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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi investigar o atual cenário em que a moda goiana se 

apresenta, concebendo uma revista que trate, reflita e promova não só debate em torno 

desse campo, mas também os caminhos do design de moda, o trabalho de criadores, 

tendências e estratégias de produção. Aliando o projeto e a pesquisa com o 

embasamento teórico da Agenda Setting e dos Estudos Culturais, desenvolveu-se o 

projeto gráfico-editorial da Predileta, cujo resultado perpassa todas as fases de produção 

de um veículo neste formato: do estudo de perfil de leitores à concepção de pautas; da 

apuração de notícias à produção de reportagens e ensaio fotográfico, da diagramação e 

organização visual de cada página às estratégias de circulação.  

Palavras-chave: Jornalismo de moda; Moda em Goiás, Projeto gráfico-editorial; 

Revista 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A palavra moda vem do latim modus, e significa modo, maneira. Dessa forma, a 

moda ao longo dos anos, não revela apenas as mudanças nas formas, cores, tecidos e 

texturas, mas também os significados culturais, sociais e econômicos ligados ao 

contexto em que o objetivo de moda esteja inserido (SOUZA, 1987). 

A moda tem toda uma influência social e psicológica, pois proporciona a 

satisfação social do individuo, que se insere em grupo através da imitação tanto de 

vestuário como de pensamento. Ao mesmo tempo em que satisfaz a necessidade da 

diferença e mudança do individuo, em relação aos outros, ou seja, dos que não faz parte 

do seu grupo (SOUZA e OELZE, 1998). 

Goiás tem se destacado como um dos principais pólos de confecções do país. A 

moda goiana tem uma produção diversificada, e isso tem contribuído para a conquista 

de espaço no mercado nacional. Este setor se divide entre os segmentos de modinha, 

moda praia, moda feminina, lingerie, moda infantil e jeanswear. A indústria de 

confecções se divide em alguns pólos municipais, além de Goiânia, como Trindade, 

Jaraguá, Anápolis, Jataí, Rio Verde e Catalão (CORDEIRO, s.d.).  

A concentração da produção de moda tem se mostrado nos micro e pequenos 

empreendimentos, que em sua maioria são informais e trabalham de forma desarticulada 

e sem o controle necessário para se garantir a qualidade necessária (CORDEIRO, s.d.).  

Conforme crescem os pólos de moda de Goiás, maior é o investimento em infra-

estrutura e mão-de-obra especializada, porque dessa forma, as indústrias de confecções 

do Estado melhoram a qualidade do produto e podem passar a exportar com 

continuidade, além de auxiliar no desenvolvimento da economia local (CORDEIRO, 

s.d.).  

A partir de um questionário aplicado na internet, percebemos que grande parte da 

população não conhece as revistas goianas de moda, e os que conhecem, sentem falta da 

participação de marcas e profissionais do Estado. Para sanar esse problema, era preciso 

desenvolver uma publicação que envolvesse toda a cadeia produtiva de moda do Estado. 

A publicação escolhida foi revista, que constitui um meio de informação completo 

e chegaram ao ponto de serem definidas pela maneira como se definem a si próprias. 

Com a informação definida, interativa e táctil, as revistas conseguem proporcionar ao 

leitor um envolvimento emocional real (LESLIE, 2003). Uma revista precisa ser antes 
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de tudo, agradável aos olhos do leitor. Os textos devem ser prazerosos e confortáveis 

para que o público alvo tenha interesse de ler toda a matéria prendendo sua atenção do 

início ao fim (VILAS BOAS, 1996). Os principais aspectos do estilo jornalístico são 

ritmo, jeito, equilíbrio linguagem, apresentação, símbolos, ética e personalidade. Ter 

estilo em jornalismo é assumir uma forma peculiar de linguagem. (VILAS BOAS, 1996, 

pg. 39).  

Para o desenvolvimento da Predileta, foram utilizadas duas teorias: Agenda 

Setting e os Estudos Culturais.A hipótese da Agenda Setting foi um estudo desenvolvido 

pelos pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw em 1972, para propor uma 

nova etapa de investigação sobre os efeitos da comunicação de massa, a médio ou longo 

prazo (FERNANDES, 2002).   

A mídia inclui certos temas às discussões da sociedade, influência causada 

principalmente pelo grau de exposição a que o receptor esteja exposto (SILVA, 2001). 

O público tende atribuir importância a esse conteúdo de acordo com a ênfase atribuída 

pelos mass media (SHAW, 1979 apud WOLF, 2003). 

Segundo Silva (2001), as principais características da Agenda Setting são: 

a) Fluxo contínuo de informação; 

b) Os meios de comunicação influenciam sobre o receptor a médio e 

longo prazo; 

c) Os meios de comunicação influenciam sobre o quê pensar – assuntos 

agendados. A partir dos conceitos de centralidade, tematização, 

saliência e focalização, a Revista Predileta, enquanto meio de 

comunicação, colocará em pauta o assunto moda, de tal forma que o 

público atribua a devida importância a ela. Assim, uma revista 

produzida em Goiás que discuta a moda local, contribuirá efetivamente 

para que se lance luz sobre esse tema, pautando-o em determinados 

círculos sociais. 

 

Predileta busca conhecer a identidade da moda goiana, que resulta em grande 

parte, da atividade econômica desse setor. Em tempos de comunicação digital, a revista 

também surge como uma publicação que vai aprofundar o assunto moda, que muitas 

vezes é tratado de forma rápida em blogs, sites, e por isso torna-se superficial. Para isso, 

foi estudado os Estudos Culturais. 
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Preocupados com as relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, ou 

seja, em suas formas culturais, instituições e práticas culturais surgem os Estudos 

Culturais. Diante da alteração dos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra 

do pós-guerra, Richard Hoggart funda em 1964 o Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), iniciativa precursora desses estudos, que teve como principais autores 

Hoggart, Raymond Williams e E. P. Thompson (ESCOSTEGUY, 2001).  

A cultura manifesta-se de maneira diferenciada em qualquer formação social, e se 

configura pela participação de um grande número de intervenções ativas.  Os estudos 

culturais pode relacionar a produção, distribuição e recepção culturais a praticas 

econômicas que estão relacionadas à constituição do sentido cultural (AGGER, 1992 

apud ESCOSTEGUY, 2001).  

2 OBJETIVO 

 

Produzir uma revista produzida com a participação dos goianos para os goianos, 

para assim ampliar e identificar a área de moda em Goiás, enquanto economia e fator 

cultural. 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A ideia de estudar o tema partiu do crescimento do mercado de moda em Goiânia. 

As pessoas consomem mais, procuram conhecer mais sobre o tema. Goiânia hoje é 

considerada um grande pólo industrial da moda, vendendo para todo o Brasil. A 

Avenida Bernardo Sayão no ano de 2006 representava um grande pólo confeccionista 

do país, conhecido por seus preços populares e grande variedade de lojas, 

principalmente no atacado. Considerada o maior shopping aberto e horizontal da 

América Latina com 2200 metros de extensão. 

Sua configuração como pólo confeccionista começou na década de 1970 com três 

indústrias, duas confecções em malha e uma em lingerie. O seu desenvolvimento veio 

na década de 1980 com a vinda de outras lojas e fábricas. Na década 1990 a 

aglomeração de lojas foi mais intensa, inclusive nas adjacências da avenida e a mesma 

se consolidou como pólo industrial de confecções. Em 2006 a avenida possuía 1.479 

lojas, com mais de 2.500 pontos de vendas e gerando em torno de 45.000 empregos 

diretos. O público alvo do pólo em sua maioria são clientes de outros estados (Norte, 
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Nordeste, e esporadicamente Sudeste) e interior de Goiás,  e que buscam menor preço 

(atacado e varejo). 

Mesmo com essa dimensão que o mercado de moda tem tomado, ainda existe a 

necessidade de mostrar ao público que a moda é mais do que o vestuário ou a peça, mas 

toda a sua criação, produção e finalização, pois em Goiânia existem muitos profissionais 

pensando o melhor para o cenário do centro-oeste. 

Predileta representa um novo conceito de revista de moda, concebida por goianos 

e para os goianos. Devido à lacuna existente na produção de revista goiana de moda, na 

qual não há divulgação e nem participação das marcas goianas, o principal objetivo da 

Predileta é levar a moda enquanto construção de identidade para o público goiano, 

mostrando o que há de novidade e produção no cenário regional. Como também dar 

destaque a quem faz moda no Estado, seja estilista, blogueiro, grifes, entre outros.  

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

O pré-projeto da revista Predileta foi concebido depois de estudos e pesquisas a 

cerca da produção e criação de moda em Goiás e na cidade de Goiânia. Para isso, foram 

catalogados artigos sobre o tema, e revistas goianas de moda. Com a pesquisa foi 

constatado que há poucos estudos sobre esse tema especifico.  

Diante do resultado da enquete, o foco da concepção editorial passou a ser o 

público goiano. Produzir uma revista sofisticada e contemporânea, mas com uma 

linguagem simples, feita por goianos, para o público goiano.Predileta vai mostrar que 

não é preciso sair de Goiás para fazer ou falar de moda. 

Para a produção da revista, a diagramação e o levantamentos de pautas foi 

pensado considerando o público alvo, com o objetivo de passar sofisticação e 

intensidade, através do uso de páginas limpas e cores vibrantes, e conteúdo. 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Voltada para o público feminino goiano, Predileta é uma revista sofisticada e 

contemporânea, mas com linguagem simples e atual. Sendo assim, a concepção do 

logotipo foi pensada nessa mulher. O traçado cursivo e a aparência elegante (fonte 

Brush Script MT, itálico) casa-se com o nome da revista. 
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Em cada edição, o logotipo terá uma cor diferente, inspirada na cartela de cores 

daquela estação e/ou temporada. Utilizado na parte superior da revista e sem interferir 

na modelo da capa, o logotipo será marca registrada da Predileta. É utilizo o grid de 

duas colunas pelo fato de ser uma revista de moda contando com pouco texto e bastante 

imagem. Essa estrutura adotada permitiu uma ótima distribuição entre textos e imagens. 

Predileta deixa à vontade a escolha da tipografia do título para as matérias. Já para 

as seções fixas, o corpo dos textos, olhos e legendas de todas as matérias, há um padrão 

tipográfico. 

No título das seções fixas foi utilizado a fonte Vijaya, por remeter a um estilo 

clássico. A tipografia possui serifa, baixo contraste entre traços fino e grosso, e uma 

leve inclinação para a direita, dando um ar formal nas páginas em que é utilizada. O 

tamanho da fonte foi variado ao longo da revista. 

A Calibri compõe o corpo do texto pela facilidade de leitura, principalmente por 

ser uma família sem serifa, além de possuir variações de estilos entre regular, itálico, 

negrito e itálico, e negrito. Foi utilizado o tamanho 11/13. 

No olho das matérias foi utilizado a fonte Garamond. Essa família tipográfica com 

serifa é bastante popular, e possui médio contraste de traço fino e grosso, que garante 

legibilidade ao texto. 

A fonte Corbel foi usada na assinatura das materias, por ser uma fonte sem serifa, 

que confere um ar mais limpo a página. Para o titulo do Expediente, foi utilizado a fonte 

Candara, também sem serifa. 

Na Revista Predileta não existe um padrão de cores a ser seguido, sendo que as 

cores predominantes serão as selecionadas para a estação. Nesta edição foram usadas 

cores fortes (exemplo: rosa-choque), cores cítricas (verde-limão) e os tons pastéis, que 

serão o marco da próxima estação.Também não possuem um lugar específico. As cores 

aparecem com freqüência nos títulos, abrindo as matérias e nas janelas usadas para 

destacar partes importantes que aparecem nos textos. 

 As imagens não seguem um modelo de tamanho padrão. Ocupam o espaço 

destinado a cada matéria, independente de tamanho ou localização, indo de acordo com 

o que a matéria precisa para sua ilustração.De um modo geral, as imagens têm 

prioridade nas páginas da Predileta, sendo que, aparecem em um espaço maior e de 

forma mais destacada que os textos, com o intuito de gerar um ambiente mais 

comunicativo e ilustrado. 
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Quanto aos fios, a Predileta trabalha com um padrão de três tipos. Nas quatro 

primeiras editorias fixas da revista, a Predileta usa como elemento gráfico, os fios 

pontilhados. No rodapé da maioria das páginas, definimos o uso do fio para sinalizar a 

margem final. É importante ressaltar que a utilização deste fio não é obrigatória, pois 

em algumas páginas as imagens ultrapassam o limite de margem.  

O projeto gráfico da Predileta prevê caixas e boxes em apenas algumas seções, 

portanto não é de uso obrigatório em todas as páginas. O tamanho da caixa e/ou boxe, 

vai de acordo com o espaço que a página oferece, ou seja, não é padronizado. Na 

primeira edição apenas uma janela foi utilizada na página do artigo, que se localiza ao 

final da revista. 

Neste layout experimental, a Predileta deixa cinco espaços reservados para 

anúncios. O objetivo da revista, quanto às propagandas, é gerar uma boa visibilidade 

dos produtos anunciados, aos leitores. Assim, a maioria dos anúncios será de página 

inteira, sangrada, e de rodapé, respectivamente. Desta forma, o conteúdo anunciado 

deverá estar relacionado à moda e a mulher.  

6 CONSIDERAÇÕES  

 

O conhecimento que adquirimos durante o curso, nos ajudou totalmente na 

elaboração da Predileta. Todas as disciplinas foram fundamentais para a construção 

desse projeto. Realizamos estudos e pesquisas a cerca da produção e criação de moda 

em Goiás e na cidade de Goiânia. Para isso, foram catalogados artigos sobre o tema, 

fotos de editoriais, livros que retratam a moda, agenda setting, estudos culturais, e 

revistas goianas de moda. Com a pesquisa foi constatado que há poucos estudos sobre 

esse tema especifico.  

Para saber então da relação do público goiano com a publicação de moda e assim 

definir o diferencial de Predileta, foi realizada uma enquete para saber o que as pessoas 

acham das revistas de moda em nosso estado e o que faltava nas mesmas. Das 25 

pessoas que responderam a enquete, 72% não conheciam uma revista goiana de moda. 

Dos 28% que conheciam 8% sentem falta da participação de marcas goianas na 

produção dessas revistas. 

Diante do resultado da enquete, surgiu o foco da Predileta, o público goiano. Uma 

revista sofisticada e contemporânea, mas com uma linguagem simples, feita por 
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goianos, para o público goiano, mostrando que não é preciso sair do Estado para se 

falar, pensar e produzir moda. 

 A revista foi concebida por meio de entrevistas com pessoas da área de moda em 

Goiânia, visitas às universidades que oferecem o curso, leituras de sites sobre o assunto, 

o acompanhamento de desfiles e lançamentos de tendências. 

O levantamento das pautas foi realizado por toda a equipe da revista, que levou 

em consideração o que estava sendo produzido em Goiás; marcas que desenvolvem 

tecidos diferentes; que pensam no cerrado e na sustentabilidade; e principalmente no 

que o público está usando. 

Para o editorial de moda queríamos uma locação que representasse Goiânia, e que 

casasse com a tendência da estação. O recém - inaugurado Parque Mutirama foi a 

escolha exata, pois além de ser um ponto turístico da cidade, proporcionou  a proposta 

do editorial: as cores que vem com toda a força para essa próxima temporada. A 

produção dos looks
7
 foi realizada por toda a equipe da revista, com o patrocínio de lojas 

goianas. A modelo, o cabeleireiro e a fotógrafa foram contratados.  

O Projeto gráfico e a diagramação também foram desenvolvidos pela equipe, com 

o objetivo de expressar a concepção editorial da revista. A partir de preferências do 

público A e B, o layout foi clean
8
, com muitas imagens e cores chamativas. 

 A publicação da revista Predileta é totalmente viável. Realizamos um orçamento 

em uma gráfica especializada nesse tipo de trabalho e obtivemos os seguintes valores:  

 

3000Exemplares 

Capa 26,6 x 40,8 cm; 4x4 cores CMYK, Tinta Escala em 

Couché Fosco 280g 

Miolo 38 páginas 20,2 x 26,6 cm; 4 cores, Tinta Escala em 

Couché 180g 

 

R$ 6.450,00  

Cada exemplar 

no valor de 

 R$ 2,15 

 

                                                             

7 Looks: Do inglês, olhar, é o estilo, o resultado da soma de roupa, acessórios, atitude, que se 

percebe numa única olhada. Significa visual, comportamento, aparência de uma pessoa, 

devido a sua maneira de vestir (Moda Executiva, s/d). 

 
8 Clean: Do Inglês, Limpo, Puro, Nítido, traz uma visão de clareza; sofisticação 
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A revista seria bancada com a venda de anúncios. Marcas goianas de roupas, 

calçados, acessórios, beleza, e outras empresas do ramo, poderão comprar espaços da 

Predileta, que serão cobrados de acordo com a importância do espaço. Assim, o verso 

da capa e contracapa valem mais. Com a venda de anuncio na revista, o capital gerado 

seria para pagar a impressão da própria, além de gastos com os profissionais envolvidos. 

Desse modo, ele circularia mensalmente, sendo distribuída nas lojas parceiras, em 

pontos estratégicos (shoppings centers, Universidades) e via assinatura, de forma 

gratuita. 

Diante da Predileta impressa, acreditamos ter atingido nosso objetivo inicial de 

fazer um produto de qualidade para os goianos. Acreditamos que o projeto alcançou boa 

qualidade textual e gráfica. Agora sim podemos ver o quanto foram válidos os anos 

corridos de curso.  
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