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Resumo 
 
Este trabalho tem como finalidade entender como o jornalismo de moda tem se 
transformado com a presença do Instagram. Para essa compreensão, foi escolhido o 
perfil da @voguebrasil. O problema proposto é de que maneira os conteúdos de moda 
aparecem na contemporaneidade, com os objetivos de identificar e entender essas 
informações jornalísticas de moda, a linguagem, e como as plataformas on-line 
contribuem para as modificações. A análise de conteúdo com base em Fonseca Júnior 
(2011), é feita por meio da codificação e categorização dos conteúdos, publicados 
durante a cobertura da New York Fashion Week SS17. Observa-se que os conteúdos que 
mais engajam são aqueles em que aparecem celebridades, mesmo que as postagens, 
contendo informações especificamente sobre moda, tendência e desfile, engajem.  
 
Palavras-chave: Moda; Jornalismo; Instagram; Vogue Brasil. 
 
 
Introdução 
 
 Atualmente, não se vê as semanas de moda internacionais sendo noticiadas, com 

grande espaço, nas revistas. São os blogs, os sites e as redes sociais, como o Instagram, 

que possibilitam maneiras diferentes e mais criativas de se noticiar conteúdos de moda, 

para quem os consome. Sendo assim, o objetivo deste artigo é analisar, por meio das 

postagens no perfil @voguebrasil, durante a New York Fashion Week SS17 (NYFW 

SS17), de que maneira os conteúdos de moda foram noticiados e quais são as suas 

linguagens e características. 

 Para chegar até esses objetivos, escolheu-se analisar a cobertura da NYFW 

SS17, feita pela Vogue Brasil, no Instagram, entre os dias 8 a 15 de setembro de 2016. 

O método de análise de conteúdo é explicado por Fonseca Júnior (2011) e utilizado para 

                                                
1 Exemplo: Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 8º. Semestre do Curso de Jornalismo da PUCRS. Email: georgiaubatuba@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Doutora em Comunicação Social, Professora da Famecos da PUCRS. Email: 
paula.puhl@pucrs.br 
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analisar as postagens do perfil @voguebrasil4, por meio de codificação e categorização 

das informações coletadas. 

 

Conexões e Jornalismo na Sociedade Contemporânea  

 

 Em uma sociedade tão volátil, a forma de produção e de consumo não poderia 

ser diferente. O cenário é “um contínuo sem fronteiras de alto a baixo, com conteúdo 

amador e profissional competindo em igualdade de condições pela atenção dele. [...] 

apenas escolhe aquilo que gosta mais de um menu infinito”, define Anderson (2006, p. 

3). Ou seja, as exigências são cada vez maiores para conteúdos de qualidade e, 

principalmente, relevantes.  

 Anderson (2006) consegue mostrar a ideia de que as pessoas são inquietas e 

gostam do poder de escolha. Não sentam mais na frente da televisão, como antigamente, 

esperando o próximo programa. Hoje, quer o leque de opções e escolher a que mais 

fizer sentido no momento. A ideia da internet é ser justamente essa ferramenta que 

ajuda as pessoas a encontrarem os produtos e a consumir na hora na qual estão 

pesquisando.  

 A teoria da Cauda Longa, criada por Chris Anderson (2006), reflete esse aspecto 

por meio do poder de mercado, que não é mais apenas o de massa, mas também o de 

nicho. Não há limitações de produtos em caixas ou prateleiras. São chamativos e 

destinados a um grande número de pessoas. “A Cauda Longa começa com um milhão 

de nichos, mas apenas isso não é significativo, até que eles sejam procurados por 

pessoas que os almejam” (ANDERSON, 2006, p. 50). 

 Segundo o autor (2006), para que as necessidades dos consumidores sejam 

atendidas, existem recursos que podem ajudar. Uma delas é a recomendação ou a 

classificação de certos tópicos. Existem filtros que permitem a seleção do que é de 

interesse para aquele indivíduo, pois são tantos produtos disponíveis que se mostra 

necessária essa separação.  

 Atualmente, a cultura é agregadora e confusa, pois, de acordo com Anderson 

(2006), o rompimento da cultura de massa não faz com que surja um outro tipo de 

massa. Na verdade, são milhões de microculturas que estão interagindo, no mesmo 

espaço e tempo. Dessa maneira, diferentes pessoas se identificam com diferentes tribos. 
                                                
4 Esse artigo é resultado da monografia Conteúdo De Moda No Instagram: Cobertura Da NYFW SS17 No Perfil 
@voguebrasil, apresentada em Julho de 2017 no curso de Jornalismo da Famecos/PUCRS. 
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Resumindo, a Cauda Longa disponibiliza tudo e ajuda a encontrar o que se quiser. 

Apesar disso, os consumidores podem e, efetivamente, ajudam essa teoria a funcionar. 

 Outros autores que abordam esse tema são Jenkins (2009) e Jenkins, Green e 

Ford (2014). Eles falam do porquê a mídia é vista como propagável. A ideia defendida é 

que, além da internet, as novas plataformas de mídias sociais têm o papel de viabilizar 

essa cultura participativa, “em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídias 

como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como participantes 

interagindo [...]” (JENKINS, 2009, p. 30). Da mesma maneira, essas mídias 

proporcionam uma reflexão de aspectos mais densos da sociedade, como relação social, 

cultural e participação política. 

 Unindo as ideias de Anderson (2006), Jenkins (2009) e Jenkins, Green e Ford 

(2014), pode-se concluir que as pessoas são produtoras e consumidoras de conteúdo. 

Esse conteúdo, sendo cada vez mais segmentado, no entanto, é propagado em grande 

escala – sendo essa disseminação compartilhada na íntegra, ou modificada, de acordo 

com as necessidades de cada grupo. Por fim, o mais importante é a cultura participativa 

que tem se instalado nas plataformas tecnológicas.  

 Segundo todos esses autores, ainda não há todas as respostas e estudos 

completos. No entanto, esse novo tipo de colaboração, mediada pelos leitores, amplia o 

espectro do jornalismo, mesmo que esses indivíduos não estejam por dentro das regras 

jornalísticas. Dessa forma, o ambiente digital ganha visões diferenciadas e se torna mais 

plural e democrático, além de fazer os jornalistas serem mais proativos, nas redes, “em 

busca de pautas, personagens e, sobretudo, notícias. Fica claro que, nesse cenário, há 

uma mudança na relação oferta-demanda entre jornalistas/veículos e colaboradores” 

(BRAMBILLA, 2013, p. 264). 

 Quem mostra outra forma de participação direta dos consumidores é Prado 

(2011), na qual eles sentem uma liberdade em comentar e abrir fóruns para discussão, 

dentro das próprias redes sociais. Um exemplo é que “ao postar uma notícia no Twitter 

[...] os internautas comentam e ampliam a discussão em torno dela, desdobrando-a, 

repercutindo-a, e isso faz com que uma nova forma de debater os fatos do cotidiano 

surja com o formato do microblogging” (PRADO, 2011, p. 198). Nesse caso, os leitores 

fazem uma leitura, compartilham na rede e discutem, com outras pessoas, sobre o 

assunto.  
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 Consequentemente, na visão de Prado (2011), os jornalistas migram para as 

redes sociais, em busca de furos, informações para notícias, entrevistas, cases. Ela 

acrescenta, ainda, que isso se dá, também, porque existe um fluxo grande de trabalho, 

que tem que ser feito o mais rápido possível. Nessa linha de pensamento, pode-se 

acrescentar mais uma mudança entre o webjornalismo e o jornalismo dito como 

tradicional.  

 Conclui-se que a web trouxe democratização para quem consome informações. 

Os leitores têm a liberdade de escolher onde, quando e como irão buscar conteúdos que 

o interessem. Não há necessidade de sentar em frente a uma televisão ou comprar um 

jornal na banca mais próxima. Os consumidores podem estar em casa, no trabalho, no 

trânsito e buscar, em poucos minutos, determinada informação. Hoje, existe o poder de 

escolha e os jornalistas e veículos precisam se adaptar e utilizar ferramentas que os 

ajudem a se consolidar como fontes confiáveis de notícia.  

 

Jornalismo de Moda 

 

 Dentro de uma sociedade em constante mudança, a moda não poderia ser 

diferente. Com suas múltiplas facetas, torna-se uma tarefa desafiadora definir o que essa 

palavra significa. Palomino (2003, p. 14) a conceitua como: "sistema que acompanha o 

vestuário e o tempo, que integra o simples uso das roupas no dia-a-dia a um contexto 

maior, social, sociológico. [...] Moda é muito mais do que a roupa".  

 Há quem acredite que escrever reportagens sobre esse tema seja simples. Joffily 

(1991) desmistifica isso, quando afirma que vários jornalistas estão envolvidos em uma 

mesma matéria de moda. Quem contribui para essa desmistificação também é Flores 

(2016), quando confere, aos jornalistas dessa editoria, um grau de conhecimento em 

áreas diversas, para ”desvendar e comunicar adequadamente o universo da moda para o 

público” (FLORES, 2016, p. 9). 

 Mesmo assim, o jornalismo de moda brasileiro, em especial, o contemporâneo – 

do qual se trata neste estudo –, possui algumas características próprias e que Flores 

(2016) elucida. É válido dizer que, de acordo com a autora, essas regras valem para 

qualquer tipo de matéria e independe de plataforma. 

 É interessante, por meio da visão de Flores (2016), destacar as características do 

Jornalismo de Moda. No primeiro item, entende-se que a moda conquista o público, por 
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meio das imagens. Os editoriais, fashion weeks, street style são exaustivamente 

registrados. Na segunda parte, por meio de expressões utilizadas nos textos, o público se 

sente familiarizado com os temas e os compreende, por inteiro, mais facilmente.  

 Na terceira, entende-se que é cada vez mais comum, tanto nas matérias em 

periódicos, quanto nas redes sociais, o uso de estrangeirismo e neologismos, fazendo 

com que a moda se aproxime globalmente, por meio dessas expressões. No quarto e 

último aspecto, por meio de discursos opinativos, o jornalista mostra transparência e se 

torna “um mediador entre o mundo da moda e o público consumidor (de conteúdo e de 

moda)” (FLORES, 2016, p. 12). 

 Isto é, os conteúdos jornalísticos de moda têm que ser pensados antes de serem 

feitos. Há uma preparação, independente do assunto, para uma melhor entrega ao 

público e, também, independe de qual plataforma se faz a divulgação. Para Hinerasky 

(2010, p. 3), as “redes sociais [...] se revelam eficientes para noticiar a moda com 

instantaneidade, capacidade de conteúdo e espaços de interatividade com o leitor, nos 

quais aumentam os números de acessos”. De acordo com Hinerasky (2014), milhares de 

indivíduos consomem informações de moda por meio dos celulares. Isto posto, destaca-

se o Instagram, rede mobile e objeto de estudo do presente trabalho.  

 O Instagram foi, justamente, escolhido por se tratar de uma rede, na qual o 

compartilhamento de fotos e de vídeos é demasiadamente fácil. Também porque se 

propagou relativamente rápido e Hinerasky (2014, p. 3) afirma que a ferramenta “é a 

plataforma mais poderosa do mundo, com 15 vezes a taxa de engajamento do Facebook 

[...]”. Considerando que esses dados foram expostos, em 2014, quando a rede começou 

a ganhar força, atualmente os números são ainda mais expressivos, sendo uma nova 

rede.  

 A empresa TrackMaven5 divulga pesquisas anuais, sobre diversos aspectos, 

relacionando marcas e indústrias às redes sociais. A pesquisa de 2017, sobre os dados de 

performance do marketing digital, mostra que o Instagram é a rede com maior 

engajamento, na área de Media & Publishing, entre as que eles analisaram: Facebook, 

Twitter, LinkedIn e Pinterest. A média de engajamento por post, a cada mil seguidores, 

é 27.92, no Instagram, enquanto, no Facebook, segunda rede com maior número de 

                                                
5 De acordo com a descrição do próprio site em tradução nossa, a TrackMaven é uma empresa de software de 
marketing com sede em Washington, D.C. A missão deles é centralizar dados sobre análise de marketing para 
facilitar e trazer melhorias para o ROI (Retorno sobre Investimento). 
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seguidores, a média é de 7.41 (BURNEY, 2017). Esses dados reforçam, mais uma vez, a 

força do Instagram, em meio a tantas outras plataformas. 

 Quem também utilizou o Instagram como objeto de pesquisa foi Catherine Gelb 

(2017), no seu artigo sobre Fast Fashion, Social Media and The Environment6. O 

estudo baseia-se no comportamento de compra e vida social dentro do Instagram dos 

millennials, ou Geração Y, e sustentabilidade, no contexto dos Estados Unidos. 

Entende-se que os conteúdos propagados, por meio do Instagram, estão afetando, 

segundo a pesquisa de Gelb (2017), os comportamentos de jovens da Geração Y. A 

pesquisadora reflete sobre a época na qual ela era jovem, em que um par de calças jeans 

da Levi’s era suficiente para ser usado, durante vários dias consecutivos. Ao questionar 

os jovens sobre serem fotografados e essas fotos irem para uma rede social, queria saber 

em quantas eles estariam com a mesma roupa. “78% dos entrevistados responderam 0 

vezes. Isso significa que 78% dos entrevistados se certificam de serem fotografados 

com uma roupa diferente, a cada foto que vai para uma rede social”7 (GELB, 2017, p. 

112, tradução nossa). 

 A partir desses dados, é ratificado que o Instagram é uma ferramenta de 

relevância, quanto ao engajamento de conteúdos sobre moda. As pessoas e, 

especialmente os jovens, no caso da pesquisa de Gelb (2017), buscam essa ferramenta 

para consumir informações sobre o tema e acompanhar o que está acontecendo de novo 

– justamente pelo fato de a plataforma ser atualizada, segundo após segundo, com 

milhares de novas fotos e vídeos. 

 

A Moda e a Informação na Vogue Brasil 

 

 A Vogue é uma revista, criada nos Estados Unidos, mais especificamente, em 

Nova Iorque, em 1892. As publicações eram feitas semanalmente e seu criador foi um 

homem influente na sociedade nova-iorquina, Arthur Turnure (ELMAN, 2008). Pela 

ótica de Elman (2008), a Vogue tinha como objetivo retratar a vida da alta sociedade. 

“O primeiro número incluía artigos de moda para homens e mulheres, resenhas dos mais 

recentes livros publicados, música e arte. [...] Vogue era produzida por, para e sobre a 

aristocracia nova-iorquina” (ELMAN, 2008, p. 26). 

                                                
6 Tradução nossa: Fast Fashion, Redes Sociais e Meio Ambiente. 
7 No original: “78% of the respondents said 0 times. This means that 78% of the respondents made sure they were in 
a different outfit every time they were photographed on social media.” 
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 Com a popularidade crescendo, Elman (2008) declara que ocorreu uma 

ampliação e a Vogue passa a se tornar internacional, por meio de versões em outros 

países. De acordo com Buitoni (2009), em maio de 1975, a versão brasileira, Vogue 

Brasil, teve sua primeira publicação lançada por Luís Carta. Ainda segundo Buitoni 

(2009, p. 115), “com seu costumeiro apuro gráfico, fotos de pessoas da alta burguesia e 

matérias de moda, beleza, turismo etc.”, a revista não era destinada para todas as classes 

brasileiras. Atualmente, também não o é.  

 Dentro do mídia kit 2017 da Vogue Brasil, o público de leitoras é descrito como 

61% sendo da classe AB, 68% feminino, dentre as quais 58% se encontra na faixa etária 

de 25 a 54 anos (MÍDIA kit..., 2017). Dentro desse contexto, a revista classifica-se 

como multiplataforma, a qual possui site, redes sociais e um aplicativo, além da revista 

impressa. Anteriormente, dentro desta monografia, foi exposto o Quadro 2, feito pela 

autora, referindo as principais revistas femininas brasileiras presentes no Instagram. 

Mostrou-se, assim, que o perfil da Vogue Brasil, no Instagram, é o maior em número de 

seguidores. A revista consolida-se como influenciadora, dentro da mídia de moda.  

 Com mais de 30 mil conteúdos, entre eles vídeos e fotos, o Instagram 

@voguebrasil é, segundo definição encontrada no mídia kit 2017, “de toda a imprensa 

nacional, o título de maior presença no Instagram, tendo inovado ao utilizar a rede 

social como ferramenta de hot news”. A seguir, será feita a análise de conteúdo das 

postagens sobre a NYFW, através das categorias definidas, para compreender melhor o 

que essas postagens representam, dentro das novas tendências de conteúdo de moda.  

 

Análise da NYFW SS17 no @voguebrasil 

 

 Levando em consideração os problemas e os objetivos desta monografia, os 

quais buscam identificar, entender e observar, por meio do Instagram da revista Vogue 

Brasil, como o jornalismo de moda tem sido narrado, quais as linguagens utilizadas e 

quais desses conteúdos interessam mais ao público, foi escolhida a Análise de 

Conteúdo, para analisar todas essas informações. Para que se possa realizar essa análise, 

primeiro é necessário definir que “a análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a 

análise de mensagens” (FONSECA JÚNIOR, 2011, p. 286).  

 Valendo-se da metodologias, a autora deste artigo coletou os conteúdos do 

Instagram da revista Vogue Brasil, no período pré-determinado. A justificativa, para a 
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escolha desse período, se dá pela importância da NYFW e pela efervescência do evento, 

o qual mobiliza um time internacional de estilistas, modelos, jornalistas, 

influenciadores, celebridades e blogueiras. Também pelas tendências que surgem e pelo 

volume de conteúdos que são divulgados, na internet e nas redes sociais. 

 Para a análise, de fato, a autora desta monografia criou um quadro com a 

categorização, que, segundo Fonseca Júnior (2011), é pegar dados categorizá-los com o 

objetivo de organizá-los. A seguir, no Quadro 1, é possível conferir quais são as 

categorias e suas características, que serão balizadoras para guiar a análise: 

 

Quadro 1 - Categorias 

  Categorias de Análise 

Formatos de apresentação de conteúdo Definição 

 
1. Conteúdo 

O conteúdo das legendas dos posts do Instagram da revista. 
Se traz informações jornalísticas de moda. 

 
2. Engajamento/Interação 

Quais tipos de conteúdo receberam mais curtidas e 
comentários no Instagram da revista, as hashtags utilizadas 

e as formas de interação. 

 Fonte: A autora (2017) 

  

 Para dar início a essa análise, é necessário reiterar que as postagens que serão 

analisadas foram escolhidas a partir da codificação dos temas8: Backstage, 

Celebridades, Contextualização, Desfile, Evento, Novidade, Street Style e Tendência. 

As quatro postagens mais engajadas, ou seja, com o maior número de curtidas e 

comentários, de cada temática, serão analisadas por intermédio das categorias de 

análise: Conteúdo (1) e Engajamento (2). A organização dos posts se dá por meio de 

quadros, os quais contém a imagem e a legenda, na primeira categoria e a imagem e o 

número de likes, no caso de fotos, e de likes e de views9, no caso de vídeos, e o número 

de comentários, na segunda categoria. Destaca-se, antes dos quadros serem postos, que 

a Vogue Brasil esteve presente, no evento, com a participação das editoras, repórteres e 

parceiros. 

 

                                                
8 Optou-se por deixar os temas em itálico para não haver confusão com as categorias que estão em destaque. 
9 Views: visualizações, tradução nossa. 
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Quadro 2 - Categoria 1: temas Backstage, Celebridades, Contextualização e Desfile 

Backstage Celebridades Contextualização Desfile 

 
 

 
 

 “voguebrasil Tem dupla 
brasileiras na passarela da 
@oscardelarenta: 
@waleskagorczevski 
e@marianaosantana acabam de 
chegar ao backstage do desfile 
– e mandam clique exclusivo 
para a vogue-, que acontece 
ainda hoje em Nova York. 
#voguenanyfw” 

“voguebrasil @kendalljenner 
veste o verão 2017 de 
@alexanderwangny, no desfile 
que feche este sábado de 
#NYFW. #voguenanyfw (foto: 
@maximsap @fashiontomax” 
 
 

“voguebrasil Bom dia 
diretamente do The Kimpiton 
Muse Hotel, em NY, onde a 
editora de moda 
@viviansotocorno se prepara 
para uma agitadíssima segunda-
feira (12) que começa com um 
re-see da alta-costura da 
@chanelofficial e termina com 
@dkny. Entre os highlights, 
@houseofherrera, 
@proenzaschouler e 
@31philliplim. Acompanhe o 
melhor da @nyfw aqui e em 
vogue.globo.com. 
#voguenanyfw” 
 
 

 “voguebrasil ‘É o fogo nos 
meus olhos; é o brilho dos meus 
dentes; é a alegria dos meus 
pés. Eu sou uma mulher. 
Fenomenalmente. Mulher 
fenomenal; esta sou eu’. Escrito 
pela ativista #MayaAngelou, o 
poema ‘Phenomenal Woman’ 
levou o estilista @prabalgurung 
a criar o seu forte e vibrante 
verão 2017, que reflete a 
personalidade intensa de sua 
musa inspiradora. Laranjas, 
azuis e verdes mostram o lado 
alegre desta mulher (de todas 
aquelas que ela representa), 
enquanto os looks mais rígidos 
em preto e branco afloram seu 
lado sombrio e velado. Veja a 
coleção completa em 
vogue.com.br (Via 
@larissagargaro) 
#voguenanyfw #prabalgurung” 

Fonte: @voguebrasil (2016). 

No Quadro 1, pode-se verificar que os conteúdos explicitados são variados. 

Dentro do tema Backstage, não há a assinatura de nenhum repórter, porque é informado 

que o clique é das duas modelos, que estão esperando para desfilar para a marca Oscar 

de La Renta. Não há outra informação além dessa e ela se torna uma legenda de foto. Já 

na temática Celebridades, existe a contextualização da modelo Kendall Jenner 

desfilando e a assinatura do fotógrafo.  

Em Contextualização, a editora de moda Vivian Sotocorno resume o que 

acontecerá no dia 12/09/2016, preparando os seguidores para o que apareceria, 

posteriormente, no perfil do Instagram. Porém, ela não adianta muitos detalhes. 

Segundo Prado (2011), as pessoas estão sem tempo para ler textos longos. Então, desde 

que a mensagem traga algo novo e relevante, ela fará o público-alvo se interessar.   

 Quando se analisa o tema Desfile, percebe-se que há uma contextualização mais 

aprofundada. A repórter Larissa Gargaro chega a citar um poema, o qual se refere ao 
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desfile que havia acontecido, no dia 11/09/2016. Constata-se que a apuração foi mais a 

fundo, que houve um real contexto, um conceito por trás da criação das roupas 

desfiladas e fazem com que o público se aproxime mais da semana de moda. 

 A seguir, por meio do Quadro 3, é possível analisar as postagens dos temas 

Evento, Novidade, Street Style e Tendência, ainda dentro da categoria 1, Conteúdo.  

 

Quadro 3 - Categoria 1: temas Evento, Novidade, Street Style e Tendência 

Evento Novidade Street Style Tendência 

    

“voguebrasil E começam as 
festas do quarto dia de 
#NYFW! @michaelkors e a top 
@marthahunt recebem 
fashionistas esta noite para o 
lançamento oficial do primeiro 
smartwatch desenvolvido por 
uma marca de moda. 
Produzidos com tecnologia 
Android, os relógios surgem em 
versões masculina e femininas - 
e já pode ser encontrado das 
boutiques do designer 
espalhadas por 18 países. (Via 
@viviansotocorno) 
#voguenanyfw #michaelkors” 

“voguebrasil O conceito do 
“see now, buy now” chega, 
enfim, para as brasileiras. A 
coleção assinada por 
@gigihadid para a 
@tommyhilfiger que será 
desfilada esta noite na #NYFW 
começa a ser vendida neste 
sábado (10) na loja da grife na 
Oscar Freire, em São Paula, 
bem como no e-commerce do 
Brasil. Vogue conversou com a 
top e conta todos os detalhes da 
boa nova no site, onde também 
vamos transmitir o show em 
tempo real. Acesse 
vogue.globo.com e confira! No 
#regram da @tommyhilfiger, a 
top nos preparativos finais para 
o desfile em Nova York. 
#voguenanyfw #tommyxgigi” 

“voguebrasil Com desfiles de 
grifes como @Lacoste, @Tibi, 
@AlexanderWangNY e 
@mrselfportrait, o terceiro dia 
da semana de moda de Nova 
York foi dos mais agitados 
dentro e fora das passarelas. 
Quer se inspirar? Clique no link 
da bio veja os melhores looks 
de street style captados pelo 
fotógrafo Adriano Cisani, do 
@WhatAStreet. #streetstyle 
#voguenanyfw #nyfw #moda” 

“voguebrasil Vestido de festa 
ganham toques de daywear na 
coleção de @rosie_assoulin, 
expert em criar looks com 
construções sofisticadas, que 
apresenta o verão 2017 no 
Meatpacking District, na 
#NYFW. Florais, babados e 
assimetria em alta na coleção 
supercool da marca, que foi 
arrematada por óculos criados 
em parceria com a Morgenthal 
Frederics e bolsas de palha que 
prometem entrar direto para a 
wish list das feashionistas. (Via 
@yasminesterea) 
#voguenanyfw #rosieassoulin” 

Fonte: @voguebrasil (2016). 

  

A foto do tema Evento traz uma informação nova, ao mostrar o propósito do 

evento, lançamento de um acessório novo e, em detalhes, contando o que era, sendo 

assinado pela editora Vivian Sotocorno. Acontece como na temática de Tendência, a 

qual traz diversas tendências percebidas na coleção de uma estilista, também com 

assinatura de repórter. Adianta-se, assim, o que estaria na moda, tempos depois. Essas 

duas postagens se encaixam dentro do pilar tendência: “referência ao que é - ou será - 

novidade no vestuário e nos produtos de moda” (FLORES, p. 4).  

Ao analisar a foto do Street Style, depara-se com a mesma situação dos posts de 

Backstage, Celebridades e Contextualização, analisados anteriormente. O conteúdo é 
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um resumo, ou seja, informa-se, diretamente, o que ocorreu no dia e há uma chamada 

para o site, que tem uma matéria, na teoria, mais completa. A lógica de chamar o 

usuário para outra plataforma é defendida por Cardoso (2007), que afirma que é 

importante essa articulação entre múltiplas plataformas.  

Examinando a foto de Novidade, encontram-se jargões da moda, reiterando 

Flores (2016), quando explica que essas palavras já são conhecidas do público 

consumidor do jornalismo de moda. O conteúdo ganha, dessa forma, um caráter 

específico, que é reconhecido quando se lê.  

Através da categoria 1, Conteúdo, pode-se reconhecer que não há um padrão 

dentro dos conteúdos do Instagram da Vogue Brasil. Por vezes, informações mais 

diretas e objetivas, outras mais completas, até mesmo colocando aspas para referir uma 

fonte. Também se observou conteúdos mais rasos, que convidam o instagrammer10 a 

acessar o site para conferir uma matéria, na teoria, mais completa. Jargões da moda são 

utilizados frequentemente e as tendências são conteúdos que trazem posts com textos 

mais longos. Identifica-se, por fim, alguns conteúdos mais interpretativos do que 

informativos. 

Em Engajamento, categoria 2, pode-se verificar a participação efetiva dos 

Instagrammers, por meio de curtidas e comentários nas postagens. Quando a autora 

desta monografia falou sobre as hashtags, as quais contribuíram para a codificação dos 

temas, #NYFW e #voguenanyfw, precisa-se enfatizar que, por meio delas, outros perfis 

no Instagram podem chegar até o conteúdo. Isto posto, quando se olha para o Quadro 4, 

logo abaixo, percebe-se o uso dessas hashtags e de outras.  

 

Quadro 4 - Categoria 2: temas Backstage, Celebridades, Contextualização e Desfile 

Backstage Celebridade Contextualização Desfile 

   

 

Likes: 3.732 Likes: 8.136 Likes: 5.671 Views: 19.442 

                                                
10 Modo como a ferramenta define os usuários. 
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Likes: 3.805 

Comentários: 53 Comentários: 30 Comentários: 19 Comentários: 27 

Fonte: @voguebrasil (2016). 

 

No tema Backstage, o texto que acompanha a foto traz a marcação da modelo e a 

hashtag #voguenanyfw, assim como em Celebridade. Sendo a primeira a foto mais 

comentada, com 53 comentários, e a última, entre todos os posts dos quadros 4 e 5, a 

que mais teve likes11.  Ao observar todas as 160 publicações, as da categoria 

Celebridade foram as mais curtidas. Flores (2016), afirma que o jornalismo de moda se 

utiliza das pessoas mais famosas para publicar conteúdos, porque elas são facilmente 

reconhecidas e atraem o público. 

Por meio dessas postagens, os instagrammers interagem e participam, o que 

Jenkins (2009) conceitua como cultura participativa. Quando uma pessoa se identifica 

ou reconhece uma figura pública, teoricamente, o engajamento torna-se mais fácil. Esse 

mesmo comportamento pode ser visualizado com a categoria Desfile, presente no 

Quadro 4. Em Novidade, disponível, abaixo, no Quadro 5, a personalidade em destaque 

é conhecida, contribuindo para atrair o público. 

 

Quadro 5 - Categoria 2: temas Evento, Novidade, Street Style e Tendência 

Evento Novidade Street Style Tendência 

   

 

LIkes: 3.906 LIkes: 2.428 LIkes: 3.454 LIkes: 2.650 

Comentários: 11 Comentários: 35 Comentários: 22 Comentários: 9 

Fonte: @voguebrasil (2016). 

 

 Para entender melhor o comportamento dos indivíduos que curtiram e 

comentaram as postagens do perfil da Vogue Brasil, se analisou alguns comentários das 

                                                
11 Likes: curtidas, em tradução nossa. É quando alguém gosta de uma publicação e clica duas vezes 
sobre a tela para “curtir” a foto ou vídeo, por exemplo.  
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postagens. Esse aspecto de engajamento é interessante, porque, como Recuero (2009) 

disse, as pessoas gostam de se expressar e de socializar, nas redes sociais. Indo além, 

Prado (2011) reflete que, mesmo as pessoas só curtindo uma publicação e não 

comentando, por verem que podem participar, elas se sentem parte do todo, o que as 

atrai para voltar ao perfil, em busca de mais conteúdos e informações.  

Em todos os temas os comentários são positivos e, até mesmo, amorosos, 

mostrando que as pessoas gostaram do que foi postado. O comportamento interativo de 

algumas pessoas é interessante. Elas fazem marcação para outras pessoas olharem, ou 

seja, como na lógica de Kellner (2001), citada previamente, elas gostaram do post e 

identificaram outras pessoas que também poderiam gostar do assunto. Em 

consequência, outros instagrammers conhecem o perfil e podem, ou não, seguir a Vogue 

Brasil no Instagram.  

Conteúdos responsivos fazem com que as pessoas desejem estar em algum lugar 

ou terem algum objeto – como no caso do tema Novidade, no qual mostra o livro de 

Grace Coddington, que, segundo a publicação, é um ícone de moda. Pelos comentários, 

as pessoas demonstram interesse em adquirir um livro dela. Sendo assim, a postagem é 

enriquecedora e trouxe uma informação nova, a qual interessou algumas pessoas a 

obterem uma publicação, como a mostrada.  

Com a categoria 2, Engajamento, notou-se um padrão positivo, nos comentários 

das publicações analisadas. Também se descobriu que os conteúdos em que 

celebridades, ícones ou influenciadores aparecem, fazem com que as interações sejam 

maiores. Conclui-se que são esses os conteúdos que se mostram relevantes para o 

público da Vogue Brasil. Mesmo trazendo uma informação de moda, às vezes, o 

comentário está relacionado a uma figura pública.  

Por fim, após o primeiro levantamento do conteúdo das publicações relacionadas 

a NYFW SS17, que, ao todo, somaram 160 postagens, selecionamos o recorte de 16 

posts e, a partir deles, foi possível verificar que o @voguebrasil não interagiu com essas 

pessoas, nas fotos analisadas. Não houve uma conversa entre os seguidores e a 

imprensa. Mesmo assim, os instagrammers continuaram a comentar.  

 

Considerações Finais 
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 Através da análise dessas duas categorias, entende-se que os conteúdos de 

jornalismo de moda são bastante modificados, em comparação ao que se via e, por 

vezes, ainda se vê, nas revistas impressas ou em jornais. A linguagem não é mais tão 

rebuscada. Dentro das redes sociais, e, em especial, do Instagram, ela é mais coloquial. 

Essas informações são democraticamente entregues ao público, em uma 

plataforma on-line. O que se pode concluir desse aspecto é que, por mais que as redes 

sociais e os blogs permitam que a moda seja informada por qualquer pessoa, um veículo 

reconhecido nacional e internacionalmente, como a Vogue Brasil, tem credibilidade, 

acumulada em todos os anos de atuação, dentro do jornalismo de moda.  

Em suma, o jornalismo de moda precisou se adaptar, como outras editorias e 

aspectos da sociedade. O contemporâneo possui a efemeridade como uma característica. 

Ocorrem diversas mudanças o tempo todo. Porque teria sido diferente com essa 

editoria? O que se pode perceber, por meio da análise, é que a Vogue Brasil soube 

aproveitar a rede social Instagram para fazer um conteúdo de moda mais inovador, 

informativo e que engaja. 

Vivendo essas mudanças atuais, a revista se reinventou. Buscou caminhar junto 

com as transformações e explorar as novas ferramentas que se convergem. Dessa 

maneira, modificou a forma de noticiar, fazendo com que as informações de moda 

fossem mais facilmente consumidas e entendidas. Entretanto, manteve as regras do 

jornalismo de moda vivas a cada postagem. No fim, o objetivo o @voguebrasil, é, ao 

mesmo tempo, criar conteúdos de jornalismo de moda para informar, inovar e engajar. 
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