impulsionar o outro. Porque você vender 

para o leitor e para o mercado anunciante, que é quem paga as nossas contas, 

um combo, né. Realmente uma marca geradora de conteúdo de qualidade, de 

conteúdo com consistência multiplataformas. Então acho que esse é o objetivo, 

a convergência, é o fator multi dessa história toda, porque a gente sabe que o 

leitor hoje ele está consumindo a gente no site, daqui a pouco ele vai dormir e 

ele vai ler um pouquinho na revista, ao longo do dia ele está seguindo a gente 

no Instagram, então a gente quer estar presente na vida dele ali, em vários 

momentos. (SALGADO, 2016). 

 

A luta por audiência é uma constate nos meios de comunicação e com a grande 

quantidade de ofertas ela tem se distribuído pelos diversos meios, fazendo com algumas 

tenha redução de audiência, como é o caso da TV aberta e dos jornais impressos.  Também 

para os portais de notícia a audiência precisa ser conquistada, uma vez que as informações 

estão em todo lugar na rede. Muitos usuários também não acessam mais diretamente o 

site do veículo, ele procura por determinado tema e é direcionado a ele após clicar no link 

de uma das opções do resultado de uma pesquisa no Google. Isso fez com que os sites 

também desenvolvessem estratégias de postagem de suas notícias, na forma de escrever 

o texto. O IG, por exemplo, costuma colocar algumas palavras-chave em suas matérias, 

no título, de preferência no começo, no primeiro, no segundo e no último parágrafo. Em 

um texto de 350 a 500 palavras, por exemplo, a palavra-chave pode aparecer quatro vezes. 

Se tiver mais de 500 palavras, pode ter cinco vezes. Esta “fórmula” fará o link da notícia 

aparecer nos primeiros lugares na busca por aquele assunto no Google. 

Ao mesmo tempo em que os leitores buscam novas formas de consumir 

informação online, eles mesmos começam a produzir mais conteúdo, uma vez que a 

internet propicia diversos canais para isto. E um deles foi o blog, que cresceu de forma 

exponencial. Segundo dados da Technorati20, em 2010, o número de blogs superava a 

marca de 8 milhões. Sendo que um novo blog é criado a cada 7 segundos, há o surgimento 

de 12 mil blogs a cada dia. O número de usuários das redes sociais também é estarrecedor. 

                                                 
20 Disponível em http://technorati.com/state-of-the-blogosphere-2010/ acesso em 10 de dezembro de 2016. 
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Entre eles: Facebook (mais de 1 bilhão de usuários), Twitter (313 milhões), Instagram 

(500 milhões), YouTube (mais de 1 bilhão), Snapchat (mais de 100 milhões). 

 

2.6. O jornalismo de moda e as blogueiras  

Após essa discussão acerca das transformações causadas ao jornalismo e ao perfil 

do profissional de imprensa por conta da ascensão das mídias digitais, é possível analisar 

especificamente como a cultura dos blogs contribuiu para o surgimento das blogueiras de 

moda – que acabariam afetando o processo de produção de notícias neste segmento e, ao 

mesmo tempo, estimularam a adoção da multicanalidade no setor. Nesse sentido, também 

podemos analisar com as blogueiras foram inseridas no processo de produção de notícias 

especificamente no caso da revista Glamour. 

O surgimento da Internet e das plataformas digitais, aliado a modificações 

estruturais e conjunturais na sociedade provocaram uma reconfiguração no jornalismo, 

em especial no âmbito da moda. Essas mudanças se refletiram diretamente nos formatos 

e na maneira como se dá o fluxo das informações nos diferentes meios de comunicação. 

Foi a internet quem alterou a forma de divulgação dos eventos, desfiles de moda e 

coleções, que, uma vez transmitidas via web, possibilitou uma verdadeira democratização 

do setor, pois, deu início a um processo de divulgação acelerada das coleções nas novas 

plataformas multimídia existentes, fazendo com que os meios de comunicação 

tradicionais tivessem que se adaptar. 

Com a facilidade de acesso à internet, as pessoas começaram a criar seus próprios 

espaços dentro da rede. O blog foi o primeiro deles. No final dos anos 1990, os blogs 

surgiram como plataformas que possibilitavam que qualquer pessoa publicasse conteúdos 

próprios na rede, sendo visíveis a todos os internautas. Os responsáveis pelos blogs 

ficaram conhecidos, então, como blogueiros e blogueiras (do inglês blogger). Quando 

surgiram, os blogs eram usados como verdadeiros “diários virtuais”, um espaço no qual 

as pessoas expunham suas ideias e falavam sobre acontecimento de seu cotidiano. Com 

o tempo, foram se tornando espaço de disseminação de ideias e informações mais 

consistentes, tornando desconhecidos em celebridades. 

Para Christopher Lasch (1983), o homem contemporâneo é narcisista em sua 

essência e com a modificação dos valores de individualidade e intimidade, o desejo de 

sentir-se valorizado e ser valorizado torna-se cada vez maior.  Diferente de outros 

segmentos, a moda tem alto poder de influência sobre a sociedade, pois desperta desejo e 

faz com que as pessoas queiram fazer parte de um grupo.   
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A moda homogeneizou os gostos e os modos de vida pulverizando os últimos 

resíduos dos costumes locais, difundiu os padrões universais do bem-estar, do 

lazer, do sexo, do relacional, mas, por outro lado, desencadeou um processo 

sem igual de fragmentação dos estilos de vida. (LIPOVETSKY, 2009, p.31-

32) 

 

 

Neste cenário, as blogueiras de moda aproveitaram a democratização da internet 

para lançar suas páginas pessoais, ou seja, espaços nos quais davam dicas de produtos, 

maquiagem, postavam fotos das roupas que estavam usando (o chamado look do dia) – e 

assim foram se popularizando e atingindo cada vez mais pessoas. 

O sucesso dos blogs é tão grande que quebram as barreiras da internet. A audiência 

dessas jovens atingiu determinado patamar que tirou seu conteúdo da web e o levou para 

as revistas, publicidade e mercado de consumo. O número de acessos e seguidores em 

suas redes sociais, assim, como a crescente abordagem em veículos especializados nos 

leva a essa percepção. 

 

Quadro 2: Blogueiras & Seguidores21 

Blogueira Facebook Twitter Instagram YouTube 

Camila Coelho 2,8 milhões 287 mil 6,9 milhões 3,2 milhões 

Camila Coutinho 603 mil 598 mil 2,3 milhões 352 mil 

Helena Bordon 88 mil 159 mil 1 milhão 1,6 mil 

Lala Noleto 17 mil 55 mil 1 milhão 14 mil 

Lala Rudge 152 mil 49 mil 1,6 milhões 3 mil 

Tássia Naves 416 mil 92 mil 3 milhões 169 mil 

Fonte: Redes sociais das próprias blogueiras 

 

O Quadro 2 indica o número de seguidores de cada blogueira em suas redes 

sociais. Em tese, quanto maior o número de seguidores, mais influente é a blogueira e, 

consequentemente, mais valorizadas elas são pelo mercado em termos de publicidade e 

“presença VIP” em eventos. Desta forma, suas relações com o público foram definidas 

pela identidade. “Os limites das redes não são limites de separação, mas limites de 

identidade. Não é um limite físico, mas um limite de expectativas, de confiança e 

lealdade, o que é permanentemente mantido e renegociado pelas redes de comunicação” 

(DUARTE, QUANDT e SOUZA, 2008: 10). 

                                                 
21 Os dados foram retirados das redes sociais de cada blogueira. Último acesso em 03 de janeiro de 2018. 
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Estas mulheres se tornaram referências operacionais para diversas garotas 

comuns, uma vez que estavam sempre cercadas pelas melhores grifes, viajavam o mundo 

e apresentavam-se como verdadeiras modelos de moda e beleza. Segundo Jacob, “a 

mulher perfeita existe e mora nas representações midiáticas (...). Essa mulher existe na 

tevê, nas revistas, nos jornais e, hoje, especialmente existe e se alimenta das redes digitais 

(...)” (2015:90). Isso significa que essas blogueiras, que ascenderam à condição de 

celebridades da web, se tornaram gradativamente modelos que espelhavam os padrões de 

beleza, consumo e comportamento. 

Para suas seguidoras, a opinião destas blogueiras pode ser mais relevante do que 

a de um jornalista e até mesmo de uma revista de moda. Com isso, o que aconteceu é que, 

consequentemente, os anunciantes começaram a fechar parcerias com elas, em busca de 

um contato mais segmentado, direto e assertivo com as consumidoras. Segundo Wolf 

(1992), as revistas femininas fornecem um lugar no qual a perspectiva feminina pode ser 

levada a sério, mas que é distorcido pelos anunciantes. 

 

Eles esfumaçam a linha que separa a liberdade editorial das exigências do 

mercado. As revistas podem projetar a ambientação íntima de clubes, 

associações ou famílias ampliadas, mas elas têm de agir como empresas. 

Levando em consideração quem são seus anunciantes, elas procedem a uma 

filtragem tácita. Não se trata de uma política consciente; ela não circula por 

escrito, nem precisa ser debatida em pensamento ou em palavras. Há um 

consenso de que certos tipos de raciocínio sobre a "beleza" afastariam os 

anunciantes, enquanto outros tipos promoveriam seus produtos. Com a 

necessidade implícita de manter a renda de publicidade em ordem para poder 

continuar a existir, os editores ainda não são capazes de escolher matérias e 

testar produtos como se o mito não pagasse as contas. O lucro de uma revista 

feminina não vem do seu preço de capa, e por isso seu conteúdo não pode se 

afastar muito dos produtos de seus anunciantes (WOLF, 1992: 101). 

 

Desta forma, as notícias retratadas nos sites e revistas de moda, muitas vezes, vêm 

de agências de notícias, das assessorias de imprensa e também de pesquisas que os 

profissionais da própria redação fazem na internet, de modo que em alguns casos os 

formatos vão se tornando mais próximo da propaganda. A relação das publicações com 

os anunciantes também é bastante estreita, a despeito do que também acontece com as 

blogueiras. É como uma tendência de mercado, uma vez que as blogueiras utilizam suas 

redes sociais para falar sobre produtos de empresas que pagam por aquele espaço. Ou 

seja, essas autoras utilizam o seu prestígio junto ao público-alvo de forma não-isenta de 

interesses comerciais. 
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Independentemente dessa relação entre comercial e editorial, é fundamental 

compreendermos que o advento das blogueiras contribuiu para a construção de uma 

espécie de identificação entre autoras e leitoras, de modo que seguir uma blogueira faria 

parte de uma cultura construída a partir da relação entre identidade e alteridade.  Segundo 

Ferreira (2007), uma das principais características da moda, o individualismo, está 

presente na cibercultura, na identificação de grupos na rede. “Na moda, na tecnologia, 

nas revistas e jornais especializados, nos games, nos blogs, nas comunidades, no Orkut, 

etc, a internet facilita essa separação de grupos e a comunicação entre eles” (2007: 1). 

Para Jacob, “vivemos uma nova era de individualismo, que determina valores do consumo 

e das aspirações e do estar no mundo do próprio indivíduo” (2015:99). 

Nesse sentido, essas blogueiras alcançaram uma grande quantidade de leitores 

fiéis que acessam suas páginas regularmente, e passaram a servir como uma espécie de 

espelho de influências para os internautas, que consomem ou deixam de consumir 

determinados produtos de acordo com suas recomendações, o que demonstra sua 

importância econômica. Esse fenômeno, segundo Anderson (2006), ocorre porque a 

cultura digital se fragmenta em microculturas: cada um desses blogs, por exemplo, é uma 

microcultura com sua identidade própria – e, evidentemente, como seu público próprio. 

Desse modo, Anderson sugere que os blogueiros podem se transformar em celebridades 

da web, conhecidos por uma pequena, porém, significativa parcela dos leitores desse tipo 

de publicação (2006). 

Segundo Lipovetsky, “se a cultura de massa está imersa na moda é também porque 

gravita em torno de figuras de charme com sucesso prodigioso, que impulsionam 

adorações e paixonites extremas: estrelas e ídolos” (2009). Isso indica, pela análise do 

autor, que quando uma pessoa escolhe o que vestir, por exemplo, ela projeta nas roupas 

sua identidade pessoal: “as roupas produzidas em massa são usadas para construir o que 

se pensa ou experimenta ser uma identidade individual, um modo de ser diferente de 

qualquer outra pessoa”, segundo Barnard (2003: 255).   

Para o autor, as roupas são espécies de “hieróglifos sociais”, que comunicam 

significados e definem as relações dentro da sociedade. Nesse aspecto, “Moda e 

indumentária, então, podem ser entendidas como armas de ataque e defesa utilizadas 

pelos diferentes grupos que vão formar uma ordem social, uma hierarquia social, alçando, 

desafiando ou sustentando posições de dominação e supremacia” (BARNARD, 2003: 

255). 

No caso dos blogs sobre moda, nos quais textos e imagens exibidos envolvem 
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escolhas dos blogueiros, além de configurarem-se as identidades pessoais dos autores, 

estas escolhas também podem se tornar identidades coletivas, num processo de 

representação que pode gerar identificação/reconhecimento, pois “Os usos e as funções 

das roupas são sociais e culturais e, em consequência disso, não são neutros ou inocentes” 

(BARNARD, 2003: 66).   

Acreditamos ainda que a conduta das blogueiras nas suas mídias digitais revela 

um novo modo de se reproduzir e consumir informação de moda. Neste sentido, a 

convergência digital se destaca como uma característica muito forte destas personagens. 

Algumas dessas blogueiras, como Camila Coelho e Tássia Naves, ganharam destaque 

pelo número de seguidores e por sua influência no consumo dos mesmos. Uma análise 

dos blogs e das redes sociais sugere que as mais populares e prestigiadas são jovens de 

classe média alta, com padrões de consumo elevado e grande poder aquisitivo. Junta-se a 

isso o conhecimento que possuem da moda como consumidoras de grifes famosas e elas 

se tornaram celebridades no mundo da moda. 

Outra influência delas no jornalismo é que, uma vez alçadas à condição de 

celebridades da web, não só pelo número de seguidores que possuem, mas também pela 

influência que exercem sobre eles, essas blogueiras ganharam destaque na cobertura das 

semanas de moda e passaram a produzir conteúdo que pode ser considerado jornalismo 

de moda. Tanto que as marcas as convidam para os seus desfiles e oferecem lugares nas 

primeiras fileiras, de onde se tem uma melhor visão da passarela e são destinados à 

imprensa especializada. Desta forma, se antes os jornalistas de moda eram especialistas e 

tinham lugares de prestígio, atualmente são as blogueiras que ocupam os lugares da frente 

nos desfiles, posição que demonstra a importância de cada um naquele evento, segundo 

Erner (2005). 

A partir disso, podemos afirmar que, gradativamente, as blogueiras de moda 

passaram a ascender na hierarquia da cobertura de moda. A última fronteira foi cruzada 

quando a blogueira Camila Coelho estreou como modelo na edição 44 da São Paulo 

Fashion Week, no desfile da coleção de verão 2018 da estilista Glória Coelho (Figuras 3 

e 4). Camila foi uma das mulheres “reais”, ou seja, não uma modelo profissional, que a 

estilista levou para a passarela. Na ocasião, a revista Glamour acompanhou a blogger 

desde o hotel onde estava hospedada até os bastidores do desfile. O material foi editado 
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em formato de vídeo22, divulgado como um conteúdo exclusivo do site da revista, e 

retratava a experiência da blogueira durante o desfile. 

 

Figura 3: Desfile de Camila Coelho 

 
Fonte: site23 da Glamour 

 

 

Figura 4: Vídeo dos bastidores do desfile 

 
Fonte: site da Glamour 

 

As blogueiras de moda também atuam com o auxílio de ferramentas de 

comunicação em multiplataformas. Isso ocorre porque, normalmente, as autoras oferecem 

uma variada gama de formas de interação aos seus leitores, sobretudo com perfis em 

diversas redes sociais (tais como Snapchat, Facebook, Instagram e Twitter). Isso faz com 

que a relação entre emissor e receptor seja cada vez mais plural. Ou seja, o internauta tem 

a oportunidade de acompanhar a opinião apresentada pelo blog, e na sequência pode 

                                                 
22 Conforme informação disponível em: <http://revistaglamour.globo.com/TV-

Glamour/Moda/noticia/2017/09/camila-coelho-estreia-como-modelo-na-spfw-e-mostra-os-

bastidores.html>, acesso em 03 de janeiro de 2018. 
23 Disponível em: <http://revistaglamour.globo.com/TV-Glamour/Moda/noticia/2017/09/camila-coelho-

estreia-como-modelo-na-spfw-e-mostra-os-bastidores.html>, último acesso em 3 de janeiro de 2018. 
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acessar as redes sociais para ter acesso a conteúdos diferentes, ampliando a experiência 

de troca de informações. Em resumo, é possível afirmar que 

 

Os blogs são novos na rede e disponibilizam diversos recursos, são 

relativamente fáceis de atualizar, de acessar e com custo zero, o que viabiliza 

a sua proliferação (...). O blog invade a rede e se prolifera como mais uma 

opção de comunicação, sendo considerado uma nova mídia. (FERREIRA e 

VIEIRA, 2007: 6) 

 

Com isso, as revistas de moda também buscaram ampliar a experiência dos 

leitores com a formação de parcerias com blogs especializados que já dispunham de 

prestígio junto ao público-alvo. Diante desse cenário, esses blogs, assim como essas 

celebridades da web que escrevem neles, passaram nos últimos anos a pautar as próprias 

revistas do setor. Isso ocorre justamente porque os autores conquistaram um poder de 

influência diante de seus leitores - influência exercida diretamente pelo blog ou pelas 

demais mídias digitais utilizadas pelos blogueiros, como o YouTube e o Facebook. 

Consequentemente, passaram a criar tendências de vestuário, maquiagem, penteados e 

até mesmo comportamentos. 

 

Uma vez processados, os elementos do sistema vestimentar vão constituir aquilo 

que convencionamos chamar de aparência. A aparência prevê não só o desejo de 

mostrar-se similar a um modelo desejável (parecer), que pode ter surgido do 

mundo natural ou da própria fantasia do sujeito, mas, sobretudo, de estar manifesto 

como tal diante de si e do outro (aparecer). Funciona como uma camuflagem, ou 

maneira superficial de se apresentar publicamente, parecendo verdadeira, porém 

ocultando a essência do ser sob essa camada externa. Trata-se de um simulacro, 

entendido como objeto de imitação, que designa uma construção abstrata e 

hipotética, embora coerente: é uma edificação de mundo onde o sujeito pode se 

projetar e por meio da qual pode evoluir. Considerando os aspectos mencionados, 

moda é o conjunto atualizável dos modos de visibilidade que os seres humanos 

assumem em seu vestir com o intuito de gerenciar a aparência, mantendo-a ou 

alterando-a por meio de seus próprios corpos, dos adornos adicionados a eles e da 

atitude que integra ambos pela gestualidade, de forma a produzir sentido e assim 

interagir com o outro (GARCIA e MIRANDA, 2005: 18). 

 

O desempenho dos blogs de moda também fez com que as publicações 

tradicionais de moda adotassem o mesmo tipo de estratégia para conquistar leitores: as 

revistas começaram a utilizar formas de interatividade multiplataforma para atender às 

novas exigências desses leitores, oferecendo conteúdos exclusivos e com atualização 

sistemática das mídias digitais, a exemplo do que fazem as blogueiras. Além disso, estas 

revistas também passaram a pautar suas reportagens com base naquilo que obteve sucesso 

anteriormente nos blogs: se determinado assunto rendeu audiência num blog, com 

repercussão nas redes sociais, passou a ser comum que os mesmos temas fossem 
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abordados nas páginas da revista, demonstrando a força que os blogs têm perante essa 

fatia do público-leitor. 

Aos pouco as revistas de moda também foram se adaptando a este novo cenário, 

não apenas fazendo uso das mesmas ferramentas que as blogueiras, mas também cedendo 

espaço dentro das revistas para elas, seja em forma de entrevistas ou fotografando-as em 

eventos, ou colocando-as na capa do título como destaque do mês. Neste cenário, a 

Revista Glamour se destaca, sendo o primeiro título internacional a trazer uma blogueira 

na capa, escolhida por votação das leitoras da revista, em julho de 2013. 

A edição é emblemática não só pelas blogueiras na capa, mas porque elas foram 

escolhidas por meio de uma votação das leitoras24, realizada diretamente pelo site da 

revista.  Depois de 12 dias de votação e de 376.920 votos obtidos, as leitoras elegeram as 

blogueiras Camila Coelho (44,32%) e Camila Coutinho (29,67%) para estrelar a capa da 

edição número 16 da revista. 

Além delas, outras blogueiras também estavam na disputa e foram incluídas na 

publicação. Thássia Naves (17,58%), Lalá Rudge (5,65%) e Helena Bordon (2,78%) 

estamparam uma capa folder, dobrável, que quando montada exibia todas as cinco 

candidatas na mesma edição – duas delas na principal e as três restantes na parte interna, 

conforme mostram as Figuras 5 e 6. As fotos foram feitas pelo renomado fotógrafo J. R. 

Duran, o que reforça o investimento feito pelo título ao apostar nas celebridades da web.  

 

Figura 5: Capa dobrada 

 
Fonte: Glamour edição 16/2013 

 

                                                 
24 Conforme informação disponível em: 

<http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2013/06/camilas-coelho-e-coutinho-sao-escolhidas-

para-capa-da-glamour.html>, último acesso em 3 de janeiro de 2018. 
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Figura 6: Capa aberta 

 
Fonte: Glamour edição 16/2013 

 

Esta foi a primeira vez, mas não a última, em que as blogueiras estiveram na capa 

da revista. Houve outras seis publicações deste tipo, uma delas, inclusive, que destacou a 

blogueira internacional Chiara Ferragni. Foram capas ousadas, não só pela escolha das 

mulheres, mas também porque em algumas delas os leitores interviram, seja escolhendo 

a blogueira ou a roupa que elas usariam, ou ainda contribuindo para o processo de seleção 

da foto que estamparia a capa da publicação. O resultado é que estas mesmas blogueiras 

começaram a estrelar capas e páginas do interior de outras revistas de moda concorrentes 

da Glamour – sugerindo que esse movimento criou uma espécie de tendência no 

segmento. 

 

Figura 7:  Tássia Naves 

 
Fonte: Glamour edição 35/fevereiro de 2015 
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Figura 8: Camila Coelho 

 
Fonte: Glamour edição 49/abril de 2016 

 

Figura 9: Helena Bordon e Lala Rudge 

 
Fonte: Glamour edição54/setembro 2016 

 

Figura 10: Chiara Ferragni 

 
Fonte: Glamour edição 55/outubro de 2016 
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Figura 11: Gabriela Pugliesi, Renata Kuerten e Sabrina Sato 

 
Fonte: Glamour edição 58/janeiro de 2017 

 

Figura 12: Camila Coelho 

 
Fonte: Glamour edição 62/maio de 2017 

 

No caso da revista Glamour, percebemos também um espelhamento do modo de 

produção de notícias que essas influenciadoras costumam utilizar, com as mídias digitais 

trabalhadas de modo convergente, ou seja com as plataformas se complementando. Além 

disso, os jornalistas da Glamour têm suas redes sociais abertas a quem quiser ver suas 

publicações e se comportam nelas de forma semelhante às blogueiras, a começar pela ex-

diretora de redação, Mônica Salgado, e pela atual, Paula Merlo, como veremos adiante.  

A revista também trouxe as influenciadoras em vários momentos para o interior 

da revista. Uma vez que estas blogueiras possuem milhares de seguidores em suas mídias 

digitais, mais até que as próprias revistas de moda, aliar-se a elas faz com que haja uma 

atração dos seus seguidores para a leitura das publicações impressas. Ou seja, quem segue 

determinada blogueira é um potencial comprador de uma edição da revista em que essa 
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celebridade aparece na capa. Logo, o título usa o capital social e o prestígio da blogueira 

para, com isso, potencializar a venda de exemplares. Além disso, as publicações também 

passaram a atuar de forma mais presente nas mídias digitais. Essas transformações no 

setor influenciaram, inclusive, a linguagem utilizada por esses veículos de comunicação. 

Diante disso, podemos afirmar que as mudanças causadas pelas tecnologias 

desencadearam um impacto para o processo de produção de notícias, mostrando que se a 

revolução digital sugeria que novas mídias substituiriam as antigas, o cenário atual, da 

convergência, indica que novas e antigas mídias vão interagir de maneiras cada vez mais 

complexas. Nesse cenário, identificamos que, especificamente no caso do jornalismo de 

moda, a multicanalidade e a busca pela audiência levaram à incorporação das blogueiras 

de moda no processo de produção de notícias, e a revista Glamour não só reconheceu esse 

processo, como trouxe isso para dentro da redação e da revista. 

No próximo capítulo, vamos analisar como a Glamour incorporou as teorias da 

participação e da convergência na revista, no site e em suas redes sociais, segundo o novo 

modelo de se fazer jornalismo de moda para a chamada geração Y (millennials) e geração 

Z (centennials). Além disso, o estudo de caso mostrará também a importância que a 

revista dá a participação de seus leitores em suas matérias e como o conceito de 

convergência de mídias está sempre presente, especialmente coberturas das semanas de 

moda nacionais e internacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

Capítulo 3: Glamour em revista 

 

Este capítulo se propõe a analisar, inicialmente, o contexto em que surgiram as 

primeiras revistas de moda e do que elas tratavam, sendo um reflexo também das 

mudanças sociais na vida da mulher, que sempre se refletiram na moda. Desta forma, 

teremos a análise histórica das primeiras revistas femininas no Brasil e o cenário em que 

surgiu a Glamour, objeto de nosso estudo. Analisamos também as mudanças profissionais 

que ocorreram no jornalismo de moda, principalmente no segmento das revistas 

impressas, que sempre foram consideradas o principal meio de informação sobre moda, 

considerando a transformação também do público, na maneira de consumir informação e 

o surgimento de novos agentes neste cenário e como isto se refletiu na Glamour.  

A revista também sempre demonstrou preocupação com a participação do leitor 

de maneira direta e assertiva, seja escolhendo as capas da revista ou mesmo participando 

de eventos promovidos pela redação e integrando, inclusive, páginas na revista. Tudo 

feito por meio de votação das próprias leitoras ou sorteios, no caso de ingressos para 

eventos. 

Percebemos também um alinhamento das mídias digitais da Glamour, segundo o 

princípio da cultura da convergência, de Jenkins (2009). O resultado de todas estas ações 

se traduz em números de seguidores nas diversas plataformas utilizadas pela empresa, 

além de audiência para o site, que também possui um bom número de anunciantes. Toda 

essa multicanalidade está integrada com a versão impressa da revista, traduzindo-se 

vendas em banca, fortalecendo a marca e garantindo a perpetuação do formato impresso, 

em meio a um mercado que vem tendo seu espaço reduzido. 

Dessa forma, este capítulo tem como objetivo compreender o uso das ferramentas 

digitais pela Revista Glamour, que utiliza multiplataformas. É um modo de compreender 

como o advento das mídias digitais afetaram a produção jornalística da Glamour. Nesse 

sentido, a convergência midiática permitiu que os usuários das plataformas digitais 

interagissem com as informações transmitidas e também se tornassem agentes 

transformadores na notícia. Para realizar a investigação proposta neste capítulo, vamos 

analisar separadamente as redes sociais utilizadas pelo título. E também como ela utiliza 

suas diversas plataformas na cobertura do maior evento de moda do país, a São Paulo 

Fashion Week. 
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3.1. As revistas femininas, as mulheres e a moda  

Antes de nos debruçarmos sobre o estudo da Glamour propriamente dita, e antes 

de analisarmos o impacto das blogueiras para o processo de produção de notícias, é 

preciso retomarmos brevemente o histórico do desenvolvimento das publicações voltadas 

às mulheres no Brasil. Isso é importante para compreendermos o contexto no qual o título 

chegou ao país – o que inclui as mudanças trazidas pela tecnologia e que afetam o modo 

como o setor constrói a relação entre as publicações e os leitores. 

Embora o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, tenha sido 

fundado em 1808 (e já tardiamente), só em 1827 tivemos o primeiro periódico feminino 

no Brasil. Trata-se do “Espelho Dimantino – periódico de Política, Literatura, Bellas 

Artes, Theatro e Modas Dedicado as Senhoras Brasileiras”. Segundo Werneck (2000), o 

editorial do primeiro número afirmava que “manter as mulheres em um estado de 

estupidez pouco acima dos animais domésticos seria injusto e também prejudicial ao bem 

da humanidade”. 

Werneck diz que, no Brasil do século XIX, era raro uma mulher que soubesse ler. 

Em 1870 havia quatro milhões de mulheres e apenas 55 mil, menos de 14%, alfabetizadas 

(2000). Naquela época as mulheres viviam as mulheres viviam restritas aos afazeres 

domésticos. Segundo Hime, “quando muito, exerciam alguma atividade remunerada 

relacionada a eles – tal como cuidar de crianças, cozinhar, lavar e passar roupas” (HIME, 

2005:3). 

A segunda revista feminina foi lançada em 1831, em Recife, intitulada o Espelho 

das Brasileiras, e foi seguida de várias outras publicações do gênero, muitas vezes de 

efêmera duração. A temática era basicamente sobre moda e literatura. Na época do 

segundo império, entre 1840 e 1889, as mulheres precisavam enfeitar-se para os bailes 

seguindo a influência francesa. Por isso, as revistas passaram a ter mais páginas de moda. 

A imprensa neste período também era utilizada como instrumento de manutenção 

dessa configuração social, na qual as mulheres dependiam inteiramente dos homens, 

inclusive na aprovação das suas roupas, e isso acontecia não apenas no Brasil. De acordo 

com Laver (2014), em 1851, a defensora dos direitos das mulheres, Amélia Bloomer, foi 

à Inglaterra tentar convencer as mulheres, que nesta época viviam presas em espartilhos, 

a adotarem trajes mais livres, com vestes soltas e tendo sob a saia uma espécie de calça 

larga até o tornozelo (Figura 13), geralmente com um babado de renda na barra. O que 

provocou indignação e censura. A Punch, uma revista britânica que circulou entre 1841 



82 

 

e 1992, publicou charges ridicularizando os homens que permitissem que suas mulheres 

usassem tais roupas. 

 

O que podemos chamar de complexo das calças veio à tona. As mulheres 

estavam empenhadas, ao que parecia, em “usar as calças”, e o homem de 

meados do período vitoriano considerava tal atitude um ataque ultrajante à sua 

posição privilegiada. Punch, o espelho fiel da opinião da classe média no 

século XXI, publicou dezenas de charges enfatizando as consequências de uma 

possível revolução sexual, um mundo em que homens tímidos estavam 

totalmente submissos às suas mulheres que usavam calças. 

Como o marido, a mulher será; um vestido ele terá de usar 

Se não o fizer, rapidamente, a esposa seu Bloomer tirar. (LAVER, 2014: 182-

183) 

 

O movimento bloomer, como ficou conhecido, foi um fracasso total. Apenas 

algumas mulheres vanguardistas adotaram o traje, mas as classes altas se recusaram a 

aceitá-lo. Apenas 50 anos depois, com a popularização das bicicletas, foram criados trajes 

de ciclismo bifurcados (figura 14), que também provocaram agitação e campanhas na 

imprensa e até sermões em púlpito. Tudo em vão. As jovens continuaram a usá-los. 

 

Figura 13: Bloomer 

 

Fonte: LAVER, 2014:182 
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Figura 14: Roupa para ciclismo 

 

Fonte: LAVER, 2014:208 

 

Segundo Hime (2005), o século XX foi palco da organização feminina, em prol 

de conquistas fundamentais no campo político-social, sobretudo no Ocidente. As 

mulheres passaram a sair mais de casa e desacompanhada, o que até então não era visto 

com bons olhos pela sociedade. Ela também começa a dirigir seus próprios automóveis e 

conquista posições no mercado de trabalho, atuando ao lado dos homens. A chegada do 

cinema também contribui para agilizar a disseminação de novos costumes. 

Na moda, essa transformação social também se refletiu, pois um grande número 

de mulheres das classes médias estava começando a trabalhar como governantas, 

datilógrafas ou balconistas, e precisavam de roupas que lhes proporcionasse amplitude de 

movimentos, impossível com os antigos vestidos rodados. Em 1925, veio a explosão das 

saias curtas. Segundo Laver (2014), o arcebispo de Nápoles chegou a dizer que um 

terremoto ocorrido em Almafi devia-se à ira de Deus, contra uma saia que cobria só até 

os joelhos. 

Na década de 1920, sem dúvida “Coco” Chanel e Elsa Schiaparelli foram os 

talentos proeminentes e revolucionários para a moda feminina. Elas introduziram roupas 

funcionais para a classe trabalhadora na sociedade, simples e elegantes que fizeram ser 

admiradas e copiadas. No entanto, as tentativas de novamente “aprisionar” as mulheres 

em suas vestes ainda existiam. Segundo Laver (2014), em 1939, um repórter da Vogue 
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comentou a variedade de modelos oferecidos pelos estilistas mais importantes da época e 

acrescentou: 

 
Nada varia mais que a silhueta. Você pode ter aparência tão diferente da sua 

vizinha quanto o sol e a lua – e ambas estão certas. A única coisa que vocês 

precisam ter em comum é uma cintura fina, apertada, se necessário, por 

espartilhos muito leves com barbatanas. Não há silhueta em Paris que não se 

afine na cintura. (LAVER, 2014:248) 

 

Segundo Werneck (2000), no decorrer do século XX, muitas revistas se 

“feminizaram”, passaram a ter uma abrangência mais ampla e sutil. As mulheres que já 

trabalhavam no domínio do privado – a intimidade da casa, da família – incorporava 

novas abordagens para os temas da esfera pública, antes considerados apenas masculinos, 

como a economia e a política. 

Em 1914, foi publicada, em São Paulo, a primeira edição do jornal A Luta 

Moderna, que mais tarde viria se tornar a Revista Feminina, que chegou a vender 20 mil 

exemplares por mês e circulou até 1936. Fundada por Virgilina de Souza Salles, figura 

importante da elite paulista, a revista trazia conselhos do que era tido como 

comportamento ideal feminino. A revista abriu espaço para falar sobre questões de lutas 

como voto, combate à violência, trabalho fora do lar e ensino superior para mulheres. O 

tom predominante dos textos, no entanto, era baseado numa ótica masculina do papel da 

mulher, não por acaso, pois, segundo Werneck (2000), muitos textos assinados com 

nomes femininos eram, na verdade escritos por homens.  

Na década de 1950, a modernização do país, que começou no pós-guerra, criou 

novas necessidades de consumo. A mulher queria e precisava trabalhar fora ou ganhar 

seu próprio dinheiro. Neste período, a editora Abril lançou, em 1959, a revista primeira 

revista de moda, a Manequim, que trazia, e ainda traz, encartados moldes de roupas, 

ensinando as mulheres a costurar seus próprios vestidos ou costurá-los por encomenda.  

A revista Claudia veio em 1961 e logo se firmou como uma das mais importantes 

revistas brasileiras para a mulher. Segundo Scalzo (2016), ela veio não só para 

acompanhar a vida da mulher que estava mudando, mas também por causa do surgimento 

da indústria de eletrodomésticos. No início, não foge ao modelo tradicional com a 

publicação de novelas, artigos de moda, receitas dicas de decoração e conselhos de beleza. 

Mas, aos poucos, introduziu seções que retratam as mudanças na vida da mulher, como 

consultas jurídicas, orçamento doméstico, trabalho e sexo. 
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A Claudia também inaugurou a produção fotográfica de moda, beleza, culinária e 

decoração no Brasil. Até então essas fotos eram todas importadas. No início a revista 

também importava estas fotos, mas logo percebeu que era necessário fazer uma 

publicação mais brasileira, que retratasse o estilo, a comida e, principalmente, a mulher 

brasileira. Em 1963, a Claudia trouxe outra mudança no jornalismo feminino, com a 

jornalista e psicóloga Carmen da Silva e sua coluna “A Arte de Ser Mulher”, que quebrou 

tabus e tocou em temas como a solidão, machismo, trabalho feminino e seus problemas 

sexuais. 

Nos anos 1970, com a mulher em pleno mercado de trabalho o número de revistas 

femininas cresceu e já não tratavam suas leitoras como simples donas de casa e mães. A 

revista Nova é um exemplo desta época. Surgiram também as segmentações, com 

publicações destinadas à moda, ginástica, emagrecimento e decoração. 

O século XXI, por sua vez, apresentou um cenário diferente para o mercado 

editorial de moda. O contexto social permitia mais liberdades às mulheres, o que 

ressaltava o apelo a publicações voltadas para o público feminino. E, além disso, o 

desenvolvimento das tecnologias da informação e o advento das redes sociais modificou 

o modo de produção de conteúdos. Isso significa que os títulos deste segmento também 

passaram gradativamente a migrar para outras mídias, como televisão, rádio e internet – 

ganhando impulso sobretudo nas mídias digitais. 

Já no século XXI, em termos de vendas, as revistas femininas formam o setor mais 

importante do mercado editorial brasileiro. E sua temática não apenas veio a ocupar lugar 

de destaque nas revistas semanais como também migrou para outras mídias como a 

televisão, rádio e internet. 

Numa época em que as notícias são transmitidas em tempo real, com a existência 

de uma gama de fontes de informação disponibilizadas de forma gratuita na internet, as 

revistas precisaram desenvolver meios de se aproximar das leitoras e oferecer-lhes 

conteúdos diferenciados, muitas vezes pautados pelo próprio público consumidor. Umas 

das principais estratégias para isso é tratar o público com intimidade e para isso é preciso 

antes saber ouvi-lo. Isto é feito de diversas maneiras, seja por meio de pesquisas, tanto 

qualitativas quanto quantitativas, por comentários em nas redes sociais ou ainda por 

telefonemas, e-mails e até cartas enviadas à redação. 
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3.2. O caso Glamour 

A Glamour nasceu em 1939, nos Estados Unidos, e hoje também possui versões 

em diversos países da Europa e da Ásia, além de África do Sul e México. Atualmente, a 

Glamour possui edições em 18 países25, sendo que as últimas foram a Glamour Islândia 

e a Glamour Turquia. No Brasil, o título chegou em 2012, por meio da Editora Globo 

Condé Nast, uma joint venture entre a Editora Globo e a norte-americana Condé Nast, 

detentora também do título da Vogue. A Glamour se declara é a revista feminina que mais 

vende em bancas26 no Brasil. Também diz ser a revista número 1 da Europa27. Nos 

Estados Unidos, são mais de 2,3 milhões de exemplares vendidos por mês.  

A Glamour é também a revista feminina mais nova no Brasil, enquanto a Revista 

Cláudia existe há 57 anos e a Nova Cosmopolitan há 46 anos, por exemplo. Portanto, 

diferentemente de outras publicações do segmento, a Glamour já surgiu em território 

brasileiro após o advento das mídias digitais. Voltada principalmente para um público 

feminino, o título, que tem uma tiragem de 146,7 mil exemplares e aproximadamente 364 

mil leitores, se auto-rotula em seu mídia kit como a nova geração das revistas: 

hiperconectada, moderna e multicanal28.  

 

Figura 15: Carta da editora do midiakit 2016 

 
Fonte: Editora Globo29 

                                                 
25 A Glamour está presente nos seguintes países, em ordem alfabética: África do Sul, Alemanha, Brasil, 

Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, México, Países Baixos, 

Polônia, Reino Unido, Romênia, Rússia e Turquia. 
26 De acordo com dados do IVC, com base na média de vendas avulsas de abril a agosto de 2015, na 

comparação com as revistas Claudia, Nova, Marie Claire, Estilo de Vida e Glamour. 
27 Considerando circulação total paga de revistas femininas mensais em 2015, concorrentes da Glamour, 

nos principais países da Europa onde o título é vendido. 
28 Conforme informação disponível no link <editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>. Último 

acesso: 02 de abril de 2017. 
29 Disponível em editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>. Último acesso: 02 de abril de 2017. 
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As edições adotam uma linguagem que dialoga diretamente com o perfil de seus 

leitores, com o uso do símbolo hashtag (#), típico das redes sociais, além de expressões 

gramaticais comuns dos jovens. O “Manifesto Glamour30”, que descreve o perfil das 

leitoras, mostra como se comporta a chamada “geração Glamour”, termo usado pela 

revista ao se referir ao seu público-alvo: 

 

Eu compro. Eu gasto. Eu me mimo. Eu invisto no “high”, mas pareço “low”. 

Eu vejo o mundo pela internet. 

Eu tagueio. Eu tuíto. Eu “pino”. Eu dou “like”. Eu blogo.  Eu compartilho. Eu 

escuto. Eu sou ouvida. Eu sou VIP online. 

Eu me arrumo. Eu faço as unhas. Eu passo blush.  Eu não sou mais uma na 

multidão. 

Eu faço e aconteço. Eu sei me divertir. Eu me comunico. Eu me jogo. 

Eu sonho alto. Eu vejo as coisas pelo lado positivo. 

Eu sou o que está rolando agora. Eu sou o que vai rolar depois. Eu posso não 

ser o centro das coisas, mas eu sei o que está acontecendo. Esse é o meu estilo. 

Essa é a minha voz. Essa é a minha vez. 

Eu não vou ser ignorada.  

EU SOU A GERAÇÃO GLAMOUR!31 

 

 Em maio de 2017, com a saída de Mônica Salgado da direção da publicação, que optou 

por se dedicar a outros projetos, Paula Merlo assumiu como diretora de redação. O 

“Manifesto Glamour” continuou inalterado, mas a nova diretora escreveu seu próprio 

editorial, fazendo um resgate de tudo o que a revista construiu até então e ratificando o 

compromisso de estar em sintonia com suas leitoras.  

 

Figura 16: Carta da editora do midiakit 2017 

 
Fonte: Editora Globo32 

                                                 
30 Disponível no link <editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>. Último acesso: 02 de abril de 2017. 
31 Conforme constava no midiakit de 2016, no link <editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>. 

Último acesso: 02 de abril de 2017. 
32 Disponível em: <editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>. Acesso em 03 de janeiro de 2017. 
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Os números de audiência e o perfil dos leitores também foram atualizados, 

conforme demonstram os Quadros 3 e 4. 

 

Quadro 3: Perfil de audiência 

Perfil de Audiência Midiakit 2016 Midiakit 2017 

Número de leitores33 363 mil 400 mil 

Vendas 146,7 mil exemplares34 130 mil exemplares 

Circulação paga 87,2 mil 67,2 mil 

Avulsas 60% 60% 

Assinatura 40% 40% 

Fonte: Editora Globo35 

 
 

Quadro 4: Poder de compra 

Leitoras Midiakit 201636 Midiakit 201737 

Se interessam por moda 40% 34% 

Utilizam maquiagem 89% 86% 

Costumas fazer compras em Shopping Centers 50% 67% 

Viajaram para o Brasil ou exterior nos últimos 12 meses 37% 61% 

Fonte: Editora Globo38 

 

Não apenas pelo midiakit, mas pelo conteúdo da revista é perceptível que ela está 

atenta às pesquisas39 de mercado e conhece bem seu público-alvo, que idade elas têm, do 

que gostam e o que compram. Tudo isso é fundamental para definir as pautas da revista, 

a linguagem utilizada e até mesmo questões de design, conforme constatamos a partir das 

entrevistas realizadas com Mônica Salgado, Maiara Camargo e Paula Merlo.  

                                                 
33 Fonte: Ipsos – Estudos Marplan/EGM – Média 1º semestre/15 –  9 Mercados (Filtro: Ambos, 10+/anos) 

*Projeção Brasil calculada pela Editora Globo com base nos estudos Marplan – 9 mercados e IVC (Média 

1º semestre/15)  
34 IVC – Média Jan a Jun/15 
35 Disponível em: <editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>, último acesso: 02 de janeiro de 2018. 
36 Fonte: Ipsos – Estudos Marplan/EGM – Média 1º semestre/15 –  9 Mercados (Filtro: Mulheres, 18+/anos) 

* Revistas femininas consideradas: Estilo e Cosmopolitan Nova 
37 Fonte: Target Group Index (Ago/15 - Jun/16) 
38 Disponível em: <editora.globo.com/midiakit/gl/midiakit_gl.pdf>, último acesso: 02 de janeiro de 2018. 
39 Conforme informação disponível no link: http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Carreira-e-

dinheiro/noticia/2017/11/pesquisa-revela-o-comportamento-de-consumo-dos-millennials.html. Último 

acesso: 02 de janeiro de 2018. 
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Em relação ao perfil das leitoras, este mesmo midiakit indica suas leitoras se 

interessam por moda. De forma que a revista assume uma abordagem de tornar a moda 

acessível a essas mulheres, oferecendo editoriais com peças variadas, de diferentes estilos 

e preços. O título o faz utilizando desde peças das chamadas fast-fashion como de grifes 

nacionais e importadas. Além dos editoriais e matérias, a moda está presente em pelo 

menos mais três seções da revista: “Glamourices”, que mostra os certos & errados de 

moda; “hot, hot”, as notícias/lançamentos/tendências do mês sob a ótica Glamour e o 

“Top Moda”, uma espécie de guia didático de como seguir as tendências. 

A Glamour também identificou, por meio de pesquisas que suas leitoras eram 

hiperconectadas, possuíam celular, tablet e computador. Por isso, o título também é 

acessado em aplicativo, no site e nas redes sociais de maneira convergente, mas sem 

perder as características de cada canal. Segundo Scalzo (2016), é preciso respeitar a 

vocação de cada meio. “Não adianta reproduzir os recursos da internet ou da TV em papel, 

assim como não dá para fazer uma revista de papel no vídeo ou na tela do computador” 

(SCALZO, 2016:40). A publicação aposta no que essencialmente cada plataforma é, 

mesmo que os formatos conversem entre si, convergindo com a ideia destacada pela obra 

de Scalzo. Outro ponto que, segundo a autora (2016), diferencia uma revista de outros 

meios de comunicação impressa é o seu formato.  

 

Ela (a revista) é fácil de carregar, de guardar, de colocar em uma 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. Dá para 

imaginar um jeito melhor de fornecer dicas de decoração ou de mostrar o novo 

desenho de um carro, por exemplo? (SCALZO, 2016:39). 

 

Além de ter estas características, o formato da Glamour também é prático, pois 

tem um tamanho que cabe na bolsa das mulheres. Ela mede 17 x 22,5 cm, um modelo que 

já é bastante utilizado, e com sucesso, na Europa. Segundo Scalzo (2016), na Itália, 

quando a revista Glamour mudou para esse formato menor, ela passou de 140 mil 

exemplares para 250 mil exemplares vendidos por mês – resultado atribuído 

exclusivamente à mudança do formato, de acordo com a autora. Na Espanha, quando esse 

mesmo tamanho foi lançado, o título chegou a vender 386 páginas de publicidade. A 

editora de redação espanhola escreveu, em seu primeiro editorial, que a revista seria uma 

espécie de talismã, pequena e jeitosa, que poderia ser levada para todos os lugares. 
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Quando a Glamour chegou ao Brasil, esse modelo de revista já era popular no 

país, inaugurado por uma concorrente direta, com a mesma proposta e mesmo público-

alvo. Tratava-se da revista Gloss, título da Editora Abril que circulou entre outubro de 

2007 e agosto de 2013. Segundo Mônica Salgado (que foi diretora de redação da Glamour 

entre abril de 2012, até abril de 2017), a Abril lançou a Gloss porque não conseguiu trazer 

a Glamour para o país. 

 

A Abril estava negociando naquela época para trazer a Glamour para o seu 

portfólio, mas não conseguiu sei lá por que razão, então eles criaram a Gloss à 

imagem e semelhança da Glamour. Era muito assim baseado na Glamour, ela 

era uma Glamour voltada para um público um pouco mais popular, era um 

veículo um pouco mais popular e aí, quando a gente chegou eles sobreviveram 

mais o quê?, um ano, e depois não conseguiram mais. Uma pena, não é isso 

que a gente deseja, mas assim, nesse caso específico é uma história muito 

particular. Eles foram criados para emular um título. Quando o título chega, 

oficial, com a bandeira oficial no país... difícil, né. Ou você se segura muito ou 

você morre. (SALGADO, 2016). 

 

A liderança da equipe Glamour, durante cinco anos, esteve a cargo de Mônica 

Salgado, jornalista que antes já havia passado por outras revistas femininas importantes 

como Elle e Vogue. Seu estilo sempre foi o hiperconectado, presente nas redes sociais e 

colocando-se próxima à leitora. Essas características também fariam com que o título 

criasse uma identificação com o público a partir do momento em que os profissionais 

envolvidos no processo de produção de notícia também se expusessem nas mídias 

digitais, mostrando às leitoras quem eram os responsáveis pela produção da revista. 

Desta forma, a Glamour Brasil saiu à semelhança da sua diretora, alguém que se 

reconhece na chamada “Geração Y” ou “Millennials”, como são chamados os nascidos 

entre os anos 1980 e 2000, inquietos e ultra-conectados. De acordo com Salgado, neste 

processo “Foi tão natural eu colocar a minha alma, eu colocar a minha visão de mundo, 

eu colocar ali as minhas coisas, as minhas angústias, as minhas alegrias na revista, e essa 

conexão foi se formando de um jeito muito natural” (2016).  

Esse modelo de operação foi utilizar a internet como aliada, fazendo com que o 

impresso acompanhasse de maneira complementar o conteúdo disponível online e, juntos, 

oferecem um conteúdo muito mais completo. Desta forma, a revista mostrou-se 

interessante o suficiente para fazer com que os leitores a comprassem, mesmo que 

também acompanhassem o conteúdo exclusivo do site. A Glamour conseguiu fazer com 

que as leitoras quisessem a revista para ler, folhear, guardar, conquistando sua fidelidade, 
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não só pelo conteúdo, mas também pela maneira que o leitor participa da revista, como 

veremos mais adiante. 

 

3.3. A cultura da participação  

A partir da compreensão de como a Glamour está ligada a um contexto de 

conectividade – o que inclui a importância das blogueiras no processo de produção 

jornalística, conforme discutido anteriormente no capítulo 2 – podemos analisar, agora, 

como o título contribuiu para a construção de uma cultura de interação entre leitor e 

produtor de notícia/o próprio veículo.  

É importante frisar que o desenvolvimento e a popularização das redes sociais 

contribuíram também para as alterações na produção de conteúdo jornalístico, em um 

momento em que os leitores estão mais participativos. Isso tem contribuído também para 

uma flexibilização das fronteiras entre os produtores de notícia e sua audiência no 

processo de comunicação, de forma que as empresas jornalísticas têm investido mais no 

uso de plataformas e interfaces, estimulando a participação do público e, até, dependendo 

dessa interatividade, seja em comentários ou apenas em número de seguidores em suas 

redes sociais. Esse dado também mostra o alcance de influência da revista e, portanto, se 

reflete em poder de propaganda.  

De acordo com Shirky (2011), é possível afirmar que a conectividade digital faz 

parte de um processo contemporâneo de socialização, pelo qual os indivíduos buscam 

meios de interagir entre si por intermédio de plataformas midiáticas. Nesse contexto, 

segundo o autor, “queremos estar conectados uns aos outros, um desejo que a televisão, 

enquanto substituto social, elimina, mas que o uso da mídia social, na verdade, ativa” 

(2011:18).  

Interessante notar que a análise de Shirky indica que as redes sociais, de uma 

forma particular, seguem numa direção oposta àquela tomada pela televisão: ao invés de 

isolar os indivíduos em suas casas, essas ferramentas de comunicação via web têm 

permitido que as pessoas mantenham canais amplos de comunicação com outros usuários 

que, muitas vezes, nunca se viram pessoalmente. Isso contribui para a criação da chamada 

cultura de participação. “Desde a sua introdução a web 2.0 tornou-se a lógica cultural 

para o comércio eletrônico, com uma série de práticas empresariais que buscam captar e 

explorar a cultura participativa”. (JENKINS, GREEN E FORD, 2014:79) 

Neste sentido, percebemos que Glamour mentem uma aproximação com seus 

leitores, isto é feito na linguagem utilizada pela revista, no uso de certas hashtags nas 
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redes sociais, nas votações que promove para que o leitor decida determinados conteúdos 

da revista e até no sorteio de convites para festas e eventos promovidos pela revista. Uma 

das hashtags mais fortes e frequentes é o #glamournaestrada, em que a revista viaja o 

Brasil levando a redação para mais perto dos leitores e promove palestra e eventos, com 

música, drinks e bate-papo. 

O modo pelo qual a Glamour articula a edição impressa com as mídias digitais 

parece ter contribuído para a construção de um cenário de aproximação entre o título e as 

leitoras, que vai além dos comentários nas reportagens – como se vê com frequência em 

veículos online. A publicação passou a utilizar sistematicamente algumas ferramentas das 

mídias digitais para construir essa cultura de participação, como por exemplo o uso 

frequente de hashtags. Como exemplo, a podemos destacar que uma das mais utilizadas 

é a hashtag #glamournaestrada, empregada quando os profissionais da redação viajam o 

Brasil em coberturas e acabam mostrando o cotidiano da redação ao público – o que inclui 

a realização de palestras e eventos culturais. 

Para melhor ilustrar essa cultura de interatividade criada pelas ações da revista, 

podemos analisar alguns exemplos práticos; há seções nas quais o empenho para se 

construir a participação é mais evidente, enquanto determinados editoriais foram escritos 

com o uso de uma linguagem que sugere intimidade e algumas capas foram selecionadas 

a partir de um processo de escolha do público. Foi o que ocorreu com a capa da atriz 

Giovanna Antonelli (edição 26/maio de 2014), em que as leitoras puderam opinar sobre 

a produção de moda antes mesmo que a fotos fossem realizadas, indicando as roupas, 

poses e penteados. Em outro momento, com a blogueira Tássia Naves (edição 

35/fevereiro de 2015), o título indicou duas fotos às leitoras, que puderam escolher qual 

deveria ser publicada no título impresso. Esse é um exemplo do modelo, citado por 

Jenkins, Green e Ford (2014), de como as indústrias de mídia buscam prolongar o 

engajamento do público no intuito de expandir os pontos de contato com a marca. 

 

A rápida expansão da cultura participativa é um desafio contínuo: as 

comunidades crescem mais rápido do que sua capacidade de socializar suas 

normas e expectativas, e essa escala acelerada dificulta a manutenção da 

intimidade e da coerência das formas anteriores de cultura participativa. 

(JENKINS, GREEN E FORD, 2014:220) 

 

Já na edição de janeiro de 2014, o editorial escrito por Mônica Salgado abordou o 

tema “promessas de Ano Novo”. Para motivar não só suas leitoras a cumprirem 

promessas, mas também sua própria equipe, a diretora de redação lançou um desafio: dez 
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pessoas da equipe da revista disseram uma coisa que sempre tiveram vontade de aprender; 

os três mais votados pelo site teriam todo o mês de fevereiro para colocar o projeto em 

prática, com posts no próprio site e nas redes sociais para que os leitores acompanhassem 

todo o processo. Dentre os projetos estavam aulas de culinária, dança e treinos para correr 

uma meia maratona. A decisão do que seria feito pela equipe da redação foi colocada na 

mão dos leitores, isso também implicara em que tipo de conteúdo estaria sendo produzido 

nos vídeos e post produzidos pela Glamour sobre o assunto. O que consistiu mais uma 

vez em, de fato, o leitor escolher algo que queria da revista. 

 
Uma mídia flexível, barata e inclusiva nos oferece agora oportunidades de 

fazer todo tipo de coisas que não fazíamos antes. No mundo da mídia éramos 

como crianças sentadas quietas nas margens de um círculo e consumindo o que 

quer que os adultos, no centro do círculo, produzissem. Isso criou um mundo 

no qual muitos tipos de comunicação, pública e privada, estão de alguma forma 

à disposição de todos. (SHIRKY, 2011:61) 

 

Um outro exemplo dessa aproximação com o leitor é a seção “Comunidade 

Glamour”, que oferece a oportunidade para as leitoras estrearem no interior da revista, 

como já ocorria com as blogueiras. Para fazer parte desta seção, as leitoras preenchem 

um formulário no site, enviam suas fotos do look do dia e as outras leitoras votam. As 

enquetes com a batalha de looks acontecem sempre às segundas-feiras. Ao final, os quatro 

looks vencedores do mês aparecem na versão impressa da revista com seus respectivos 

porcentuais de votação, conforme mostra a Figura 17. Ou seja, o título possui um espaço 

destinado a exibir imagens de pessoas comuns, e não celebridades, que voluntariamente 

enviam suas fotos para a apreciação de outras leitoras. 

 

Figura 17: Comunidade Glamour 

 
Fonte: Revista Glamour edição 62/maio de 2017 
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Essa seção específica da revista também ilustra os argumentos de Shirky, para 

quem a participação implica tomar parte da ação, ou seja, agir como se sua presença de 

alguma forma fosse relevante (2011: 25). Ou seja, o autor sugere que participantes não 

são meros expectadores: eles são sujeitos ativos do processo de produção de notícia – 

independentemente do quanto essa participação é realmente relevante. Nesse aspecto, a 

revista Glamour, por meio dos exemplos utilizados anteriormente, busca formas de 

conquistar os leitores a partir do momento em que há oportunidades de figurar nas páginas 

da revista e também. Isso constrói, inclusive, uma sensação de pertencimento ou 

identidade, que pode se converter em engajamento nas redes sociais, audiência e venda 

em bancas. 

O autor utiliza uma analogia para explicar esse processo. De acordo com Shirky, 

 

A mídia é na verdade como um triatlo, com três enfoques diferentes: as pessoas 

gostam de consumir, mas também gostam de produzir e de compartilhar. 

Sempre gostamos dessas três atividades, mas até há pouco tempo a mídia 

tradicional premiava apenas uma delas. (SHIRKY 2011: 25). 

 

Essa constatação do autor também foi percebida a partir da entrevista realizada 

com Mônica Salgado, que corrobora a visão que o jornalismo transmídia depende do 

engajamento do público-leitor. 

 

Eu acho que num mundo como o nosso, as coisas não fazem mais sentido se 

você não engaja o seu leitor. Sua leitora tem que se sentir parte do seu universo, 

senão ela não vai consumir o seu produto, ela não vai se sentir representada 

ali. Então acho que foi uma sacada que a gente teve desde o começo, assim: a 

importância de ter o leitor não só consumindo, mas interagindo, participando, 

opinando, se sentindo ouvido. Então acho que a capa das blogueiras é isso, eu 

acho que a gente ter... Se você pegar a edição de abril, você vai ver que foram 

quatro capas, e na matéria do prêmio a gente tem uma leitora, que é a Joice. 

Ela ganhou o prêmio de leitora do ano, no meio de um monte de gente e tal. 

Então isso é a prova do quanto a gente, enfim, respeita, gosta e quer ter elas 

por perto, participando da nossa vida. E não consigo imaginar fazer revista 

hoje em dia de um jeito diferente. Não consigo. Acho que o único caminho. 

(SALGADO, 2016). 

 

3.4. Anatomia de uma revista 

 Segundo Scalzo (2012), não existe revista sem trabalho em equipe e é por isso que 

as redações, que antes eram divididas em saletas, estão derrubando as barreiras e tendo 

cada vez mais áreas comuns. Outra necessidade importante que Scalzo também aponta é 

sair às ruas e realmente ter contato com o leitor para saber, de fato, o que ele quer. Assim, 

as reuniões de pauta podem se basear mais em fatos (o que o leitor quer) e menos em 
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ideias pré-concebidas. Na Glamour, segundo Salgado, a equipe da redação já sabe, de 

certa forma, qual vai ser o tema da edição, pois existe uma sazonalidade e uma 

previsibilidade nesse sentido. Quando não há temas sazonais a editora comunica qual será 

a temática da edição. E dentro disso, as reuniões acontecem. 

 

Eu comunico: ‘gente, edição de julho vai ser uma edição de social mídia, então 

quero que vocês já pensem em algumas coisas relativas a isso’. E aí eles 

mandam as pautas para mim e pra Bruna, que é a redatora-chefe. Então, às 

vezes eu compilo, às vezes a Bruna compila. Ultimamente a Bruna tem 

compilado. Ela compila todas essas pautas de todo mundo, faz uma única 

pauta, ou seja, ela elimina o que ela acha que não é pertinente para aquele mês, 

porque ela já sabe como eu penso também, e aí ela me apresenta a pauta, eu 

dou mais uma olhada nessa pauta e a gente faz uma grande reunião para 

discutir. Aí nessa reunião tem coisas que já estão fechadas e tem algumas 

coisas que estão abertas. E aí a gente vai... ‘essas que estão abertas, gente vocês 

preferem essa ou essa matéria?’ Aí começa ali uma discussão. (SALGADO, 

2016). 

 

Diversas seções e matérias da Glamour demonstram as inovações que a revista 

procura fazer em relação às outras publicações femininas. Sempre tendo em mente que 

sua leitora é hiperconectada, a revista procura não só utilizar diversos canais para alcançar 

seu público, mas também os incita a participarem ativamente da revista. Analisaremos, 

assim, algumas matérias publicadas pela Glamour, que estão em consonância com esses 

critérios. 

Em outro esforço para construir essa cultura de participação, a Glamour passou a 

se referir aos seus leitores como a Geração Glamour. Esse título acabou dando origem ao 

nome de uma premiação anual que a publicação criou em 2015. O prêmio tem como 

objetivo eleger os talentos da nova geração de mulheres, que se destacaram no ano 

anterior, cada uma na sua área de atuação, como por exemplo: empresária, designer de 

moda, atriz ou blogueira. Não existem categorias fixas, a ideia é premiar as mulheres de 

destaque e, depois, explicar o porquê. As leitoras também são incluídas. A cada ano uma 

delas é eleita pela redação da revista. O critério definido para a escolha desta leitora que 

será premiada é quem mais esteve presente nas redes sociais da revista, interagindo, 

interagindo, enviando sugestões de pauta, indo a eventos promovidos pela revista e até 

mesmo fazendo visitas à redação. 

A Glamour possui também uma seção chamada “Foi você quem disse”, feita com 

a participação do leitor. Nela, a revista publica algumas opiniões de leitores sobre a capa 

ou matérias presentes na edição anterior da revista. Também é onde são publicadas as 

fotos de “Onde estive com minha Glamour”, as quais são enviadas pelos leitores, das mais 
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diversas partes do mundo, mostrando que estão sempre levando a leitura da revista em 

suas viagens, momentos de lazer, ou mesmo na espera em aeroportos.  

O espaço também é usado quando a Glamour quer publicar alguma novidade ou 

mesmo um erramos, da revista. Foi o que aconteceu quando, em dezembro de 2015 o seu 

site foi reformulado. O lançamento também foi marcado com a gravação de um vídeo40 

coreografado, no qual toda a redação participou, cantando e dançando ao som de “What 

a feeling”. 

Em janeiro de 2016, a revista publicou uma errata por causa da “Carta da Moni” 

de dezembro de 2015. Intitulada “Por um 2016 com mais opinião”, a diretora reuniu frases 

de diversos jornalistas e colaboradores da revista. Uma delas, da Kariny Gravitol, então 

produtora-executiva da revista, dizia “Não é ok ser gorda. Não é possível se sentir bem 

com obesidade (...)”. A primeira frase desagradou alguns leitores e, por conta disso, a 

editora utilizou o espaço para fazer o “mea culpa” da revista e explicar o contexto em que 

a frase foi dita. A produtora em questão sofria com a obesidade e precisou fazer uma 

cirurgia bariátrica, não por questões estéticas, mas sim de saúde. A revista reiterou o 

pedido de desculpas e deixou claro ser a favor da diversidade e do respeito ao que cada 

uma acredita ser o melhor para si. O caso mostra que a revista está atenta às reações de 

suas leitoras e sabe que é preciso reconhecer erros e desculpar-se para que a reação do 

público não venha a impactar negativamente a imagem da revista. 

 

Da mesma forma, a participação ligada em rede também força as empresas de 

mídia e as marcas a ser mais compreensivas com seus públicos. As 

comunidades ligadas em rede podem “convocar” as empresas que elas 

percebem que estão agindo contra os interesses da comunidade, e seu acesso a 

ferramentas de mobilização e de publicidade significa que elas podem 

provocar algum dano real. (JENKINS, GREEN E FORD, 2014:220) 

 

 Algumas vezes a revista também lança campanhas que são divulgadas primeiro 

na revista para depois irem para o site. São notícias que a própria revista produz e, 

portanto, pode controlar. E assim como fez um filme em curta-metragem para o 

lançamento do site. Anteriormente, em 2014, também produziu um mini reality show para 

que as leitoras tivessem acesso aos bastidores da revista. Desta forma, o processo de 

produção da edição de dezembro de 2014 foi o pano de fundo para uma minissérie em 

                                                 
40 Conforme informação disponível em: http://revistaglamour.globo.com/TV-

Glamour/noticia/2015/12/clipe-glamour-what-feeling.html, último acesso em 4 de janeiro de 2018. 
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que a atriz da capa perdeu um voo, o look que atrasou a chegada e todo o burburinho de 

uma equipe de aproximadamente 40 pessoas envolvidas na preparação da revista. 

Em setembro de 2014 a revista que sempre usou muitas hashtags em suas redes 

sociais resolveu familiarizar as suas leitoras com os significados de algumas usadas tanto 

pela própria revista quanto por algumas celebridades. Desta forma, as leitoras menos 

familiarizadas com a linguagem utilizada nas redes sociais conectam-se aos termos já 

adotados pela revista. Um exemplo de hashtag ensinada na matéria foi a #ootd, que 

significa outfit of the day, ou seja, o famoso look do dia, se for á noite usa-se #ootn. 

Na edição de agosto de 2017, a revista trouxe uma matéria falando sobre a geração 

millenial, da qual suas leitoras fazem parte. Mais do que explicar um conceito geral, ela 

entendeu que mesmo dentro de uma mesma faixa etária, crescendo sob influências 

comuns, as mulheres têm estilos diferentes. Ela trazia então seis tipos de perfil, se acordo 

com o estilo de algumas celebridades, o que elas vestem, como se comportam e que 

lugares costumam frequentar. É o novo teste de personalidade, no qual cada leitora 

procura o que mais se encaixa no seu perfil e também identifica o das amigas. 

Já em novembro, também de 2017, a matéria intitulada “O poder das hashtags no 

mundo real” falou sobre o hashtivism, o ativismo digital que ultrapassa as fronteiras 

virtuais e faz a diferença. Além de relembrar algumas das campanhas virtuais mais 

emblemáticas como “#prayformariana” e “#prayforchape”, a matéria mostrou as hashtags 

como uma tentativa de sensibilizar o lado humano das pessoas e convocou suas leitoras 

para que agissem de acordo com o espírito humanitário e engajar-se em alguma causa. 

Segundo Kotler (2012), as pessoas se importam mais com as empresas que se importam 

com elas. E o novo marketing 3.0 é a fase na qual as empresas mudam a abordagem 

centrada no consumidor para a centrada no ser humano. Conclamar os leitores a causas 

sociais é um meio de se conectar com o público. 

O “empoderamento” feminino, assunto cada vez mais em evidência na mídia, 

também é abordado pela revista. E a mesma edição teve o artigo editorial falando sobre 

uma conferência com as 18 editoras Glamour no mundo, da qual Paula Merlo participou, 

que entre outros assuntos discutiu a missão do título da revista. Nasceu assim a 68ª edição 

da Glamour Brasil “powered by woman”, com imagens e textos produzidos só por 

mulheres. A capa traz Ana Hickman vestindo uma camiseta produzida e comercializada 

pela grife Amaro, em uma parceria com a Glamour. São duas versões da t-shirt branca 

com os dizeres: “Todo Poder às Garotas” e “Imagina Juntas”. 
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Figura 18: Capa Girl Power 

 
Fonte: Revista Glamour edição 68/novembro de 2017 

 

Nas edições de dezembro, a revista costuma publicar uma seção com as mulheres 

consideradas mais bem-vestidas do ano, entre celebridades nacionais e internacionais. 

Cada uma delas foi escolhida por meio de votação das leitoras no site da revista, 

escolhendo as chamadas “musas Glam”. A seção vem com alguns looks dessas mulheres, 

usados ao longo do ano e o percentual de votação que cada uma delas teve. 

 

3.5. A moda segundo a Glamour 

A Glamour faz editoriais de moda, com produção de cabelo, maquiagem, 

locações, temas conceituais e grifes selecionadas pelos produtores de moda da revista. 

Isto não é feito de maneira muito diferente das outras publicações femininas, portanto, 

não é isso que a diferencia das demais. No entanto, a publicação entende que o apreço 

por moda das suas leitoras vai além de apreciar os ensaios fotográficos, elas querem que 

se identificar com a revista, que ela mostre os bastidores e desvende os segredos da moda. 

Elas querem saber o que está em alta, o que saiu de moda, mas também o que as blogueiras 

que elas acompanham usam, como é o seu dia a dia, seus closets e até as experiências da 

equipe da redação. Tudo isso em uma linguagem jovem, descolada e cheia de gírias, que 

representam códigos de identificação, que remetem às tribos urbanas das quais fazem 

parte.  

Segundo Medina (1978:44), “a tendência marcante da comunicação de massa em 

desenvolver as mensagens não no universo particular que cada um tem, mas no que cada 

um tem a ver com outros homens leva à interação/produção”. No universo de símbolos 
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comuns que formam este universo estão as relações culturais, os estilos e conteúdos das 

sociedades, grupos e culturas particulares. 

No caso da Glamour, algumas seções sobre moda partem de ícones de beleza e 

estilo para alcançar um público específico: as mulheres que se inspiram no estilo de 

determinadas influenciadoras e querem imitá-las. Um exemplo de como a revista 

identifica esse interesse das leitoras e traduz isso em matéria de moda é a seção “Anatomia 

de um look páh” (Figura 19), uma coluna sem periodicidade regular que mostra o look de 

uma celebridade e oferece opções de roupas e acessórios similares para que as leitoras 

possam se vestir igual. A proposta de mesclar itens de preços diversos é colocada em 

prática aqui e as pessoas a serem imitadas são sempre ícones fashion nacionais ou 

internacionais. Na edição de outubro de 2015, a revista trouxe também uma matéria com 

“10 dicas para virar uma autêntica fashionista”, com tendências traduzidas em 10 itens, 

dizendo que uma autêntica fashionista seria íntima de pelo menos oito deles, além de 

mostrar como usar os itens. Novamente, podemos argumentar que essa reportagem 

contribuiu para o cenário de participação identificado por Shirky (2011), inclusive porque 

propõe que qualquer leitora, se bem orientada, pode se transformar numa influenciadora. 

 

Figura 19: Anatomia de um look páh 

 
Fonte: Revista Glamour edição 55/outubro de 2016 

 

E uma vez que matérias com fashionistas e blogueiras repercutiram positivamente 

– isso pode ser comprovado na seção cartas à redação e nos comentários das redes sociais 

-  a revista vai além e adentra um pouco mais na intimidade de algumas influenciadoras, 

por exemplo mostrando o seu closet. Esporadicamente algumas matérias mostraram a 
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casa de alguma influenciadora. É um estímulo ao aspiracional de suas leitoras, que as 

leva, posteriormente ao consumo. Segundo Canclini (2015), o consumo é um processo 

em que os desejos se transformam em demandas e em atos socialmente regulados.   

Dessa forma, em agosto de 2014, a seção “por dentro do closet” adentrou a 

residência da jornalista e blogueira Paula Martins, mostrando algumas de suas peças, seu 

estilo e a organização do closet. Em setembro de 2014 foi a vez da Camila Coutinho e 

sua coleção de sapatos e as grifes que dominam seu guarda-roupas. Em dezembro de 2014 

foi o da Chris Pitanguy. Em março de 2015, o da Camila Klein e assim por diante. Os 

closets, enquanto espaços físicos, parecem um pouco iguais. Todos bastante espaçosos, 

repletos de roupas e com imensas prateleiras para bolsas e sapatos. É o aspiracional de 

muitas mulheres sendo estampado nas revistas. No entanto, a diversidade fica por conta 

do estilo de roupa de cada uma, que é diferente, e é essa diversidade que também existe 

em cada uma das leitoras e a revista quer mostrar que veste vários estilos.  

Como já foi discutido anteriormente, as blogueiras ultrapassaram várias fronteiras 

profissionais na moda, primeiro no jornalismo, depois ocupando o posto de celebridades, 

modelos de campanhas de algumas marcas e até de design de coleção. Algumas delas, 

como Lala Rudge, Tássia Naves e Camila Coelho, assinaram coleções para grandes 

varejistas como C&A e Riachuelo. A Revista Glamour, como revista de moda e parceira 

das blogueiras, não se furtou de noticiar essas coleções em suas páginas, com uma seleção 

das suas peças favoritas, escolhidas pelas editoras e produtoras de moda da revista. Além 

disso, pelas redes sociais todos os lançamentos foram noticiados. O que demonstra uma 

relação próxima entre a publicação e o trabalho das blogueiras em um aspecto mais 

amplo, e não apenas circunscrito às suas redes sociais. 

Na edição de janeiro de 2013, a matéria “Assistente da Anna Wintour”, contou 

como foi a experiência da jornalista Luciana Valim como assistente de moda na Vogue 

americana. Toda mulher que gosta de moda e assistiu ao filme “O Diabo veste Prada” 

tinha a curiosidade de saber até que ponto o filme era real em relação à diretora americana 

e como é verdadeiramente o bastidor da mais famosa revista de moda. E, claro, se existe 

mesmo aquele acervo do qual se pode levar grifes para casa. A resposta é sim. A matéria 

conta tudo com detalhes, desvendando todos os mitos e verdades. 

Na edição de agosto de 2014, a revista fez uma matéria com as novas caras do 

design de moda nacional. Estilistas que utilizam suas redes sociais e são elas mesmas as 

caras de suas grifes. A matéria trazia um perfil das estilistas Carina Duek (Carina Duek), 

Helô Rocha (Têca), Giuliana Romano (Giuliana Romano), Lolitta Hannud (Lolitta) e 
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Andrea Viera Baptista (Pat Pat’s). Algumas delas ainda nem se apresentavam no SPFW 

e só depois fizeram parcerias em coleções assinadas para a C&A e Riachuelo. Aparecer 

na Glamour mostrando o estilo de cada marca ajudou o público mais popular a se 

familiarizar com as griffes para reconhece-los mais tarde nas lojas. 

Em abril de 2016, a diretora de moda, Adriana Bechara, assinou uma matéria 

respondendo às principais perguntas que já lhe fizeram sobre trabalhar em uma revista de 

moda. A inspiração, veio da versão americana da Glamour, que revelava para as leitoras 

um pouco dos bastidores do cenário fashion. Bechara, então, resolveu fazer uma versão 

brasileira e responder a seis perguntas. Uma delas (por que a roupa desfilada leva seis 

meses para chegar às lojas), antecipava uma mudança que viria a seguir no cenário da 

moda. A questão é que a maneira de se fazer e distribuir moda mudou com a tecnologia 

e, principalmente, com a internet. Se antes os desfiles eram restritos à imprensa 

especializada, que tinha o controle das informações, hoje é um espetáculo transmitido ao 

vivo e instantaneamente pelas redes sociais. O que faz com que o varejo popular copie 

imediatamente as tendências e suas roupas cheguem às vitrines muito antes do que a 

própria grife consegue fornecer para o mercado. 

 

Todas as atividades têm o próprio ritmo ou velocidade. Algumas são rápidas e 

outras lentas. O modelo do negócio predominante na indústria da moda, 

voltado para o mercado de massa e a produção e venda de roupas baratas e 

homogeneizadas, em quantidade cada vez maior, baseia-se na rapidez 

(FLETCHER e GROSE, 2011:124). 

 

De forma que em 2017 o calendário dos desfiles do SPFW foi alterado para que 

os desfiles acontecessem e as roupas também já estivessem disponíveis para venda. É o 

"see now, buy now”, tendência internacional, a qual alguns grandes nomes do cenário da 

moda nacional se recusaram a acatar. O resultado se traduziu em duas edições (primavera-

verão e outono-inverno) de semanas da moda descentralizadas, com perceptível redução 

de marcas importantes e corredores vazios na no prédio da Bienal. São curiosidades como 

esta que os leitores têm e a revista traduz em uma linguagem acessível. Segundo Scalzo 

(2016), muitas revistas estão essencialmente especializadas e, por isso correm o risco de 

começar a se comunicar em linguagem cifrada. Uma revista de moda, por exemplo, pode 

adotar termos que os leitores não dominam e que sejam usados somente entre os que 

circulam no chamado “mundo fashion”. Percebemos, no entanto, a preocupação da 

Glamour em usar uma linguagem decodificada. 
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Como a cobertura da São Paulo Fashion Week é feita toda online, não resta muito 

para a edição impressa, que só é publicada um mês depois do evento. O que a revista 

publica são pinceladas das principais tendências, principalmente das semanas de moda 

internacionais, que aí sim entram com mais destaque. Mas também são apenas 

fragmentos, traduzidos para a moda do dia a dia da brasileira. 

 

Não adianta, por exemplo, uma revista feminina mensal noticiar (apenas 

noticiar, ressalte-se) determinado desfile de moda, pois ele, certamente, já terá 

recebido farta cobertura da imprensa diária logo no dia seguinte – ou no mesmo 

dia – de sua realização. Se essa notícia é relevante para suas leitoras, a revista 

terá que encontrar uma forma de publicá-la sob um enfoque que ninguém ainda 

deu (complementada, analisada, interpretada, bem fotografada (SCALZO, 

2012:65). 

 

Em outubro de 2017, foi feita a matéria “#job do dia” inspirada no livro de Glória 

Kalil, na época recém-lançado, Chic Profissional, que indica as roupas mais adequadas a 

cada estilo de empresa. “O guarda-roupa de trabalho não é igual ao guarda-roupa de lazer 

nem é igual ao social; é um guarda-roupa à parte. Isso mesmo, ele não deve ser fashion, 

como podem ser suas produções sociais, nem relax, como serão as roupas de lazer” 

(KALIL, 2017:58). A melhor maneira que a revista encontrou de traduzir as regras de 

bem vestir no mercado de trabalho atual foi mostrando como cinco mulheres - todas 

trabalhando com moda, desde fotógrafas até diretoras das assessorias de imprensa de 

moda mais importantes de São Paulo - se vestem e que acessórios costumam usar para 

dar aquele “up” no look mantendo o dress code adequado. 

É perceptível a mudança da revista em alguns aspectos depois que a nova diretora 

de redação assumiu, de postura e posicionamento. No editorial, da edição de outubro de 

2017, na carta da editora, Paula Merlo diz que a revista não tem que ter a cara dela, pois 

ela é de todos. Já a Mônica disse que não “conseguiria fazer uma revista que não tivesse 

a sua cara”. As duas estão certas, o jornalismo é feito para o público, mas se existe um 

pertencimento ou identificação com o público leitor, então é quase impossível não se 

colocar no que faz.  

 

A primeira regra é não escrever para si mesmo. Principalmente no jornalismo 

de revistas, o leitor é alguém específico com cara, nome e necessidades 

próprias. E, a não ser que você esteja fazendo uma revista destinada a um grupo 

do qual você, coincidentemente, faça parte, nem sempre o que você gostaria 

de ler é o que, de fato, o leitor quer, procura e precisa (SCALZO, 2016:54-55). 

 



103 

 

Aliás, a revista também passou por uma renovação da sua redação. Saiu não só a 

Mônica Salgado, mas também a Bruna Fioreti (redatora-chefe) e Maiara Camargo 

(editora online), entre os cargos mais relevantes da redação. De acordo com a nova 

diretora, Paula Merlo, a ideia nesse novo momento é trazer a Glamour para esse cenário 

das mulheres mais questionadoras, mais autoconfiantes.  

 

Quando a Glamour chegou no Brasil, há uns seis anos atrás, a ideia era que 

girls just wanna have fun, que inclusive era a nossa música tema. Hoje, elas 

não querem só have fun. Elas querem have fun, mas elas querem entender de 

política, elas querem ganhar como os homens ganham, e elas marcham por 

isso, elas não estão tendo mais papas na língua para dizer se foram assediadas 

ou não. Então são mulheres muito mais engajadas, e é esse o desafio da 

Glamour. É ser uma marca cada vez mais engajada. (MERLO, 2018) 

 

 

Segundo ela, não será feita nenhuma mudança brusca. “Acho que as coisas 

acontecem naturalmente, de uma maneira bastante orgânica”, diz Merlo. Percebemos 

ainda que houve uma certa desaceleração na postagem das redes sociais e vídeos ao vivo. 

A revista não deixou de ser multimídia, mas as postagens são mais espaçadas. Falaremos 

do site e das mídias digitais mais profundamente no próximo capítulo.  “Nas redes sociais, 

o feed está mais limpo. Não tem mais meme, essas coisas mais populares que tinha 

antigamente. A gente está cada vez mais engajada, mostrando mulheres com diferentes 

corpos, mostrando uma mulher um pouco mais real, que não só a influencer”, diz.  

 Em dezembro de 2017, a revista promoveu uma pesquisa nas redes sociais para 

conhecer um pouco mais do perfil de suas leitoras. Segundo Merlo, a pesquisa identificou 

que a revista fala com uma mulher que tem superior completo, que não é casada e não 

tem filhos. Então o dinheiro que ela tem é para ela. Ela já está no mercado de trabalho, 

ela está bem na carreira dela, ela quer saber mais sobre carreira que ela tem interesse, 

enfim, em melhorar a cada dia. Mas essa mulher é uma jovem, uma jovem adulta, que é 

dona do próprio nariz.  O que se pode esperar da revista, então, é um direcionamento para 

esse perfil de leitora, feito de forma orgânica. 

 

3.6. Glamour: o site 

O site da Glamour possui conteúdos que vão muito além dos encontrados na 

revista, sendo um exemplo de como um canal de comunicação pode complementar outro. 

O portal é dividido em seções por assunto de conteúdo, além de conter também colunas 

e blogs dos colaboradores da redação. Uma dessas seções é a TV Glamour, com conteúdo 

dos bastidores e vídeos de assuntos variados, entrevistas com celebridades, dentre outros 
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– ou seja, materiais que não necessariamente teriam espaço na versão impressa. É dele 

que partem as principais publicações que alimentam as redes sociais da marca e apresenta 

um mix de recursos audiovisuais, com imagens, vídeos e matérias, inclusive os 

“publieditoriais”, que são as publicações patrocinadas. 

No site, essas publicações ficam na seção “Promoglamour”, e são feitas em forma 

de matérias ou vídeos, que, apesar de serem explicitamente uma propaganda, são feitas 

com conteúdo relevante e utilizando uma linguagem semelhante à utilizada no material 

autoral da Glamour. Um vídeo41 gravado, por exemplo, para falar do novo lançamento 

do veículo Ford Ecosport trazia a Paula Merlo dirigindo o carro, levando como passageira 

a editora de beleza da revista, Renata Kalil, que mostrou como fazia sua maquiagem no 

carro, quando ia trabalhar de Uber. O vídeo assim mesclava a propagada com outro 

assunto trivial do qual a revista trata e as leitoras gostam. 

O exemplo utilizado no parágrafo anterior nos ajuda a compreender que o portal 

da Glamour atua de forma convergente e hipermidiática, ou seja, as matérias utilizam 

vários recursos (aúdio, vídeo, texto, interatividade) para prender a atenção do público, 

principalmente em matérias comerciais.  

 

O jornalista deve saber que o texto está definitivamente, no âmbito digital, 

ligado a características particulares, que são a hipertextualidade, a união com 

som e imagem e a interatividade com um usuário pelo menos. Não há, então, 

desculpa para se voltar a questionar o meio digital e procurar novas formas de 

ocupar todos os espaços que estão se tornando disponíveis. (JÚNIOR e 

ALVES, 2010:47) 

 

Júnior e Alves (2010) chamam ainda a atenção para outros desafios que não o 

tecnológico do jornalismo digital: um deles é a questão estética. Podemos argumentar que 

é difícil trabalhar com uma tela que pode ter diversos tamanhos e resoluções variadas. 

Isso porque o usuário pode estar acessando o conteúdo a partir do computador, do tablet 

ou do smartphone, e a navegabilidade do site muda para cada um desses equipamentos. 

Isso implica em qualidade de fotos, imagens em movimento, tipologia empregada e outros 

aspectos do design. Segundo Lévy (2011), o leitor da tela é naturalmente mais “ativo” do 

que o leitor em papel. Isso porque ler numa tela requer um mínimo de atuação do usuário, 

mesmo que seja para enviar um comando ao computador para que este projete na tela o 

texto clicado. Isso, naturalmente, exige que o leitor seja um sujeito minimamente ativo, e 

                                                 
41 Conforme pode ser visto em: <http://revistaglamour.globo.com/Apresenta/noticia/2018/01/make-no-

carro-renata-kalil-te-da-todas-dicas.html>, último acesso em 15 de janeiro de 2018. 
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não apenas passivo. Dessa forma, explorar os recursos de multimídia é uma questão 

fundamental para estimular a leitura das matérias online, pois para textos estáticos já 

existe o impresso. 

 

Se considerarmos o computador como uma ferramenta para produzir textos 

clássicos, ele será apenas um instrumento mais prático que a associação de uma 

máquina de escrever mecânica, uma fotocopiadora, uma tesoura e um tubo de 

cola. Um texto impresso em papel, embora produzido por computador, não tem 

estatuto ontológico nem propriedade estética fundamentalmente diferentes dos 

de um texto redigido com os instrumentos do século XIX. Pode-se dizer o 

mesmo de uma imagem ou de um filme feitos por computador e vistos sobre 

suportes clássicos. Mas se considerarmos o conjunto de todos os textos (de 

todas as imagens) que o leitor pode divulgar automaticamente interagindo com 

um computador a partir de uma matriz digital, penetramos num novo universo 

de criação e leitura dos signos. (LÉVY, 2010:41) 

 

Dessa forma, quando a Glamour publica os principais desfiles internacionais no 

site, ela o faz não somente porque na revista a notícia ficaria defasada, mas também 

porque os recursos que a internet permite agregam e enriquecem muito mais a matéria, 

com vídeos, hiperlinks e galerias de fotos. Não há problemas de tempo, espaço ou 

deslocamento, uma vez que eles podem ser acessados facilmente por meio de dispositivos 

móveis. 

Um exemplo é a matéria sobre a semana de moda de Nova York42, que abordou 

as cores que foram apresentadas nas passarelas dos desfiles. O conteúdo inclui fotos de 

vários desfiles diferentes, além de hiperlinks entre os blocos de texto que conduzem o 

leitor a ler reportagens sobre outras tendências também identificadas na semana de moda. 

Ou, ainda, quando o site publicou um link43 contendo um vídeo no qual as leitoras podiam 

acompanhar ao vivo, direto de Londres, o desfile da Burberry na London Fashion Week, 

realizado em 16 de setembro de 2017. Neste mesmo desfile aconteceu, na porta de 

entrada, um protesto feito por dezenas de ativistas que estavam próximos ao red carpet, 

em um movimento a favor dos direitos dos animais. Eles seguravam cartazes com frases 

como “pelo está fora de moda” e traziam equipamentos de vídeo que mostravam cenas 

de crueldade contra animais. A Glamour publicou a matéria com uma foto do protesto e, 

                                                 
42 Conforme pode ser visto em: http://revistaglamour.globo.com/Moda/noticia/2017/09/arco-iris-fashion-

top-6-cores-do-verao-2018.html. Último acesso em 10 de janeiro de 2018. 
43 Conforme pode ser visto em: http://revistaglamour.globo.com/Moda/noticia/2017/09/direto-de-londres-

assista-ao-desfile-de-verao-2018-da-burberry.html. Último acesso em 10 de janeiro de 2018. 
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dois dias depois, veiculou outra reportagem abordando os cinco passos para uma indústria 

de moda mais saudável44. 

Segundo Lévy (2010), o computador é antes de tudo um operador de 

potencialização da informação à medida em que ele permite que o leitor não só tenha 

acesso à notícia, mas que também possa propagá-la, comentar o assunto e disseminar uma 

causa ou ideia. Desta forma, o site da revista é um espaço precioso e razoavelmente de 

fácil manutenção, pois não exige uma grande equipe para a postagem de suas matérias. É 

claro que, muitas vezes, algumas reportagens envolvem também repórteres da versão 

impressa, mas no dia a dia a equipe é enxuta e trabalha muito com informações de sites 

estrangeiros e agência de notícias. Segundo a Mônica Salgado, a equipe do canal online 

é formada por cinco pessoas e consiste em uma fonte de receita muito importante para a 

publicação. Ainda de acordo com ela, é possível estimar que entre 30% e 40% do 

faturamento da Glamour provêm do site, reforçando a importância da plataforma (2017). 

Além disso, de acordo com Salgado, uma pesquisa realizada pela editora constatou que 

os acessos são realizados inclusive por um grupo de não-leitoras do material impresso, 

ou seja, pessoas que não consomem a revista – e nem suas concorrentes –, mas que leem 

o conteúdo da versão virtual (2016). Logo, o site acaba servindo como um instrumento 

importante para levar o conteúdo da publicação até esse público-alvo. 

 

3.7. A Glamour e as mídias digitais 

Segundo Castells (2011), as primeiras caraterísticas das sociedades 

informacionais são a proeminência da identidade como princípio organizador. O autor 

entende por identidade o processo pelo qual um ator social reconhece a si mesmo e 

constrói significado por meio de um determinado atributo cultural ou conjunto de 

atributos culturais determinados, de forma que as relações sociais são definidas com base 

nos atributos culturais que especificam essas identidades. As redes de relacionamento são 

construídas ou desfeitas em volta destas identidades. Ao mesmo tempo em que a internet 

pode contribuir para expandir os vínculos sociais, pois a comunicação online alenta 

discussões e permite a sinceridade no processo, também pode desconstruí-los. Afinal, esta 

liberdade de expressão pode custar a mortalidade das amizades, uma vez que um 

comentário inadequado pode ser sancionado por um click que desfaz a amizade e corta a 

ligação. 

                                                 
44 Conforme pode ser visto em: http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2017/09/os-5-passos-

para-uma-industria-da-moda-mais-sustentavel.html. Último acesso em 10 de janeiro de 2018. 



107 

 

A Glamour teve uma experiência de postagem malsucedida quando, no dia 28 de 

setembro de 2015, postou no Facebook uma brincadeira sobre como emagrecer “tomando 

vergonha na cara”. A postagem repercutiu negativamente nas redes sociais e em alguns 

blogs. A postagem foi apagada e um post de desculpas foi publicado no dia seguinte, 

também pelo Facebook da revista. A internet permite que matéria sejam apagadas, mas 

isso não significa que elas não vão repercutir, até porque alguns leitores vão sempre “dar 

print” na tela. Por isso, além de remover o conteúdo negativo, a revista fez questão de 

também desculpar-se. As figuras 20 e 21 mostram os conteúdos em questão. 

 

De repente, a importância das recomendações da “pessoa comum” tornou-se 

prioridade renovada, e o boca a boca, a forma original de marketing, é tratado 

como um fenômeno novo devido a uma distinção importante: a comunicação 

on-line cria uma trilha textual das conversações do público sobre uma marca 

ou empresa de mídia que pode ser arquivada indefinidamente para que todos 

vejam. (JENKINS, GREEN E FORD, 2014:108-109) 

 

 

Figura 20: Post vergonha na cara 

 
Fonte: Facebook da Glamour 28 de setembro de 2015 
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Figura 21: Post desculpas 

 
Fonte: Facebook da Glamour 29 de setembro de 2015 

 

Segundo Shirky (2012), os antigos limites da mídia foram reduzidos radicalmente, 

conferindo muito mais poder ao antigo público. A repercussão negativa e a velocidade 

com que a revista procurou reverter a situação e se desculpar com o público, foi o que 

chamamos de gerenciamento de crise. E em tempos de redes sociais isso demonstra a 

facilidade e rapidez em que um grupo pode ser mobilizado para determinada causa, como 

diz Shirky (2012:78), “novas tecnologias permitem novos tipos de formação de grupo(...) 

Quando mudamos a maneira de nos comunicarmos, mudamos a sociedade.  

 

A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas suposições 

sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões 

de programação quanto de masrketing. Se os antigos consumidores eram tidos 

como passivos, os novos consumidores são ativos. 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. Se o 

trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos 

consumidores são agora barulhentos e públicos. (JENKINS, 2009:47) 

 

A relação de identificação e aproximação por meio das redes digitais também é 

construída em relação aos leitores e os veículos de comunicação. É inegável que o advento 

das mídias digitais, tais como o Facebook, o YouTube e o Instagram, também afetou o 

processo de produção de notícias jornalísticas. Esse é um fenômeno, inclusive, que tem 

sido investigado sistematicamente por diversos pesquisadores.  
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O termo multimídia significa, em princípio, aquilo que emprega diversos 

veículos de comunicação. Infelizmente, é raro que seja usado nesse sentido. 

Hoje, a palavra refere-se geralmente a duas tendências principais dos sistemas 

de comunicação contemporâneos: a multimodalidade e a integração digital. 

(LÉVY, 2010:67) 

 

A mídia digital, no contexto da comunicação, não é só uma transformação 

tecnológica, pois abrange todos os meios de comunicação existentes, provocando 

alterações inclusive em veículos que estão fora do ambiente digital, como os impressos. 

Segundo Júnior e Alves (2010), entender a mídia digital é a chave para se poder lidar com 

ela e buscar novos caminhos. 

Uma das características que fazem da internet um meio democrático é que, uma 

vez conectados, todos os usuários possuem as mesmas oportunidades de conexão. Ao 

entrar em uma rede social como o Facebook ou Instagram, por exemplo, todos possuem 

as mesmas oportunidades de serem vistos, ouvidos e seguidos. Dessa forma, a 

popularidade pode vir do dia para a noite e pessoas comuns se tornarem conhecidas, por 

exemplo, por um vídeo postado que se torna viral, ou seja, é espalhado na rede sendo 

visto por milhares de pessoas. 

 

As estratégias transmídia pressupõem que a dispersão gradual de material pode 

sustentar vários tipos de conversas do público, recompensando e construindo 

vínculos particularmente fortes com os fãs mais fervorosos de uma 

propriedade, enquanto inspiram outros a ser ainda mais ativos na busca e no 

compartilhamento de novas informações. (JENKINS, GREEN E FORD, 

2014:184) 

 

Entendendo a força e a importância das redes sociais, a Glamour, em setembro de 

2016, publicou uma edição impressa especial inteiramente dedicada ao tema. Na capa 

(Figura 12) a publicação estampou a imagem de duas blogueiras, Helena Bordon e Lala 

Rudge, gestoras de duas marcas que levam seus nomes, cujo sucesso foi alcançado, em 

parte, graças às redes sociais. No editorial da edição, a então diretora de redação, Mônica 

Salgado, afirmou que “jornalista sério de verdade enxerga os fenômenos relevantes da 

sociedade em que está inserido e os transforma em matéria bem sacada, embasada e 

apurada” (2016).  

Já em abril de 2017, o tema da revista foi a geração de YouTubers, edição que 

contou com seis capas diferentes, cada uma com uma celebridade da internet: Evelyn 

Regly, Jout Jout (Julia Tolezano), Nah Cardoso (Natália Cardoso), Nina Secrets (Bruna 

Santina Martins), Rayza Nicácio e Boca Rosa (Bianca Andrade). Juntas, elas somam mais 
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de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Percebemos, assim, que a internet e 

as mídias digitais expandiram os espaços de interação e aumentaram as possibilidades de 

estabelecimento de conexões entre as pessoas. Buscaremos, então fazer uma análise das 

redes sociais da Glamour e explicar como elas são utilizadas no engajamento com o 

público e na divulgação de suas matérias. 

a) YouTube: com mais de 18,6 mil inscritos e 2,6 milhões de visualizações em 

seus vídeos, o canal é utilizado para postagem de vídeos dos mais diversos temas, como 

moda, beleza e maquiagem, além de entrevistas com atores, blogueiras como a Helena 

Bordon (figura 21), modelos e outras celebridades. Os próprios jornalistas da revista 

também são entrevistados em alguns momentos, contando suas experiências profissionais 

na Glamour ou indicando sugestões de leitura – ação que fazia parte de uma campanha 

da própria publicação, a partir da hashtag #MulherBacanaLê. As edições de cada mês 

também recebiam vídeos gravados pela diretora Mônica Salgado comentando o conteúdo 

da revista. As postagens de vídeos novos não seguem uma periodicidade específica: 

normalmente, verificamos que o título publica entre um e dois vídeos semanais, embora 

em algumas semanas o número seja superior (como ocorre normalmente nas semanas de 

realização da São Paulo Fashion Week.  

 

Figura 22: Vídeo Helena Bordon 

 

Fonte:  YouTube da Glamour 

 

b) Facebook: nessa rede social a revista tem mais de 608 mil seguidores e, junto 

ao Instagram, é mídia digital a que recebe o maior volume de atualizações diárias. 

Basicamente, todas as matérias que entram no site são republicadas no Facebook com 

foto. Os vídeos postados no YouTube também são postados nessa plataforma. Além deles, 
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periodicamente a revista recebe convidados na redação, que acabam participando de 

vídeos ao vivo pelo próprio Facebook, as chamadas lives, que podem ter até uma hora ou 

mais de duração. Normalmente, a veiculação desses vídeos é comunicada aos internautas 

com antecedência, de modo que os seguidores possam se programar para acompanhar os 

vídeos no horário previsto. É interessante verificar que esses são momentos importantes 

para o fortalecimento da interatividade com o público, que envia suas perguntas por meio 

dos comentários, e a equipe da revista seleciona algumas para que o entrevistado 

responda. A Figura 22 ilustra a realização de uma dessas lives, que contou com a 

participação de um astrólogo. 

 

Figura 23: Live no Facebook 

 

Fonte:  Facebook da Glamour 

 

c) Twitter: com 328 mil seguidores, o Twitter da Glamour também tem 

atualização diária, basicamente trazendo as chamadas para as matérias que são publicadas 

no site, assim como fazem com o Facebook, porém, em uma quantidade menor. As 

postagens são sempre seguidas de fotos, vídeos ou mesmo gifs, que são imagens com 

movimento. Anteriormente, a revista costumava publicar mais memes no Twitter. 

Atualmente, no entanto, houve um redirecionamento no uso do microblog, o que para 

Paula Merlo deixaria o feed “mais limpo” (2018), servindo basicamente para reprodução 

de matérias. A Figura 23 exemplifica justamente o uso do Twitter como um canal de 

divulgação de links com os conteúdos do site. 
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Figura 24: Matéria de moda no Twitter 

 

Fonte:  Twitter da Glamour 

 

d) Instagram: trata-se, em nossa análise, da rede social de maior engajamento por 

parte da revista, que conta com 1,2 milhão de seguidores. Dentre as revistas do segmento, 

a Glamour é a que tem mais engajamento nessa rede social, chegando, em alguns 

momentos45, a bater o número de seguidores da Revista Vogue. No total, já são mais de 

22 mil publicações no Instagram, e, aqui, a revista é mais ativa e vai além da mera 

reprodução das matérias do site. Isso ocorre porque nesta rede social o título investe mais 

na publicação de conteúdos exclusivos, publicando com fotos de pessoas famosas, 

coberturas de eventos, tendências da semana de moda internacional, dentre outros. 

Além disso, o aplicativo ganhou, em 2016, um novo recurso conhecido 

como Instagram Stories. Sua principal característica é permitir que os usuários criem 

vídeos curtos, que desaparecem depois de 24 horas da sua publicação. Ele também 

permite adicionar desenhos, stickers e emojis para decorar os vídeos ou fotos. O objetivo 

é que os usuários compartilhem posts informais sobre as suas atividades diárias. A 

Glamour o utiliza em todas as suas funcionalidades. A rede também permite que haja 

uma interligação com a conta do Facebook e o conteúdo de um canal pode ser reproduzido 

no outro. As fotos e vídeos publicados no Stories também podem conter links que 

                                                 
45 Os números são voláteis, e eventualmente uma publicação consegue ampliar a quantidade de 

seguidores mais do que a outra, e vice-versa. 
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direcionam ao site. Inclusive, o link da pesquisa que a Glamour realizou com as 

consumidoras foi publicado no Stories, mas não no feed do Instagram. 

O perfil da Glamour não mostra apenas desfiles e celebridades, mas também os 

funcionários da redação, os bastidores do processo de produção de notícias e outras 

curiosidades acerca da revista. É também um espaço de inovação. Isso ocorreu, por 

exemplo, quando a Glamour publicou o primeiro editorial veiculado exclusivamente no 

Instagram no Brasil, realizado na SPFW de abril de 2014. Em seguida, o título começou 

a postar editoriais de fotos com celebridades, aos moldes do que é publicado em suas 

páginas impressas. A sessão no Instagram fez sua estreia em agosto de 2014, com a atriz 

e cantora Manu Gavassi ilustrando o primeiro editorial de maquiagem e beleza, com um 

total de cinco fotos – postadas uma a cada hora.  

A última novidade do perfil da revista no Instagram foi a batalha de influencers, 

criada em novembro de 2017, que reuniu as influenciadoras digitais Mariah Bernardes, 

Lari Duarte, Mariana Reis e Fernanda Britto para uma “batalha virtual”, conforme mostra 

a Figura 24. Cada uma delas montou alguns looks e as seguidoras foram conclamadas a 

votarem nos seus looks preferidos. As produções vencedoras foram publicadas na revista 

imprensa de dezembro de 2017.  

 

Figura 25: Foto batalha de influencers 

 

Fonte:  Instagram da Glamour 

 

e) Pinterest: com cerca de 39,6 mil seguidores, o Pinterest da Glamour funciona 

como um grande mural, que permite o compartilhamento de fotos e vídeos, de acordo 

com os gostos de cada usuário. O layout da rede social é simples e de fácil navegabilidade. 
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As postagens da Glamour estão divididas dentro de pastas temáticas (moda, cabelo, 

decoração, maquiagem, dentre outras), todas também tiradas de matérias do site, com o 

link que leva até elas. Além disso, a rede também permite que o conteúdo seja ser 

incorporado ao Facebook ou ao Twitter, fazendo com que a informação entre as várias 

redes seja feita de forma simultânea. Na figura 25, abaixo, temos uma imagem da 

blogueira Camila Coelho, que ilustra uma matéria da Glamour sobre boinas, cujas fotos 

também estão no Pinterest, além do site da revista. 

 

Figura 26: Foto Camila Coelho 

 

Fonte:  Pinterest da Glamour 

 

A análise das redes sociais da Glamour demonstra o quando que a trsnmidialidade 

está presente na revista, que constantemente mantém a preocupação, não apenas de 

atualizar diariamente suas redes sociais, mas que também pensa em conteúdos relevantes 

para cada formato, de acordo com as características intrínsecas a cada plataforma.  De 

acordo com Jenkins, Green e Ford (2014), as próprias audiências geralmente pensam 

sobre a popularidade do conteúdo em termos de visualizações num destino particular. 

 

3.8. A convergência na cobertura do SPFW  

Segundo Dines (2009), pode-se dizer que o processo de comunicação se divide 

em estágios: o da atenção, o da percepção, o da retenção e a fase da reação. Os dois 

últimos seriam os efeitos da mensagem e, segundo o autor, a superioridade de um veículo 
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sobre o outro se mediria pelos resultados. O que mais importa, nesse sentido, é a retenção 

dos leitores, pois os veículos competem entre si para que suas mensagens sejam mais bem 

retidas. A reação da audiência será uma consequência da retenção obtida.  

Em tempos em que, segundo Neveau (2006), o futuro é líquido, mesmo o futuro 

imediato, a retenção das informações se dá pela repetição, de forma que, quando um 

veículo de comunicação utiliza a convergência digital em seus canais, em torno de uma 

mesma informação, ele está não apenas circundando o consumidor/leitor acerca de um 

determinado assunto, mas está também fixando informações em sua mente, conforme foi 

discutido anteriormente. A Glamour utiliza a repetição a partir do cercamento do leitor 

em redes sociais distintas, cada uma sendo tratada de um modo particular, às vezes com 

conteúdos exclusivos, mas produzidos com a mesma linguagem, para criar uma 

identidade do veículo em consonância com seus seguidores. 

Outro fator também tem influenciado as narrativas da moda feita pelas mídias 

digitais. E uma questão é que a moda, como reflexo de seu tempo, está em constante 

mutação. E ela mudou. Segundo Grimberg46 (2017), os desfiles hoje são formatados para 

o Instagram, e a presença de celebridades nas semanas de moda gera mais repercussão 

do que a moda em si.  

 

A moda mudou. A marca mais relevante hoje de Nova York talvez seja a 

Supreme, que comunica com o jovem, não tem desfile e criou um culto em 

volta de produtos em edição limitada, que chegam semanalmente à sua loja no 

SoHo, causando filas e revendas na internet por valores muito mais altos do 

que os praticados no varejo. Enquanto isso, grandes grifes fecharam suas lojas 

emblemáticas, como é o caso da Ralph Lauren da Madison Avenue e do 

império de Marc Jacobs na Bleecker Street, ambos perdendo espaço para essa 

nova moda, mais inclusiva e digital. (GRIMBERG, 2017) 

 

O consumo de informação por meio de dispositivos móveis cresce a cada dia. 

Segundo dados divulgados pela agência digital americana We Are Social47, mais de 3,8 

bilhões de pessoas ao redor do mundo utilizavam a internet em abril de 2017 – 38 milhões 

a mais do que em janeiro do mesmo ano. De acordo com os dados, 2,6 bilhões acessam a 

internet via celular, o que equivale a 36% da população mundial. Já o número de usuário 

ativos de redes sociais é de 2,9 bilhões de pessoas, que equivale a 39% da população do 

planeta. Isso explica as mudanças nos formatos de divulgação e transmissão dos desfiles. 

                                                 
46 Conforme pode ser visto em: http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,analise-qual-e-o-papel-

de-uma-semana-de-moda-na-era-das-redes-sociais,70002000569. Último acesso em 10 de janeiro de 2018. 
47 Conforme pode ser visto em: https://wearesocial.com/special-reports/state-internet-q2-2017. Último 

acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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Segundo Rossi (2017), a primeira transmutação, e talvez a mais contundente de todas, 

será a estética.  

 

No campo das imagens, consumir pelo celular implica organicamente num 

consumo vertical. O chamado modo portrait. Isso porque usuários de 

smartphones seguram seus aparelhos no modo vertical 94% do tempo. E o 

simples gesto de segurar essa maquininha será uma quebra narrativa que tem 

tudo para mexer com toda a indústria de cinema, TV e produtoras, segmento 

indefectivelmente ligado ao modo de produção horizontal. (ROSSI, 2017) 

 

Dessa forma, o celular seria, segundo Rossi, a ferramenta que está mais 

incorporada ao ser humano e também que mais tem alterado suas experiências na 

contemporaneidade. “Virou vestuário, e alimento” (2017). Rossi ainda afirma, em seu 

artigo, que uma pesquisa da Deloitte britânica48 aponta que 68% das pessoas usam o 

celular enquanto jantam, 80% paralelamente a conversas com amigos e 81% na frente da 

TV. Um terço (34%) checa o aparelho no meio da noite, entre o ato de acordar e voltar a 

dormir, porcentual que supera quem olha cinco minutos antes de dormir (27%).  

É compreensível então que os veículos migrem para este formato de transmissão 

de notícias, e também os anunciantes, uma vez que as indicações são de que os hábitos 

migraram para os dispositivos móveis. “No segundo semestre de 2016 o Facebook se 

rendeu e adotou os vídeos verticais em vez de apenas no formato 1:1 (quadrado). Um ano 

antes o YouTube já havia lançado melhorias para rodar vídeos verticais em formato tela 

cheia (em aparelhos Android)”, (ROSSI, 2017). Longhi e Winques (2015), dizem que a 

dimensão narrativa verticalizada tem se destacado com maior frequência nas grandes 

reportagens multimídias e em portais específicos longform. 

Segundo Jenkins (2009), os celulares se tornaram fundamentais no processo de 

convergência de mídias. “Nossos telefones não são apenas aparelhos de 

telecomunicações; eles também nos permitem jogar, baixar informações na internet, tirar 

e enviar fotografias ou mensagens de texto”. (JENKINS, 2009:43). 

Essa verticalização pode explicar porque a rede social na qual a Glamour mais 

investe em postagens e inovações é o Instagram, principalmente durante as semanas de 

moda. Analisando as postagens das redes sociais durante a 44ª edição do SPFW, que 

aconteceu de 27 a 31 de agosto no parque do Ibirapuera, percebemos que foi o Instagram 

que teve mais postagens.  

                                                 
48 Conforme disponível em: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-

business/deloitte-uk-consumer-review-digital-predictions.pdf. Último acesso em 10 de janeiro de 2017. 
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O evento durou 5 dias, teve 34 desfiles e quase 120 horas pelos corredores da 

Bienal. A cobertura feita pela Glamour mostrou as tendências, os truques de beleza e as 

pessoas compuseram as equipes dos bastidores de cada desfile, na série 

#GanguesDoSPFW. Entre editores, repórteres, fotógrafos, estagiários e cinegrafistas a 

equipe era composta por 24 pessoas, além da equipe que ficava na redação. 

Segundo Camargo (2017), as fotos publicadas nas redes sociais são tiradas muitas 

vezes via celular mesmo, para tornar o processo de publicação mais rápido. No caso das 

matérias de beleza, normalmente esperam fotos da assessoria, por serem mais bonitas. Na 

edição 44 da SPFW, no ano passado, a Glamour estava com o fotógrafo Arthur Vahia, 

que registrou, só com sua câmera, mais de 6.000 fotos; já no celular de cada membro da 

equipe foram contabilizadas mais de 300 imagens. 

No Instagram foram 115 posts, entre stills, fotos de desfile, vídeos, retratos de 

beleza, curiosidades, além da hashtag #MulherBacanaLê, uma campanha para incentivar 

a leitura, promovida pela Glamour. Durante a semana de moda, como parte da ação, o 

título levou uma bicicleta com centenas de livros para os corredores da Bienal. Eles foram 

trocados entre modelos, estilistas, maquiadores e fashionistas durante a semana de moda, 

conforme ilustra a Figura 27. Essa foi uma mais uma ação da Glamour para demostrar 

causas que apoia, em uma tentativa de gerar engajamento uma vez que os livros eram 

recomendados por personalidades conhecidas no meio da moda, comentando o livro 

escolhido e dizendo porque o achava interessante. 

 

Figura 27: Bookbike 

 

Fonte:  Instagram da Glamour 
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No Instagram Stories, além de mostrar as maiores tendências das passarelas e as 

curiosidades dos backstages, o perfil da revista trouxe algumas séries descontraídas, 

entrevistando os convidados com perguntas como “qual look você usou no seu primeiro 

SPFW?"; ''qual foi o maior mico que você já pagou na Bienal?”; ou ainda “qual é o item 

mais bizarro que você carrega na bolsa?”. Além disso, muitos desfiles eram transmitidos 

ao vivo pelo canal. 

 

Figura 28: Camila Coelho e Raissa Santana na SPFW 

 
Fonte:  Instagram da Glamour 

 

No site, estavam as matérias mais completas sobre as tendências de moda, beleza 

e comportamento do que foi mostrado nas passarelas para o verão 2018. Também falou 

sobre os modelos-aposta da temporada; deu mais detalhes sobre as equipes dos estilistas, 

chamadas de “gangues do SPFW”; além de matérias entrevistando modelos e 

celebridades, entre outras. Ao todo foram 48 matérias publicadas.  

Além disso, as matérias também foram republicadas no Facebook e no Pinterest. 

As editoras do título também participam de transmissões ao vivo pelo Facebook 

comentando os desfiles do dia, um pouco antes do último desfile acontecer, por questões 

de horário de melhor audiência. Apenas no YouTube não houve muitas postagens, apenas 

uma com os bastidores da estreia da influencer Camila Coelho como modelo em um 

desfile de Gloria Coelho. Camila recebeu a equipe da Glamour em sua casa para mostrar 

toda a preparação antes do desfile até a hora de pisar na passarela. A matéria sobre sua 
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participação e sobre a cobertura do desfile foi dada com mais detalhes no site da revista. 

Já o Instagram trouxe as fotos e vídeos com o desfile acontecendo ao vivo. Cada rede 

social trouxe uma parte da ação, todas convergiram e se complementaram. 

Desta forma, tanto o formato impresso, quanto o site, Instagram, YouTube e 

Twitter, dentre outras plataformas utilizadas pela Glamour, possuem uma sinergia e 

conexão entre eles e, apesar dos conteúdos serem distintos, existe uma identidade visual 

e de linguagem que são comuns. Para Jenkins, “a convergência de mídias é mais do que 

apenas uma mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias 

existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos” (2009: 43-44). E ela envolve uma 

transformação tanto na forma de produzir como de consumir os meios de comunicação. 

Ela parte do princípio de que as diferentes mídias tendem a serem agregadas e 

ressignificadas na experiência das pessoas, gerando novas articulações. Dentro desse 

contexto, as narrativas transmídias fala da mesma história que se desdobra em várias 

plataformas e formatos, cada um deles com sua linguagem e estética próprios. 

De forma que a interatividade e multicanalidade da Glamour tem promovido não 

apenas o fortalecimento da marca como também uma aproximação com o público, que se 

sente participante e não somente leitor. Esta característica tende a ser cada vez mais 

frequente no universo digital, fazendo com que a revista a utilize também para reforçar 

as vendas de sua edição impressa.  
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Considerações finais 

 

Este estudo se propôs a analisar a influência das redes sociais digitais no processo 

de produção de notícias no jornalismo de moda, com um estudo de caso da revista 

Glamour. O problema de pesquisa que nos propusemos a investigar é: de que forma a 

internet e as mídias digitais impactaram o processo de produção de notícia no jornalismo 

de moda, especialmente na Revista Glamour? A hipótese inicial desta dissertação é que 

o jornalismo de moda, especificamente no caso da Glamour, buscou se adaptar às 

mudanças provocadas pela internet. Partimos da premissa de que a publicação construiu 

múltiplos canais de interatividade com os leitores nas mídias digitais, de modo que tal 

investimento pudesse contribuir para o desempenho comercial do título. 

Após a realização desta pesquisa, concluímos, inicialmente, que, diferentemente 

das publicações mais antigas, a Glamour já foi lançada no Brasil dentro de um contexto 

de convergência ou crossmídia, conceito de Jenkins que diz respeito à integração dos 

conteúdos oferecidos por meio de diferentes canais (2009). Como exemplo deste 

comportamento multiplataforma, o título destaca-se não apenas pelo pioneirismo no uso 

de várias ferramentas de conectividade, mas também pela convergência de mídias, com 

conteúdos que se integram, obtendo com isso um maior engajamento de seus leitores e 

no fortalecimento da sua marca. 

Isso sugere que a publicação, a exemplo do que ocorreu com o jornalismo de moda 

nos anos 2000, passou por uma série de mudanças que afetaram o setor de comunicação 

como um todo, que forçou os títulos a se submeter a adaptações – como o uso das mídias 

digitais. Nesse contexto, os profissionais do setor foram igualmente afetados. Com todas 

essas mudanças, segundo Adghirni (2005), a roupa de super-homem não serve mais no 

jornalista atual, que veste a fantasia das circunstâncias que lhe permitem subir na vida 

profissional ou apenas sobreviver em meio às rotinas produtivas às quais é submetido 

dentro de um mercado que está sendo redesenhado pelas novas tecnologias e em meio à 

mudança da legislação.  

É necessário, nesse sentido, retomar o argumento de Tredan (2011), para quem o 

advento dos blogs resultou não apenas na mudança no perfil do profissional de imprensa, 

mas também nos meios de comunicação em si. Ao investigarmos essa premissa, 

constatamos que a figura da blogueira de moda configura uma mudança substancial no 

processo de produção de notícia do segmento: essas profissionais, conforme discutimos, 

passaram a exercer um papel determinante para a construção de audiência, em canais 
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alternativos à grande imprensa; além disso, as blogueiras conquistaram uma grande 

quantidade de seguidores nas redes sociais, o que demonstrou o quanto o setor de moda 

possui internautas interessados nos conteúdos difundidos por canais como Facebook, 

YouTube e Twitter. É interessante verificar que o sucesso dos blogs de moda – bem como 

das mídias sociais das blogueiras – serviu num primeiro momento como inspiração para 

a Glamour atuar de forma convergente a partir de suas próprias mídias digitais, com 

conteúdos diferentes daqueles publicados na versão impressa. 

Posteriormente, verificamos que o título passou não apenas a emular o modo de 

atuação das blogueiras, como também levou essas profissionais para as páginas da revista, 

numa demonstração de que tais parcerias poderiam ser interessantes para o sucesso 

comercial da Glamour. Esse cenário, portanto, nos leva a um contexto no qual a 

publicação acabou influenciando outras revistas de moda, que também começaram a atuar 

do mesmo modo – ainda que timidamente. 

Logo, podemos afirmar que a Glamour – uma publicação nascida no Brasil já na 

era da convergência de mídias – não apenas compreendeu o funcionamento das redes 

sociais e como essas novas tecnologias afetaram o mercado, como também aderiu a elas 

no processo de produção jornalística, num movimento adotado para captar a atenção das 

leitoras da geração y. O resultado é um produto que dialoga diretamente com seu público-

alvo e consegue capitalizar não só em qualidade editorial, mas também em termos 

publicitários e venda de seu produto. 

Portanto, após a realização desta análise das redes digitais por meio das teorias de 

convergência, concluímos que nossa hipótese está comprovada, uma vez que a Glamour 

de fato foi afetada pelas tecnologias da informação, em especial pelas redes sociais, a 

ponto de se constituir como um veículo multiplataformas, de modo a interagir com os 

leitores em diferentes mídias digitais, ora com conteúdos específicos e exclusivos, ora 

apenas reproduzindo as reportagens do site. De qualquer forma, constatamos que se trata 

de um título marcadamente relacionado ao advento das redes sociais digitais. 
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Apêndices 

 

Entrevista I: Entrevista com Mônica Salgado, ex-diretora de redação da Glamour 

Entrevista concedida em 9 de maio de 2016, em São Paulo 

 

Pergunta: Como a moda entrou em sua vida? 

Resposta: Eu acho que a moda é uma coisa super-secundária na minha vida. A minha 

grande paixão é escrever. A moda entrou depois. Nunca pensei, nunca cogitei a 

possibilidade de me formar em moda. Se eu tivesse feito qualquer outra faculdade teria 

sido marketing, teria sido publicidade. Com certeza. Sempre com comunicação. E a 

minha mãe era professora de português. Então acho que eu também sempre tive muita 

relação com o universo das letras. Minha mãe sempre leu muito. Minha mãe sempre foi 

muito consumidora de revista feminina. Então acho que isso também sempre me 

influenciou positivamente. Aquele universo das revistas femininas era uma coisa que eu 

achava tudo maravilhoso. Então eu nunca também cogitei fazer jornalismo para trabalhar 

com alguma outra plataforma que não fosse revista. Nunca quis trabalhar em jornal. Não 

era escrever por escrever. Era falar realmente com um público e sobre assuntos que eu 

gostava, que me davam prazer. Então sempre foi sobre jornalismo feminino. E aí a moda 

entrou... engraçado... porque eu nem comecei fazendo moda. Meu primeiro emprego foi 

num jornal que não existe mais, extinto, que chamava São Paulo Journal. Ele era um 

jornal de páginas rosa. E ele era distribuído nos lugares mais bacanas de São Paulo. Então 

tinha no Shopping Iguatemi, tinha na Academia Fórmula – na época não era Body Tech, 

era Fórmula. Nos restaurantes bacanas, e tal. Ele era distribuído gratuitamente. Então ele 

foi meu primeiro emprego, quando eu estava no segundo ano de faculdade, terceiro ano 

da faculdade. Daí eu fui para uma assessoria de imprensa. Quer dizer, eu fui pingando 

assim até que eu entendi que acho que moda, talvez, de todo aquele leque de assuntos, 

era o que mais me chamava. Aí eu comecei a fazer algumas coisas pra Elle, aí fiquei tipo 

como frila fixo na Elle por um ano e meio mais ou menos. Trabalhando com 

comportamento, mas também bastante com moda. E comecei a cobrir São Paulo Fashion 

Week, aí comecei a ficar muito animada com esse universo de moda. Então a minha 

grande paixão não é moda. É isso, é jornalismo feminino. E a moda entra como 

ingrediente dessa receita. 
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Pergunta: E antes de vir para cá você estava na Vogue. Você cuidava de projetos 

especiais. 

Resposta: Eu entrei na Vogue em fevereiro de 2007, para cuidar de projetos especiais. 

Eu fui ser editora de projetos especiais. E projetos especiais eram aquelas revistas tanto 

as customizadas quanto revistas como Vogue Kids, Vogue Noivas, que tinham o título 

Vogue. E as customizadas. Por exemplo: projeto do Shopping Iguatemi Fortaleza, uma 

coisa do tipo. Aí eu fiquei um tempo nessa função, até que a redatora chefe saiu, e a minha 

diretora me chamou para ser redatora chefe. Aí eu fiquei acho que uns dois anos nessa 

função. Mais ou menos isso, um pouquinho mais. Até que veio o projeto da Glamour. 

Quando eles falaram que estavam ali cogitando trazer a Glamour, eles começaram a fazer 

uma série de entrevistas. E aí a minha diretora, que era a Daniela, falou: ‘Ah, eu acho que 

esse título era a sua cara, acho que você tem essa linguagem, você tem essa pegada. Então 

acho que você é a pessoa’. Mas ainda assim eu passei por um processo seletivo, quer 

dizer, outras pessoas foram entrevistadas. E aí eu soube que eu ia... não sei exatamente 

quando eu soube, sabia... eu sempre fico tentando lembrar... se eu soube tipo em julho, 

setembro... e aí eu comecei efetivamente a trabalhar em 21 de novembro de 2011. Meu 

filho não tinha nem um ano. Aí eu comecei a trabalhar na Glamour. E aí, o resto é história. 

 

Pergunta: E nessa entrevista teve alguma pergunta do que você faria sendo editora? 

Resposta: Sim, muitas perguntas. 

 

Pergunta: Você acha que teve alguma ideia sua que te fez ganhar a vaga? 

Resposta: Não, acho que não foi isso. Acho que era o aval da Daniela, que contou muito, 

que confiava em mim e que falou ‘ela é capaz de fazer’. Eu acho que no fundo, nosso 

mercado é um mercado extremamente restrito. Eu não acho que foi isso não. Teve o aval 

da Daniela. E acho que eu tinha um physic também novo, fresch, num mercado muito 

viciado, num mercado de pessoas que conduziam muito no piloto automático e tal. Então 

acho que esse frescor talvez tenha contado. E eu também sempre fui muito digital, e eu 

acho que a Glamour ela tem essa vocação digital e tal. Então acho que isso pesou na 

escolha. Acho. Não sei se eles estão arrependidos ou não. O fato é que estou aqui. 

 

Pergunta: Lá fora ela já tem quantos anos? O título. 
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Resposta: São 76 anos. Ela nasceu em 1939, nos Estados Unidos, e hoje são 18 Glamours 

no mundo. Sendo que as últimas foram a Glamour Islândia e a Glamour Turquia. Legal, 

né?! 

 

Pergunta: São quatro anos da Glamour aqui no Brasil. Quando ela chegou aqui, você já 

chegou no meio dessa multiplataforma. Isso facilitou, por que vocês ainda não estavam 

no mercado? Já entrar nesse meio digital, coisa que as outras foram correndo atrás depois? 

Pois a Glamour está em tudo. As outras estão tem o Instagram, tem uma coisa assim. Mas 

a transmissão em tempo real no Facebook, a online, o seu Instagram ser muito ativo. A 

gente vê que o teu Instagram é a Glamour e é você ao mesmo tempo. A Glamour tem 

muito da tua personalidade. 

Resposta: Ai, que momento difícil de falar disso, porque eu venho de uma pesquisa que 

eles me detonaram tanto. Tá difícil de arrumar autoestima para falar. Mas vamos lá. 

 

Pergunta: Mas para mim isso é o mais legal na revista. 

Resposta: Pois é. Eu também acho. Mas é que de vez em quando a gente abala, né. Mas 

eu acho que para mim foi uma coisa tão natural. Eu não conseguiria fazer um produto que 

não fosse a minha imagem e semelhança. Então eu não ia conseguir fazer a Marie Claire, 

por exemplo, porque aquela não sou eu. Aquela mulher não... é claro, tem muitas coisas 

interessantes ali, vários conteúdos que eu leio e que eu consumo, inclusive. Mas aquela 

mulher, aquela definição de mulher, não sou eu. Então, eu acho que é muito um traço da 

nossa geração. Eu sou geração Y, mas essa geração Y, geração Z, são gerações muito 

autênticas assim. Você não quer fazer uma coisa que não te represente, você quer um 

trabalho não que só pague suas contas, mas que também te dê um sentido da vida. E eu 

acho que a Glamour, para mim, foi muito isso, assim. Foi tão natural eu colocar a minha 

alma, eu colocar a minha visão de mundo, eu colocar ali as minhas coisas, as minhas 

angústias, as minhas alegrias na revista, e essa conexão foi se formando de um jeito muito 

natural, sabe. E num determinado momento isso até quase que se tornou um problema 

para mim, no sentido de que até que ponto isso é saudável, né, afinal de contas é um 

trabalho, né. Eu falo na minha terapia que eu tenho um envolvimento visceral com o título 

e minha terapeuta diz ‘não use essa palavra, porque quando o seu envolvimento é visceral 

ele só inclui as vísceras e ele exclui o cérebro, e a sua relação com o trabalho no fim do 

dia ela tem que ser racional’. Ela é uma relação de trabalho, ela é um contrato. Então, eu 

acho que eu tenho tido essa entrega muito grande nesses últimos anos e eu acho que essa 
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percepção do mundo de que somos uma coisa só ela é um pouco de reflexo disso, mas eu 

ainda não consigo entender o quanto... é claro que ela tem coisas positivas, mas tem coisas 

negativas... mas eu não consigo entender ainda qual que é essa fatia do negativo e do 

positivo. Sendo muito sincera com você. Não sei: vamos ver. Tem coisas boas e ruins. 

 

Pergunta: Você trouxe as blogueiras para dentro da revista. Num primeiro momento 

quando surgiram as blogueiras, eu vi algum depoimento de algumas dizendo ‘a gente era 

meio que escanteada e, São Paulo Fashion Week, ficava lá atrás, mendigava convite.’ 

Hoje em dia elas estão como protagonistas. A Glamour enxergou isso e não enxergou elas 

como concorrência, mas como aliadas e trouxe elas para a capa da revista, para dentro da 

revista, e foi meio que pioneira nisso, eu acho. Não me lembro de ter alguma antes da 

Glamour fazendo isso. Outros depois colocaram, mas enfim... 

Resposta: É verdade. A Glamour foi o primeiro título internacional a colocar blogueiras 

na capa. Internacional. 

 

Pergunta: Isso foi uma decisão sua. Como é que foi? 

Resposta: Isso foi um insight nosso, aqui dentro da redação, e que demorou um tempão 

até ele ser ali absorvido pela diretoria, era uma coisa tão nova... quer dizer, hoje em dia 

as portas estão muito mais abertas, né. Mesmo quando a gente quis colocar a Kéfera na 

capa, agora, que é YouTuber, e tal. Claro que a gente enfrentou muito menos resistência. 

Mas eu acho que naquela época, faz pouco tempo, mas era uma outra realidade, um outro 

planeta que a gente vivia. Então, eu acho que demandou ali esforços da minha parte de 

tentar convencê-los, de falar ‘vamos pelo caminho mais ousado, a gente não sabe qual vai 

ser o resultado, mas cara, vamos tentar’. A Glamour tem uma vocação para tentar esse 

tipo de coisa. Então, acho que foi assim a capa certa na hora certa. Foi a hora certa. Talvez 

tenha sido bom que eles tenham me cozinhado por seis meses, porque a gente saiu na hora 

certa. Até hoje foi uma das nossas capas mais vendidas. Foi um case. 

 

Pergunta: E se vê também uma participação do leitor. Quem você quer ver, quem... Esse 

feedback é importante pra você quando leva para a diretoria e ‘olha, os leitores estão 

querendo isso, é isso que eles querem ver...’ 

Resposta: É, eu acho que num mundo como o nosso, as coisas não fazem mais sentido 

se você não engaja o seu leitor. Sua leitora tem que se sentir parte do seu universo, senão 

ela não vai consumir o seu produto, ela não vai se sentir representada ali. Então acho que 
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foi uma sacada que a gente teve desde o começo, assim: a importância de ter o leitor não 

só consumindo, mas interagindo, participando, opinando, se sentindo ouvido. Então acho 

que a capa das blogueiras é isso, eu acho que a gente ter... se você pegar a edição de abril, 

você vai ver que... foram quatro capas, e na matéria do prêmio a gente tem uma leitora, 

que é a Joice. Ela ganhou o prêmio de leitora do ano, no meio de um monte de gente e 

tal. Então isso é a prova do quanto a gente, enfim, respeita, gosta e quer ter elas por perto, 

participando da nossa vida. E não consigo imaginar fazer revista hoje em dia de um jeito 

diferente. Não consigo. Acho que o único caminho. 

 

Pergunta: Essa convergência de mídias, que eu acho que chama atenção, a Glamour está 

em todas as redes, e isso é pensado de uma maneira para chamar mais o conteúdo da 

revistas? 

Resposta: Não, isso é pensado assim... a gente tem que entender que a gente trabalha 

uma marca, né. Cada vez mais a gente sabe que o papel ele, né, vem sendo ali questionado 

pelos usuários, né, no sentido que essa nova geração não paga para ler revista. Eles acham 

a informação até de graça, online. Então acho que isso nos desperta muito para 

importância de trabalhar uma marca de maneira multiplataformas, de gerar conteúdo 

multiplataformas e de um impulsionar o outro. Porque você vender pro leitor e pro 

mercado anunciante, que é quem paga as nossas contas, um combo, né. Realmente uma 

marca geradora de conteúdo de qualidade, de conteúdo com consistência 

multiplataformas. Então acho que esse é o objetivo, a convergência, é o fator multi dessa 

história toda, porque a gente sabe que o leitor hoje ele tá consumindo a gente no site, 

daqui a pouco ele vai dormir e ele vai ler um pouquinho na revista, ao longo do dia ele tá 

seguindo a gente no Instagram, então a gente quer estar presente na vida dele ali, em 

vários momentos. 

 

Pergunta: As outras Glamour ao redor do mundo também fazem essa convergência? 

Resposta: Olha, eu acho que a gente é uma das mais engajadas, com certeza. A Glamour 

americana faz um pouco melhor, tem um bom site, tal, mas não são todas. É que o 

Instagram, essa coisa da cultura do Instagram, é coisa muito brasileira. Lá fora o 

Instagram não tem essa força. Estados Unidos um pouco mais. Mas se você pega a 

Inglaterra, por exemplo. Eles estão ainda no Twitter. Twitter para eles é tudo. Então, eu 

acho que... essa convergência fortalece a marca. A gente tem que pensar 

multiplataformas. 
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Pergunta: Isso não tira... como você falou, os leitores não gostam de pagar pela revista, 

eles leem tudo pela internet... isso não tira o público da revista? ‘Ah, eu tô vendo um 

monte de coisa no site, tô vendo os desfiles no Instagram’.  

Resposta: Não, uma coisa não elimina a outra. Elas se completam, as mídias se 

complementam e cada uma fala com você em um momento do teu dia. Isso é muito nítido 

nas pesquisas que a gente faz. O desktop você acessa quando está no trabalho, 

dificilmente você vai acessar o desktop da sua casa. Então, o que está com você mesmo 

ali no teu caminho, no carro, no metrô, no ônibus, no fim de semana, na piscina, na praia, 

é o seu celular. Então a gente também vem tendo cada vez mais se esmerando para 

oferecer experiências de mobile muito mais positivas e, enfim, interessantes, para 

conquistar esse consumidor, e a revista é o momento de indulgência, aquele momento que 

você senta e que você deita e que você fala ‘agora sou eu comigo mesma’. Não tem 

internet, não tem celular, no máximo uma TV ligada de fundo, mas eu acho que é o 

veículo de comunicação que mais tem o privilégio de contar assim com foco do 

consumidor, né. O consumidor quando está lendo revista ele está só lendo a revista de 

fato. Ele está entregue àquele momento. É um momento dele. Então a gente acredita que 

a marca chega ali em diversos momentos do dia em diversas plataformas diferentes. 

 

Pergunta: Em termos de publicidade, as plataformas, internet e tal, também conseguem 

é... eu não vou nem entrar em porcentual, mas assim, financeiramente, conseguem ter 

algum retorno pra justificar pra editora todo esse investimento nessa multicanalidade? 

Resposta: Não é não, o maior investimento é o print, por causa do preço do papel. 

 

Pergunta: Mas tem equipe, enfim... 

Resposta: Ah não, sim, a equipe... eu tenho uma equipe do online, que são cinco pessoas, 

mas o online também é uma fonte de receita muito importante paara gente. Hoje em dia 

já, eu diria que 30% caminhando para 40%, da nossa fonte de renda já vem do online. 

Então ele é uma plataforma muito importante. O Instagram não é comercializado, né, 

Snapchat também não. Facebook a gente também não ganha dinheiro com ele. Então o 

online realmente ele é acaba captando todo esse investimento. 

 

Pergunta: Isso também é uma coisa que vocês conseguem fazer que outros veículos não 

conseguem. Eu trabalhei na Folha, por exemplo. A Folha Online ela não se pagava. O 
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impresso ainda é o carro-chefe, ainda é o que paga as contas. O Online em outros veículos 

ele é muito só para dizer que está presente. A Glamour consegue não só estar presente 

como consegue também trazer retorno. 

Resposta: Sim, é muito engraçado nessa pesquisa que a gente fez agora, a gente tem um 

grupo de não-leitoras que não consomem a revista porque não consomem, não compram 

nem a Glamour e nem nenhuma outra, mas elas acessam loucamente o site da Glamour 

na internet. Então, quer dizer, é isso: você tem que chegar até a pessoa, você tem que 

fazer sentido na vida daquela pessoa. Não importa porque meio. 

 

Pergunta: Tinha uma outra revista no mesmo formato, que era a Gloss, que saiu de 

circulação. Ela não conseguiu se manter no mercado. 

Resposta: Não. A gente matou ela (risos). 

 

Pergunta: Então, vocês conseguiram não só o conteúdo, mas você acredita que pelo 

formato, por essa multicanalidade, isso fortaleceu com que... 

Resposta: Eu acho que a gente... acho que sim, e acho que a gente tinha um conteúdo 

mais consistente, um conteúdo mais atraente, um conteúdo mais novo. A história da 

Gloss, a Abril trouxe a Gloss porque não conseguiu trazer a Glamour. A Abril estava 

negociando naquela época para trazer a Glamour para o seu portfólio, mas não conseguiu 

sei lá por que razão, então eles criaram a Gloss à imagem e semelhança da Glamour. Era 

muito assim baseado na Glamour, ela era uma Glamour voltada para um público mais é... 

era um público um pouco mais popular, era um veículo um pouco mais popular e aí, 

quando a gente chegou eles sobreviveram mais o quê?, um ano, e depois não conseguiram 

mais. Uma pena, não é isso que a gente deseja, mas assim, nesse caso específico é uma 

história muito particular, né. Eles foram criados para emular um título. Quando o título 

chega, oficial, com a bandeira oficial no país... difícil, né. Ou você se segura muito ou 

você morre. 

 

Pergunta: E já chegou bem contextualizado com o que é o público, o perfil 

hiperconectado dessa geração, enfim. 

Resposta: É, total. A gente já chegou chegando. Não teve que se adaptar. 

 

Pergunta: Você já era essa pessoa multiconectada? Enfim, eu vejo você... te sigo no 

Snapchat, no Instagram, eu vejo... 
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Resposta: Ah, eu era. Acho que eu era sim. 

 

Pergunta: Foi mais fácil para você entender a cabeça, porque você... 

Resposta: Sim, acho que sim. Eu lembro quando eu não tinha Instagram, essas coisas, 

que eu tinha um BlackBerry, não tinha nem iPhone. Eu tinha um BlackBerry, não largava 

do BlackBerry, meu marido falava ‘larga desse BlackBerry’, que eu ficava respondendo 

e-mail, só tinha e-mail para responder. De vez em quando você entrava na internet para 

ver alguma outra coisa, mas não era para isso. Era basicamente para responder e-mail. E 

aí, quer dizer, eu já gostava de ser acessada, de estar acessível, da rapidez de comunicação, 

de resposta. Então, acho que já estava em mim, mesmo. 

 

Pergunta: E essa questão de você também, de você já ter isso de fazer mil coisas ao 

mesmo tempo... como foi para você assumir a Glamour? Aumentou muito nessa demanda 

ou para você já era uma coisa natural?  

Resposta: Ah, sempre fui. Sempre fui superacelerada. Eu sempre gostei de fazer mil 

coisas ao mesmo tempo. Isso não é exatamente uma novidade pra mim, entendeu? Eu 

acho que isso também tá muito em mim, sempre fui muito agitada, desde criança. Sempre 

gostei de fazer mil coisas, sempre gostei de trabalhar com criatividade, criar, fazer coisa 

diferente. Então, acho que assim, quando eu assumi a Glamour, foi a primeira vez que eu 

fui chefe de verdade, claro que eu tive muito mais liberdade para dar o meu tom pra 

história, pra colocar as coisas no ritmo que eu achava que tinha que ser. Você escolhe 

pessoas pra trabalhar com você que meio que seguem esse raciocínio, né. Enfim, pessoas 

semelhantes, pessoas que têm a sua vibe. Aí você começa a construir uma história que 

tudo se encaixa, sabe, se conecta. Então, aqui todo mundo é aceleradinho, rapidinho. 

 

Pergunta: Tem um filme com a Sarah Jessica Parker, que é Não sei como ela consegue?, 

eu imagino... não sei se você já viu esse filme? 

Resposta: Já me falaram desse filme. Eu nunca vi 

 

Pergunta: Eu acho que é muito isso a tua vida, ter que conseguir conciliar, você tem um 

filho pequeno, você tem um marido, você tem aqui... 

Resposta: Mas sabe quando as pessoas falam isso para mim eu fico até meio 

constrangida? Eu falo ‘gente... tem gente tão pior que eu’. Eu não acho a minha vida 

caótica. Eu acho que tem gente, por exemplo, que... eu não lavo uma louça. Tem gente 
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que tem que chegar em casa, lavar louça e fazer comida. Fico pensando: como é que é 

você chegar em casa depois de um dia de trabalho... quantas mulheres não fazem isso, 

entendeu?! Então, quando as pessoas me falam isso eu, de verdade, eu fico falando ‘nossa, 

mas nem... não sei se eu quero que as pessoas pensem isso’, porque eu tento fazer... claro, 

eu tenho uma jornada de trabalho intensa. Tem gente pior que eu, eu acho, tem gente que 

tem uma vida mais tranquila. Acho que eu tô numa média. Tenho uma vida intensa. Acho 

que a peculiaridade do meu trabalho é que ele não acontece só aqui. Realmente, eu 

trabalho em tudo que é lugar, porque qualquer coisa que eu vejo, qualquer pessoa que eu 

converso, qualquer coisa pode virar uma pauta, uma ideia, um insight que você tem. 

Então, acho que meu trabalho tem essa peculiaridade, eu não me desligo nunca. Não é 

que eu saio do escritório de contabilidade e acabou, não vou ficar sonhando com 

contabilidade. Eu vou com meu trabalho. Então, eu acho que tem essa particularidade no 

meu trabalho, que faz ele ser diferente, e assim, é... cara, eu tenho um puta marido, 

entendeu, que me ajuda, nossa, é um anjo, me ajuda muito, e... ai, meu Deus, peraí. 

(pausa). E é isso: fico tentando equilibrar as coisas, né, porque... acho que agora que meu 

filho tá com cinco anos fica bem mais fácil. Eu acho que eu tinha muito mais culpa quando 

ele era bebê. Porque agora ele tem a vidinha dele, tem a rotina dele. Então ele vai, terça e 

quinta ele tem inglês, quarta ele tem futebol. Então ele já tem a vidinha dele. E de fim de 

semana eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Na Vogue, por exemplo, eu não 

conseguia tanto, eu trabalhava mais de fim de semana. Aqui na Glamour é muito difícil 

eu trabalhar de fim de semana. Eu tenho realmente... tô ficando muito apegada a essa 

coisa do fim de semana, no feriado eu quero ficar com a minha família. Eu fico muito, eu 

tô mais atenta a esse tipo de coisa como eu jamais fui. Na Vogue eu era um pouco mais 

permissiva. 

 

Pergunta: Tem culpa, assim, tipo, você se sente culpada quando você tá trabalhando 

demais, ou quando você tá de folga, e você diz ‘eu não deveria tá pensando no trabalho’. 

Existe essa coisa louca? 

Resposta: Existe muito. Por exemplo, ontem foi Dia das Mães e a gente tava fotografando 

uma capa. E aí a gente tava fotografando e começou às onze da manhã. Dez e meia ela 

chegou, onze, sei lá. E aí eu falei: ‘em outros tempos, imagina, eu ia pra lá’. Aí ontem eu 

falei ‘não, eu não vou. Vou almoçar com a minha família’. Fiquei morrendo de culpa 

porque tem a minha diretora de moda que tem filho pequeno também que tava lá. Mas, 

enfim, eu não fui, eu fui depois. Daí eu fui, almocei, quatro horas da tarde eu tava lá, quer 
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dizer, eu não vi toda a história, elas iam me mandando por WhatsApp, mas eu não fui. E 

aí eu fiquei com culpa. Eu falei: ‘gente, será que eu deveria estar lá? Meu Deus, é uma 

capa, eu deveria estar lá, mas meu Deus, eu tô aqui’. Fui postar uma foto do restaurante 

até constrangida pra postar a foto do restaurante e a equipe tá trabalhando. Então eu fico 

assim... eu acho que, cara, isso é muito inerente ao ser humano. Porque a gente só tem 

uma vida. Uma. Não é que você fala ‘nessa vida de agora eu vou focar mais no trabalho; 

agora na próxima vida eu vou focar um pouco mais na vida pessoal’. Não tem isso, né. 

 

Pergunta: Mas você não abre mão de malhar. Você ainda consegue ter essa disciplina. 

Resposta: Então, mas malhar, eu sempre fiquei achando assim: ‘ai, não, não tenho tempo, 

não tenho tempo, não tenho tempo’. Eu fiquei repetindo isso. Eu acho que quando o filho 

é pequeno, é menorzinho, eu acho que realmente é um pouco mais complicado. Porque é 

isso: aí o filho fica ali em casa. Se eu deixar de ficar com ele, se eu for malhar, eu tô 

deixando de ficar com ele. Aí a culpa consome a mulher, que a mulher não consegue 

conciliar. Não consegue. Eu fiquei três anos sem fazer nada. Fiquei três anos bem parada. 

Quase quatro. É, três. Não, quatro. Não fiz nada, não tava conseguindo organizar minha 

vida pra poder ter um tempo pra malhar. E agora, no ano passado, eu falei ‘chega! Chega, 

chega, chega!’. Eu tava quinze quilos, quase, acima do meu peso. E eu sempre fui super 

atleta, sempre fui sempre super... 

 

Pergunta: E também lidando com moda é uma coisa que talvez incomoda, tipo, você vai 

botar uma roupa, e sei lá... ficaria melhor. Ou não? 

Resposta: Eu acho que incomoda qualquer mulher, assim, de você não se sentir bem, 

assim. Eu dei uma afundada, geral. Então você começa a entrar num círculo que não faz 

bem pra sua saúde. Então aí eu peguei e falei: ‘não, vamos mudar de vida. Chega!’ Aí 

comecei realmente a fazer dieta. Mudar minha vida mesmo. Não fazer dieta. Eu nunca fiz 

dieta. Mas comecei a comer direito, me preocupar com o que eu comia, parei de beber de 

dia de semana... de dia de semana eu não bebo muito, de dia de semana eu não bebo mais. 

Então, quer dizer, equilíbrio. Aí eu fui equilibrando a minha vida. 

 

Pergunta: E foi difícil no começo fazer isso? 

Resposta: Foi difícil dar o primeiro passo. O difícil é você começar, né. Você fala: ‘ai, 

tenho muita coisa pra perder, meu Deus do céu’. Começar é difícil, mas uma vez que você 

começa você vai, porque fazer exercício é bom. É bom. 



139 

 

 

Pergunta: E ajuda você a ter mais disposição para o resto do dia. 

Resposta: Total. Me ajuda muito, me ajudou a dormir melhor. Ajuda tudo, né, assim, 

você ter uma vida equilibrada. Então é isso, assim, e hoje eu faço exercício muito, quase 

todo dia. Não consigo ficar sem. Eu sinto muita falta. Parece que a coisa não anda, sabe. 

 

Pergunta: As reuniões de pauta, como é que elas são? Você tem as suas ideias, a redação 

também traz? Como é que é discutido como vai ser o conteúdo? 

Resposta: É sempre assim: todo mundo já sabe mais ou menos qual vai ser o tema da 

edição. A gente sabe que junho sempre vai ser ‘namorados’, julho é sempre uma coisa 

surpreendente que a gente tem que dar em julho, agosto agora é ‘Olimpíadas’, setembro 

é edição de coleções. Então, a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem. Tem uma 

sazonalidade e uma previsibilidade nesse sentido. E aí, dentro disso, a gente... eu 

comunico: ‘gente, edição de julho vai ser uma edição de social mídia, então quero que 

vocês já pensem em algumas coisas relativas a isso’. E aí eles mandam as pautas para 

mim e para a Bruna, que é a redatora-chefe. Então, às vezes eu compilo, às vezes a Bruna 

compila. Ultimamente a Bruna tem compilado. Ela compila todas essas pautas de todo 

mundo, faz uma única pauta, ou seja, ela elimina o que ela acha que não é pertinente para 

aquele mês, porque ela já sabe como eu penso também, e aí ela me apresenta a pauta, eu 

dou mais uma olhada nessa pauta e a gente faz uma grande reunião para discutir. Aí nessa 

reunião tem coisas que já estão fechadas e tem algumas coisas que estão abertas. E aí a 

gente vai... ‘essas que estão abertas, gente vocês preferem essa ou essa matéria?’ Aí 

começa ali uma discussão, entendeu? 

 

Pergunta: E quem vai ser a capa é decidido por quem? 

Resposta: Ah, quem vai ser a capa é uma decisão cada vez mais difícil. Nossa senhora! 

Também é uma decisão que envolve muita gente. Bom, agora eu tenho trezentos diretores 

em cima de mim. E eu tenho que discutir com todos eles. A pessoa que tá ali num bom 

momento, uma pessoa que tá estrelando uma boa novela... a gente sabe que a capa tem 

muito apelo ainda pra essa leitora, então a gente tem que ter um cuidado muito apurado. 

 

Pergunta: Mas ainda é um que vem mais de direção? Ou a redação também pode... 

Resposta: Todo mundo participa. Todo mundo participa. Todo mundo participa, mas a 

decisão acaba ficando mais entre a gente. 



140 

 

 

Pergunta: E uma coisa que a Glamour faz diferente com quem é a capa é... a pessoa que 

é a modelo, a atriz, ela também escolhe qual é a foto que ela achou mais legal. Tem essa 

coisa conjunta, não tem? 

Resposta: Isso aconteceu. Não, é igual, como é com as outras. Elas participam de alguma 

forma, mas elas sabem que a decisão final é a decisão da revista. O que tem, e a gente já 

fez em alguns momentos, por exemplo, tinha duas capas da Tássia. A leitora pode 

escolher a capa da Tássia que ela quer ver nas bancas. A capa da Giovanna Antonelli, a 

gente fez há um tempo atrás, a leitora podia escolher antes da gente fotografar como ela 

queria ver a Giovanna Antonelli. Então tem essas pequenas coisinhas, mas escolher 

mesmo é difícil você jogar essa decisão na mão de outras pessoas, porque é uma coisa 

muito importante para revista, entendeu?! 

 

Pergunta: Eu vi também você falando que tem uma coisa, você não gosta de muito 

Photoshop nas fotos das atrizes. 

Resposta: Detesto. Detesto, detesto. Todo mundo é muito viciado nessa coisa de 

Photoshop. 

 

Pergunta: É até italiano que faz de você... você resolveu procurar lá fora... 

Resposta: É, há dez... você tá sabendo? 

Pergunta: Eu dei uma pesquisada aí. 

Resposta: É verdade, eu faço lá fora. Eu pago em euro. É um italiano, mas ele mora em 

Nova York, na verdade eu pago em dólar mesmo. Mas é caro, mas é importante. 
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Entrevista II: Entrevista com Maiara Camargo, ex-editora online da Glamour 

Entrevista concedida em 13 de março de 2017, em São Paulo, durante a cobertura da 

Glamour na São Paulo Fashion Week ed 43. 

 

Pergunta: Normalmente são cinco pessoas no site, certo? 

Resposta: Normalmente são seis pessoas, mas às vezes na época do Fashion Week a 

gente acaba chamando mais frilas. A gente tem que manter a rotina do site, mais tudo que 

está acontecendo aqui. 

 

Pergunta: E como vocês fazem: teve o desfile das 10h00 e depois na Pinacoteca às 

13h00? 

Resposta: Por enquanto, quem foi foram as meninas da moda. Da revista. 

 

Pergunta: E precisa subir no mesmo dia as matérias do desfile para o site? 

Resposta: Sim, tem. Na verdade, é uma época que a gente trabalha juntos, talvez a época 

do ano que a gente trabalha mais híbrida. Junta a equipe da redação com a equipe do site. 

O que acontece: a gente divide quem vai em cada desfile entre as meninas da moda e a 

equipe do site, e o que a gente vai fazer. Elas vão mandando as coisas para gente e a gente 

vai subindo. Depois, quando os desfiles começam a ser aqui na Bienal, elas vêm e elas 

vão subindo notas e a gente vai mesclando. Por isso vem tudo mundo para cá. O mesmo 

acontece com as redes sociais: elas vão produzindo o conteúdo e daí a gente vai decidindo 

onde é melhor entrar o que, se entra ou se não entra. Ao mesmo tempo, a gente mantém 

algum repórter na base e ele também fica dando uma olhada para ver se a gente não deixou 

passar nenhum conteúdo que seria bacana. 

 

Pergunta: As fotos vocês mesmos tiram na hora ou esperam as fotos oficiais? 

Resposta: Normalmente a gente tira na hora mesmo. Vai de celular mesmo, porque é 

mais rápido. E normalmente a gente espera talvez beleza, que às vezes são umas fotos 

mais bonitas. 

 

Pergunta: Quantos pontos vocês têm aqui? 

Resposta: Eu tenho cinco. Tenho cinco computadores e tenho mais um ponto. 
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Pergunta: No penúltimo vocês tiveram a salinha, depois no último foi aqui na sala de 

imprensa, fez um ao vivo com a Mônica aqui. 

Resposta: Isso. Normalmente a gente faz uma programação de lives ao vivo, em que elas 

comentam os desfiles do dia. Antigamente a gente fazia no fim do último desfile, depois 

a gente descobriu que era melhor fazer um pouco mais cedo, então, antes do último a 

gente faz. Aí no outro dia começa do último da noite a comentar. É melhor. 

 

Pergunta: Do último do dia, mesmo, né? Não do último desfile. 

Resposta: Não. No último do dia. A gente deixava para fazer depois do último do dia. Aí 

a gente foi descobrir que era melhor fazer antes do último, porque funcionava melhor. 

 

Pergunta: Pelo horário da audiência? 

Resposta: Isso. Porque fica muito tarde e tal. Então, normalmente a gente faz antes do 

último e aí retoma a partir do último do dia anterior no dia seguinte. Então, tem todo dia, 

normalmente no lounge a gente fazia, e depois a gente começou a fazer na sala de 

imprensa que acaba funcionando. 

 

Pergunta: Você está na Glamour desde quando? 

Resposta: Eu estou na Glamour desde 2012. 

 

Pergunta: Basicamente, desde o começo. 

Resposta: É. Eu entrei na edição de outubro. 

 

Pergunta: Você já entrou para impresso ou já entrou para o site? 

Resposta: Eu entrei para o impresso. Eu era repórter de moda style. Repórter de moda 

style e cultura. 

 

Pergunta: Já tinha essa proposta da internet, com foto, com tudo? 

Resposta: Sempre. Sempre foi uma revista de internet. Sempre foi uma revista de você 

vai lá fazer qualquer matéria e se tiver alguma coisa legal manda para o Instagram, faz 

vídeo para o Facebook. Sempre foi assim. Tem já essa linguagem que parece o jeito que 

você escreve para sua própria rede social, que você escreve para a sua própria amiga. 

Então, sempre foi desse jeitinho mesmo. 
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Pergunta: E todo mundo da revista tem o Instagram aberto? Já é a proposta mesmo? 

Resposta: Sim, sim. Tem uma coisa que é muito própria da Glamour, que é essa coisa 

das leitoras conhecerem quem faz. Então, hoje por exemplo, o primeiro post de Fashion 

Week é a nossa equipe de moda, da primeira fila, com essas pessoas que vão te mostrar a 

Fashion Week. Isso dá uma identidade muito grande. Eu acho que é uma das principais 

marcas da revista, que é uma das coisas que a Mônica sempre frisou muito. Tanto que a 

Mônica é isso: a pessoa que é a cara da Glamour, e agora a gente vai entrar nessa fase de 

se reinventar a partir disso. 

 

Pergunta: Se reinventar como? 

Resposta: A Mônica está saindo, né. Então, a gente vai ter uma mudança. 

 

Pergunta: Verdade. Porque ela é muito forte: ela confunde a imagem dela... 

Resposta: Exatamente. Como é uma revista que tem uma identidade muito forte com as 

pessoas que fazem... é que assim, passando da Mônica para a Paula é uma transição muito 

suave, porque a Paula também está desde o começo, ela tem a mesma vibe, a mesma cara 

da revista. Então é tranquilo. Vai ser esse novo momento. 

 

Pergunta: A Bruna já saiu, né? 

Resposta: É. 

 

Pergunta: E assim: como é que vocês fazem... porque a da Bruna não vi muito. Eu via 

pelo Instagram 

 Resposta: Instagram dela, a gente já sabia que ia ter essa transição. Mas a revista mesmo, 

oficialmente se posicionar disso... só foi mesmo na hora, né. 

Ah, a Mônica escreveu na carta, né. Também não foi tão pensado. 

 

Pergunta: Mas a proposta continua do mesmo jeito? 

Resposta: Sim. A Paula é super internética. Super. E ela tem essa mesma linguagem da 

Mônica. Ela é pessoa superdivertida. Então. Acho que cada vez mais. Essa proposta de 

integrar cada vez mais as duas redações e de ter essas pessoas híbridas mesmo, que saem 

para fazer uma matéria para a revista, mas estão sempre pensando no que é que pode ser 

aproveitado no online e vice-versa. 
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Pergunta: E como é essa questão de estar sempre surgindo novas redes. Vocês têm que 

estar sempre antenado, o que está surgindo, vocês alimentam todas as redes todo dia.  

Resposta: A vantagem é que são pessoas que já consomem muito internet, que gostam 

dessas novas tecnologias e que vão procurar e vão ver como é, seja para o trabalho ou 

não. Então, não tem essa obrigação, esse peso tão grande. O Instagram lança o Instastories 

e você quer saber como é, você quer ver como funciona. 

 

Pergunta: E o Snapchat continua sendo alimentado? 

Resposta: Continua, continua sendo alimentado. E aí você vai vendo o que funciona 

melhor. É claro, exige ter um jogo de cintura para poder administrar tudo, mas na verdade 

a gente até gosta quando surge alguma coisa nova para poder testar, e conhecer. Então 

não é... 

 

Pergunta: E hoje vocês têm o quê? Vocês têm o que Instagram, Instastories, Snapchat... 

Resposta: Instagram, alimenta o Instastories também, tem o Snapchat, tem o Twitter, tem 

o Facebook. Ah, e tem o Pinterest. Todos esses. A gente não tem o do WhatsApp ainda. 

Mas tem que ter. 

 

Pergunta: Ouvi falar que o Snapchat é mais adolescente que usa. Os pais não usam. 

Usam mais o Instastories. 

Resposta: Lembro que tem umas pesquisas que mostram qual é a faixa etária de cada 

rede. 

 

Pergunta: Qual é o perfil das leitoras da Glamour. 

Resposta: É de 25 a 35 (anos). Às vezes desce um pouco mais, e às vezes sobe um pouco 

mais. 

 

Pergunta: 18 ainda não? 

Resposta: Não, não é o foco. É uma mulher um pouco mais estudada, que já terminou a 

faculdade, já está ali na carreira dela, já passou dessa fase. É claro que às vezes vai. Mas 

se você pegar, por exemplo, o nosso público do Instagram, que é exatamente o da revista, 

talvez sejam os dois mais fincados, é 25 a 34. Porque eles separam, né. O próprio 
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Instagram separa, quando você vai olhar a análise de quem segue. É a faixa com mais 

seguidores. 

 

Pergunta: E onde vocês são mais fortes, onde tem mais seguidores, seria no Instagram 

ou no Facebook? 

Resposta: No Instagram. O Instagram ele é muito ligado com a revista. Ele quase veio 

com a revista. 

 

Pergunta: Acho que a Glamour, tirando a Vogue, é a que tem mais seguidores no 

Instagram. 

Resposta: É. E é uma das maiores do mundo. Além de Brasil, assim, é uma das 

Glamoures do mundo mais internéticas. 

 

Pergunta: A Glamour Brasil é a mais nova que tem? 

Resposta: Não, depois já nasceram outras. A da Islândia eu acho que é a mais nova. 

 

Pergunta: Existe um alinhamento editorial com a Glamour com a dos outros países? 

Pergunta: Existe, existe. E de internet, de site. De tudo. Existe. É claro que cada uma 

segue uma linha editorial. Mas a gente tem umas diretrizes, e tem um acompanhamento 

tanto da revista quanto do site. Então a gente recebe reports de se alinhar. 

 

Pergunta: Uma dúvida só: vocês, nas redes sociais, têm algum publieditorial? 

Resposta: Tem sim. A gente tem uma equipe de projetos especiais, que fazem essa parte. 

Eles passam para mim e aí eu vou alinhando isso. É sinalizado. Sempre vem como 

proclame. Se você entrar no nosso Instagram, sempre tem. 

 

Pergunta: E quando vocês vão para cobertura de evento, não do Fashion Week, mas no 

evento de alguma marca que faz um lançamento que a Glamour está presente. Isso é por 

ela ou é por alguma parceria? 

Resposta: Não, isso é editorial. Sempre que é uma coisa que não editorial ela vem 

sinalizada. Não necessariamente a gente no lançamento de uma marca é um promo. Ás 

vezes são coisas interessantes para o leitor. 
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Pergunta: Uma coisa que a Mônica falou que achei muito interessante, é que o site, a 

parte de internet da Glamour, já é 40% da receita e acho que isso é uma coisa que poucos 

conseguem fazer. Porque a gente viu que quando começou a internet, que muitos 

lançaram seus sites e tal, a ideia era conseguir fazer isso, fazer virar, e muito não vira. Às 

vezes o impresso é que paga o online.  

Resposta: Eles tentam, né. Faz Paypal. 

 

Pergunta: Isso. Mas não conseguiam fazer virar. E a Glamour conseguiu fez isso. 

Resposta: Eu não sei se vem muito disso, de ter nascido junto. E o jornal ele tem mais 

essa dificuldade de alinhar uma coisa na outra. E tem ainda a coisa, que eu acho que está 

se diluindo, mas se você trabalhou em qualquer veículo você sabe, que é a valorização, a 

diferença entre a valorização do impresso e do online. No sentido de que as pessoas ainda 

querem sair no impresso, as pessoas ainda acham mais importante o impresso. E a 

Glamour já nasceu com uma cabeça mais avançada nisso. E um jornal, ainda para os 

donos, entenderem isso, ainda é um processo mais longo. Acho que isso se explica por aí. 
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Entrevista III: Entrevista com Paula Merlo, atual diretora de Redação da Glamour 

Entrevista concedida em 8 de janeiro de 2017, em São Paulo. 

 

Pergunta: Quais os principais desafios que você teve quando assumiu a direção da 

Glamour?  

Resposta: Acho que o primeiro e maior desafio para mim foi conciliar a maternidade 

com a diretoria. Quando recebi a proposta da Daniela Falcão, a Eleonora estava há sete 

meses dentro da minha barriga. Então, eu não sabia nem que tipo de mãe eu ia ser quando 

eu aceitei. Podia ser que eu fosse aquela mãe doida que não quer sair de perto da criança. 

Então, me entender como mãe, como diretora, e esposa, e tal, foi um grande desafio. A 

mudança para São Paulo de novo, com um bebê de três meses e meio, que foi quando eu 

assumi a Glamour, a Eleonora estava só com três meses e meio. Foi bem desafiador para 

mim. Em termos editoriais, eu acho que foi estar trazendo, estar fazendo isso lentamente, 

a gente já virou uma chave, mas trazer a Glamour para esse novo momento das mulheres 

mais questionadoras, mais autoconfiantes... não que elas não fossem, mas quando a 

Glamour chegou no Brasil, há uns seis anos atrás, a ideia era que girls just wanna have 

fun, que inclusive era a nossa música tema, né. Hoje, elas não querem só have fun. Elas 

querem have fun, mas elas querem entender de política, elas querem ganhar como os 

homens ganham, e elas marcham por isso, elas não estão tendo mais papas na língua para 

dizer se foram assediadas ou não. Então são mulheres muito mais engajadas, e é esse o 

desafio da Glamour. É ser uma marca cada vez mais engajada. 

 

Pergunta: O que mudou na revista, no site, nas redes sociais desde que você assumiu?  

Resposta: Olha, é difícil eu falar isso porque eu estou lá dentro há muito tempo, e a gente 

não quer fazer nenhuma mudança brusca, que falem “meu Deus do céu, ai, como a 

Glamour mudou”. Não. Acho que as coisas são, acontecem naturalmente, acontecem de 

uma maneira bastante orgânica. Então, eu acho que o que mudou, pelo menos nas redes 

sociais, a gente deu uma limpada no nosso feed. Não tem mais meme, essas coisas mais 

populares que tinha antigamente. A gente está cada vez mais engajada, mostrando 

mulheres com diferentes corpos, mostrando uma mulher um pouco mais real, que não só 

a influencer.  

 

Pergunta:  Recentemente vocês fizeram uma pesquisa com os leitores, e ela foi feita pelo 

stories do Instagram, qual foi o objetivo da pesquisa? E por quê por esse canal?  
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Resposta: A gente, na verdade, fez no Instagram, pesquisa, no Facebook... enfim, a gente 

fez por vários canais.  

 

Pergunta: O descobriram de novo no perfil de seus leitores? 

A pesquisa identificou sobre os leitores da revista que a gente... bom, isso é confidencial, 

mas o que eu posso te adiantar é que a gente fala com uma mulher educada, ou seja, ela 

tem o superior completo, ela não é casada e não tem filhos. Então o dinheiro que ela tem 

é para ela. Ela já está no mercado de trabalho, ela está bem na carreira dela, ela quer saber 

mais sobre carreira que ela tem interesse, enfim, em melhorar a cada dia. Mas essa mulher 

é uma jovem, uma jovem adulta, que é dona do próprio nariz.  

 

Pergunta: Isto se refletiu ou está previsto em alguma mudança na revista? 

Resposta: Não, como eu te falei, é tudo muito orgânico. Eu acho que a gente não tem que 

se guiar que se a mulher é assim, a gente tem que fazer tudo assim e assado. Até porque 

as mulheres são muito diferentes, né. 

 


