
 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – FAFIC 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DECOM  

 

 

 

 

KÁTIA PATRÍCIA DA COSTA SOUZA 

 

 

 

 

 

 

OS BLOGS DE MODA COMO VITRINE DO CONSUMO: UMA ANÁLISE DO 

BLOG GAROTAS ESTÚPIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró- RN 

2013 

 

 



KÁTIA PATRÍCIA DA COSTA SOUZA 

 

 

 

 

 

 

OS BLOGS DE MODA COMO VITRINE DO CONSUMO: UMA ANÁLISE DO 

BLOG GAROTAS ESTÚPIDAS 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Comunicação Social da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte como requisito obrigatório 

para a conclusão e obtenção do título de Bacharel 

em Comunicação Social com habilitação em 

Publicidade e Propaganda. 

Orientadora: Profª. Drª. Marcília Luzia Gomes da 

Costa Mendes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró- RN 

2013 

 



KÁTIA PATRÍCIA DA COSTA SOUZA 

 

 

OS BLOGS DE MODA COMO VITRINE DO CONSUMO: UMA ANÁLISE DO 

BLOG GAROTAS ESTÚPIDAS 

 

 

Monografia apresentada ao Departamento de 

Comunicação Social da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte como requisito obrigatório 

para a conclusão e obtenção do título de Bacharel 

em Comunicação Social com habilitação em 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

Banca Examinadora 

__________________________________________ 

Profª. Drª. Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes 

- Presidente da Banca Examinadora – 

 

__________________________________________ 

Profª. Antônia Sabrina Bezerra da Silva 

- Examinadora – 

 

__________________________________________ 

Profª. Msª. Paula Apolinário Zagui 

- Examinador – 

 

 

 

Data da aprovação 

___________________ 



DEDICATÓRIA 

 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos 

nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser 

alguém. 

Renato Russo 

 

 

Acima de tudo a Deus, que me deu força e fé perante as dificuldades, me fazendo ultrapassar 

todas as incertezas, sempre com esperança para chegar a esse momento.  

 

A minha mãe, Maria Auxiliadora da Costa e meu padrasto Francisco das Chagas, que em 

meio a todas as dificuldades não se abalaram, dando amor, carinho e a fé que tudo sempre dá 

certo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus primeiramente, por sempre está presente na minha vida, demonstrado seu 

amor e me fortalecendo.  

 

A minha mãe, Maria Auxiliadora da Costa, minha principal companheira, por ter sempre 

acreditado em mim. Mesmo nos momentos de maior dificuldade sua prioridade sempre foi à 

educação das filhas, agradeço “Mainha”, pelo amor incondicional e por está presente em todas 

as fazes da minha vida. Muito obrigada. 

 

A meu padrasto, ou melhor, meu pai, Francisco das Chagas, que dedicou boa parte da sua 

vida a me criar e orientar, mostrando que a relação sanguínea não é nada comparada a relação 

de amor. Muito obrigado por ser esse pai maravilhoso, guiando meus passos para seguir 

sempre o caminho do bem.  

 

A minhas irmãs Kalidia Priscila e Karolayne Deyse, por serem amigas além de irmãs. 

Obrigada por acreditarem em mim, pela confiança e por sempre estarem ao meu lado. 

 

A meu amor Luiz Ricardo, que sempre esteve do meu lado, juntos a 8 anos, continuamente 

me aconselhou a lutar pelos meus ideais. Companheiro para todas as horas. Um obrigado 

especial, por ter escutado por diversas vezes a leitura dos textos e mesmo não entendendo 

nada, dizia “Está ótimo”. Agradeço por tudo, foram suas brincadeiras que me fizeram sorrir 

nos momentos de incertezas, me deu forças quando não tinha. Obrigada meu amor por fazer 

parte da minha vida. 

 

A meus sogros, Begna e Luiz Carlos, que me acolheram como filha, me ajudando a conseguir 

meus objetivos, sempre presentes na minha vida, vibraram quando passei no vestibular e são 

cúmplices nessa longa caminhada. Agradeço eternamente pelo apoio. 

 

A minha professora, orientadora, amiga e conselheira, Marcilia Luzia Gomes da Costa 

Mendes, a quem tenho como exemplo. Obrigado pela dedicação e pelo auxilio, sempre 

querendo o melhor de todos, ajudando e acolhendo, no decorrer dessa jornada. 



 

A Janice Leal de Carvalho Vasconcelos, grande amiga e professora, que leva a vida com o 

humor impar. Quem me ajudou a escolher o tema do TCC, aqui abordado. Muito obrigado por 

fazer parte da minha vida.  

 

A professora Paula, que sempre incentivou o meu melhor, obrigada pela força e por aceitar 

participar da minha banca. 

 

A todos do Departamento de Comunicação Social- DECOM. Professores e funcionários, que 

são uma grande família, sempre querendo o melhor, ajudando. Sendo de grande importância, 

para a conclusão dessa jornada.  

 

Muito obrigada a Geilson Fernandes e Davi Moura, que no processo de escrita do trabalho, 

me ajudaram cada um a sua maneira, meu agradecimento eterno. 

 

A minhas companheiras de turma e amigas, Bárbara e Shemilla, que me ajudam sempre. 

Espero que nossa amizade perdure e ultrapasse a conclusão do curso. 

 

Aos meus colegas de turma, os que tomaram outro rumo, mas que não deixaram de ter o papel 

fundamental na minha jornada. Especialmente minha grande amiga Camila Regina. 

 

A minha segunda família, a turma da Elevare Comunicação, que mais que ambiente de 

trabalho, é minha segunda casa. A Lia Castro, diretora, patroa, mas que além de tudo é amiga, 

acredita no potencial dos funcionários e investi no seu crescimento, obrigado por ter me 

recebido de braços abertos, pela confiança e apoio. Anna Paula, Atalija, Emmano, Franklin, 

Ícaro, Leizianne, Lilian, Lizana, Natália e Odilan: todos os elevarianos, que me acolheram e 

confiaram em meu trabalho, meu muito obrigado. Amigos para toda a vida, que sempre me 

incentivaram, orientaram e apoiaram. Agradeço por tudo. 

 

Obrigado a todos que conheci através da faculdade ou não, mas que me ajudaram a passar 

pelas barreiras impostas pela vida. Agradeço eternamente pela torcida e confiança. Devo a 

todos a conquista dos meus objetivos e a chegada desse momento tão esperado. 

 

 



RESUMO 

 

 

Os blogs, que eram anteriormente, os diários íntimos virtuais, são uma importante fonte de 

informação na contemporaneidade. Os “blogueiros” atualizam diariamente os leitores sobre as 

novidades do seu segmento. Devido a seu constante crescimento, essas páginas virtuais, são 

uma nova forma de disseminação das marcas. Os blogs de moda se tornaram um dos mais 

usados pelos empresários como nova mídia publicitária. Essa mídia trabalha também o 

vitrinismo, através do uso das fotos nos posts do blog e nas redes sociais mais utilizadas na 

atualidade. Uma vitrine que atrai as consumidoras/leitoras para adentrar e conhecer melhor o 

produto, e por consequência as lojas virtuais dos produtos disponíveis no blog de moda. A 

pesquisa a seguir, analisa o constante questionamento em relação aos posts dos blogs de 

moda, uma dúvida frequente dos leitores é se as postagens desses blogs são de opinão ou 

publicitária. Confusão ocasionada principalmente por não haver a definição “publicidade” em 

determinados posts. A pesquisa teorica utilizada é a de caráter qualitativo e o método a 

Análise de Discurso, com aplicação desses métodos no estudo do discurso verbal (texto) e não 

verbal (fotografia), presentes no Blog Garotas Estúpidas. Com o intento de esclarecer essa 

dúvida, e tornar o leitor ciente a respeito do que está lendo. Para assim, transformar o ato do 

consumo uma escolha própria do leitor e não uma imposição velada da blogueira em parceria 

com as marcas. Com a realização da pesquisa, conclui-se que em todos os posts analisados há 

a publicidade implicita nas postagens, o que ocasiona na indução do consumo subliminar dos 

produtos. 

 

Palavras-Chave: Consumo. Publicidade. Moda. Blog Garotas Estúpidas. Discurso.  

 



ABSTRACT 

 

 

The blogs, that were previously, virtual diaries, are an important source of information 

nowadays. The "bloggers" update daily readers about the news in its segment. Due to its 

constant growth, these virtual pages are a new form of brand dissemination. The fashion blogs 

have become one of the most used by entrepreneurs as a new way of advertising. That Media 

also works the window displays, through the use of the photos in the blog posts and in the 

most used social networks today. A showcase that attracts consumers/readers to enter and 

learn more about the product, and consequently the virtual stores of products on fashion 

blogs. The following research examines the constant questioning in relation to the posts of 

fashion blogs, a common readers question, if the posts of these blogs are personal opinion or 

advertising. Confusion caused mainly because there is no definition of "advertising" in certain 

posts. The research is theoretical using the qualitative method and Discourse Analysis, with 

application of these methods in the study of verbal discourse (text) and not verbal (picture), 
present in Stupid Girls Blog. With the intent to clarify this doubt and make the reader aware 

about what they are reading. For thus, transform the act of consumption in a private choice of 

the reader and not the hidden an imposition of the blogger in partnership with the brands. 
With the completion of the study, it was concluded that all posts analyzed is implied on posts 

the advertisement, which causes the induction of subliminal consumer products. 

 

Keywords: Consumption. Advertising. Fashion. Garotas Estúpidas Blog. Discourse. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A contemporaneidade tem sido marcada por constantes mudanças, a cada dia surge 

algo novo, seja na moda, no segmento doméstico, no meio automobilístico e mais 

expressivamente na área midiática. Está cada vez mais crescente a criação de novas 

tecnologias, juntamente com mídias digitais e aplicativos que em pouco tempo são difundidos 

mundialmente.   

Essa inovação e renovação planejada são formas de se impulsionar o consumo. A 

moda é um exemplo claro da obsolescência “programada” destacado por Lipovetsky (2009), 

pela ideia que a economia e as marcas deixaram de lado a permanência dos produtos, 

tornando-os cada vez mais efêmeros, com o intuito de que a cada nova estação e tendência 

imposta pelas grandes companhias da moda, o consumidor será novamente compelido para o 

consumismo.  

Com o aumento significativo de empresas do mesmo segmento, cabe à marca se 

diferenciar das demais, com o investimento contínuo em publicidade, pois se destacar perante 

as numerosas marcas existentes, é a nova meta. 

A cada dia está mais frequente a mudança dos blogs de um simples diário online, para 

uma mídia altamente acessada, tornando o blog uma mídia rentável e a blogueira uma 

empresária em ascensão.  

Os blogs de moda são na atualidade ferramentas publicitárias cada vez mais utilizadas. 

O fato de que as blogueiras do ramo estão se tornando conhecidas nacional e mundialmente, 

as classificam como celebridades do meio. As blogueiras de moda se colocam como 

conhecedoras do setor e caracterizam-se com formas visualmente belas, ligadas a vaidade, o 

que pode contribuir para o sucesso de suas páginas virtuais, que contam com infinidades de 

acessos diários. Assim, tornam-se aptas para anunciar produtos e marcas do seu segmento.  

Essa forma usual de um blog pessoal, como mídia publicitária, origina muitos 

questionamentos nos leitores. A grande quantidade de acessos nos blogs de moda é 

ocasionada especialmente pela forma simples do discurso da blogueira, tornando-a uma 

pessoa real, não mais uma celebridade inalcançável. No entanto, na atualidade, as constantes 

postagens que citam marcas, trazem dubiedades com relação ao blog: surge a dúvida quanto 

ao blog ter deixado de lado a opinião legítima da blogueira e ter se tornado algo apenas 

mercadológico. 
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Seguindo essa incerteza a respeito das postagens dos blogs de moda, a principal tarefa 

desse estudo, será analisar e contribuir na busca de respostas para as dúvidas explicitadas no 

parágrafo anterior. Em suma, realizamos reflexões sobre os já recorrentes “Look do Dia” do 

blog de moda Garotas Estúpidas, buscando evidenciar se trata-se de uma postagem de opinião 

ou mera jogada de marketing das marcas a que a blogueira está vinculada. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual por meio da observação das postagens 

em questão para a coleta de dados, realizamos inferências por meio do método da Análise de 

Discurso, para a análise do texto e das imagens existente nessas postagens. O trabalho é 

dividido em três capítulos, apresentados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo conta com a contextualização dos conceitos de moda, desde seu 

surgimento na história, a sua evolução de simples função de vestimenta, para a utilização 

como definição identitária, que leva o consumidor a vestir determinada roupa, com o intuito 

de se classificar e criar sua identidade. Ainda neste capítulo, estudaremos a moda como 

principal bem de consumo e como esse consumo está cada vez mais crescente na atualidade. 

Levamos ainda em consideração o consumo das marcas como forma de distinção social e a 

publicidade como principal forma de indução ao consumo de moda, tendo como base os 

estudos dos autores, Crane (2009), Lipovetsky (2009), Avelar (2009), Mesquita (2004), Hall 

(2006), Miranda (2008), Socinelli (2008), Lipovetsky (2007) e Carrascoza (2004). 

Não é possível ter um blog como objeto sem antes, fazer-se um breve histórico de seu 

surgimento. Com isso, no segundo capítulo foi realizadas discussões sobre o percurso 

histórico dos blogs, desde a sua criação como diários íntimos, até a sua transição para uma 

disputada mídia publicitária. A utilização dos blogs de moda como principal forma de 

interação com os leitores e consumidores, e consequentemente a promoção do consumo por 

parte das páginas desse segmento, também é tratada neste capítulo. Destacamos também 

como os blogs de moda, são em sua maioria vitrine do consumo, conquistando o consumidor 

através de seu discurso e a imagética de perfeição dos produtos, através das fotos expostas 

não só nos próprios blogs, mas também nas redes sociais (facebook, twitter, instagram), que 

também são utilizadas pela blogueira analisada como vitrines para as marcas parceiras. Neste 

capítulo, usou-se as teorias desenvolvidas por Lemos (2013), Querido e Ene (2003), Santaella 

(2003), Jenkins (2009), Thompson (2009), Karsaklian (2008), Lipovetsky (2007) e Barbero 

(2009). 

No terceiro e último capítulo, constará a análise.  Porém, antes discorreremos sobre o 

objeto escolhido, o blog de moda Garotas Estúpidas, narrando desde a sua criação e seu 

desenvolvimento como mídia digital, até o patamar alcançando na atualidade. É destacado 
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qual o perfil das leitoras do blog e como os blogueiros têm o poder de influência na posição 

de líderes de opinião, tomando como exemplo a proprietária do blog analisado Camila 

Coutinho. Karsaklian (2008) e Pena (2005) são os principais autores respaldados no início 

desse capítulo. 

A análise será feita a partir de uma categoria de post em especial, a postagem “Look 

do Dia”, espaço em que a blogueira expõe fotos dela com look escolhido para uma 

determinada ocasião, tendo a especificidade dessa roupa ser fotografada e descrita em forma 

de texto pela blogueira. É justamente essa imagem e esse discurso específico que será 

analisado através da Análise de Discurso nesse estudo. O mês de julho foi o escolhido para 

analisar o post em questão, com a principal motivação de ser o mês de aniversário da página. 

Além dos autores já citados, compõem ainda o quadro de análise as concepções desenvolvidas 

por Orlandi (2002), Charaudeau (2009), Charaudeau (2006), Sodré (2010) e Aumont (2009).   
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1.  A MODA EM SUAS VARIADAS FACES 

 

 

1.1. Contextualizando a moda 

 
 

A supervalorização do vestuário existe desde os primórdios, mesmo quando as 

vestimentas não passavam de pêlos de animais abatidos, sua função de aquecimento ainda 

eram bem aproveitadas pelos povos pré-históricos, com o passar do tempo suas funções 

ficaram cada vez mais abrangentes.  

Na Era Medieval, as roupas já eram usadas como riqueza, os reis, rainhas e 

aristocratas existentes na época, as tinham como fortunas, assim como suas jóias, suas roupas 

eram um bem altamente valioso, artefatos que poucos podiam usufruir. Como destaca Crane 

(2009, p. 26) “Estas eram relativamente inacessíveis à classe operária, mas facilmente 

acessíveis à classe alta, para a qual as modas eram criadas”. 

Nessa época, podia-se também notar outras funções dos vestuários além de suas 

utilidades básicas de aquecimento e se cobrir. Os trajes eram usados para definição de poder 

hierárquico, com a indicação clara da posição do indivíduo na estrutura social, representada 

através da sua vestimenta Crane (2009).  E a função de embelezamento estético, quando as 

mulheres da alta sociedade vestiam corpetes apertados para se tornarem mais curvilíneas e 

conseguirem realizar sua pretensão de vida, obter um casamento elitizado, mesmo que essa 

vestimenta as impossibilita-se de se movimentarem ou respirarem livremente, pois o que 

importava, era o quanto ela ficaria bela, o conforto era algo dispensável.  

Em meados do século XV as práticas comerciais anteriores ao capitalismo – conhecida 

como mercantilismo – já enriquecia os ingleses com o comércio internacional de matérias 

primas, onde posteriormente desenvolveram as indústrias, com o setor têxtil. Porém nessa 

época as roupas ainda não eram consideradas como moda, sendo vistas como bens materiais 

utilitários, principalmente para distinção das classes sociais.  

Na antiguidade o vestuário era um bem altamente escasso, poucos tinham o privilégio 

de ter esse bem, os pobres geralmente passavam a vida toda com apenas uma única roupa, as 

quais geralmente eram passadas para eles através de pagamentos servis, em que os senhores 

os davam trajes inutilizáveis para a elite, ou mesmo vestimentas que passavam por várias 

pessoas até chegar a esse criado. Afirmação destacada por Crane (2009, p. 24) quando diz 

que, “Roupas novas eram inacessíveis aos pobres, que vestiam roupas usadas, normalmente 
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passadas por muitas mãos antes de chegarem a eles. Geralmente, um homem pobre possuía 

um único conjunto de roupa.”  

Para os burgueses o vestuário era constituído como riqueza, quanto mais roupas se 

tinham mais alto era seu status social, e quando esse senhor obtinha muitas dívidas, era com 

seus trajes que era pago tais dívidas, um bem que podia ser penhorado e considerado até 

mesmo como herança, sendo repassado de geração por geração, passando também através das 

vestimentas seu renome e linhagem perante a sociedade.  O uso dessas roupas como 

representação de status, é abordado por Crane (2009) em seu livro “A moda e seu papel 

social: classe, gênero e identidade das roupas”. 

 

 

Sendo uma das mais evidentes marcas de status social e de gênero – útil, 

portanto, para manter ou subverter fronteiras simbólicas -, o vestuário 

constitui uma indicação de como as pessoas, em diferentes épocas, vêem sua 

posição nas estruturas sociais e negociam as fronteiras de status (CRANE, 

2009, p. 21). 

 

 

Antes de se tornar moda, as vestimentas tiveram diversos outros papéis, dentre eles: a 

identificação social, gênero, religião, naturalidade, poder hierárquico, dentre outros. As 

roupas sempre foram e continuam sendo uma forma de identificação do indivíduo na 

sociedade. Observando o livro de história de Cotrim (2005) e os contos acerca da época da 

escravatura, pode-se notar que as roupas dos escravos eram definidas de acordo com suas 

funções ou hierarquias internas na senzala, nas quais os escravos que trabalhavam diretamente 

com seus senhoris tinham um traje mais descente que os escravos que trabalhavam 

unicamente no campo, que eram malvestidos ou mesmo não possuíam nenhum traje, se 

mantendo nus. 

A moda em si como um bem ligado à estética e ao mesmo tempo efêmera como vemos 

na nossa contemporaneidade, foi algo que demorou séculos para aparecer, como destaca 

Lipovetsky (2009, p. 24): “a moda não pertence a todas as épocas nem a todas as civilizações. 

[...] Só a partir do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda, a 

moda como sistema [...]”. 

Com a Revolução Industrial os vestuários começaram a ser confeccionados por 

máquinas, sendo produzidos em grande quantidade, se tornaram mais baratos, aumentando 

significativamente a aquisição deles por parte da classe operária, que passaram a ser mais um 

dos consumidores desse bem antes consumido apenas pela burguesia. A democratização dos 
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trajes foi surgindo com a industrialização, quando pessoas de classes sociais distintas 

passaram a usar um modelo de veste semelhante. Porém essa igualdade das classes perante a 

roupa, não foi muito bem vista pela sociedade burguesa, que tentava de todas as formas se 

diferenciar do proletariado. Inicia-se a partir disso, o processo de consumo da moda efêmera.  

 

 

[...] um período no qual a família, o nome e seu passado estão começando a 

perder força a abrir espaço para a sociedade de classe que passa a se 

estabelecer. Essa mudança, cristalizada na imitação de pessoas estranhas 

observadas nas ruas, confirma a perda de um dos aspectos da vida familiar e 

inaugura um tempo em que a efemeridade de valores, agora flutuantes, vai 

prevalecer (AVELAR, 2009, p. 25).   

 

Mesmo sendo um item de consumo em larga escala, o vestuário era considerado um 

artigo de consumo de luxo, tendo em vista o fato que as roupas deixaram de ser consumidas 

apenas pela sua utilidade e passaram a ser consumidas pela sua forma simbólica e estética, 

tornando-se um produto de consumo supérfluo, que passou a acelerar cada vez mais o 

consumismo e capitalismo na era industrial, como afirma Crane (2009, p. 27) ao dizer que as 

“mulheres de classe operária que trabalhavam fora gastavam seus salários em itens de moda. 

Mulheres das classes médias e altas destinavam às roupas uma porção substancial da renda 

familiar”.  

Com o tempo a moda passou a ser a principal forma de distinção entre as classes 

sociais, tendo em vista a sua forte transitoriedade e necessidade de acompanhamento. Torna-

se necessário possuir capital financeiro para consumir esses produtos passageiros, e apenas 

quem tinha poder aquisitivo para seguir as tendências de moda era a sociedade burguesa.  

A moda se tornou um bem usado como forma de ostentação. As mulheres da classe 

média e alta, que só tinham a função de esposa e mãe, apresentavam como principal forma de 

trabalho proclamar a riqueza em que vivia e criava seus filhos, riqueza proporcionada pelo 

marido. Desfilando essa nobreza nos eventos da alta sociedade, ostentado o poder social que 

possuía, e favorecia a sua vida, tornando-a mais satisfeita. 

Quando falamos em moda, nos referimos não apenas as roupas, mas também 

assessórios, automóveis, obras de artes dentre outros bens.  Porém o vestuário é até hoje a 

forma mais clara da moda, esses artefatos como tendências de moda, deixaram de ser 

consumidas pela sua função principal de vestir, e começaram a serem consumidos pelo seu 

valor simbólico, todos passaram a querer um bem popularizado ou mesmo original, o que 

passou a importar foi o “ter”, o fato de possuir um produto almejado simbolicamente pela sua 



18 
 

marca ou tendência na temporalidade, sendo o hedonismo um sentimento cada vez mais 

presente no consumo da moda. Como cita Lipovetsky (2009) no livro “O império do 

efêmero”. 

 

 

A moda tem ligação com o prazer de ver, mas também com o prazer de ser 

visto, de exibir-se ao olhar do outro. Se moda, evidentemente, não cria de 

alto a baixo o narcisismo, o reproduz de maneira notável, faz dele uma 

estrutura constitutiva e permanente dos mundanos, encorajando-os a ocupar-

se mais de sua representação- apresentação, a procurar a elegância, a graça, a 

originalidade (LIPOVETSKY, 2009, p.43). 

 

 

Contudo, é notável que o consumo constante da moda, tem hoje como principal 

objetivo à satisfação do prazer. Seja a satisfação ao suprir a necessidade de se vestir, para 

ostentar uma marca, ou mesmo para se criar uma identidade, tendo em vista, que a moda tem 

grande influência sobre a construção identitária dos indivíduos. Questão que será abordada no 

tópico a seguir. 

 

 

1.2. A influência da moda na constituição das identidades 

   

Desde a antiguidade pode-se notar que as vestes têm também a função de definição 

identitária, de modo que a população pode ser classificada apenas pelas suas vestimentas. As 

roupas têm um grande depósito de significados, caracterizando a pessoa que a portar, 

determinando sua classe social, seu gênero, religião e até mesmo sua origem regional, 

criando-se sua identidade através de um simples traje.  Como ressaltou Crane (2009, p.22, 

grifos do autor) “as roupas, como artefatos, „criam‟ comportamentos por sua capacidade de 

impor identidades sociais e permitir que as pessoas afirmem identidades sociais latentes”.  

No entanto, por muito tempo essa identidade foi imposta pelas crenças e período da 

sociedade em que o indivíduo se situava ou vivia. As mulheres de séculos atrás tinham que 

adornar apenas vestidos com suas dezenas de camadas e corpetes apertados que as 

impossibilitavam até de respirar, pois isto era uma imposição social na época. Essa 

diferenciação de vestuários servia principalmente como código para deixar explicita as 

diferenças de classes sociais entre a população. 

A imposição ao que cada um deve vestir está ainda mais presente nas organizações 

religiosas, um exemplo claro é a vestimenta das mulheres muçulmanas, que andam todas 
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cobertas, com um véu onde os olhos é a única parte que pode ser notada, cobre-se todo o 

resto, tendo em vista que para sua religião a mulher e principalmente seu cabelo só podem ser 

admirados pelo marido. Já na Índia, as mulheres viúvas não podem portar nenhum tipo de 

bijuteria e suas vestimentas têm que ser brancas, como forma de o resto da população 

identificá-las como viúva. No entanto, essa imposição de vestuários pode ser observada em 

uma realidade mais próxima da nossa, quando há um determinado uniforme, que podemos ser 

identificados socialmente, seja no trabalho ou na escola, apenas por vestirmos um uniforme, 

podemos ser subjugados como Classe alta, média ou baixa.  

Com o tempo e o crescimento da classe operária graças a Revolução Industrial e a 

produção de roupas em larga escala, houve um crescente consumo de vestuários, e esses 

produtos passaram a ser umas das principais formas de construção de identidades, como 

Mesquita (2004) mesmo descreve. 

 

 

[...] a Moda nunca mais foi a mesma, pois singularidades surgem 

exatamente das misturas entre roupas, sapatos, maquiagem, cabelo e 

comportamento e as subjetividades individuais: da interação do que cada um 

de nós tem no guarda-roupa com nossa história e nossa realidade 

(MESQUITA, 2004, p. 16). 

 

 

 A subjetividade de cada sujeito é criada de acordo com o período em que ele se 

localiza, sua identidade está diretamente ligada com seu contexto. Para Stuart Hall (2006) essa 

concepção de identidade pode ser dividida em três: a identidade do sujeito do Iluminismo, do 

sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. O primeiro sujeito passa a idéia de um humano 

centrado, unificado que nasce e morre com uma identidade imutável. Esse sujeito pode ser 

encontrado na Era Medieval, onde as pessoas antes mesmo de nascerem já tinham suas 

identidades pré-definidas, que dependia principalmente da sua descendência, se o sujeito 

nascesse filho de padeiro, essa seria sua função, sua identidade era pré-definida, independente 

de ser sua escolha ou não, o filho de um plebeu, jamais alcançaria poder hierárquico perante a 

sociedade, criando uma identidade imutável, mesmo que não fosse por opção. 

 Com o tempo e a evolução cultural, houve mais espaços para o sujeito criar sua 

própria identidade podendo mudar de acordo com sua vontade, essa concepção pode ser 

conhecida como identidade do sujeito sociológico. 
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A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas 

importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (HALL, 2006, p. 11, 

grifos do autor). 

 

 

 Ainda hoje se pode observar esse tipo de sujeito, na relação das pessoas com as figuras 

da mídia, pois cada um usa os seus ídolos para criarem suas identidades, seja a identificação 

exterior com os vestuários iguais, ou mesmo com o jeito de falar, com suas gírias. Cada 

pessoa passa a criar sua subjetividade de acordo com o que observam na mídia, apreciando o 

que estão ou na estão vestindo, os locais das festas mais badaladas, as comidas mais gostosas, 

em que sua identidade depende da identidade de outras pessoas. 

 A terceira concepção de Hall (2006) é do sujeito pós-moderno, a qual não tem uma 

identidade fixa, permanente. “A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. As identidades passaram a ser definidas 

historicamente e não geneticamente como na Antiguidade, a identidade pós-moderna é aquela 

que não possui mais uma fixidez, mas, ao contrário está em aberto, podendo ser modificada 

continuamente. 

 No entanto mesmo com a crescente mudança de identidade, para Hall (2006) o sujeito 

ainda não perdeu sua essência “[...] o sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o 

“eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo continuo com os mundos culturais 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2006, p. 11, grifos do 

autor). 

O papel identificador dos vestuários é algo que não ficou em obsoleto, ainda que tenha 

passado os séculos, essa função continuou e ainda é utilizado na contemporaneidade como 

fator primordial de identificação. O vestuário hoje é uma das principais formas de se 

descrever, cada pessoa se utiliza dos looks
1
 para criarem suas identidades. Esses looks 

geralmente são compostos pela roupa, sapatos, bijuterias e até mesmo maquiagem e cabelo. 

É com o vestuário que cada pessoa pode passar seus sentimentos diários, se hoje o 

sujeito está de bom humor, ele investe em um look mais completo colorido. Com o uso da 

moda para manifestar seu estado de espírito.  

 

                                                           
1
 Looks para o meio da moda é a junção de duas ou mais peças, como: as roupas, o sapato, a bolsa, até as joias, 

que em forma de combinação, criam uma composição denominada look.  



21 
 

A roupa e as imagens de Moda estimulam o sujeito a romper limites 

identitários, a se metaorfosear. É como se a indústria dissesse todo o tempo: 

“seja você mesmo, mas... e não conseguir ou se não estiver gostando, 

estamos aqui, a postos, para ajudá-lo a se modificar, a ser mais parecido com 

seu ídolo, a ter a aparência diferente, a tentar ser outra pessoa, que talvez lhe 

agrade mais” (MESQUITA, 2006, p. 20, grifos do autor). 

 

 

Desta forma a identidade de cada pessoa pode ser criada e modificada de acordo com o 

que está na moda, à mudança exterior de cada um depende na atualidade principalmente do 

que é imposto pela mídia, cada estilo de vestir ou mesmo de se portar que aparece nas 

telenovelas, ou na mídia em geral, torna-se um estímulo para aqueles que ainda não tem sua 

identidade pré-definida, ou querem mudar a identidade existente, surgindo cada vez mais 

identidades copiadas e menos identidades individuais. 

 
 

1.3. O consumo da moda: dinheiro pra que te quero 

 
 

A moda é a forma mais usável de comercialização de identidades Crane (2009), é 

através do vestuário que cada indivíduo passa sua subjetividade, como na contemporaneidade 

as identidades estão mais suscetíveis a mudanças, decorrente principalmente das eras pelas 

quais o sujeito passa, a moda se utiliza de tais transformações para criar produtos e tendências 

cada vez mais mutáveis.  

Com os anos e a globalização, diminuiu significativamente as fronteiras antes 

existentes entre a sociedade, seja essa fronteira religiosa, étnica, de classe ou até mesmo 

cultural. Sendo assim, com uma nova sociedade mais igualitária, – pelo menos esteticamente - 

a população passou a se utilizar de uma forma mais intensa da moda. Expressando sua 

identidade através dos seus trajes e bens materiais, com o intuito de se individualizar ou 

participar de um grupo de referência. 

 

 

[...] a sociedade de consumo, com sua obsolescência orquestrada, suas 

marcas mais ou menos cotadas, suas gamas de objetos, não é senão um 

imenso processo de produção de “valores signos” cuja função é conotar 

posições, reinscrever diferenças sociais em uma era igualitária que destruiu 

as hierarquias de nascimento (LIPOVETSKY, 2009, p. 199, grifos do autor). 

 

 

O mercado da moda se utiliza cada vez mais dessa inconstância identitária, criando 

peças menos duráveis, ou sempre colocando novidades no mercado de consumo. Pode-se 
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notar o quanto a moda é flutuante quando há quatro estações no ano que a moda deve ser 

considerada, e a cada nova estação do ano existe Fashion weeks
2
, ou seja, festivais de moda 

pelo mundo, onde são realizados desfiles de marcas renomadas, que surgem com as novas 

tendências da próxima estação, com roupas, acessórios, sapatos e até mesmo makes 

(maquiagem) e cabelos que serão usados e considerados moda, pela sociedade do consumo.   

Na frequente mudança de moda consumada, o mercado é claro, quem cresce perante 

os consumidores, são as lojas e marcas que estão sempre se renovando e seguindo as 

tendências da moda, pois o novo é sempre o escolhido pelos consumidores, as peças de 

coleções passadas, logo ficam em obsoleto, ou são compradas apenas mediante uma 

promoção, um dos meios que os empresários encontram para vender as peças antigas, 

consideradas fora de moda para os seguidores do meio.  

 

 

A lei é inexorável: uma firma que não cria regulamente novos modelos perde 

em força de penetração no mercado e enfraquece sua marca de qualidade 

numa sociedade em que opinião espontânea dos consumidores é a de que, 

por natureza, o novo é superior ao antigo (LIPOVETSKY, 2009, p. 185). 

 

 

Na sociedade do consumo da moda, quem resiste e segue tendências é quem tem 

dinheiro, pois essa assídua mudança do que permanece ou não na moda, requer certa condição 

financeira para o indivíduo ficar constantemente comprando as novidades impostas pelo 

mercado da moda, pois nesse mercado há uma renovação planejada dos produtos para 

restaurar o consumo, chegam os novos looks de inverno nas lojas, mas já estão sendo 

apresentados nos desfiles e nas revistas o que possivelmente estará na moda no verão. Para os 

consumidores que querem estar na “moda”, garantir sua participação nesse consumismo cada 

vez mais freqüente é o principal passo. Pois no comércio de moda é a efemeridade que 

comanda a criação e o consumo dos produtos. 

Tudo é arquitetado para induzir o consumidor a gastar, sem o surgimento de produtos 

inovadores, originais, resta apenas às marcas criarem uma micro diferença nos produtos já 

existentes, para esses passarem a ser produzidos como novos, aumentando seu consumo, 

apenas pela sede de novidade do consumidor. Mesmo em bens duráveis como geladeira, TV e 

celular, o consumo de novos produtos é induzido não pela ruína do antigo, mas as novidades 

tecnológicas dos novos produtos desses segmentos no mercado. Esse ideal de induzir o 

                                                           
2
 Fashion Weeks, em tradução literal significa “semanas de moda”, ou seja, festival de moda que ocorre a cada 

nova estação, nas capitais do país, espaço que é apresentado todas as novas tendências de moda que estarão 
em breve nas ruas e nas lojas. 



23 
 

consumidor o desejo da compra do novo, nota-se principalmente na moda, onde a cada nova 

estação aparecem tendências, que já foram bastante utilizadas na antiguidade, como exemplo 

pode-se ressaltar na atualidade, a tendência de listras e looks com sapatilha bicolor, tendências 

essas bastante utilizadas e conceituadas na década de 20 por Coco Chanel, a fundadora da 

conceituada marca Chanel, tendo seu ressurgimento na moda de hoje como uma tendência 

nova e atual. São as releituras da moda, descrita por Miranda (2008): 

 

 

Onde décadas se misturam mediante o uso de suas respectivas 

materialidades – o ponto central aqui se restringe a parecer novo, então ela é 

entendida como inovação, mesmo sendo uma releitura. Renovação do objeto 

que revigora por novas tecnologias e com alterações sutis na sua forma se 

adapta a um novo contexto (MIRANDA, 2008, p.62). 

 

 

O consumo da moda atual está mais ligado ao simbólico, esse consumismo vai além 

da compra do produto e das suas funções básicas, a relação de consumo que passa a ser 

considerada na moda, não são mais da utilidade das roupas, mais sua função lúdica, do 

sentimento de poder ao vestir certa marca, ou até mesmo da nova identidade adquirida ao 

vestir certa roupa. O que importa na sociedade capitalista é o “ter”, estando o hedonismo cada 

vez mais presente nesse processo do consumo. Como afirmou Socinelli (2008, p. 141) “Os 

produtos de moda apresentam a tendência do apelar, naturalmente, para o valor hedônico da 

compra”. 

As roupas deixaram de ser consumida pelo seu valor utilitário, e passaram a ser 

compradas pelo seu valor simbólico, ou mesmo uniram-se esses dois valores, um exemplo são 

os óculos, que continuam a ser consumidos pela sua utilidade, porém, ele só é comprado se 

fizer parte do código identitário da pessoa, ou da sociedade da moda, o óculos tem que está de 

acordo com o restante do look, ele passa a ser um assessório, um complemento. Seu valor 

simbólico também pode ser superior ao utilitário, esse valor cresce quando se trata de 

“marcas”, pois quando se compra um óculos Prada, não se compra pela sua utilidade, mas 

pelo valor simbólico agregado a marca Prada. Como afirmou Lipovetsky (2009, p. 199, grifos 

do autor) “[...] jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas em 

razão de seu „valor de troca de signo‟, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição 

social que confere.”.   

No caso dos óculos da marca Ray Ban, o consumidor não se refere ao objeto óculos, 

mas a marca, -Tenho um Ray Ban- e a sociedade do consumo entende perfeitamente a que 
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objeto o indivíduo se refere, é o simbólico superando a utilidade, como aborda Miranda 

(2008). 

 

 

 Este papel sinalizador das posses do consumo indica que o fato de ter ou 

não ter está pleno de significado simbólico. O conforto do indivíduo em 

sociedade depende da sua capacidade e habilidade de produzir significados. 

Os objetos funcionam como sistema de informação estabelecendo relações, 

reproduzindo mensagens, definindo hierarquias (quem tem mais dinheiro, 

quem sabe mais, quem tem melhor desempenho, quem é mais talentoso) 

(MIRANDA, 2008, p.22, grifos do autor).  

 

 

Com o avanço tecnológico e o aumento do uso da internet por parte das classes sociais 

mais baixas
3
, ficou mais fácil para esse público acompanhar – mesmo que apenas em termo 

de conhecimento – as tendências de moda. Cabe a essa população que não pode consumir 

“marcas”, criar alternativas de acordo com as tendências, sendo suas principais lojas de 

consumo, as fast fashions (lojas de departamento), ou mesmo, lojinhas de bairro, que possuem 

valores e qualidade inferiores, mas para seguir a moda, que é rápida e cara, essa alternativa 

muitas vezes é a única existente para essas classes, pois o que importa é consumir e está na 

moda. 

O consumo de moda é mais que seguir os códigos da sociedade do consumo, a 

população é consumista, porém cada produto consumido na maioria das vezes está de acordo 

com o contexto daquele indivíduo. No caso da classe baixa e média, os produtos para serem 

consumidos têm que estar de acordo com a subjetividade que essa pessoa vive, uma babá não 

pode comprar salto agulha para trabalhar só porque está na moda, o produto para ser 

comprado por essa classe, tem que ser além de tudo usável. O poder exercido pela sociedade 

da moda é muito alto, porém até mesmo os estilistas e os empresários têm que considerar seus 

públicos alvos, pois no final o dinheiro é do consumidor. 

 

 

1.3.1. Marcas e poder: quem pode, pode. 

 
 

O hedonismo está cada vez mais marcante na relação de consumo, mas é 

principalmente no consumo de marcas que ele pode ser observado. Ao comprar um produto 

de determinada marca, o desejo não é de adquirir o objeto, mais possuir o nome, a marca 

                                                           
3
 Definição de classe social de acordo com a tabela do IBGE encontrada na página 

http://blog.thiagorodrigo.com.br/index.php/faixas-salariais-classe-social-abep-ibge?blog=5. 

http://blog.thiagorodrigo.com.br/index.php/faixas-salariais-classe-social-abep-ibge?blog=5
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Miranda (2008). A funcionalidade do produto na maioria das vezes fica em segundo plano - 

mas a qualidade não é esquecida - quando se trata do consumo de produtos de marcas, 

especificamente objetos da moda, o que é levado em consideração na hora da compra é a 

marca, o nome e toda a simbologia que o consumidor leva pra casa ao adquirir tal produto, e 

acima de tudo o prazer ao tomar posse do produto. 

Os produtos inicialmente só têm destacado sua função utilitária, sem significado 

próprio, em que só passam a ser simbólicos e ter sua personalidade quando representam 

alguma coisa, atribui-se então significados ao produto. As marcas servem justamente para dar 

esse diferencial e agregar valor ao produto apenas por ter seu nome exposto no determinado 

objeto. Como destacou Miranda (2008, p. 46) os “produtos têm importância que vai além da 

questão funcional, isso porque os produtos têm habilidade de comunicar significados. 

Produtos são símbolos com os quais as pessoas dizem alguma coisa sobre elas para elas 

próprias e para os outros”. 

A sociedade do consumo, principalmente a dos burgueses está cada vez mais em busca 

de se diferenciar das classes abastadas, e é através do consumo de produtos de luxo, que 

Avelar (2009, p. 41) define como “[...] característica que leva um produto a ser 

sobrevalorizado em função principalmente de qualidade, raridade e/ou primor na confecção” 

que esse público conseguem se distinguir dos demais. É a ostentação de seu poder ao possuir 

peças de luxo, com sua utilização declarada para a diferenciação de classes. 

Esse sentimento de ostentação alcançado ao consumir uma marca pode ser observado 

claramente na pesquisa que Miranda (2008) faz no seu livro “Consumo de moda: a relação 

pessoa-objeto”. 

 

 

O que as mulheres realmente querem possuir quando consomem uma marca 

de moda é ser admirada pelos outros; se sentir superior ao restante da 

humanidade para ser invejada; que os aspectos funcionais da roupa 

(materialidade de design) atendam suas prerrogativas; que ela tenha algo que 

ninguém mais tem ou que é difícil de encontrar; e a sua individualidade, ou 

seja, sua personalidade, sua presença seja marcada com características e 

traços de caráter específicos que a marca vai transferir (MIRANDA, 2008, p. 

85).  

 

 

Com isso, as marcas cientes do poder que seus produtos de luxo representam, buscam 

agregar mais valor a seu nome utilizando as celebridades como garotos/as propagandas, 

tornando-os/as a representação estética do seu produto, como se o rosto e as vivencias da 
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celebridade passassem a ser representadas nos objetos. Busca-se, com isso, extrair dessa 

pessoa pública um significado para o produto. 

Quando a marca quer representar a sensualidade no seu produto, eles escolhem 

celebridades sensuais, para assim agregarem esse significado ao produto. No caso da marca de 

lingerie Victoria’s Secret, as modelos que desfilam e representam a marca, são extremamente 

sensuais, a sensualidade já existente das peças de lingeries é exaltada ao serem vestidas por 

essas modelos, onde a consumidora ao comprar uma peça da marca tem o intuito de se sentir 

sensual ao vesti-la, compra-se o produto não apenas pela sua funcionalidade, mas 

principalmente pelo significado que a marca agrega a lingerie, o que torna justificado e aceito 

pela consumidora o valor superior a peças semelhantes sem marca, mas sem valor simbólico. 

As marcas são consumidas pelas pessoas que tem características de personalidade 

parecidas com o conceito que ela passa, ou mesmo pessoas que almejam possuir essas 

características, o qual consumindo tais marcas, “conseguirão” alcançar seus ideais, 

satisfazendo seu ego e sua autoestima, mesmo que momentaneamente.  

O consumo de produtos simbólicos, geralmente ocorre para o consumidor suprir sua 

necessidade de repassar para os outros seus sentimentos, comunicando-se através de seus 

produtos, pois os produtos são portadores de imagens, muitas vezes a identidade do 

consumidor, mas algumas vezes uma imagem que o consumidor idealiza com o intuito de 

participar de um grupo de referência.   

A roupa é uma das formas mais explícitas de consumo simbólico, tendo em vista que 

as roupas se comunicam. Marcas famosas já adaptaram o seu nome a determinadas produtos 

de moda, algumas peças são conhecidas pela sua marca. Miranda (2008, p. 47) exemplifica 

que “[...] cada produto tem marca que pode até substituir o nome, como Levi‟s foi durante 

certo tempo sinônimo de calça jeans.”.  

È através da roupa, que o sujeito se comunica não verbalmente, como destaca Miranda 

(2008). 

 

 

Dos muitos símbolos e expressões, a roupa é uma das mais importantes 

linguagens não verbalizadas do que passa pelo grupo de controle social; por 

elas as pessoas procuram um entendimento próprio e comunicam para os 

outros esta percepção de si, enquanto demandam a integração social 

mediante o que é culturalmente aceito pelo grupo de que fazem parte 

(MIRANDA,2008, p. 63). 
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Na indústria da moda de luxo, o consumo das marcas é relativo. Para uns, consumir 

um produto de luxo é uma necessidade, já para outros é ostentação. No caso de uma pessoa 

adquirir uma bolsa da Louis Vuitton em cada nova coleção, isso se torna uma necessidade 

para essa pessoa, já para outra consumir um produto tão luxuoso, é praticamente uma compra 

única, para toda a vida.  

 Com a concorrência sempre crescente e as infinitas indústrias das cópias, as grandes 

marcas de luxo, passam a pensar não apenas no seu público-alvo - a classe A -, mais também 

estão começando a pensar nas outras classes, como a B e C, conseguindo alcançá-las também 

com as outras marcas pertencentes aos seus grupos poderosos, com a ocorrência de fusões 

entre as grifes de luxo. 

 

 

A LVMH (Louis Vuitton – Moët Henessy), criada em 1987, além de 

relógios e champanhas, controla catorze grifes de moda como Emilio Pucci, 

Christian Dior, Givenchy, Kenzo e, obviamente, Louis Vuitton, entre outras. 

[...] trata-se de uma dinâmica que surge na década de 1980, quando grupos 

internacionais adquirem a direção das grandes marcas. Nessa nova dinâmica, 

os produtos de luxo são diversificados e ganham preços mais acessíveis. 

(AVELAR, 2009, p. 43 e 44) 

 

 

Como perceber-se são grandes marcas, mas com uma variação de preços, ou seja, 

pode-se não consumir uma Louis Vuitton, no entanto pode usar uma peça da Kenzo, com 

qualidade, com preço bem menor, e ainda uma marca do mesmo grupo. São as grandes 

marcas tentando atingir vários públicos. 

Porém estão cada vez mais difíceis essas marcas de luxo se estabilizarem no mercado, 

com o surgimento do Prêt-à-port de luxo, que são  roupas  que oferecem mais praticidade 

com o preço mais baixo em relação as peças de alta-costura das grifes de luxo.  

 

 

Prêt-à-porter, por sua vez, além de significar “pronto para vestir”, refere-se a 

algo muito mais amplo, uma determinada organização nesse período. É a 

roupa pronta para ser levada, mas ela só existe graças a uma pesquisa de 

tendência envolvendo toda a cadeia têxtil (AVELAR, 2009, p.59, grifos do 

autor). 

 

 

As peças Prêt-à-port é a moda que vem depois da Alta Costura no quesito preço, é 

feita em uma quantidade maior que as peças exclusivas, são as roupas desfiladas nas semanas 

de moda, porém não são tão popularizadas, nem todo mundo pode ter uma peça 
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verdadeiramente Prêt-à-port.  Em muitas lojas mais acessíveis podem ser encontradas peças 

que seguem as tendências Prêt-à-port apresentadas pelos grandes estilistas nos desfiles de 

moda, são as lojas conhecidas no ramos da moda como Fast Fashion, grandes lojas de 

departamentos que vendem os produtos com referências das famosas marcas em grande 

quantidade, com um material inferior, no entanto com o preço bem mais acessível, é o caso da 

Zara, H&M e até mesmo a C&A e Riachuelo. 

Nessas lojas está cada vez mais frequente o lançamento de coleções assinadas por 

estilistas renomados, passando a ideia que o consumidor pode comprar peças de marcas com 

um preço bem mais baixo que nas lojas de luxo. Contudo, além dessas peças não terem 

unicidade, devido à produção em grande escala, com uma maior quantidade de pessoas 

adquirindo as mesmas peças, há também um fator primordial que não está sendo levando em 

consideração, o próprio consumidor da loja. Os consumidores dessas lojas de departamento é 

a população com uma renda média, pois o preço acessível das roupas, a abrangente forma de 

pagamento e parcelamento existente facilita o consumo dos produtos na loja.  Mas as peças de 

coleções assinadas por estilistas, não são feitas para esses consumidores, elas são feitas para 

consumidores com renda mais alta, já que os preços das peças são bem mais altos que peças 

comuns na loja, parecidas com as roupas de coleções de estilistas, mas sem nenhuma etiqueta 

grifada.  

Diante disso, apenas ao entrar em uma loja dessas, se pode notar que as fast fashions 

não estão conseguindo massificar essas coleções, a quantidade de produtos encalhados e com 

etiquetas de liquidação, das coleções em parcerias com estilistas é relativamente grande. É 

perceptível que as principais causas dessa não massificação dos produtos, é o preço alto das 

peças, e porque os empresários dessas lojas não querem satisfazer seus clientes fiéis, mas 

atingir outros públicos alvos, como os consumidores de classe A e B. No entanto eles não 

levam em consideração que esse público consome marcas, o que lhes impulsiona, é a 

ostentação das peças grifadas, com o desejo ininterrupto de se diferenciar em termos de status 

das demais classes sociais, e o simples fato dessas peças terem como ponto de venda uma loja 

popular, já exclui qualquer chance de ser efetuado o consumo por essa classe. 

A indústria da cópia é outro fator que dificulta ainda mais os negócios para as grifes de 

luxo, cada dia é mais crescente a quantidade de réplicas, que são os produtos de marcas 

copiados quase que perfeitamente, notado a não autenticidade do produto apenas por um 

especialista. Além de cópias que são peças aparentemente iguais, mas com detalhes duvidosos 

que são multiplicadas como tendências. Essa perda de lucro por parte das marcas famosas é 

um problema que já perdura por muito tempo, podendo-se observar mais intensamente na 
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atualidade com o consumo de massa, as vendas em camelôs, de uma gama de peças que adota 

a logomarca das grifes famosa. 

No entanto, essas cópias são de qualidade e originalidade extremamente duvidosa, os 

produtos por vezes são vendidos com defeitos, e até mesmo um leigo pode atestar a 

falsificação. Em inúmeras vezes as cores das bolsas, por exemplo, são diferentes das originais, 

e até mesmo as logomarcas estão retratadas de forma errada. Todavia o que dificulta mesmo a 

comercialização das peças de grifes são as réplicas, que estão cada vez mais consumidas e em 

muitos casos por consumidoras de classe alta, que querem ter, por exemplo, bolsas nas mais 

variadas cores de uma grife como a Hermès, com um preço médio de uma única bolsa Kelly - 

que foi nomeada em homenagem a princesa de Mônaco, Grace Kelly - é a partir de 

U$8.000,00, cerca de R$ 16.000,00. Essas consumidoras recorrem às réplicas, que são uma 

imitação quase que perfeita, com um preço significativamente baixo, comparando a uma peça 

original. 

Por vezes as cópias ajudam as grifes a difundir suas criações, pois quando uma 

estampa de determinada marca circula, nos mais diversos meios, exaltam mesmo que 

implicitamente a marca que a criou. Fato esse destacado por Miranda (2008, p. 62) “Coco 

Chanel (1883-1971) acreditava ser essa a glória de um estilista: desfilar nas bacias de camelôs 

versões de suas idéias originais, réplicas que, pela multiplicação e mímica, amplificam a 

legitimidade de seu discurso”.  

A maioria das modas popularizadas, surgem através dos desfiles das grandes marcas, 

como afirma Avelar (2009). 

 

 

[...] aquilo que é chamado de „modinha‟ é a cópia que se dá a partir de 

referências dos desfiles e, também, da televisão e de revistas – mas estas, por 

sua vez, se referenciam nos desfiles e nas tendências determinadas pelos 

escritórios de estilo. Ainda podem surgir algumas variações, como a adição 

de algum detalhe pela pessoa que produz a peça (AVELAR, 2009, p. 77). 

 

 

Com isso, a sociedade do consumo mesmo ao adquirir uma peça de luxo, não deixa de 

lado sua identidade, independente dela mudar de acordo com as tendências da moda, as peças 

consumidas só serão aquelas que o indivíduo realmente se identifique. As marcas consumidas 

serão aquelas que o sujeito tenha um sentimento em comum, seja pela marca em si, pelo 

grupo a qual o indivíduo pertence ou quer pertencer, ou mesmo o desejo estético que ele tem 

pela imagética do produto, passado através da modelo que o representa. 
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1.4. Moda  Publicitária  

 
 

Com o crescente surgimento de lojas e marcas que vendem produtos semelhantes, 

cabe à publicidade se inovar de acordo com as tendências, tornando-se a válvula para 

manutenção da sociedade capitalista, havendo cada vez mais relevância no fazer publicitário 

para a conservação da sociedade do consumo. 

Esse aumento significativo do número de marcas com produtos do mesmo segmento 

no mercado dificulta a existência, cada vez mais rara, do consumidor fiel. Este consumidor 

incumbiu à marca de se utilizar de um diferencial para se distinguir dos demais, e ser 

selecionada perante uma infinidade de produtos iguais existentes. Sendo, a publicidade 

escolhida, para passar o ideal da marca, e assim conseguir ascender perante o conglomerado 

de marcas.  

Com o advento tecnológico, a publicidade conseguiu atingir uma grande porção de 

pessoas, e os empresários estão com a mente mais aberta em relação ao investimento em 

comunicação, pois hoje não importa colocar um novo produto no mercado, mesmo que o 

produto seja bom, é necessário que o consumidor o conheça antes de usar, saiba onde comprar 

e principalmente consiga entender qual sentimento sentirá ao consumir tal produto. Todas 

essas são características descritas na publicidade, criando-se toda uma utopia em torno do 

consumo da marca e/ou produto divulgado. 

 

 

 Mesmo que, hoje, a publicidade não resuma por si só a comunicação, ela 

continua a ser insubstituível como alavanca de notoriedade, e não cessa de 

mobilizar, em mercados saturados, orçamentos cada vez mais importantes. 

Nos anos 1980, as despesas de publicidade triplicaram, no plano mundial. 

[...] Se em 1985 a Dior despendia 40 milhões de dólares para lançar um 

perfume, hoje os lançamento desse tipo são avaliados em 100 milhões de 

dólares (LIPOVETSKY, 2007, p. 95). 

 

 

  Com as pesquisas de mercados e a oportunidade da interação existente na internet, está 

cada vez mais fácil atingir uma quantidade maior de pessoas com as mensagens, e é com a 

publicidade e os profissionais do meio, que se pode escolher o veículo, o texto e a imagem 

ideal, para atingir o público-alvo da marca.  As formas de veiculação de uma peça publicitária 

de uma determinada marca estão cada vez mais inusitadas hoje tudo pode ser aproveitado, a 
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divulgação da marca pode ser através de uma simples placa de outdoor, na TV, nas redes 

sociais, filmes, os blogs de moda e até mesmo as roupas que as pessoas usam como as t-shirt 

– camisas - com logomarca de grifes famosa, com uso crescente na atualidade.    

 Os publicitários estão mais cientes do que o consumidor busca ao consumir um 

produto e até mesmo assistir uma peça publicitária, o crescente hedonismo na relação de 

consumo é a porta de entrada para os criativos.  A cada dia criam-se mais desejos com a 

publicidade, desejos esses que podem ser supridos com o consumo da marca anunciada.                                                 

Há tempos a publicidade deixou de apelar e passou a encantar, a utopia toma de conta 

dos anúncios publicitários, e as marcas querem passar através da publicidade a realização dos 

sonhos ao se consumir seus produtos. A mulher poderosa que se torna ao simples fato de usar 

um sapato Louboutin, ou mesmo a afirmação de mulher bem sucedida que existe nos anúncios 

da Dudalina, marca de camisas sociais femininas. 

 

 

Da mesma maneira que a moda, a publicidade se dirige principalmente ao 

olho, é promessa de beleza, sedução das aparências, ambiência idealizada 

antes de ser informação. Toma no processo de estetização e de decoração 

generalizada da vida cotidiana, paralelamente ao design industrial, à 

renovação dos bairros antigos, à camuflagem das antenas, à decoração das 

vitrinas, ao paisagismo. Por toda parte se expandem a maquiagem do real, o 

valor acrescentado a estilo moda (LIPOVETSKY, 2009, p. 219). 

 

 

Com a crescente concorrência o meio encontrado pela publicidade foi humanizar as 

marcas, a indústria e o comércio visando apenas os lucros mantiveram as marcas 

desumanizadas, sem personalidade. A publicidade tornou-se a peça chave para a 

personalização das marcas, como descreveu Carrascoza (2004), “a publicidade é justamente o 

medidor entre a produção industrial desumanizada, e o consumo humanizado, fazendo a 

nomeação, a industrialização dos produtos, para o consumidor” (p. 218). 

E as marcas se humanizam, utilizando personalidades da moda e dos meios de 

comunicações, como modelos, atrizes e até mesmo blogueiras famosas - que estão sendo a 

cada dia, consideradas ícones de moda e utilizadas como símbolo de marcas - para ser a 

identidade de um determinado produto. Hoje o simples fato de uma atriz aparecer na 

telenovela fazendo um merchandising de um produto, ou uma It girl – garotas antenadas no 

quesito moda – aparecerem na mídia com uma bolsa de grife, já ocasiona uma procura 

desenfreada pelo produto, desencadeando uma rede de consumo. 
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A partir da intervenção publicitária, os produtos deixam de ser reconhecidos 

pelo seu valor intrínseco, ou pela sua utilidade material, ganham o que 

Baudrillad chama de “calor”, uma vez que são atribuídas a eles 

características personalizadas (CARRASCOZA, 2004, p. 218, grifos do 

autor). 

 

 

A publicidade é utilizada principalmente para satisfazer o ego dos indivíduos que 

querem se distinguir socialmente dos demais, ao individualizar a peça publicitária, como se 

aquele produto fosse especialmente para você, aguçando a sedução, e passando para o sujeito 

a ideia de que ao consumir aquele produto da moda, sua aparência será personalizada, 

tornando-se única. No caso dos anúncios com celebridades, o sentimento do indivíduo que 

compra o produto é de pertencimento, ou seja, ao consumir um produto de luxo destinado à 

determinada classe social, ou pessoas com poder aquisitivo elevado, o indivíduo se sentirá 

elitizado e parte desse grupo.    

Muito consumo se inicia assim, o consumidor querendo fazer parte de um grupo de 

referência, começa com o consumo daquelas roupas e marcas consumidas pelo grupo 

almejado, apenas para se sentir “parte” desse grupo. A publicidade usa esses ideais existentes 

no indivíduo para estimular o consumismo, de uma forma sutil, implícita, que o consumidor 

se deixa levar sem mesmo perceber que foi induzido ao ato da compra. Como Lipovetsky 

(2009, p. 217) descreve, “a sedução funciona cada vez menos pela solicitude, pela atenção 

calorosa, pela gratificação, e cada vez mais pelo lúdico, pela teatralidade hollywoodiana, pela 

gratuidade superlativa”. 

Podemos observa que na contemporaneidade, a melhor forma de destacar uma marca e 

produto, é utilizando todas as mídias a favor, pois com a publicidade certa no meio certo, 

consequentemente atingirá o público-alvo a qual se destina a marca. A busca incessante pelo 

perfeito, o ideal, algo que o consumidor possa contar para o resto da vida, a busca pelo 

estável, atinge todos os setores, principalmente o consumo, o consumidor quer ser fiel a uma 

marca, no entanto ele precisa ser conquistado em todos os sentidos, inclusive no publicitário.  

 

 

Já não se trata tanto de vender um produto quanto de um modo de vida, um 

imaginário, valores que desencadeiem uma emoção: o que a comunicação se 

esforça por criar cada vez mais é uma relação afetiva com a marca. Os 

intuitos da persuasão comercial mudaram; já não basta inspirar confiança, 

fazer conhecer e memorizar um produto: é preciso conseguir mitificar e fazer 

amar a marca (LIPOVETSKY, 2007, p. 96, grifos do autor). 
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 Sendo os blogs de moda uma das novas abordagens publicitárias, utilizando-se toda 

sua estrutura física e os posts escritos pelas blogueiras para atingir o consumidor, com 

anúncios das marcas apoiadoras do blog, nos próximos capítulos será destacado como se dá 

esta relação. Antes, interessa-nos refletir sobre este novo espaço publicitário – os blogs – 

desde o seu surgimento, observando como este se tornou uma nova mídia e como essa mídia 

está a cada dia conquistando mais adeptos, se tornando assim uma fonte de consumo e 

publicidade.  
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2. O MUNDO DA BLOGOSFERA E SUAS PECULIARIDADES 

 

 

2.1. Blogs: como tudo começou 

 

 

A criação da internet se deu em 1960, tendo inicialmente a função de armazenamento 

de dados em rede, usada como vantagem pelos Estados Unidos em plena Guerra Fria, como 

mostra Lemos (2013), ao esclarecer o objetivo inicial da internet. 

 

 

A pesquisa inicial objetivava multiplicar a capacidade de uso e 

armazenagem dos computadores nos estados unidos, além de construir um 

mecanismo em rede que permitisse a manutenção da comunicação 

estratégica do governo ainda que houvesse um desastre nuclear (LEMOS, 

2013, p. 24). 

 

 

 Com o passar do tempo e o uso crescente da internet, pode-se observar o surgimento 

de mais um meio de comunicação, mais amplo e que agrega outros meios, se tonando 

convergente, tendo em vista que através da internet, se pode tanto assistir TV, como ouvir 

uma rádio, ou mesmo ler um jornal. A internet pode ser considerada a mais completa rede de 

comunicações, com a totalização dos meios de comunicação anteriormente criados. 

 

 

[...] indo ao encontro de necessidades do público, a rede foi buscar em outras 

mídias conteúdos, informações e linguagem, numa forma de convergência 

midiática semelhante à que já havia acontecido, talvez em menor escala, com 

cinema, rádio e televisão (LEMOS, 2013, p. 25). 

 

 

 Foi por meio da internet que surgiram novas mídias e redes sociais online, espaço que 

cada indivíduo pode interagir diretamente com outros indivíduos logados
4
 na rede.  Um 

exemplo claro são os blogs que estão cada vez mais interativos, podendo o proprietário ler 

opiniões e se comunicar diretamente com seu leitor e vice-versa, através dos comentários nos 

posts, ou mesmo nas outras mídias utilizadas pelos/as blogueiros/as, como o facebook, 

instagram, twitter entre outros espaços, pois o que importa na blogosfera é o feedback. 

                                                           
4
 Conectados no meio virtual. 
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Os atuais blogs ou antigos webloggers - web (rede) e log (registros escritos) -, tiveram 

sua criação inicial por volta de 1997, com uma estrutura simples, que inicialmente apenas 

disponibilizava links, levando o leitor a outros sites que faziam referência ao assunto tratado 

no post (artigo) pelo “blogueiro”. Logo, deixou de ser apenas diários escritos e evoluiu para o 

diário virtual com o advento da era da informação. Com essa nova roupagem houve algumas 

vantagens, dentre elas Querido e Ene (2003, p. 09) destacam que “a interatividade, sob a 

forma de comentários dos leitores, que podem emitir opiniões sobre cada entrada do autor ou 

autores”. 

Com a expansão das mídias digitais em 1990, a mediação da cultura pela internet 

tornou-se cada vez mais frequente. A evolução dos antigos diários pessoais manuscritos, para 

os modernos diários virtuais conhecidos primeiramente como weblogger e depois como blog, 

teve um acréscimo significativo na evolução digital.  

Essa nova mídia denominada blog, que pode ser conceituada como uma página da 

internet contendo somente texto ou texto e imagens - esse segundo sendo bem mais frequente 

na atualidade - têm como proprietários desses sites os “blogueiros” ou “blogger”, com a 

função de informar frequentemente seus seguidores através de postagens às novidades 

relacionadas à área em que seus blogs atuam. 

Os blogs têm seu surgimento com algumas incertezas, de acordo com Querido e Ene 

(2003, p. 13): “O primeiro blog é a primeira página web escrita e publicada por Tim Berners-

Lee (criador da HTML, linguagem que permite a navegação por hipertexto e que abriu a 

Word Wide Web)”. Por volta de 1992 levando em conta o fato que Berners-Lee, atualizava e 

comentava diariamente na sua página, alguns estudiosos consideram esse o primeiro blog 

existente. 

Porém o termo weblogger só foi criado em dezembro de 1997 por Jorn Barger para 

nomear seu site que na época era uma coleção de links, como os antigos blogs funcionavam, 

existiam links que levava o leitor para outras páginas da web. A eclosão dos blogs se deu 

mesmo em agosto de 1999 com a criação da página da web Blogger através da empresa Pyra 

Labs, como afirma Querido e Ene no livro “Blogs”: 

 

O Blogger foi (e é) o maior denominador-comum do blogging, é 

simultaneamente servidor de alojamento de blogues e ferramenta editorial. 

As duas funções confundem-se no aspecto único da ferramenta, mas a 

revolução está no software de publicação. É simples, e como tal adequado às 

pessoas sem grande (ou nenhum) conhecimentos de HTML e outras coisas 

necessárias a manutenção de uma página (QUERIDO; ENE, 2003, p. 19, 

grifos dos autores). 
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Com facilidade e gratuidade proporcionada pela página Blogger, o aumento da criação 

desses diários virtuais foi expressivo, e consequentemente a blogosfera, mundo virtual dos 

blogs. Com isso surgiram cada vez mais blogs com diferentes segmentos, podendo encontrar 

centenas e hoje milhares com assuntos diversos. Os blogs tonaram-se uma forte mídia digital, 

e hoje se encontram blogs atuantes em várias áreas como: jornalismo, saúde, política, infância 

e diversos outros, sendo o blog de moda o especificado nesse trabalho. 

Essa forma de comunicação tecnológica ganhou destaque com a facilidade e 

gratuidade de se criar um blog, aumentando significativamente a quantidade e sua 

segmentação, criando uma fidelização por parte dos seguidores com o blog de identificação. 

Como Santaella (2003) afirma cada indivíduo acessa a mensagem de seu interesse. 

 

 

De modo geral, pode-se dizer que, onde quer que uma informação seja 

transmitida de um emissor para um receptor, tem-se aí um ato de 

comunicação. Não há, portanto, comunicação sem informação. Mas não há 

também transmissão de informação sem um canal ou veiculo através do qual 

essa informação transite, assim como há comunicação ou ligação entre um 

emissor e um receptor se estes não compartilharem, pelo menos 

parcialmente, do código através do qual a informação se organiza na forma 

de mensagem (SANTAELLA, 2003, p. 31).  

 

 

O blog na maioria das vezes é algo totalmente pessoal, como um diário virtual, no qual 

seu proprietário produz conteúdos - os posts -, ou seja, textos na maioria das vezes 

diariamente - não havendo essa obrigatoriedade – com a descrição de sua rotina, eventos e 

gostos. Um aspecto que torna os blogs uma mídia diferenciada, tendo assim milhares de 

seguidores, é essa comunicação e feedback direto entre autor e leitor, os blogs que são 

atualizados com mais frequência são os mais vistos, pois o público como qualquer outra mídia 

gosta de novidade.  

O texto e a linguagem informal que o autor do blog utiliza nas suas postagens, 

aumentam significativamente o número de leitores, uma vez que a linguagem facilita o 

entendimento e também a resposta imediata que o blogueiro dá aos seus questionamentos, 

passa para o leitor a ideia de que esses proprietários, até mesmo de blogs famosos, são 

pessoas reais, sendo os seguidores dos blogs determinado pela sua identificação com o 

segmento do blog, 
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[...] o blog enquanto ferramenta é a evolução natural das diversas técnicas e 

tecnologias, a ritmo alucinante, mascaram a última década na informática 

pessoal. É a síntese mais perfeita- e cujo aperfeiçoamento continua! – 

daquilo que de mais revolucionário a Internet e as Tecnologias de 

informações nos deram: a liberdade de nos exprimimos e obtermos respostas 

(QUERIDO; ENE, 2003, p. 7). 

 

 

Dessa forma, o mundo da blogosfera, local que estão localizados as infinidades de 

blogs existentes, é um ambiente cada vez mais explorado, possibilitando ao leitor, buscar sua 

página de interesse. Se o blog realmente aguça o interesse e tem características de postagens 

em comum, cria-se um vínculo quase que inquebrável, no qual o receptor da mensagem 

procura por si só as novidades diárias expostas na página virtual. Surge uma relação, o leitor 

adota e segue as ideias e opiniões do blogueiro, a mídia torna-se uma presença constante na 

vida virtual e até mesmo real do leitor, com a participação efetiva não apenas da página do 

blog, mas nas demais redes sociais existentes que tenha relação com o blog. 

O leitor fiel passa a ser um seguidor árduo das suas mais variadas páginas, através da 

inclusão no seu círculo, do facebook e até mesmo a sua conta do youtube, convergindo o 

público para outros círculos que tem em comum com o blog. A transformação evidente do 

blog e até mesmo do blogueiro em ídolos, adorados e com gostos para serem seguidos, com o 

acompanhamento diário das dicas colocadas pelo blogueiro nas postagens, leva o leitor a 

outras páginas virtuais de seu interesse. Estas características fazem parte da nova cultura da 

convergência, conforme Jenkins afirma em seu livro “Cultura da convergência”:  

 

 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos 

suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão 

a quase qualquer parte em busca de experiência de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais, e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 27). 

 

 

Tal cultura tem sido cada vez mais explorada no mundo cibernético, bastante visível 

nos blogs, com o direcionado diariamente do leitor para outras páginas virtuais, através de 

links colocados pelos blogueiros. A convergência torna-se uma estratégia não apenas para 

situar o leitor sobre um assunto, mas também para direcioná-lo aos conteúdos que contenham 
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publicidade, como exemplo, muitas vezes o público leitor é direcionado do blog diretamente 

para lojas virtuais, um tipo de mídia publicitária utilizada principalmente em blogs de moda, 

página em que essa convergência midiática se tornou uma das principais formas de facilitar o 

consumo e propagar o consumismo, apenas ao ser redirecionado a uma página virtual de uma 

loja. 

 

 

2.2. Os blogs de moda como nova mídia publicitária 

 
 

 A cada dia que passa surge mais e mais blogs, o que vem contribuindo para a 

constituição de uma forte mídia digital. Uma nova mídia, no qual as relações que ali se 

estabelecem podem ser classificadas como interação quase mediada, tipo de interação que é 

definida por Thompson (2009, p.79) como “as relações sociais estabelecidas pelos meios de 

comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, internet, etc.)”. As interações 

estabelecidas nos blogs podem assim ser classificadas principalmente por propor uma 

comunicação para um número indefinido de pessoas e pelo fato desses blogs de moda usarem 

diversas redes sociais para prolongar essa comunicação com o receptor que não está 

fisicamente presente. 

 Com a crescente criação de marcas e lojas com produtos semelhantes para vendas, 

cabe aos empresários instituírem diferenciais para suas marcas, com o aumento significativo 

do investimento em publicidade, visto que não adianta ter produtos bons, diferentes, na moda, 

sem uma mídia para divulgá-los. Com isso, os empresários podem facilmente escolher um 

blog que tenha um segmento e consequentemente o público alvo a que seus produtos são 

direcionados. 

Os blogs com essa nova roupagem de segmentação se tornaram uma importante mídia 

publicitária, selecionando também seus consumidores de acordo com o assunto a qual essa 

mídia é especializada. Os blogs de moda, por exemplo, deixaram de ser apenas um espaço que 

os proprietários expressavam seus gostos e suas opiniões acerca das novas tendências de 

moda ou determinados produtos ligados à beleza, e passaram a exercer também um papel na 

maioria das vezes estritamente mercadológico.  

Esses blogs se tornaram um ponto forte para a publicidade de marcas e estilistas, um 

diário de consumo, que se tornou um espaço cobiçado por empresários, com blogueiros que 

estão cada vez mais especializados nas tendências de moda, disputadas para divulgar, elogiar 

e induzir o consumo desses produtos, nos seus sites.  
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 Os blogueiros utilizam da interação social 

 

 

O processo que se dá entre dois ou mais indivíduos, em que a ação de um 

deles é, ao mesmo tempo, resposta a outro individuo e estimulo para as ações 

deste. Na realidade, as ações de um são, simultaneamente, um resultado e 

uma causa das ações do outro (KARSAKLIAN, 2008, p. 99). 

 

 

A interação social é existente nessa relação blogueira e leitor, por meio da mediação 

da internet, e dessa nova mídia que são os blogs, com a facilidade de feedback instantâneo e o 

retorno do seguidor através dos comentários, ou do aplicativo curtir do Instagram e das 

demais redes sociais, faz-se assim, a publicidade dos posts, ou seja, dos artigos escritos 

diariamente no blog.  

A fidelidade que muitos leitores têm a determinado blog, facilita a publicidade dos 

patrocinadores. Os blogueiros usam essa fidelidade para manter o próprio blog, promovendo 

marcas. Sobre esta questão, Thompson descreve que:  

 

 

Os produtores olham os receptores não como parceiros co-presentes num 

diálogo, mas como espectadores anônimos a quem eles devem agradar, 

persuadir, entreter e informar, cuja atenção eles podem ganhar ou perder e 

cuja audiência é a condição sine qua non da existência de suas atividades 

(THOMPSON, 2009, p.92, grifos do autor,).  

 

 

Muitos blogs e blogueiros são mantidos financeiramente através da publicidade que 

existem no discurso produzido por elas no corpo do texto de suas postagens, ou em todo o 

blog.  

Hoje os blogs têm papel fundamental na divulgação das novas coleções de marcas, 

tendo um layout pré-definido com espaços para publicidade. Como exemplo para 

demonstração da publicidade existente nos blogs de moda, utilizou-se os prints
5
 (imagens) 

dos espaços e layout do blog analisado por esse trabalho, o Garotas Estúpidas.  

 A divulgação de marcas e/ou lojas pode ser notada no topo da página virtual, graças à 

venda ou aluguel do Super Banner, ou seja, o anúncio no topo da página.  

 

                                                           
5
 Prints ou impressões em português é uma tecla existente nos teclado dos computadores, que possibilita a 

captura em forma de imagem, do que está sendo visualizado na tela.  



40 
 

 

Figura 1 - Super Banner Publicitário.
6
 

 
 

No blog existem também, o Full Banner, no início das postagens e o full banner (entre 

os posts), que é um anúncio como o super banner, porém com um tamanho menor e 

consequentemente um destaque menor, um banner que ao ser clicado redirecionar o leitor ao 

site da loja a qual o anúncio se refere. 

 

                                                           
6
 Imagens retiradas do Site Garotas Estúpidas <http://www.garotasestupidas.com/>. Acessado em 08 de julho 

de 2013. 

http://www.garotasestupidas.com/
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Figura 2 - Full Banner Publicitário 
 
 

 Os banners na lateral do blog também são outra forma de anunciar, conhecidos como 

banner retangular.  

 

 

Figura 3 - Banner Retangular 
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Em meio às publicidades existentes no blog, os espaços mais cobiçados pelos 

empresários, são os patrocínios, pois dentre os conteúdos que podem ser patrocinados estão, 

as publicidades inseridas nos próprios posts, como os plubposts, que são os posts totalmente 

publicitários, há também a publicidade subliminar existentes na tag Look do Dia, local que a 

autora do blog coloca sua foto usando uma determinada roupa e cita o patrocinador de uma 

forma sutil, como se a escolha da marca e produto em discussão fosse unicamente dela, sem 

“estímulo” financeiro nenhum, com o destaque dos links da loja virtual no decorrer do 

discurso, e a evidência da marca feita no final do post, que ao clicar no nome da loja, abrirá 

uma página, com todos os posts já expostos no blog sobre a marca em questão. 

 

 

Figura 4 - Tags e Hipertextos Publicitários 
 

 

O valor para veiculação é de acordo com o tamanho do anúncio e espaço escolhido, 

quanto maior o espaço usado mais caro é. Aproveitado também como publicidade, às 

postagens na fanpage do facebook do blog, as citações no twitter e até mesmo as fotos do 

produto postado no instagram. 

 Porém o espaço mais caro para veiculação são as publicidades dos publiposts, em que 

a blogueira usa sua postagem diária no blog, para anunciar o contratante, se utilizando de seu 

discurso informal com seus leitores e públicos alvos dos produtos a serem divulgados. A 

fidelidade dos leitores para com o blog ajuda a propagar a publicidade, que comparada a 

outros meios, saem com um valor bem menor e com uma abrangência grande, levando em 

consideração que certos blogs podem ter até 70.000 visualizações por dia. É uma relação de 

custo benefício para o empresário e para o proprietário do blog, que ganha sem fazer muito 

esforço. 

As publicidades nos posts são marcadas por fotos do produto, citação sobre a marca e 

principalmente hipertexto, que são palavras em destaque no decorrer do texto, que de acordo 

com Lemos (2013, p. 29) “[...] atua como simulação da relação entre leitor e texto no processo 



43 
 

de produção de sentido, proposta pelo autor, não refletindo necessariamente o percurso de 

leitura seguido pelo leitor”. Os hipertextos mais conhecidos são os links, colocados muitas 

vezes pelo autor implicitamente em palavras destacadas, que ao ser clicado direciona o leitor a 

outra página virtual, sendo as páginas e links mais presentes nos blogs de moda, as de loja 

virtuais, principalmente as lojas de marcas financeiramente ligadas ao blog. 

 

 

Hipertextos são, desse modo, textos de escrita não-linear, com estruturas de 

nós e links textuais, fluidos e tridimensionais, dobrando-se sobre si mesmos, 

mas possuindo limitações de sentido discursivas e cognitivas, apesar de seu 

hibridismo e de sua tendência a se derramar (LEMOS, 2013, p. 29). 

 

 

 Com o passar do tempo e o crescente mundo capitalista, os blogs estão deixando de 

lado sua função apenas de entretenimento tornando-se um negócio, onde a mercadoria passa a 

ser a opinião, o discurso e a representação satisfatória do produto pela blogueira. Nos seus 

blogs elas têm o poder de influência sobre seus seguidores, sendo assim a mercadoria que tem 

a aprovação e indicação da blogueira, ganha pontos perante os consumidores. 

 

 

A publicidade, inserida que está no âmbito mais amplo da “comunicação de 

marketing”, possui fins e meios próprios para atingi-los. A princípio sua 

finalidade seria a venda, e os meios para atingi-la seriam retirados da arte, 

valendo-se de elementos da subjetividade do consumidor. Entretanto, em 

cada uma dessas passagens observam-se grandes variações, tanto no que diz 

respeito aos fins como aos meios (SEVERIANO, 2007, p. 174, grifos do 

autor). 

 

 

  Os blogs são uma ferramenta de publicidade, em que a blogueira anuncia o produto 

sem estar vendendo-o explicitamente. Ela descreve o produto, fala sobre suas qualidades 

serve de modelo, ao posar com o produto para foto, se classifica como usuária, e ainda deixa o 

link da loja que os seguidores podem encontrar o produto, no entanto ela não vende 

abertamente o produto, nem ao menos define na maioria das vezes, a postagem como 

publicidade, criando ainda mais essa ambiguidade, em relação à publicidade existente. 

 

 

Toda essa ambiguidade, entretanto, se dissipa, e um consenso se estabelece 

no que diz respeito ao que não é o objeto da publicidade: não se vende o 

“produto em si”, tampouco as “qualidades intrínsecas” do produto. Vende-se 
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tudo, menos o produto. Vendem-se “imagens”, “marcas”, “valores”, 

“arquétipos”, “magia”, “símbolos”, “artes”, “desejos”, “códigos culturais”, 

“emoções”, “diferença”, “estilo” etc. Ou seja, não se vende o que de fato se 

quer vender (SEVERIANO, 2007, p. 175, grifos do autor).  

 

   

  E esses blogs podem atender satisfatoriamente a posição de mídia publicitária, porque, 

ao mesmo tempo em que é comercial, ele também é uma página virtual de entretenimento, na 

qual as blogueiras são vistas como modelos reais e exemplos de “consumidora satisfeita” do 

produto perante a visão do leitor fiel.  

  Os ideais narcísicos podem ser notados diariamente nas postagens dos blogs de moda, 

sempre propagando o belo, o que está na moda, o que é tendência, por isso eles são perfeitos 

como meio de veiculação de publicidade para marcas ligadas a beleza, um mercado 

insaciável. Por meio da instituição de desejos cada vez mais difíceis de suprir, manifestando-

se a cada dia mais novidades e produtos, e a função desses blogs é mostrar o novo e assim 

adicionar mais objetos de desejos na lista de seus leitores, ávidos pelo belo. 

 

 

Essa intensa estimulação de ideais narcísicos através dos objetos/modelos 

fetichizados provoca uma identificação idealizada por parte do receptor, que 

passa a consumir não o objeto, em seu “valor de uso”, isso é irrelevante, mas 

todo o universo imaginário circundante da mercadoria – ou o que esta 

encerra como ideal (SEVERIANO, 2007, p. 179, grifos do autor). 

 

 

  As blogueiras no ramo da beleza usam esses sentimentos constantes de desejo pelo 

novo, para aguçar o consumo, criando toda uma imagética de perfeição das marcas em que há 

um vínculo financeiro. Através da sua opinião nos blogs, e a imagem da perfeição dos 

produtos no próprio blog e em todas as novas redes sociais como: facebook, twitter e 

instagram.  

 

 

2.3. Instituindo Desejos: a promoção do consumo pelos blogs de moda 

 

 

  A moda sempre foi um campo altamente centrado no consumo, tendo em vista sua 

curta temporalidade, devido à efemeridade de seus objetos, com duração programada e 

renovação cada vez mais rápida, com o intuito de revigorar sempre a sociedade do consumo. 
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Como esclarece Lipovetsky (2007, p. 36), “a sociedade de consumo criou em grande escala a 

vontade crônica dos bens mercantis, o vírus da compra, à paixão pelo novo, um modo de vida 

centrado nos valores materialistas”. Essa criação de tendências na moda, que é cada vez mais 

fugaz, está diretamente ligada com o intento de criar motivação no indivíduo e conseguinte 

necessidade e desejos por novos objetos da moda para serem supridos. 

  Como Karsaklian (2008, p. 20) conceitua: 

 

 

O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que 

vai conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará um desejo. 

Com base em tal desejo, surgem as preferências por determinadas formas 

especificas de atender à motivação inicial e essas preferências estarão 

diretamente relacionadas ao autoconceito: o consumidor tenderá a escolher 

um produto que corresponda ao conceito que ele tem ou que gostaria de ter 

de si mesmo (KARSAKLIAN, 2008, p. 20, grifos do autor). 

 

   

  Os blogs passam a se configurar como geradores de uma motivação a compra dos 

produtos, sempre aguçando o consumismo, motivando o consumo do produto e tornando-o 

uma necessidade. Essa motivação para a compra pode ser notada principalmente nos blogs de 

moda, que a cada nova tendência, criam-se posts com a ideia de que o leitor pode ser 

considerado moderno e está na moda ao consumir o produto indicado, iniciando o processo de 

indução do consumo. 

  As blogueiras e demais empresários do ramo da moda, criam motivações para a 

compra do produto, principalmente com o uso das novas tendências da estação, como um 

novo motivo para a compra dos objetos. Aproveitam também as necessidades básicas de cada 

um, pois cada pessoa necessita de vestimentas, seja para se proteger do frio ou para se cobrir 

da nudez, e valem-se dessa vantagem para impulsionarem o consumo do produto, mas 

especificamente da marca que eles têm interesse. Continuam com o processo de indução do 

consumo ao instalarem desejos no consumidor, com o estimulo desses desejos ao postarem 

fotos dos produtos, montagens de como usar tal produto, e ainda depositam mais fotos, de 

preferência de celebridades que tem certo poder perante o público, desfilando essas 

tendências. 

   A proprietária desse diário virtual, conclui o processo de indução do consumo ao 

dispor na sua postagem do link da loja virtual, ou mesmo a citação ao nome da loja, que pode 

ser encontrado esse novo objeto de desejo do seu leitor. Como consequência, o leitor levando 

em consideração a “opinião” da blogueira, busca aderir à tendência consumindo o produto, 
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conseguindo ao adquirir o produto, aderir à moda, seguir a opinião de seus ícones de estilo e 

satisfazer seu desejo. 

 

 

O estudo das motivações do consumidor é fundamental para a estratégia 

mercadológica das empresas principalmente no que diz respeito à 

propaganda, pois seu objetivo é estimular principalmente as motivações e 

reduzir os freios ao consumo do produto. É por isso que a publicidade “dá 

vontade” de consumir o produto. É o trabalho feito sobre as motivações que 

estimulará os desejos que tem o consumidor e dessa forma ele deverá optar 

pelo produto adequado para satisfazer suas necessidades de base 

(KARSAKLIAN, 2008, p.24, grifos do autor). 

 

 

  A motivação para se consumir um produto pode surgir das mais diversas maneiras, por 

exemplo, quando uma mulher é convidada para uma festa Black Tie , ou seja, uma festa de 

gala, extremamente luxuosa e sofisticada. Assim, o fato do indivíduo ser convidado para tal 

evento, cria-se a motivação para a compra ou aluguel de uma roupa luxuosa que seja de 

acordo com o evento. Nesse mesmo sentido, as blogueiras de moda, usam a motivação para 

impulsionarem o consumo dos produtos e marcas que o blog tem contrato, principalmente 

com o movimento constante na moda. 

  As blogueiras influentes atuantes no ramo da moda na atualidade têm seus blogs como 

um negócio e precisa dos parceiros, que são os empresários do setor da beleza, estilistas e 

demais marcas ligadas ao mundo da aparência, que pagam para sobressaírem no blog, – nem 

que seja em uma breve citação - e para conseguirem tais vínculos financeiros, elas tem que 

aquecer o consumo dos produtos de seus apoiadores. Para fomentar esse consumo elas usam 

as necessidades utilitaristas e hedonistas existentes dos leitores, que Karsaklian (2008) define 

como: 

 

 

Pelo ponto de vista mercadológico, as necessidades podem ser classificadas 

segundo dois tipos de benefícios adquiridos por meio da compra e do 

consumo: as necessidades utilitaristas e as necessidades hedônicas ou 

experimentadas. As necessidades utilitaristas são aquelas cogitadas por seu 

aspecto objetivo, funcional, enquanto as necessidades hedônicas ou 

experimentadas são as que buscam respostas subjetivas, como prazer, 

estética, sonhos (KARSAKLIAN, 2008, p. 36, grifos do autor). 

 

   

  As blogueiras valem-se das necessidades básicas existente em todos os seres humanos, 

como a necessidade de vestir; comer; dormir; tomar banho entre outras, para que essa 
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necessidade seja suprida com a escolha das marcas destacadas em sua página virtual, pois a 

necessidade existe, cabe a ela e a publicidade fazer o leitor optar pelo produto ressaltado em 

seu blog. Por meio da necessidade cria-se o desejo de escolha e preferência dos produtos. 

 

 

Nesse sentido, a propaganda exerce uma ação poderosa sobre o consumidor. 

Partindo de uma necessidade existente (latente ou ativa), a propaganda 

estimula o desejo e a preferência por determinadas marcas. Assim, um 

consumidor que esteja à procura de uma máquina de lavar roupas tomará sua 

decisão com relação à marca em virtude da preferência estimulada pela 

propaganda (KARSAKLIAN, 2008, p. 36, grifos do autor). 

 

 

Os blogs de moda usam essas necessidades ao seu favor, transformando-as em desejos, 

para assim o consumidor almejar e escolher a marca especifica que os blogs salientam nas 

suas páginas virtuais. Contudo, eles sempre adotam a premissa que esse consumo é para 

suprir suas necessidades, para que assim o consumidor não se sinta induzido a tal consumo. 

O proveito sobre o consumo obrigatório do leitor pode ser visivelmente observado nas 

postagens com o tema Look do Dia, na qual a blogueira posta sua foto com alguma roupa ou 

produto referente à atual tendência de moda, sendo essa postagem uma publicidade velada, 

uma forma inovadora de se anunciar. Cada it girl expõe as marcas anunciantes em looks com 

suas peculiaridades, que mostram a personalidade das mesmas, no entanto com os objetos 

dispostos pelos seus patrocinadores.    

Associando, o desejo do leitor com sua escolha, com a ideia que cada um pode saciar 

suas necessidades e seus desejos com itens contemporâneos. Impelindo o leitor a efetuar a 

compra da marca a qual ela destaca, com a ideia que ao consumir o determinado produto o 

leitor vai além de tudo fazer parte desse novo grupo de referência das bloguetes – seguidoras 

“antenadas”. Conforme Karsaklian (2008, p. 100, grifos do autor) “[...] o fato de querer 

pertencer a um grupo de referência específico faz com que pessoas adquiram determinados 

produtos prontamente, os quais „autorizarão‟ sua entrada em tais grupos”. Estas práticas 

propagam o consumo ideal, de modo que para fazer parte de um grupo, tem-se que adequar-se 

a ele.  

Com isto, no final do processo de compra por parte do leitor/consumidor, os objetivos 

da blogueira e dos patrocinadores, entre os quais destacamos o lucro e difusão do consumo 

para os leitores e possíveis clientes das marcas, se realiza.  
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2.3.1. Vitrine do consumo 

 
 

O vitrinismo é originário da França. É derivado do francês “vitre” (vidraça, que vem 

do latim “vitrum” – vidro). Foi por trás dos vidros que os comerciantes começaram a expor 

seus produtos até mesmo antes de Cristo. Desde então já se via a necessidade de atrair o 

público através do olhar. Os árabes são um exemplo, utilizavam-se das cores nas vitrines para 

chamar atenção.  

 

 

Vitrines rutilantes de mercadorias nas publicidades resplandecentes de 

sorriso, do sol das praias nos corpos de sonho, de férias com divertimentos 

midiáticos, é sob os traços de um hedonismo radiante que se mostram as 

sociedades opulentas. Por toda parte se erguem as catedrais dedicadas aos 

objetos e aos lazeres, por toda parte ressoam os hinos ao maior bem-estar, 

tudo se vende em promessas de volúpia, tudo se oferece como de primeira 

qualidade e com música ambiente difundindo um imaginário de terra da 

abundância. Nesse jardim das delícias, o bem-estar tornou-se Deus, o 

consumo, seu templo, o corpo, seu livro sagrado (LIPOVETSKY, 2007, 

p.153). 

 

 

A vitrine é a porta de entrada para o consumo do produto, a primeira impressão que o 

consumidor terá da loja, será ao visualizar sua vitrine, se a vitrine e os produtos que estiverem 

expostos agradarem sua visão, o consumidor dará o próximo passo, neste processo o sujeito 

adentrará na loja, e assim se deixará levar pelos produtos existentes, provando-os e por fim 

comprando a mercadoria, consumindo desde a primeira imagem da vitrine, até a compra do 

produto físico. Uma simples atitude que é o olhar vitrines é uma cultura há muito criada, 

como destaca Lipovetsky (2007, p. 130), “no século XIX, os grandes magazines inventaram o 

“shopping” como nova ocupação distrativa e criaram a necessidade irresistível de consumir 

nas classes burguesas”. 

O vitrinismo é uma forma de publicidade, tenta atrair o consumidor com o sentido da 

visão, e essa técnica de atrair com o olhar, é bastante usada no meio virtual, tendo em vista 

que o internauta não pode desfrutar dos outros sentidos se não a visão e a audição, sendo a 

visão o mais explorado. Com o intuito de atrair seus leitores as proprietárias dos diários online 

de moda, usam todos os meios disponíveis para magnetizar o olhar dos leitores com fotos dos 

produtos por elas exaltados. 
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Na era da informação, a concorrência é grande, tanto no mercado da moda, quanto no 

próprio mundo da blogosfera, espaço que a cada dia surge mais garotas com segmentos e 

assuntos semelhantes, cabe as blogueiras inovarem e renovar seu conteúdo de todas as 

maneiras para se destacar nesse concorrente mundo da moda.  Assim, as autoras dos blogs de 

moda usam a beleza e a informalidade existente em seus discursos para atraírem suas leitoras. 

Com seu espaço direto de interação com suas seguidoras - as páginas virtuais, o blog -, elas 

tentam atrair a atenção na sua home page (página inicial), usando o vitrinismo para 

personalizar seu blog, com um layout moderno, dinâmico e acima de tudo na moda.  

No geral os empresários do ramo de vestuário e beleza estão mais cientes do boom 

existente em torno dos blogs de moda, com o uso das postagens nessa mídia como forma de 

publicidade para seus produtos. As blogueiras por sua vez, têm suas páginas no ciberespaço 

como vitrine do consumo desses produtos, no qual os produtos são apresentados com 

postagens, descrevendo-os, caracterizando as qualidades e o que os faz ser tendências da 

moda, com fotos dos objetos de consumo. 

Em muitos casos, as próprias blogueiras postam suas fotos portando os produtos, ou 

em outros casos, fotos de it girls do meio artístico que vestem tais marcas, e pode ainda ter 

postagens relatando como utilizá-los da melhor maneira. Elas têm conhecimento total que o 

novo é à principal motivação para o consumo, e apresentar as novas tendências através das 

fotografias com a imagética de perfeição do produto é peça chave para transformar essa 

motivação em necessidade e por sua vez em desejo, desencadeando o processo de consumo. 

 

 

A constatação é banal: à medida que nossas sociedades enriquecem, surgem 

incessantemente novas vontades de consumir. Quanto mais se consome, 

mais se quer consumir: a época da abundância é inseparável de um 

alargamento indefinido da esfera das satisfações desejadas e de uma 

incapacidade de eliminar os apetites de consumo, sendo toda saturação de 

uma necessidade acompanhada imediatamente por novas procuras 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 38). 

 

 

Uma vitrine online é como os blogs de moda podem ser considerados, espaço que 

adota o sentido da visão como forma principal de se comunicar com o leitor, pois nas páginas 

geralmente tem texto e imagens, mas as imagens são os mais empregados nas outras redes 

sociais do blog.  

Essa comunicação visual é muitas vezes a porta de entrada para o consumo, uma 

vitrine inicial. Constam no blog as fotos e imagens dos produtos, transformando as blogueiras 
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em modelos, que vestem os produtos e tiram fotos às vezes profissionais, para assim agradar o 

olhar do consumidor, e atrair a visão do leitor, para que como nas lojas físicas, eles possam 

entra no blog, conhecer o produto e conseguinte adentrem na loja virtual da marca.   

A blogueira além de disponibilizar todos os atributos, fotos e motivação para a compra 

do objeto de consumo, faz uso da convergência midiática, ao deixar no decorrer do texto e no 

final da postagem, o link para a loja virtual do produto.  

 

 

A circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas midiáticos, 

sistemas administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – 

depende fortemente da participação ativa dos consumidores. [...] a 

convergência representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos. (JENKINS, 2009, p. 

27) 

 

 

O avanço tecnológico trouxe e traz tanta inovação que se destacar em meio a toda essa 

revolução tecnológica exige grandes aperfeiçoamentos. A convergência midiática vem 

proporcionando ao consumidor vantagens como atemporalidade e portabilidade. É através da 

convergência midiática que as autoras dos blogs usam seu espaço virtual como porta de 

entrada para seus leitores conhecerem as marcas e lojas de seus apoiadores, seja através do 

próprio blog, ou por artifício das outras redes sociais usadas pela blogueira, como facebook, 

twitter e umas das redes mais usadas na atualidade - o instagram -, aplicativo que as autoras 

desse diário online usam para postar as fotos dos produtos e looks do post em debate no blog. 

Redes que redirecionam o seguidor ao blog e em seguida a loja da marca patrocinadora, 

terminando seu papel de vitrine, fazendo o leitor conhecer melhor o produto e finalizar sua 

compra na própria loja virtual do objeto para o consumo. 

Esse redirecionamento é feito através do blog e tem a blogueira como porta voz das 

marcas patrocinadoras. O discurso que Camila Coutinho, proprietária do blog Garotas 

Estúpidas, utiliza para tornar o leitor do blog, consumidor das marcas indicadas por ela, 

juntamente com os links e hipertextos nos posts, será analisado no próximo capítulo desse 

trabalho, sendo ainda explicitada a trajetória do objeto de estudo - blog Garotas Estúpidas, de 

Camila Coutinho - e a utilização da análise do discurso como procedimento metodológico. 
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3. CONTEXTO E ANÁLISE DO BLOG GAROTAS ESTÚPIDAS 

 

 

3.1. O blog Garotas Estúpidas 

 
 

  O blog Garotas Estúpidas (GE), é o objeto empírico escolhido para a análise desse 

trabalho. O referido diário eletrônico foi criado em julho de 2006 e tem como proprietária 

Camila Coutinho, formada em design de moda. A princípio, tratava-se apenas de uma forma 

de brincadeira e entretenimento entre amigas, sendo um espaço no qual a blogueira postava 

novidades no segmento moda. O nome do blog, inicialmente era “Stupid Girls”, graças a uma 

música da cantora americana Pink, porém, foi modificado ao longo de sua existência para a 

tradução do termo em português, passando a ser denominado como “Garotas Estúpidas”. O 

nome do blog se deu pelo fato do seu conteúdo, principalmente entretenimento feminino, 

beleza, moda, celebridades entre outros assuntos do gênero serem considerados fúteis para a 

maioria do público masculino, transformando o que é considerado futilidade para o homem, 

uma utilidade para o público feminino do blog, sendo apelidadas garotas estúpidas. A página 

virtual é direcionada especificamente ao conteúdo de moda, mas vários outros temas são 

abordados, como celebridades, decoração e beleza em geral. 

 Na página do blog e no Mídia Kit - que é a defesa e proposta comercial passada para 

os possíveis anunciantes - Camila Coutinho (2013) faz uma breve descrição da página virtual. 

 

 

Criei o blog a 6 anos, quando estava no início da faculdade de moda e tinha 

muito tempo livre. Sempre gostei de falar de moda, beleza e celebridades 

entre amigas e me pareceu muito natural escrever sobre esses assuntos na 

internet. Mesmo criado pra ser apenas um momento de lazer, é de uma 

satisfação imensurável ver o rumo que o GE tomou nos últimos anos, 

virando de fato um veiculo respeitado e um modelo de negócio inovador 
7
 

(CAMILA COUTINHO, 2013).  

 

 

  Como descrito pela proprietária na citação acima, com o tempo o blog deixou de ser 

mera diversão e passou a ser o trabalho fixo da blogueira, tornando-se um blog de moda 

conhecido e concorrido comercialmente pelos empresários das mais diversas marcas, que 

buscam um espaço no site para a divulgação do seu produto. 

                                                           
7
 As citações da blogueira Camila Coutinho serão destacadas em itálico, para se diferenciar dos demais autores 

citados. 
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  O blog tem como público alvo mulheres com uma faixa etária média de 18 a 35 anos, 

sendo 98% dos acessos do público feminino, podendo ser registrados os maiores números de 

acessos das cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Com uma média de 70.000 

visitantes únicos por dia e 7,5 milhões de Pageviews (acessos) por mês. O diário virtual 

também se utiliza da convergência midiática, desfruta das outras mídias e redes sociais para 

fortalecer a imagem do blog e prolongar o contato da blogueira com as leitoras, público alvo 

que curte a Fanpage do blog no facebook, comenta e compartilha as publicações, segue no 

twitter e instagram. Os leitores fortalecem a marca com o número de 412.389 mil fãs que 

curtem a Fanpage do blog no facebook, 93.325 mil seguidores no twitter e 406.714 mil 

seguidores no instagram
8
. 

  Essa luta por espaços publicitários no blog se dá principalmente pelo site ser 

reconhecido mundialmente, ocupando atualmente rankings tão invejados, como ser o único 

blog brasileiro citado na famosa revista Vogue Paris na matéria “Le tour Du monde en 45 

blogs”, como um dos 45 blogs de estilo que valem um clique. Presente também na lista do 

site Sgnature9, site de blogs, estando o GE presente na lista dos 99 blogs de moda mais 

influentes do mundo, ficando no ano de 2013 em 4º lugar no ranking geral e melhor 

colocação entre os blogs brasileiros. 

  A blogueira vende espaços para anúncio em toda a página virtual, tendo anunciantes 

fixos como o Restaurante Nez, anuais como a marca PatBo e até anunciantes mensais e 

quinzenais, chegando a ter cerca de 30 a 40 anúncios por mês. O blog já teve como anunciante 

tanto marcas conhecidas e de renome como a Citroën, marcas mais segmentadas e caras como 

a Vivara, até mais populares como a Marisa, dentre muitas outras lojas que já anunciaram ou 

anunciam no blog. Os anúncios são aprovados pela blogueira, que até cria ações de marketing 

para o anunciante.  Sobre estas relações e negociações, Camila Coutinho afirmou em 

entrevista que cedeu ao site de moda Fashion Forward em junho de 2013 os seguintes fatos: 

 

Temos anunciantes fixos com pacotes semestral e anual. Por mês temos 

cerca de 30 a 40 anúncios. O anunciante quer conteúdo e temos muita 

demanda. Os nossos publiposts são sinalizados e sempre busco parceiros de 

muito tempo, como Corello, PatBo, O Que Vestir… Bolo ações especiais 

para as marcas, dou ideias, faço mailings (COUTINHO, 2013)
9
 

                                                           
8
 Dados coletados em 27 de agosto de 2013 na Fan Page do blog 

https://www.facebook.com/garotasestupidas/likes, no twitter https://twitter.com/gestupidas e no instagram 
http://instagram.com/garotasestupidas oficial do Garotas Estúpidas. 
9
  Citação da blogueira em entrevista cedida à jornalista Camila Yahn para o site Fashion Forward, em junho de 

2013. Disponível em http://ffw.com.br/noticias/gente/nao-tenho-medo-de-levar-nao-diz-camila-coutinho-em-
entrevista-ao-ffw/. Acessado em 31 de julho de 2013.    

https://www.facebook.com/garotasestupidas/likes
https://twitter.com/gestupidas
http://instagram.com/garotasestupidas
http://ffw.com.br/noticias/gente/nao-tenho-medo-de-levar-nao-diz-camila-coutinho-em-entrevista-ao-ffw/
http://ffw.com.br/noticias/gente/nao-tenho-medo-de-levar-nao-diz-camila-coutinho-em-entrevista-ao-ffw/
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Com o boom dos blogs de moda, as blogueiras deixaram apenas de ter o papel de 

escritora e passaram a andar nos ambientes que estão na moda, se tornando cada vez mais 

figuras públicas e até mesmo celebridades.  

Camila Coutinho já fechou dois licenciamentos de produtos, com a criação de uma 

linha assinada em parceria com a marca de sapatos Corello, com o lançamento da coleção 

Corello by Camila Coutinho no final de 2012. Além de ter participado junto com mais duas 

blogueiras de moda, da estréia da marca PatBo, a segunda da estilista Patrícia Bonaldi, que 

Camila está presente na campanha de estréia da marca como modelo, projeto que ocorreu 

também em 2012. Agora, mais recentemente pode ser observada a participação de Camila 

Coutinho junto com mais 4 (quatro) blogueiras de moda, na capa da revista Glamour na 

edição de  julho de 2013, o que torna cada vez mais notável o porque o blog Garotas 

Estúpidas e a própria blogueira Camila Coutinho, estão disputados pelos empresários do ramo 

de moda e afins. A sua influência e empatia com as demais leitoras a classifica como It girl, 

garota “antenada” que está sempre no meio e ligada nas tendências da moda, características 

que atraem cada vez mais leitoras e consumidoras, que confiam na “opinião” da blogueira, 

aceitando suas dicas e tonando-as objetos de desejo e consumo. 

As marcas escolhidas pela proprietária dessa página virtual para representação 

publicitária têm justamente conteúdos que atingem o perfil da leitora-consumidora do blog 

Garotas Estúpidas.  

Um blog que tem como principal público alvo mulheres com faixa etária de 18 a 35 

anos, em que o acesso do púbico do blog é dividido entre: mulheres de 13 a 17 anos 17% do 

público, 18 a 24 anos 48%, 25 a 34 anos 28%, 35 a 44 anos 5% e 45 anos ou mais 2%. O 

acesso dos Homens são de 13 a 17 anos 10%, 18 a 24 anos 50%, 25 a 34 anos 30% e 35 a 44 

anos 10%. Totalizando 98% do acesso realizando pelo público feminino e apenas 2% pelo 

público masculino.
10

 A maior parte dos acessos é realizada por leitoras de São Paulo, Recife e 

Rio de Janeiro (respectivamente). Vale salientar que a blogueira mora em Recife, mas ainda 

assim é provado que seu blog vai além das fronteiras geográficas. 

A seguir podem ser observados através de gráficos os dados sobre o público do blog, 

exposto acima: 

                                                           
10

 Dados retirados do Mídia Kit do blog, que está disponível nos anexos desse trabalho. 
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11
 

 

Tabela 1 - Gênero leitores do blog 

 

 

 

Tabela 2 - Localização de acessos ao blog 

                                                           
11

  Tabelas e dados retirado do Mídia Kit do blog, enviado pelo comercial do blog para as demais empresas com 
interesse em anunciar na página online. Disponível nos anexos desse trabalho. 
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Tabela 3 - Faixa etária acesso feminino ao blog 
 

 

 

 

Tabela 4 - Faixa etária de acesso masculino ao blog 

 

O público alvo do blog, as mulheres, ganham a cada dia mais espaço na sociedade, 

deixa de lado a visão apenas de mãe e esposa, com participação ativa também na área 

profissional. E mesmo com todas as mudanças e participações desse público feminino nos 

mais variados setores, há uma característica que permaneceu com elas e ainda está em 

ascensão, é a beleza. Essa busca pelo novo, pelo belo, é um dos principais motivos da mulher 

ser a principal leitora do blog de moda, pois com a independência da mulher atual a beleza se 

tornou mais um princípio a ser almejado.  
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O vestuário sempre foi um dos mais importantes bens de consumo e com a maior 

presença da mulher no mercado de trabalho, o consumo de moda por parte desse público é 

progressivo.  De acordo com o Instituto de Pesquisa Data Popular até o final de 2013, as 

massas das rendas das mulheres chegarão à R$ 1,1 trilhão, com um crescimento de 83% da 

massa de renda da mulher brasileira num período de 10 anos
12

.   

 

 

Tabela 5 - Pesquisa Data Popular: Renda Feminina em 2013 
 

                                                           
12

  Dados do Instituto de Pesquisa Data Popular, realizado com 1.300 brasileiras de 44 cidades, entre dezembro 
de 2012 e fevereiro de 2013.  Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1240722-renda-de-
mulheres-cresce-83-mas-homens-lideram.shtml > Acessado em: 05 de jul. 2013. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1240722-renda-de-mulheres-cresce-83-mas-homens-lideram.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1240722-renda-de-mulheres-cresce-83-mas-homens-lideram.shtml
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Esse crescimento econômico é essencial para as marcas e lojas existentes no setor de 

beleza, que estão mais cientes dos gastos por parte do público feminino nesses bens de 

consumo, com o senso comum de que quanto mais renda se tem, mais se consome. O 

investimento em publicidade por parte dos empresários cresce significativamente, e como o 

blog de moda é uma mídia bastante usada na contemporaneidade por parte do público 

feminino, as leitoras – consumidoras, acaba por torna essa página online em uma ótima forma 

de marketing, para as marcas ligadas a beleza. 

São justamente essas mulheres independentes, que tem sua renda própria e trabalham, 

mas que acima de tudo são femininas, gostam de se produzir e apresentar-se bela perante os 

olhos dos outros, que se encaixam as leitoras do blog, afinal é no site que as leitoras buscam 

informações sobre como se vestir, maquiar, onde comprar, etc. Por fim ocasiona na 

transformação da blogueira em líder de opinião, a quem pode confiar e usar suas dicas, sendo 

o público do blog ao mesmo tempo leitor e consumidor, seja do próprio blog ou das marcas a 

quem a blogueira e a página representa. 

 

 

3.2. Os grupos de referência e a “Blogueira” como nova líder de opinião 

 

 

 Há bastante tempo existem os grupos sociais, pode ser considerado um grupo: os 

familiares, os colegas de faculdade, de trabalho dentre outros. Karsaklian (2008, p. 100) 

afirma que “[...] para que um conjunto de pessoas possa ser chamado de grupo, é preciso que 

atenda, ao mesmo tempo, aos três critérios: estar em contato, considera-se mutuamente como 

membro de um grupo e ter algo importante em comum”. 

Na atualidade, as leitoras dos blogs de moda, juntamente com as próprias blogueiras, 

preenchem esses três requisitos: primeiramente a leitora está diariamente em contato com o 

blog e a blogueira, através das postagens e as outras leitoras por meio dos comentários. 

Segundo critério, considerando-se membro desse grupo ao aderir às dicas de moda da 

blogueira e com o terceiro e último critério, ter como fator importante em comum, o interesse 

pela moda, beleza e as postagens da blogueira em questão. 

 Com o tempo esse simples grupo social torna-se um grupo de referência, que 

Karsaklian (2008) descreve como: 
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Entende-se por grupo de referência toda a agregação de interação pessoal 

que influência as atitudes e os comportamentos de um indivíduo. É 

fundamental saber que o grupo influência a concepção que o indivíduo tem 

de si mesmo, constituindo-se em seu ponto de referência. Existem, 

obviamente, vários tipos de grupos de referência, os quais são geralmente 

classificados em razão de duas dimensões: os grupos primários ou 

secundários e os grupos formais ou informais (KARSAKLIAN, 2008, p. 

101).   

  

 

  As blogueiras por sua vez, fazem parte desse grupo primário, que com a frequência de 

acesso ao blog, as leitoras passam a ver a blogueira como uma amiga, e criam laços afetivos 

íntimos. Este é um grupo informal e que espontaneamente consiste em opiniões comuns, pois 

a leitora fiel de um determinado blog de moda aprova os ideais da proprietária desse blog, 

com a participação ativa nesse grupo ao seguir as dicas de consumo da blogueira. Assim, esse 

grupo passa a ser uma fonte básica de aprendizagem em relação às novas tendências da moda, 

formando o indivíduo com base nos seus grupos de referências, como Karsaklian (2008, p. 

101) afirma: “[...] os grupos primários exercem influência capital sobre a formação de 

crenças, preferências e são estes os que influem mais diretamente sobre o comportamento de 

compra”. 

  O poder do grupo de referência é evidente, um único grupo pode influenciar a compra 

de um objeto e até mesmo a escolha de uma marca. O ato de consumir é mais importante do 

que a posse do produto, visto que, o que é levado em consideração quando se consome algum 

objeto indicado pelo seu grupo de referência, é o significado de que consumindo tal material, 

o indivíduo se classificará como membro desse grupo, se identificando com o novo grupo de 

pertencimento. 

 

 

Os grupos permitem a uma sociedade sobreviver, garantindo a transmissão 

de valores, normas e rituais desde os mais velhos até os mais jovens. Não é 

então surpreendente que o impacto do grupo corresponda a todos os 

compartilhamentos da vida em sociedade, inclusive na área do consumo 

(KARSAKLIAN, 2008, p. 106). 

 

 

  Em cada grupo, cada pessoa exerce uma posição, com uma determinada função, no 

grupo de referências das “bloguetes” (blogueiras e leitoras ligadas em moda), à proprietária 

do blog, têm como posição a de líder de opinião, pois suas dicas e conselhos em relação à 

compra e utilizações das tendências de moda são seguidas pelas suas leitoras, que consideram 



59 
 

as blogueiras referências de estilo, com a presença dessa referência implícita ou explicita na 

vida da leitora. Ocasionando na transformação identitária do indivíduo através da influência 

exercida sobre esse leitor, por parte da blogueira e líder de opinião. 

 

 

Alguns se beneficiam de uma posição privilegiada dentro de alguns grupos: 

eles são chamados de líderes de opinião. Os demais que sofrem sua 

influência são chamados de seguidores. De modo geral, entende-se por 

liderança a influência que certos membros de um grupo exercem sobre os 

demais. Os estudos indicam que ninguém é líder, mas apenas atua como 

líder em determinadas situações. Isso significa que somente existirá um líder 

onde existir um grupo, do qual sugira um líder que permanecerá nesta função 

enquanto o grupo assim o quiser (KARSAKLIAN, 2008, p. 108, grifos do 

autor). 

 

 Para falar sobre líder de opinião é preciso falar sobre o modelo dos degraus (two-step 

flow), que ao contrário da teoria da agulha hipodérmica não considerava o público passivo 

obediente, cegamente, ao esquema estímulo-resposta. Araújo (2010) apud Lazarsfeld (1969) 

propôs que o público é capaz de realizar suas escolhas. E essas escolhas são feitas a partir dos 

preceitos do indivíduo, ou seja, uma pessoa a partir da mídia selecionada opta o que condiz 

com seus preceitos, preconceitos e desconhece ou simplesmente não aceita as que não se 

assemelham.  

Felipe Pena esclarece o que é um líder de opinião: 

 

Os líderes de opinião são pessoas bem informadas, isto é, exposta á mídia e 

por isso influenciam outras pessoas. Segundo José Marques de Melo “são 

indivíduos dotados de uma grande mobilidade, transitando, nos vários 

estratos sociais... Dominando ambos os conjuntos de símbolos, esses líderes 

decodificam as mensagens da cultura de massa e as recodificam na 

linguagem da cultura popular, fazendo-os chegar ao seu destino” (PENA, 

2005, p.41, grifos do autor). 

 

 É a partir desse ponto que vemos o modelo dos degraus. A informação chega até o 

líder de opinião, a mensagem é decodificada por eles e então repassada de maneira que o 

público (massa) receba/compreenda. Esse líder de opinião é dotado de confiança por parte do 

público e por isso a credibilidade e também a fidelidade do público por buscar informações 

com esse líder de opinião. 
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 Os escritores dos blogs são os novos líderes de opinião. Essas páginas na web são, 

geralmente, caracterizadas por suas especificidades, logo, se queremos achar uma receita de 

comida específica vamos a um blog de comida. Se quisermos saber das últimas tendências 

para moda na nova estação, consequentemente iremos a um blog de moda de nossa confiança. 

Moda é um assunto que requer atualizações constantes e até mesmo estar à frente do período 

que estamos vivendo, e nesse segmento quem se destaca é quem posta à nova tendência antes 

que qualquer outro. Por isso requer um grande número de informações, atualizações e 

experiências. 

 O estudo sobre o modelo dos degraus afirma que uma pessoa é influenciada, 

principalmente, pelos que estão mais próximos dele, como os amigos, familiares e colegas, 

pois são pessoas que representam confiança para o indivíduo. Por isso um grande diferencial 

nos blogs de moda é a linguagem usada pelas blogueiras, como pessoas íntimas, suas amigas, 

e de interação com o leitor tentando ao máximo chegar ao que se pode aproximar da interação 

face-to-face. A blogueira é àquela sua amiga que diz qual é o melhor look para ir à festa de 

casamento do seu irmão (há momentos de interação onde os leitores mandam suas dúvidas e 

as blogueiras ajudam). 

 O ato de o leitor aceitar e colocar em prática as dicas de moda e consumo da blogueira 

se dá principalmente pelo fato de que os lideres de opinião, tem domínio total sobre o setor a 

que eles praticam essa liderança. As blogueiras de moda são conhecedoras das novas 

tendências, sua frequente presença nos eventos de moda as torna aptas para darem conselhos 

sobre os looks e makes ideais para cada situação.  

 A credibilidade que um determinado blog e consequentemente sua proprietária tem 

perante os leitores, é um dos principais fatores para transformar essa blogueira em uma líder 

de opinião, tendo em vista a afirmação de Karsaklian (2008, p.115) “[...] Para ser líder, um 

indivíduo tem, seu domínio e influência. A autoridade confere-lhe a credibilidade que ele 

necessita para validar seu discurso”.  

 Sendo assim, quanto mais uma blogueira fica conhecida perante a mídia, mais 

seguidores se identificam com seu grupo de referência e, por conseguinte, mais poder ela terá 

sobre o público, com a utilização deste poder, para esclarecer as dúvidas dos leitores e até 

mesmo influenciá-los a compra de um bem de uma determinada marca.   
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3.3. Metodologia e Análise de Discurso do blog Garotas Estúpidas  

 
 

 Diante dos inúmeros questionamentos sobre qual metodologia e delineamento de 

pesquisa seria escolhido para o estudo do objeto empírico do trabalho, que é o blog de moda 

Garotas Estúpidas. A Análise de Discurso (AD) foi o método escolhido. 

 A pesquisa tem como objeto de estudo o blog com segmentação no setor de moda e 

beleza, um diário virtual que tem como proprietária uma design de moda por formação, 

Camila Coutinho. Seu conhecimento sobre os assuntos abordados nos posts do blog pode ser 

um dos motivos do enorme sucesso da página online, no entanto o fato da blogueira se 

comunicar com suas leitoras através de um discurso informal, com gírias e um vocabulário de 

fácil entendimento, com a compreensão clara de seus textos, tanto pelos seguidores assíduos, 

como leitores leigos, pode ser o principal motivo do extremo sucesso do blog. 

O blog tem 7 anos de existência e sua ascensão é notável, conta hoje com uma média 

de 7,5 milhões de acessos por mês, é essa quantidade de acessos e os anos de existência do 

blog,  que dá credibilidade a Camila Coutinho, que cada dia está mais presente nos meios de 

comunicação, sendo destaque em campanhas publicitárias de marcas conceituadas como “O 

Boticário”. A cada dia é mais requisitada na mídia, e classificada como uma celebridade 

perante seus leitores e fãs fiéis das suas páginas na rede, seja no próprio blog ou nas redes que 

ela está presente, como: facebook, instagram e twitter. 

 Camila Coutinho é nordestina, natural de Recife- PE, com a presença em seu discurso 

essa raiz da sua naturalidade. Seu texto acessível pode ser considerado um dos principais 

motivos do sucesso expressivo do blog, pois é justamente com esse discurso que a blogueira 

consegue atingir o público alvo de seus parceiros e patrocinadores da página. 

 O principal questionamento desse trabalho é a respeito se a postagem que aparece 

frequentemente com a tag “Look do Dia” no blog, são posts patrocinados, ou se é a opinião 

genuína da autora, sem estímulo lucrativo das marcas e dos empresários. Tendo em vista que 

essa postagem não é classificada como publicidade, e o texto da blogueira soa como sua 

opinião fidedigna, causa-se uma confusão no leitor para compreender se o post foi pago ou 

não, principalmente pelo fato de a blogueira não falar apenas da tendência da moda que ela 

traz consigo, mas fala especificamente das marcas que a veste. 

 Os blogs de moda da atualidade, não estão mais apenas focados em atualizar o leitor 

em termos de tendências, mas visa também o consumo do leitor, sendo hoje, meio cada vez 

mais usável como vitrine do consumo, pois as marcas expostas nas postagens e no layout do 
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blog impulsionam o leitor a aderir às tendências comprando peças das lojas que estão sendo 

veladamente impostas pelas blogueiras. 

 O fato de o Garotas Estúpidas ser um blog de visível sucesso no mundo da blogosfera, 

com seus acessos constantes, as parcerias com marcas famosas e a credibilidade da blogueira 

ser reconhecida em termos mundiais, o faz um objeto empírico desse trabalho de pesquisa.  

 Mediante as infinidades de postagens no blog, a escolhida para a análise será o post 

“Look do Dia”, a escolha dessa tag, se dá pelo motivo de que essa é uma postagem frequente 

e que causa confusão no leitor a respeito de ser um post publicitário ou de opinião. Post em 

que a blogueira deposita sua foto vestindo uma roupa da moda ou considerada tendência 

fashionista, seguindo a foto de uma explicação descritiva de cada peça de roupa escolhida. O 

diferencial dessa postagem é o discurso da proprietária do blog, que com um texto simples e 

informal, causa confusão quando a dedução se o post é publicitário ou não. Ocorrendo essa 

ambiguidade, por que a blogueira utiliza um discurso espontâneo como se as peças fossem 

realmente escolhas próprias, no entanto, na postagem não está somente à descrição das peças 

tendências, mas também contém o nome da marca de cada peça escolhida pela blogueira. 

Com isso ocasiona o nítido questionamento do leitor, quanto a essa postagem ser publicidade 

velada ou a opinião e escolha autêntica da blogueira. 

O método utilizado para o estudo do objeto empírico será a Análise de Discurso (AD), 

que será empregada para análise do texto (discurso) da blogueira nessa postagem, o estudo da 

fotografia exposta na postagem e os hipertextos usados no corpus do discurso e nos créditos 

no final do post. A AD vai além da unicidade de um simples texto, hoje a AD leva em 

consideração tanto o próprio discurso, como as imagens, o contexto histórico, social e até 

mesmo a ideologia de quem discursa. Este método é classificado por Orlandi da seguinte 

forma: 

 

 

A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de corre por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando (ORLANDI, 2002, p. 15). 

 

 

Como  a análise de discurso defende que a linguagem é a mediação ou intervenção 

usada pelo homem para se comunicar com sua realidade, pode-se notar claramente que as 

primeiras concepções sobre a AD vêm da linguística. Método que começa a estudar o discurso 
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em si por volta nos anos 60, mas que anteriormente já estudava a língua como forma não 

sistemática.  

Esse estudo tem como um dos fundadores Michel Pêcheux, estudioso da escola 

francesa, em que suas influências vêm do estruturalismo. Pêcheux (1969) estabeleceu uma 

relação no discurso entre língua, sujeito e história ou língua e ideologia, correlacionando o 

discurso com o contexto e a ideologia já existente no indivíduo, teorizando como a linguagem 

é materializada na ideologia e como essa se manifesta na linguagem (ORLANDI, 2005). 

A Análise de Discurso surgiu através de questões criadas acerca de três disciplinas 

teóricas: A Linguística, o Marxismo e a Psicanálise (ORLANDI, 2002). A Linguística 

influenciou a AD, passando a ideia da não-transparência da linguagem, como algo não 

abstrato, unindo-se a língua e a história para se obter a produção dos sentidos. Do Marxismo 

obteve a concepção de ideologia, que faz ligação entre o discurso do sujeito e a ideologia, 

algo que é parte integrada da subjetividade do indivíduo. E da Psicanálise surgiu à percepção 

de sujeito, com o deslocamento de homem para sujeito, que se constitui na relação com o 

simbólico e com a história. A partir da imbricação dessas três disciplinas a AD é constituída, e 

passa a estabelecer uma relação entre a língua, a história e o sujeito (OLIVEIRA, 2012). 

 

 

A Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre 

o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, 

torna possível a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 

transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho 

simbólico do discurso está na base da produção da existência humana 

(ORLANDI, 2002, p. 15). 

 

 

Uma análise que leva em consideração o discurso não apenas como um texto isolado, 

mas como uma forma mais ampla, pois ao se analisar um discurso, deve-se leva em 

consideração o contexto social, histórico, a língua e a ideologia do sujeito. A língua por sua 

vez é considerada heterogênea, de acordo com a AD, um discurso não é claro como 

demonstra ser, dentro dele há a subjetividade única de cada indivíduo. Quando um sujeito 

expõe seu discurso, este pode ser entendido de diversas maneiras pelo leitor, depende 

exclusivamente do contexto de cada sujeito, há uma forma subjetiva de se entender esse 

discurso, um simples texto pode ter várias significações. 

Essas diversas formas de se entender um único discurso, pode ocasionar equívocos, 

má interpretação e consequentemente falhas na comunicação. É neste sentido que para a 
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feitura das reflexões no método da AD, são utilizados dispositivos metodológicos que afastam 

estes riscos. Na atualidade, a AD tem sido utilizada em diversos estudos, principalmente 

aqueles que têm a amplitude de se interrogar as diferentes formas de produção do sentido, seja 

esses verbais através de elementos textuais (orais ou escritas), ou não verbais com utilização 

de signos imagéticos (fotografias) e até mesmo linguagem corporal (dança) (CAREGNATO, 

2006). Seu amplo campo de estudo se dá pela necessidade de se analisar os materiais que 

produzem sentidos de interpretação em nossa sociedade, que não podem nem devem ser 

vistos e/ou analisados por vieses que enxerguem somente a superfície do sentido. 

Sendo assim, é com o intuito de se compreender a ambiguidade existente nas 

postagens look do dia do blog Garotas Estúpidas, que utilizaremos a AD, para interpretar o 

discurso da blogueira, levando em consideração como material interpretativo, não apenas os 

discursos verbais (texto) no post, mas também os discursos não verbais (fotografias) e os 

hipertextos que complementam a postagem. Essa análise será utilizada para entender as 

entrelinhas do discurso da blogueira Camila Coutinho, buscando, a compreensão quanto a 

esse post do blog ser mera jogada de marketing, uma publicidade implícita, ou a opinião e 

subjetividade genuína da autora do blog. 

 Como não há uma quantidade certa dessa postagem por semana, essa observação terá 

duração de um mês, sendo o mês de julho de 2013 o escolhido para a observação e análise. O 

mês escolhido teve como principal motivo ser o mês de aniversário do blog, com a 

comemoração de 7 anos de criação. Nesse mês, houve 5 postagens do Look do Dia, todas 

com: discurso, descrição das peças escolhidas, o evento usado para tal look, fotos da blogueira 

com o look e os hipertextos como complemento da postagem.    

 

 

3.3.1. Garotas Estúpidas: análise do post “Look do Dia”  

 

 

 A análise contará com os prints da postagem a ser analisada, seguindo a ordem de 

fotos e análises por data de publicação do post no blog. 
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Figura 5 - Look do Dia: No Shopping
13

 
 

 

 A foto acima retrata o primeiro look do dia do mês de julho, que foi postado na página, 

no dia 03 de julho de 2013, em uma quarta-feira. Todos os posts da blogueira Camila 

Coutinho no blog Garotas Estúpidas contêm um título, pode esse título ser nomeado para 

atrair a atenção das leitoras, ou no caso do post look do dia, apenas com o intuito de 

conceituar a roupa e onde ela foi utilizada. Em todas as postagens denominadas look do dia, a 

autora destaca a frase “Look do Dia” e em seguida coloca alguma referência àquele look. O 

fato desses artigos já serem destacados com essa Tag (etiqueta), já etiqueta como o próprio 

nome diz, a postagem em questão. Essa definição do post atualiza o leitor sobre o que há por 

                                                           
13

 Todas as figuras desse look do dia foram retiradas da página < http://www.garotasestupidas.com/look-do-
dia-no-shopping/ > Acessado em: 03 de jul. 2013. 

http://www.garotasestupidas.com/look-do-dia-no-shopping/
http://www.garotasestupidas.com/look-do-dia-no-shopping/
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vim, criando-se uma expectativa e conseguinte, estimulando a leitura total da postagem por 

parte dos leitores.  

 O fato da blogueira iniciar essa postagem com a foto da roupa, para só em seguida 

colocar seu discurso de descrição das peças e a ocasião em que usou tal look, é também uma 

forma de atrair o leitor, pois como afirmou Aumont (2009, p.74) à percepção das imagens [...] 

é um processo próprio à espécie humana. E essa percepção das imagens se dá principalmente 

quando se trata de algo do interesse do espectador, como no caso do blog, que os leitores ao 

visualizarem a tag look do dia, já tem conhecimento prévio do que virá, aumentando seu 

interesse na visualização da imagem, para assim, dá início ao processo de busca visual. 

 

 

Fala-se de busca para designar o processo que consiste em encandear 

diversas fixações sucessivas sobre uma mesma cena visual, a fim de explora 

- lá em detalhe. É evidente que esse processo está intimamente vinculado à 

atenção e à informação: o ponto no qual se deterá a próxima fixação é 

determinado ao mesmo tempo pelo objeto da busca, pela natureza da fixação 

atual e pela variação do campo visual. [...] só há busca quando houver 

projeto de busca mais ou menos consciente (AUMONT, 2009, p. 60, grifo 

do autor). 

 

 

 O título já atrai a busca visual do leitor, para visualizar a imagem e posteriormente a 

leitura completa da postagem, uma vez que o leitor visualizar a foto da roupa proposta pela 

blogueira, o interesse aumentará para saber a sequência dos fatos que levou a blogueira a 

vestir essa roupa e também qual local podem ser encontradas as peças. 

 Nessa postagem em questão, o título é “Look do dia: No Shopping”, que claramente 

determina para qual local a blogueira utilizou o look, a fotografia da blogueira com um look 

visivelmente confortável, passa uma imagem agradável, criando-se também pela blogueira a 

ideia de quais peças são ideais para passear pelo shopping.  Em seguida, esse look é descrito 

pela blogueira com seu discurso próprio para definição de cada peça. 
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Figura 6 - Discurso de Camila Coutinho (Look do dia - 03/07/13) 
 
 

 

 Na primeira frase do discurso, Camila Coutinho passa ao leitor o que a motivou a 

escolher tais peças de roupas: “A preguiça!”.  

 Ao escrever: “Vale postar lookinhos casuais e preguicentos?! kkkk Vale né?”, ela já 

descreve que a preguiça de montar um look mais elaborado, foi sua principal motivação para a 

escolha das peças. Pode-se notar através da análise desse discurso, que sua interrogação é uma 

afirmação, e o sorriso é para confirmar ironicamente que realmente foi por mera preguiça que 

se designou a escolha do look. 

  Em seguida seu texto demonstra que a postagem deste look, se deu principalmente 

por que ela precisa de post para compor o blog, que para se criar “conteúdo” e manter o blog 

atualizado para suas leitoras, vale até postar roupas que foram escolhidas de forma desleixada, 

sem ânimo. Justificando sua escolha da roupa, pela razão de estar na sua cidade (Recife) e não 

ter grandes eventos no momento, ou seja, pela sua descrição ela apenas veste-se bem quando 

tem grandes eventos, sendo suas atividades no momento apenas reuniões e afazeres comuns 

do dia a dia.  

Ela destaca o motivo da ida ao shopping, e entre parênteses ainda cria um sentimento 

de expectativa para um futuro post sobre os achados feitos no shopping. A blogueira afirma 

através do seu discurso que a as fotos para o post em questão, foi apenas uma consequência, 

aproveita o seu compromisso para tirar as fotos do look e assim fazer a postagem. 

Na próxima frase do discurso: “Inverno rolando, altas geadas e temperaturas 

baixíssimas em Recife... NOT!”. É usando os antônimos do que realmente está acontece em 

relação ao clima de sua cidade, que ela explica como estão os níveis climáticos de seu estado. 
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Esclarece que apesar de não estar frio em Recife, estar com um clima mais ameno, em 

comparação a temperatura ambiente, e esse clima mais agradável, estimulou a escolha da 

roupa, ao vestir uma blusa que não estava sendo utilizada, devido ao clima constante da 

cidade. Como ela descreve no discurso: “[...] aproveitei pra tirar da gaveta essa blusa de 

manga comprida [...]”. 

A seguir, o discurso é dedicado à descrição de cada peça, acompanhada da marca de 

cada item que ela veste. Pode-se notar que cada nome de marca é destacado com a fonte na 

cor vermelha. Ela evidência também as justificativas da escolha das peças, com a fonte em 

negrito. 

Em algumas partes do seu discurso a blogueira se contradiz, como por exemplo, 

quando ela diz que retirou a blusa da gaveta, se deduz que fazia tempo que ela não usava a 

peça, que a roupa estava guardada, sem uso, pois a temperatura climática de sua cidade, que 

constantemente é quente, a impossibilitava de vestir a peça, por ser uma blusa de manga 

comprida. Mais abaixo no texto, ela faz uma afirmação confusa em comparação ao que foi 

dito acima, ao afirmar: “Tô amando essa tendência!”. Ou seja, deduz-se que quando se ama 

alguma peça de roupa, usa-se frequentemente, então como ela ama a blusa que segue essa 

tendência e não a usa? Ou a mantêm na gaveta? Há uma contradição em relação ao deixar 

uma peça guardada, ou não usá-la com frequência, quando se está amando a tendência que 

essa peça segue. 

Ao mesmo tempo em que a blogueira vai citando as peças e a marca, ela também vai 

elogiando-as, com um discurso descontraído, que envolve o leitor, com um texto simples e 

claro. Existe também hipérbole no seu discurso, exagerando nos elogios, quando a blogueira 

destaca que “A legging mais confortável do mundo é My basic”, passa a ideia que a marca 

com as leggings mais confortáveis existentes no mundo é a da marca usada e citada por ela.  

No trecho do seu discurso: “[...] e pra não ficar com o popozão gritando, amarrei a 

camisa xadrez da Levis, que no final deu a graça que faltava no look!”. De uma forma 

humorada, explica como resolveu a situação comum ao se vestir uma legging, demonstra para 

suas leitoras que a situação constrangedora de ficar com o bumbum exposto ao se vestir tal 

peça, pode ser resolvida ao colocar uma camisa por cima. No seu caso ela une o útil ao 

agradável, ao evitar essa situação constrangedora comum entre as mulheres, ao mesmo tempo 

em que deu um charme a mais ao look, com a camisa amarrada na cintura.  

Ao analisar pode-se perceber que ela poderia ter resolvido essa situação, dando a dica 

para as leitoras, sem haver a necessidade de citar marcas, pois independente da marca da 

camisa ser Levis ou não, qualquer peça igual poderia ter resolvido essa situação. 
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Sua descrição da bolsa e da sapatilha é que são peças vintage, peças clássicas, que 

lembre a antiguidade, ambas da marca Chanel. Quanto à sapatilha, ela a menciona no discurso 

como sendo “[...] aquela de tweed verde escuro que comprei em NY! Lindona!”. A forma 

como ela destaca “aquela”, se referindo à sapatilha, deixa perceptível que essa peça já foi 

apresentada anteriormente por ela na página virtual, e suas leitoras fiéis, que acessam o blog 

diariamente, já tem conhecimento sobre a peça, sendo a peça de tweed (tipo de tecido, que foi 

eternizado por Coco Chanel), e comprada em NY, abreviação usada pela blogueira, para o 

nome da cidade Nova York, conclui então, a definição do produto com o elogio.  

 

 

 
 

Figura 7 - Detalhes do Look 
 

 

Na foto seguinte, a blogueira coloca os detalhes do look, nesse caso os detalhes 

destacado é dos acessórios escolhidos para compor o look do dia. A fotografia das pulseiras e 

relógio utilizados é seguida de um breve discurso, expondo suas escolhas. Como sempre, o 

nome das marcas é evidenciado com a fonte na cor vermelha, tendo nesse discurso um 

diferencial, que é o hipertexto, incluso no nome da marca “Gold Glam”. Nesse caso a cor da 

fonte é diferenciada, a fonte fica na cor azul onde há o hipertexto, conceituado no segundo 

capítulo desse trabalho por Lemos (2013), e ao leitor clicar na marca em destaque, é 

redirecionado a loja virtual da marca.  
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Figura 8 - Câmeras e alças 
 

 

 

Figura 9 - Texto sobre Câmeras e alças 

 

 

  Como continuação do post, a blogueira coloca a frase “Falando em alça de 

correntinha...”, e começa a discorrer sobre “camera straps”, que se trata de tiras de câmeras, 

ou alça de câmeras personalizadas. No entanto, esse discurso causa uma completa confusão 

no leitor, pois como ela coloca “falando em...”, se na postagem completa sobre o look, ela 

nem citou sobre esse assunto? Há uma confusão no seu discurso, e não possuí 

contextualização do assunto, para situar o leitor, que foi pego de surpresa, sobre um assunto, 

que em nada condiz com a tag do post.  

  Ela ainda destaca no texto, que mesmo tendo falado sobre o tema na semana anterior, 

ela será repetitiva discorrendo sobre o assunto novamente. Deixa claro no trecho “[...] não 

poderia deixar de falar dessas belezuras [...]”, que o assunto a ser abordado é algo de 
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extrema importância, e não pode esperar outra postagem para citar sobre o produto em 

questão. 

  Ela alega que conheceu o produto através de uma leitora, que deixou o link da loja 

virtual em uma postagem anterior – podemos notar a interação entre blogueira e leitora 

através dos comentários, então a blogueira deixa o link de tal postagem, para só assim situar o 

leitor sobre o assunto tratado. 

  Novamente pode ser visto a hipérbole, no discurso da autora: “Achei muuuuito fofos 

os modelos como corrente tipo Chanel”, além de dar ênfase à palavra “muito”, ela ainda 

destaca esse trecho em negrito. Demonstra também, através da citação à marca Chanel, que é 

muito ligada a marcas, e o fato dessa peça em especial, ter as correntes com referência as 

correntes das conhecidas bolsa da marca, impulsiona a blogueira a gostar em especial desse 

modelo. 

  No decorrer do discurso, ela continua a elogiar e desejar as peças, “uma graça”, “são 

o máximo”, “quero um de cada”, “já estou desejando”. Finaliza o post com a exposição do 

valor médio de cada Camera Strap, que é cerca de U$55 e U$85, ainda evidência o fato de 

que a loja entrega para todo o mundo. A forma como as peças são desejadas pela própria 

blogueira no seu texto, passa para sua leitora o mesmo sentimento de desejo da compra, pois 

se a própria blogueira, a quem o leitor é fã e tem como modelo de líder de opinião, tem o 

desejo de consumir o produto, esse desejo é repassado para o leitor, que efetua a compra para 

continuar participando desse grupo de referência.  

 

 

 
 

Figura 10 - Links e Tags 
 

 

  Sempre no final de suas postagens, Camila Coutinho expõe as Tags, ou seja, os links 

de todos os posts existentes com referência aquele assunto. Esses links estão presentes de 

forma subliminar, como hipertextos. Por exemplo, nesse caso as tags destacam os nomes: 

“câmera”, “geek”, “ look do dia”, “tecnologia” e “teen vogue”. Nesse sentido, todas as 

postagens que tem relação com essas palavras, podem ser acessadas, basta o leitor clicar no 
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link presente na palavra. Pode-se constatar que essas palavras na tag não são determinadas por 

ser uma palavra chave, ou por causa de sua repetição existente no post, mas por que a 

blogueira considera interessante exaltar, seja por interesse próprio no assunto, ou por interesse 

financeiro, quando a marca paga para ser destacada na postagem.   

  No primeiro post com a tag Look do Dia do mês julho, já podemos constatar através 

da análise do discurso da blogueira, que seu texto simples tem total ligação com sua 

naturalidade, com a observação de suas gírias, na parte dos comentários, por exemplo, quando 

ela coloca não apenas o título comentário, mas de uma forma diferencial e puramente 

nordestina, ela intitula a sessão de comentários, como: “comenta, fia”, o que facilita o 

entrosamento do leitor com a blogueira através da interação nos comentários no blog. 

  O discurso, por vezes é apelativo, quando a blogueira amplifica em excesso as 

qualidades dos produtos por ela descritos, pois tudo bem uma pessoa elogiar seus próprios 

produtos, no entanto quando esses produtos são enaltecidos e a blogueira ainda coloca o nome 

da marca, há certo questionamento. Criando-se uma dúvida se a marca que recebe tais 

congratulações da proprietária do blog, está contribuindo financeiramente com a blogueira 

para receber esses elogios descomedidos. 

  Esse questionamento quanto à postagem Look do dia ser paga ou não pelas marcas, 

será cessado até o fim deste trabalho, contudo, precisaremos analisar mais posts desse 

segmento. Como continuidade a análise, seguiremos com o segundo post com a tag look do 

dia do mês de julho.  

  Seguindo a mesma premissa que o primeiro post look do dia do mês de julho, a 

segunda postagem, assim como as demais que serão mencionadas e analisadas nesse trabalho, 

contará com fotos para ilustrar o discurso da blogueira. Essa postagem sempre se inicia com a 

fotografia da blogueira vestindo as peças que compõem o look por ela mencionado. Logo 

depois, vem o texto (discurso) da blogueira, em que são citadas as especificidades de cada 

peça. No blog, a imagem complementa o discurso, assim como o discurso complementa a 

imagem, ocorre com isso à junção entre os dois, fazendo-se um só. 

  A imagem sempre é colocada primeiro que o discurso, para chamar atenção do leitor, 

que por sua vez, ao ler o discurso, se volta à imagem novamente, para visualizar e criar 

sentido sobre o que está escrito. Com isso a fotografia e o texto, são ambos os discursos da 

blogueira, usados para se complementarem e darem sentido a mensagem que a postagem quer 

passar. 

  Como Aumont (2009) afirma, as imagens são feitas para ser vista, e o sentido da visão 

está diretamente ligado ao cérebro, faze-se um encontro do cérebro com o mundo, que por sua 
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vez, induz automaticamente o sujeito a olhar uma imagem. Neste sentido, a imagem é o 

primeiro a ser percebido na postagem. 

 

 

 

 

Figura 11 - Look do dia e cabelo novo
14

 
 

 

  O título do segundo look do dia do GE do mês de julho é descrito por Camila 

Coutinho como “Look do dia e cabelo novo”. Pode-se analisar através dessa simples frase, 
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 Todas as figuras desse look do dia foram retiradas da página < http://www.garotasestupidas.com/look-do-
dia-e-cabelo-novo/ > Acessado em: 16 de jul. 2013. 

http://www.garotasestupidas.com/look-do-dia-e-cabelo-novo/
http://www.garotasestupidas.com/look-do-dia-e-cabelo-novo/
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que a autora uniu o útil ao agradável, ao usar um post padrão, para anunciar sua mudança no 

visual.  

  Na fotografia e com esse título do post, está nítido que o cenário utilizado pela 

blogueira para ser fotografada é um salão de beleza, conclui que a blogueira foi ao salão de 

beleza e aproveitou a ocasião para tirar foto para o look do dia. 

 

 

 

Figura 12 - Discurso Camila Coutinho (Look do Dia - 15/07/13) 
 

  

  Diferentemente do discurso do último post look do dia, em que a blogueira 

relata a falta de grandes eventos, por isso não está compondo looks com frequência, para 

assim fazer mais postagens, neste post, ela pede desculpas, pois o ritmo está intenso, 

justificando a falta de assistências e atualizações no blog. 

 Como os blogs são a evolução dos diários manuscritos, para o virtual, mas que não 

deixaram de ser páginas estritamente pessoais, a vida da blogueira está diretamente ligada ao 

blog, não há a possibilidade de separação de ambos, principalmente no caso de Camila 

Coutinho, que tem o blog como trabalho.  Então quase todas as suas atividades diárias, seja 

pessoal, ou profissional, são narradas por meio do post, nem que seja apenas uma breve 

citação sobre o ocorrido em seu cotidiano.  
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 O fato da vida da blogueira estar exposta na página virtual, possibilitar o leitor 

adentrar no seu dia-a-dia, ocasionando no sentimento de conhecimento, intimidade e acima de 

tudo confiança plena no discurso de Camila Coutinho, tendo em vista que para a leitora fiel 

que acessa diariamente o GE, há a certeza da amizade existente entre ambas.  

 No discurso produzido no segundo post aqui analisado, a blogueira descreve o que está 

ocorrendo na sua rotina:  

 No discurso existente no segundo pots, a blogueira descreve o que está ocorrendo na 

sua rotina:  

 

 

Passei em SP e a programação foi, como sempre, intensa. A tarde de 

autógrafos da Glamour foi incrível (vou pegar as fotos pra postar!) e ainda 

tive o niver de Diego no mesmo dia! hehe Imaginem a farofa que a 

blogueira aqui ficou...( COUTINHO, 2013).
15

 

 

 

 Essa narração é ao mesmo tempo para atualizar as leitoras sobre o que está ocorrendo 

e a justificativa do motivo do blog está desatualizado em questão de look do dia no momento.  

 Para analisar um discurso, deve-se levar em consideração o contexto em que o autor 

está, cabe ao analista do discurso estar ciente da produção de sentidos que está explícito ou 

implícito no discurso do instituidor, no nosso caso, no discurso da blogueira. Como afirma 

Orlandi (2002) 

 

 

Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem 

decodificadas. São efeitos de sentidos que são produzidos em condições 

determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo como se diz, 

deixando vestígios que o analista de discurso tem de aprender. São pistas que 

ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, pondo em 

relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção 

(ORLANDI, 2002, p. 30). 

 

 

  A partir da análise do primeiro parágrafo do texto escrito pela blogueira, constata-se 

que este discurso, está diretamente vinculado ao contexto e vida social que Camila Coutinho 

se situa. Para se entender sobre o que está em debate, deve-se ter um mínimo, de acesso 

frequente ao blog, por parte do leitor.  Quando a blogueira cita sobre a tarde de autógrafos da 
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 Citação da blogueira Camila Coutinho, no post existente na página< http://www.garotasestupidas.com/look-
do-dia-e-cabelo-novo/ > Acessado em: 16 de jul. 2013. 

http://www.garotasestupidas.com/look-do-dia-e-cabelo-novo/
http://www.garotasestupidas.com/look-do-dia-e-cabelo-novo/
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Glamour, ela refere-se ao fato, dela ter sido uma das cinco blogueiras selecionadas, para 

participar da edição da revista Glamour de julho
16

. Com Camila Coutinho presente na capa da 

revista. O leitor só entenderá sobre o que está em debate, ao ter participação ativa no contexto 

que a blogueira vive.  

  Quando a blogueira fala sobre o aniversário de Diego, ela faz referência ao aniversário 

de seu esposo. Cria assim efeito de sentido apenas para aqueles que visitam a página 

constantemente. Camila se utiliza incessantemente, de um vocabulário simples, com gírias e 

palavras tipicamente nordestinas. Por exemplo, ao dizer que ficou como “farofa”, ela quer 

passar a ideia, que fez muita coisa e ficou exausta, fazendo uso de uma linguagem habitual da 

sua região. 

  Em seguida, destaca que mesmo com o tempo corrido em São Paulo, ainda conseguiu 

mudar o visual. Isto de acordo com a blogueira era um desejo a tempos almejado. Como 

afirma “[...] apesar de AMAR meus fios escuros, tava um pouco cansada do efeito 

“chapado” que o cabelo natural tem”. Mesmo ao assegurar que gosta do seu cabelo natural, 

dando ênfase na palavra “amar”, a blogueira não hesitou a mudança de visual. A partir de seu 

discurso, percebe-se que mesmo tendo diploma acadêmico, Camila não dá a mínima 

importância a gramática. Com o uso de palavras abreviadas e em muitos casos, palavras que 

não condizem o seu significado, com o contexto. Porém, podemos atribuir tais palavras 

utilizadas, ao neologismo, bastante empregado pela blogueira. Além disso, temos que 

considerar que esta é a linguagem utilizada na internet. 

  Ainda no texto, ela relata como foi o processo utilizado para a mudança de visual, em 

que descreve o responsável pelo processo como Guto, instruído por Proença. Ao citar o nome 

dos responsáveis, o leitor só saberá de quem se trata, se estiver por dentro da vida da 

blogueira, ou nesse caso informado sobre os meios sociais, pois o cabeleireiro chamado 

Marcos Proença, é um profissional bastante requisitado no meio social, penteador de diversas 

celebridades, conhecido intimamente como Proença ou Pro. Assim, como afirma Orlandi 

(2002), o analista do discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade. Depende o 

entendimento do discurso, do exterior do analista, então ao ter conhecimento sobre 

determinado assunto citado pela blogueira, mais fácil será o entendimento do discurso.  

  No terceiro parágrafo do texto ela ressalta “Haaaja vida no Candy Crush para passar 

o tempo...”. Frisando que o processo de coloração demorou bastante, a blogueira relata que 

para passar o tempo, recorreu a um jogo, conhecido como Candy Crush, esse jogo está 
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presente no facebook, um jogo muito conhecido entre os internautas. Cria a blogueira ao usá-

lo, uma nova relação com os leitores que também o jogam. Isto passa a imagem para os 

demais leitores, de uma pessoa comum, real, que compartilha do mesmo gosto. 

  Para finalizar a explicação da sua mudança de visual, novamente Camila dá ênfase às 

palavras, ao repetir letras, como ao escrever “bastaaante”, para expor o quanto gostou do 

resultado da transformação do visual. E a palavra “sabeeeeeeer”, para salientar ao leitor o 

quanto ela quer que ele opine nos comentários, sobre o que achou do resultado, sendo essa 

solicitação, um feedback.  

 

 

 

 

Figura 13 - Descrição do look 
 
 

 Somente depois, a blogueira discorre sobre a escolha do look, podendo-se notar que o 

look do dia a qual está classificado o post, tornou-se algo secundário, com o foco da 

postagem, quase que unicamente na mudança de visual, com uma descrição mínima sobre as 

peças escolhidas. 

 Na descrição das peças, ela não fala sobre a escolha das peças e sua relação com a 

tendência, apenas cita cada peça e determinada marca. Como sempre destaca em vermelho o 

nome das marcas. Elogia apenas a jaqueta branca, demonstra seu amor a uma peça que não 

usava com frequência. Ainda no final, volta a destacar os responsáveis pelo cabelo e make, 

ambos os funcionários do salão de Marcos Proença, a quem a blogueira ainda beneficia, 

colocando o link do site do salão, como hipertexto. 
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Figura 14 - Close na Transformação, créditos e tags 

 

 

 A blogueira conclui a postagem, com uma foto que destaca a transformação, para 

melhor visualização do resultado da mudança de visual, agrega todo o mérito do resultado, ao 

Salão Marcos Proença. Nota-se que é uma publicidade clara ao salão de beleza, pois Camila 

Coutinho além de citar o salão diversas vezes ao longo do post, ainda coloca o endereço, link 

e destaque nas tags, e mesmo que a blogueira não classifique a postagem como publicitária, é 

inevitável não classifica - lá como. 
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Figura 15 - Look do dia: colorida em MIA!
17

 
  

 

  O terceiro look do dia tem como título “Look do dia: colorida em MIA!”, com uma 

roupa leve e informal, Camila Coutinho passa através da fotografia, a dedução para os leitores 

leigos, que não acompanham o blog, que está de férias curtindo o verão de Miami.  

  No entanto está em Miami a trabalho, logo, com o acompanhamento diário da página, 

contextualizamos os fatos. A blogueira foi convidada pelo Shopping Bal Harbour, juntamente 

com mais três blogueiras, para fazer a cobertura do Mercedez Benz Swin Show, uma semana 
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 Todas as figuras desse look do dia foram retiradas da página < http://www.garotasestupidas.com/look-do-

dia-colorida-em-mia/ > Acessado em: 21 de jul. 2013. 
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de moda praia. E com o verão e a informalidade da sua tarefa, ela pode vestir tranquilamente, 

itens confortáveis e informais. 

   

 

 

Figura 16 - Discurso de Camila Coutinho (Look do dia - 21/07/13) 
 

 

 O texto de Camila Coutinho é sempre descontraído, ela descreve os fatos de uma 

forma humorada, com a utilização desse artifício para falar sobre coisas mais desagradáveis e 

verdades, que normalmente os leitores não recebem com bons olhos, então ao citar assuntos 

delicados, ela faz a narração, seguido de alguma palavra que remeta a brincadeira. Como no 

início do post, ao afirmar, “De todas essas viagens que faço, confesso que a mala que me dá 

menos preguiça de fazer é pra Miami! kkkk”. Esclarecendo que a blogueira tem preguiça de 

fazer malas, e em seguida a essa afirmação, para o texto sair de uma forma mais leve, ela 

coloca o “kkkk”, para representar uma gargalhada, e o leitor não levar tão a sério o fato de a 

blogueira ter como defeito a preguiça. 

 Como justificativa Camila ressalta que fazer mala para Miami é menos preguiçoso, 

por que a cidade proporciona a liberdade de vestir peças mais confortáveis, o que aguça o 

desejo na blogueira, como ela dá destaque em negrito, “Só da vontade de colocar vestido 

longo, short jeans e muita, muita estampa!”. 

 Novamente no post, ela cria uma expectativa no leitor, para uma postagem que virá, ao 

acentuar “Enquanto o post detalhando esse assunto não vem (lembra do quer fiz com dicas 

do que levar para NY no verão?!)”. Ratifica que futuramente virá uma postagem dedicada à 
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apresentação de roupas indicadas para levar para Miami, artigo nitidamente já realizado por 

ela em outra ocasião. 

 O texto da blogueira contém constantemente a utilização de pontos de interrogação e 

exclamação, usados com o intuito de ressaltar ainda mais os sentimentos contidos nos posts, 

seja para exaltar uma determinada roupa ou marca, agregar humor, emoção, para tornar o 

processo de interação com o leitor mais real, a palavra da blogueira mais confiável e a relação 

blogueira e leitora mais intensa. 

 De acordo com Camila, o look foi o escolhido para a realização de suas tarefas, que 

dentre elas está à visitação a lojas no shopping Bal Harbour e assistir o desfile da marca 

Chloé. O elogio a roupa escolhida é destacado como um dos looks que ela mais gostou na 

viagem, que além de fácil composição, também fez muito sucesso no instagram (rede social 

muito usada pela blogueira). Ao falar da marca da roupa, ainda evidência “[...] por sinal a 

coleção TODA da marca tá assim, com estampas incríveis”.  

 Por ser uma pessoa pública, a confiança na blogueira por parte de suas leitoras é plena, 

o que torna oportuno para Camila a divulgação implícita de marcas no blog. Como afirma 

Charaudeau (2006): 

 

 

O informador tem notoriedade: essa posição pode produzir um efeito duplo. 

Em verdade, toda pessoa que tem notoriedade é uma pessoa pública, e por 

isso sua posição social exige que o informador nessa condição não esconda 

informações de utilidade pública- o que lhe confere certa autoridade e faz 

com que, quando ele informa, o que diz pode ser considerado digno de fé 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 52, grifo do autor). 

 

 

  A descrição dos outros produtos que complementam o look é feito novamente com 

humor, a blogueira demonstra que mesmo sem o marido gostar dos óculos escolhido, ela 

amou. A bolsa selecionada para compor o look é “[...] Chanelzinha xodó azul [...]”, elogia a 

marca como uma íntima consumidora que já tem conhecimento e afinidade.  

  Ao mesmo tempo em que a autora descreve os itens, coloca interrogações sobre as 

escolhas, para se criar um elo com o leitor, permitindo sua participação no post, ao comentar 

na postagem sobre o que achou da escolha da blogueira.  

  O discurso sobre os produtos escolhidos é finalizado com a descrição da sandália 

usada, como a mais leve e confortável que usou na vida, da marca em questão. Uma 

afirmação forte, mas que Camila soube sobressair, ao dizer que a sandália é a mais 
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confortável da “marca citada”, ou seja, possivelmente outras marcas podem ter sandálias mais 

confortáveis.  

 

 

 

 

Figura 17 - Créditos e tags 
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 No final da postagem, a blogueira além de colocar as tags sobre as marcas e assuntos 

em questão no post, colocou também os créditos, com os itens do look, seguido da marca e no 

caso dos óculos, o link da loja em destaque, com a frase “COMPRE AQUI”, com letras 

garrafais e a indução do consumo claramente presente. 

 No entanto, mesmo com links para lojas virtuais dos produtos, a parceria já conhecida 

entre a blogueira e a marca Dumond e a indução do consumo evidente, a blogueira em 

nenhum momento no post, afirmar que ganhou os produtos e muito menos classifica a 

postagem como publicitária. O que a transforma em uma publicidade velada, em que o 

marketing dos produtos está implícito no texto, apenas notado ao analisarmos detalhadamente 

seu discurso e levar em consideração todo o conteúdo que cerca o Garotas Estúpidas e Camila 

Coutinho. 
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Figura 18 - Look do dia: All jeans e print
18

 

 

  O penúltimo post do blog Garotas Estúpidas a ser analisado, é intitulado “Look do dia: 

All jeans e print”, em que a blogueira ainda está em Miami. O estrangeirismo é regularmente 
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 Todas as figuras desse look do dia foram retiradas da página< http://www.garotasestupidas.com/look-do-

dia-all-jeans-e-print/ > Acessado em: 24 de jul. 2013. 
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empregado pela blogueira, para identificação das tendências, no caso do All jeans, que 

significa total jeans, faz parte de uma tendência da moda contemporânea, em que peças jeans, 

são usadas em junção, como no look vestido pela blogueira, que é a complementação do 

short, com a camisa jeans, que utilizados juntamente, tem como resultado a tendência All 

jeans.  

  A outra tendência é o Print, que significa em português, imprimir, no caso da moda, o 

que é impresso, são estampas que remetem a algo. Ambas as tendências foram utilizadas pela 

blogueira nesse post, para dá forma ao look escolhido.  

 

 

Figura 19 - Discurso de Camila Coutinho (Look do dia - 23/07/13) 
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 O discurso deste post se inicia também com uma verdade seguida de uma risada de 

confirmação, ao afirmar que seu quarto fica bagunçado no momento de escolhas de looks para 

viagem. Ao cansar de escolher peças para compor looks, Camila relata que coloca peças 

aleatórias e dentre essas, acrescenta a camisa jeans, peça atemporal, que combina com tudo. 

Porém ao dizer que “Camisa jeans é sempre uma dessas peças que levo “soltas”, porque em 

momento de desespero sempre combina com tudo!”, causa um questionamento, sobre as 

camisas jeans só combinarem com tudo em momento de desespero, ou seja, a única utilidade 

da camisa jeans, de acordo com o discurso de Camila, é o uso em momento de desespero em 

que não resta nada pra vestir. 

 A blogueira expõe que se tornou adepta da tendência total jeans, sempre usa as peças 

jeans vestidas no look, a jaqueta que tem um print étnico, foi um presente que ganhou na 

viagem, a primeira peça nos posts até aqui analisado, que a blogueira afirma ter sido presente. 

Peça que de acordo com ela foi muito útil, e deu “[...] uma gracinha a mais na dupla”, de 

peças jeans.  

 A blogueira não citou a marca da bolsa, com a explicação de que todas as leitoras já 

sabem devido ao uso frequente da peça, não havendo a necessidade de repetir a marca. No 

entanto, um leitor que não tem conhecimento do produto, pode sentir a falta dessa informação, 

tendo em vista que nem todo mundo, pode acessar o blog com frequência.  

 A sandália escolhida é descrita pela blogueira como o único salto a ser levado na 

viagem, com seu uso destinado a todos os looks para a noite. Camila usa a palavra “Abafa” 

de forma humorada, para finalizar o post, pelo fato dela ter levado uma única sandália de salto 

para a viagem, o que dá a entender que ela contou algo que não é para ser partilhado, mas sua 

palavra tem apenas o intuito de trazer humor para o texto, tendo em vista que ela pediu para 

guardar um segredo, em uma mídia digital aberta ao público. 
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Figura 20 - Tags 
 

 

 Nos créditos do post, ela coloca as marcas que está portando, porém, dessa vez ela não 

colocou links nem hipertextos das lojas virtuais das marcas em questão, apenas nas tags, que 

cita a marca da sandália Dumond, o que torna mais perceptível através da análise, que na 
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sessão tags, Camila Coutinho, só destaca o nome das marcas que tem alguma parceria 

financeira, como é o caso da parceria da blogueira com a loja de sapatos Dumond. 

 

 

Figura 21 - Look do dia: Jeans e estampa!
19
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  O quinto e último look do dia a ser analisado, é nomeado pela blogueira como “Look 

do dia: Jeans e estampa!”. A composição do look é executada por Camila com a junção de 

peças básicas, comuns como a calça jeans e a camisa branca, que tem como complemento a 

manta de franjas estampada, a bolsa vermelha e sandália em tom neutro. 

 

 

Figura 22 - Discurso de Camila Coutinho (Look do dia -26/07/13) 
 

 

 Como observamos a blogueira ainda está em Miami, com a utilização do look para um 

dos últimos eventos participados na viagem. Camila destaca que as roupas que foram levadas 

não rendem mais produções, pois passou vários dias em Miami, e entre tantos eventos usou 

todas as roupas que foram na bagagem. Nesse caso quando ocorre esse problema, a blogueira 

acentua que “Essa é a hora que a gente fica criativa e vê como nossas roupas podem ser 

combinadas de várias maneiras...”, o que aguça a criatividade do indivíduo para a criação de 

looks, ou “[...] apela pra as amigas emprestarem algo!”. 

  Através desse discurso, nota-se que há o envolvimento da formação discursiva da 

blogueira, que por sua vez, representa as formações ideologias para Orlandi (2002). A ideia 

que falta peças novas para se criar looks inéditos, ocasiona no estímulo criativo, para a 

elaboração de looks diferentes com peças antigas, um pensamento ideológico da blogueira, 

que tem haver com concepções já existentes há bastante tempo. Na formação discursiva de 

Camila está presente também, a percepção que caso o sujeito não tenha determinados itens, 

pode recorrer às amigas, com o empréstimo de peças que compõe o look desejado. 



90 
 

 No entanto, sua salvação quanto à composição de looks inéditos, se dá principalmente 

ao fato de ter ganhado presentes na viagem, que contribuíram para a elaboração dos looks. 

 O foco principal do look é a manta de seda e franjas, que a blogueira garante ser 

original do Qatar, um estado árabe, que pelo discurso da blogueira, se pode deduzir que é 

distante, pois ela acentua na frase “[...] lááá do Qatar”, para expressar através da ênfase no 

“lá”, que o produto vem de longe.  Conclui a citação a peça em uso, com o elogio do quanto 

é maravilha e que recebeu bastante elogio de outros, sobre o que estava vestindo. 

 Para urbanizar o look, utilizou regata básica, e calça jeans de uma marca que acabou 

de conhecer, no entanto já está apaixonada, e indica, ou melhor, “induz” as leitoras a 

consumirem a marca, com o destaque das qualidades das peças, que tem preço justo e duração 

extrema. A blogueira usa seu discurso, para exaltar determinadas marcas, com o elogio e 

imposição da compra do produto, com a transformação de um post que deveria ser de opinião 

em uma prática meramente publicitária. 

 Camila Coutinho escolhe seu discurso com cautela, para passar a ideia ao leitor, que 

não está fazendo publicidade, mas sim, a indicação de um produto que ela usou e gostou. 

Escolhendo também o efeito de sentido que quer passar, como descreve Charaudeau (2006): 

 

 

Comunicar, informar tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 

transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo 

com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido 

para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de estratégias 

discursivas (CHARAUDEAU, 2006, p. 39, grifo do autor). 

 

 

 São exatamente essas estratégias discursivas utilizadas pela blogueira para se 

comunicar com as leitoras. Transformando de forma sutil um post estritamente 

mercadológico, em uma postagem padrão, em que há a opinião da blogueira acerca dos 

produtos utilizados. 

 Para finalizar a descrição das peças que compõe o look do dia, Camila cita a bolsa 

escolhida, e como peça final, a sandália emprestada pela também blogueira de moda Thássia 

Naves. A proprietária do GE ainda brinca ao destacar o nome da blogueira como “Thássia 

Navixx”, escrevendo o nome como se pronúncia, e compara Thássia a uma centopéia, por 

levar muitos sapatos na viagem. Nomeia também, de qual marca é cada colar que usa, como 

resposta a perguntas frequentes das leitoras sobe o produto. 
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Figura 23 - Créditos e Tags 
 

 

 No final do último post analisado nesse estudo, os créditos estão presentes, com o 

nome de cada produto vestido por Camila Coutinho, seguido do nome da marca e do link para 

a loja virtual de todas as marcas mencionadas. Nas tags, há somente o destaque para os posts 

look do dia, e Miami para se referir as viagens até então realizadas pela blogueira para essa 

cidade. 

 Com a conclusão da análise do discurso de Camila Coutinho, no post Look do dia, 

presentes no Blog Garota Estúpidas, pode-se afirmar que essa postagem se trata na maioria 

das vezes, de uma publicidade. Apesar da blogueira não classificar o post como publicidade, 

algumas questões presentes em todas as postagens, pode classificá-lo como se tratando de um 

post dedicado ao marketing das marcas.  
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 Dentre essas questões, pode-se levar em consideração: a presença constante da marca 

de cada peça e destaque na fonte do texto, para chamar mais atenção para a visão do leitor. Se 

a postagem fosse à opinião sincera da blogueira acerca da tendência que está vestindo, bastava 

a citação das peças e não das marcas.  

 Outro ponto que conclui que o post é publicitário são os hipertextos presente nos 

nomes das marcas, que ao ser clicado direciona o leitor a página virtual do produto, 

induzindo-o para dar continuidade ao processo de consumo.  

 O que deixa ainda mais nítida a publicidade velada no post, é a inclusão no final da 

postagem dos “Créditos e Tags”, com a presença explicita nos créditos, do link da loja, e 

muitas vezes esse link ainda é descrito com a frase “COMPRE AQUI”, impondo ao leitor o 

consumo da marca.  Por último estão presentes as tags, que são os links de todas as postagens 

já expostas no blog, a respeito do assunto ou palavra em destaque.  

 Com os discursos analisados, nota-se que há a publicidade no post, e a não 

classificação do post como publicitário, ocasiona na ilusão no público do blog, pois as 

postagens são escritas com um discurso informal, como uma opinião descompromissada da 

blogueira sobre o produto, dificultando assim a compreensão do leitor quanto ao post ser o 

gosto da blogueira ou mera publicidade. Com uma relação ilusória, a blogueira usufrui da 

confiança que os leitores têm em suas postagens, sempre a favor das marcas que pagam para 

serem anunciadas no blog. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo aqui explanado tem como finalidade o esclarecimento de um questionamento 

comum aos leitores, se os blogs de moda são a opinião fidedigna da blogueira como antes 

eram os diários pessoais, ou são na atualidade nada além do marketing das marcas.  

Para se ter uma conclusão acerca dessa dúvida, é exposta no trabalho, a 

contextualização da moda, para se compreender como esses bens materiais a muito são 

valorizados. Inicialmente na história, apenas a função básica de vestimenta das roupas são 

aproveitadas, porém com o decorrer dos anos, a utilização da roupa como formação 

identitária, passou a ser cada vez mais usado.  

 Foram agregadas diversas funções as roupas, dentre elas: a distinção social, quando as 

roupas passaram a ser consumidas, com o intuito de diferenciar a sociedade e as demais 

classes sociais, surgindo assim às marcas. Tornando-se a principal forma de caracterização de 

status, pois determinadas marcas, só eram consumidas por indivíduos de classes sociais 

elevadas, com a criação de estereótipos, evidenciados principalmente por causa da roupa 

vestida pelo indivíduo. 

Com a realização pesquisa, observa-se o posicionamento de diversos autores, acerca 

da moda e seu papel na sociedade, principalmente como este item é abordado pelas mídias 

sociais na contemporaneidade, tornando-se cada vez mais um bem altamente consumido pela 

população. 

Para se compreender o funcionamento dos blogs de moda como mídia digital, foi 

estudado no trabalho em questão, desde o surgimento dos blogs e a evolução dos antigos 

diários pessoais, para diários online.  

É notório que a quantidade de blogs existentes e seu uso como nova mídia publicitária 

está cada vez maior. Os blogs de moda em especial estão sendo criados não apenas como 

forma de entretenimento como era antigamente, objetivando também o consumo das marcas 

por ela citada. Essas novas mídias digitais são muito utilizadas para a divulgação de produtos, 

e como podemos observar no decorrer da pesquisa, as blogueiras se utilizam de todas as 

mídias disponíveis para fazer a divulgação de seus patrocinadores e de seu próprio blog. 

O uso cada vez mais frequente, das demais mídias sociais: facebook, twitter e 

instagram, para a divulgação do blog e marcas apoiadoras, podem ser abertamente observados 

no trabalho. Sendo compreensível também, a utilização dessas mídias digitais, para o 

vitrinismo, que se trata da exposição dos produtos e posts do blog. Com a exposição de fotos 

de marcas patrocinadoras, e novidades que aguçam o interesse dos leitores, com o intuito de 
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aumentar os acessos ao blog, no qual informa os leitores sobre os produtos citados ou as 

novas tendências que estão surgindo no mercado. 

Acentua os desejos dos leitores sobre determinadas marcas, levando-os na maioria das 

vezes a consumirem as marcas de interesse, classificando a blogueira como modelo de 

opinião desses produtos. 

Em meio à grande variedade de blogs de moda existentes, o escolhido para a pesquisa, 

foi o blog de moda Garotas Estúpidas, que dentre os motivos da escolha está o discurso 

informal da proprietária, que atrai constantemente os leitores, com seu texto simplista e 

humorado. O sucesso do blog nacional e internacionalmente, também motivou sua escolha 

como objeto.  

Dentre os post existentes no blog, o escolhido para ser analisado foi o post “Look do 

Dia”, uma postagem frequente, defendido pelas demais blogueiras de moda, como um post 

que passa a opinião genuína da proprietária. Postagem que conta com escrita verbal (texto) e 

não verbal (fotografia), em que ambas são analisadas.  

O período determinado para a análise foi o mês de Julho, escolhido principalmente por 

ser o mês de aniversário do blog, data significativa para a blogueira, e que aumentou o fluxo 

de postagens.  

Utilizando os recursos metodológicos da Análise de Discurso da blogueira nos posts 

Look do dia do mês de julho, conclui-se que existe realmente a publicidade das marcas 

expostas na postagem.  Uma publicidade implícita, em que não há classificação do post como 

publicitário, mas que ao finalizar a análise, pode ser claramente notável o anúncio das marcas.  

Seja através do discurso verbal da blogueira, com elogios exacerbados a determinadas marcas, 

destaque no texto com o nome da marca em outra cor, ou ainda os hipertextos, mais 

especificadamente, os links das lojas virtuais dos produtos utilizados. No discurso não verbal, 

podem ser observadas as fotos da blogueira como modelo das marcas, vestindo as peças e 

destacando-as, com fotos detalhada. 

A principal caracterização do post como mercadológico são os créditos no final da 

postagem, em que há nitidamente a persuasão do leitor, para dá continuidade ao processo do 

consumo, ao serem direcionados, através de links, para a loja virtual do produto. Caso a 

consumidora queira conhecer melhor a marca, também existe essa opção no blog, através da 

sessão tags, no final do post, com o destaque ao nome da marca e o link que direciona a 

leitora, a todas as postagens já feitas, a respeito da marca ou determinado assunto. Com a 

possibilidade do consumidor, conhecer melhor o que está sendo anunciado, para em seguida 

finalizar o processo de consumo, comprando o produto.  
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Com a finalização deste processo, a blogueira consegue seu objetivo, anunciar as 

marcas e induzir o consumo do leitor, de uma forma subliminar, concluindo-se que a 

postagem analisada, visa à publicidade das marcas que o blog tem um vinculo financeiro.  
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ANEXO A -  Mídia Kit do blog Garotas Estúpidas 
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