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Resumo 

 

Mais do que identificar tendências e prestar serviço, o cenário atual nas revistas de moda 

propõe uma discussão sobre o futuro do sistema de produção e negócio de moda, levando 

em conta à ética e a sustentabilidade, valores estes que caracterizam o movimento Slow 

Fashion. Utilizando como metodologia a análise de conteúdo, o presente artigo discute 

quais formatos comunicacionais - o jornalístico, o publicitário e o de entretenimento, são 

utilizados para a abordagem do movimento dentro da revista Elle, veículo de 

comunicação tradicional em circulação há 28 anos no Brasil, uma vez que estes se 

entrelaçam quando o assunto é moda. Para isso, foram analisadas as publicações de 

janeiro a maio de 2016, nos meios impresso e online da revista.  
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Introdução  

 

Os princípios da responsabilidade ambiental e social sempre foram pauta dentro 

da indústria da moda, sobretudo na tentativa de tornar o sistema de produção mais 

transparente aos olhos do consumidor. O debate se intensificou a partir do dia 24 de abril 

de 2013, após o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, sede de uma fábrica 

de roupas ilegal, que deixou mais de mil pessoas mortas e cerca de 2.500 feridos5. 

Alternativas e soluções para o problema gerado a partir do modelo de mercado vigente 

começaram a ganhar força, no qual o slow fashion aparece como possibilidade viável, 

uma vez que representa uma ruptura com as premissas estabelecidas pelo modelo de 

                                                 
1 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 do quarto ano do curso de Jornalismo da Universidade Positivo, e-mail: elizabet-letielas@hotmail.com 
3 Estudante do quarto ano do curso de Jornalismo da Universidade Positivo, e-mail: thaynara.roliveira@hotmail.com  
4 Orientador do trabalho.  Professor dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Universidade Positivo, e-

mail: filipebordinhao@hotmail.com 
5 Conteúdo disponível em http://fashionrevolution.org/country/brazil/ 
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negócio vigente: as péssimas condições de trabalho, a mão de obra escrava e infantil e as 

intensas cargas horárias e os baixos salários.   

 Frente a este cenário, o jornalismo de moda segundo Cideira (2011) tem como 

função: a) apresentar uma cultura de moda para além do corpo b) detalhar os sistemas de 

consumo de moda c) fornecer um discurso de moda ético e social. Desta maneira, a prática 

jornalística é de extrema importância na promoção do debate que envolva não apenas as 

condições de trabalho, mas também formas mais conscientes de consumo na 

contemporaneidade. Ao assumir um papel primordial para a mudança da moda, o 

jornalismo atua como medidor do consumo consciente de indumentária ao fornecer 

informações que atribuem sentido a moda e que servem de embasamento crítico aos 

indivíduos.  

 Para transformar o sistema de moda atual é necessário compreender o que já foi 

realizado por meio de um resgate histórico sobretudo no que compreende os últimos 60 

anos. A partir da Revolução Industrial, o crescimento e a velocidade rápida de produção 

começaram a fazer parte dos processos de confecção de bens, sendo posteriormente 

incorporados pela indústria da moda. Um exemplo disso, é o prêt-à-porter, expressão 

francesa criada por Jean Claude Weill, em 1949. O movimento ganhou força mesmo na 

década de 1960 e seu meio de produção de roupas é inspirado nas últimas tendências e, 

especialmente, busca tornar acessível ao consumo de todas as classes sociais. “O prêt-à-

porter unifica a indústria da moda, difunde pelas ruas estilos e gostos, estetizando a moda 

industrial e massificando a grife” (CALANCA, 2008, p. 204, grifo nosso).  

Como consequência diante deste cenário, a alta costura perdeu espaço como meio 

de produção. Neste movimento a costureira, a estilista, a dona do ateliê, mantém o 

controle de sua produção junto a sua clientela, estipulando o preço das produções. Sistema 

que se tornou inviável com o crescimento da demanda. “A alta costura é uma arte em si, 

uma arte cuja regra principal é a inovação e cuja tarefa será introduzir incessantes 

revoluções das formas, das matérias e dos motivos (...)”. (MONNEYRON, 2007 p.27).  

Em contrapartida e alinhando-se a produção em grande escala, há o fast fashion, 

vertente que contrapõe o slow fashion. Aqui, a moda que é apresentada como tendência 

e, semana após semana, as coleções são renovadas nas araras das grandes redes de varejo 

como a Zara, Renner, Riachello, C&A, Forever 21, entre tantas outras. Esse modelo 

reproduz as tendências ditadas pelas grandes marcas, o que lembra o processo de prêt-à-

port, e fornece a todas as classes uma possibilidade barata de se inserir na sociedade de 
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consumo no que diz respeito à moda. Em fevereiro de 2016, entre as polêmicas discussões 

sobre o futuro da moda, surge o see now, buy now (veja agora, compre agora). Neste 

sistema “o tempo entre os desfiles e a chegada das peças às lojas diminui e se torna quase 

imediato, diferentemente do que acontece hoje, quando existe um gap entre a divulgação 

da coleção e sua venda” (OUGATA, 2016, p.1). O Brasil foi o primeiro se adaptar as 

novas diretrizes durante a São Paulo Fashion Week - SPFW 2016, com as marcas 

Riachuello e 2nd Floor. 

Para entender a maneira como essas discussões se manifestam dentro da 

sociedade, composta por produtores e consumidores, é preciso levar em conta os meios 

comunicacionais e seu papel na sociedade, dos quais fazem parte o jornal impresso, a 

mídia online como portais de notícias ou blogs, rádio jornalismo, telejornalismo e até 

mesmo as redes sociais. A mídia tem um papel de formação de identidade dos indivíduos 

à medida que coloca à disposição dos seus consumidores uma infinidade de bens 

(tangíveis e intangíveis). Ao cobrir moda, o jornalismo fornece informações para embasar 

o processo de consumo das leitoras. Posto isso, analisamos o discurso de uma das maiores 

publicações de moda da atualidade no país, a revista Elle Brasil, a partir da metodologia 

de análise de conteúdo, com o objetivo de compreender como ocorre o processo de 

construção de uma das vertentes atuais da moda: o slow fashion. 

 

Jornalismo e segmentação em revistas de moda  

 

 

O advento da internet e as diferentes plataformas para veiculação da notícia 

levaram o jornalismo a segmentar o conteúdo em diversas áreas, com base naquilo que o 

público deseja. “Cada publicação da imprensa tem um público-alvo e deve se concentrar 

em falar com ele, sem abrir mão de tentar contribuir com sua formação, com a melhora 

do seu repertório” (PIZA, 2003, p.47). O jornalismo especializado originou novos 

segmentos dentro da área, sendo um deles o jornalismo cultural. “Desde os anos 1990, 

também fazem parte dos cadernos de cultura assuntos que não fazem parte das ‘sete artes’ 

como moda, gastronomia e design” (JARDIM; MOREIRA, 2014, p. 4). A partir disso, 

entende-se o jornalismo de moda como uma vertente do jornalismo cultural, sendo ambos 

parte do jornalismo especializado – e que cada vez mais desperta o interesse da mídia e 

dos consumidores de informação.  
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As revistas femininas surgiram no Brasil no mesmo período em que ocorreu 

evolução das indústrias de fios e tecidos. A primeira revista de moda que apareceu foi a 

Manequim, em 1959, com produção até hoje. Em 1961, foi a vez da Cláudia entrar em 

circulação, buscando explorar cada vez mais a produção fotográfica de moda, beleza, 

culinária, decoração, sexo, saúde e assuntos correlatos. “Hoje, as grandes revistas seguem 

modelos muito parecidos e apesar de cada uma idealizar um tipo específico de mulher – 

o seu público – repetem fórmulas e cobrem mais ou menos o mesmo universo” (SCALZO, 

2003. p.33). Dentro deste universo, o jornalismo de moda engloba diferentes tipos de 

publicações, e posteriormente, o modelo como esse material será apresentado. Na medida 

em que estabelece aspectos particulares de sua prática com base no interesse público e na 

relevância social, o jornalismo promove uma profissionalização do segmento indo em 

contrapartida ao senso comum que se fez em torno da área com o passar dos anos. Sendo 

assim, as revistas como produto do jornalismo de moda, assumem o papel de manter 

informado o leitor, com nível de detalhamento muito mais aprofundado, por se tratar de 

uma publicação segmentada e direcionada.  

 

 

Slow Fashion como modelo de negócio viável  

 

 

A principal característica que define o estilo de vida na atualidade é a velocidade, 

isto é, a possibilidade de estar conectado com tudo que acontece no mundo de forma 

instantânea e engajada, sobretudo em decorrência das novas tecnologias e da internet. 

Seguindo este fluxo, os sistemas de negócio constituíram-se para atender a demanda de 

mercado. O primeiro segmento a identificar essa nova necessidade da sociedade foi o 

alimentício por volta dos anos 1960, dando origem ao que conhecemos como fast food, 

entregando comida em grandes quantidades e de maneira padronizada. Tendo como base 

este modelo, a indústria da moda consolidou o fast fashion, partindo da premissa que “as 

empresas de fast fashion foram consideradas capazes de utilizar o design como 

promotoras de um consumo fast semelhante ao que aconteceu com a alimentação com as 

cadeias de fast food” (CIETTA, 2012, p.23, grifo nosso). Este modelo compreende “a 

oferta de peças básicas ou descartáveis, vendidas a um preço baixo. Também é empregado 

para descrever a produção de coleções baseadas nas tendências de moda mais recentes” 

(DILLON, 2012, p.15).  
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Com o passar do tempo, o fast fashion começou apresentar sinais de inviabilidade, 

fato que ficou concretizado com o desabamento do Edifício Rana Plaza, uma vez que     

“os baixos custos de produtos obtidos são principalmente pela exploração de seus 

fornecedores, aos quais se impõe preços e condições de entrega que levam, 

inevitavelmente, à exploração da mão de obra” (CIETTA,2012, p. 23). Uma pesquisa 

realizada pela Universidade de Cambridge com os consumidores de marcas fast-fashion 

mostra que as pessoas adquiriram um terço a mais de roupas do que em 2002. Já as 

mulheres quadruplicaram esse valor em comparação aos anos 1980. Por fim, um 

americano descarta mais de 31 quilos de roupa anualmente, que vão parar nos aterros 

sanitários6. Visto isso, Fabri e Rodrigues (2015, p.8) concluem:  

 

Os problemas decorrentes deste modelo estão muito mais enraizados no 

complexo sistema de moda e disseminados em forma de desejo e 

consumo por parte do mercado consumidor, que pensa curar a causa ao 

resolver apenas um dos inúmeros ocasionadores desse problema global. 

Isso talvez seja apenas continuar a adiar o inevitável momento de 

repensar as práticas relacionadas ao consumo.   

 

 

Em resposta a este fenômeno, o slow fashion surge em oposição às práticas de 

produção frenética na indústria da moda, inspirado novamente no setor alimentício com 

o conceito proposto pelo jornalista italiano Carlo Petrini em 1986, o slow food. Este 

modelo buscava responsabilizar os produtores pela padronização dos alimentos, sendo 

sua função informar ao consumidor as práticas utilizadas no processo (FLETCHER; 

GROSE, 2011, p.128). Já na moda “incentiva levar mais tempo para garantir mais 

qualidade, criatividade, ética e para dar valor ao produto e contemplar a conexão com o 

meio ambiente” (CARVALHAL, 2016, p.51). Segundo Fletcher e Grose (2011, p.128) 

“o vocabulário da moda lenta, de produção em pequena escala, técnicas tradicionais de 

confecção, materiais disponíveis na região e mercados locais, oferece respostas a essas 

questões. Desafia a obsessão pela moda rápida [...] e se torna guardião da diversidade”.  

 Com esta nova proposta, e para que a moda pudesse continuar existindo e se 

sustentando, foram (e ainda são) necessárias ações estratégicas que envolvam todo o 

processo, desde o designer até o consumidor final. Por isso, o primeiro passo foi 

reconhecer a complexidade do sistema, seus valores e os movimentos que o antecedem, 

                                                 
6 Conteúdo disponível em http://www.stylourbano.com.br/o-fast-food-e-o-fast-fashion-sao-os-dois-lados-

da-mesma-moeda-entenda-o-por-que/ 

 

http://www.stylourbano.com.br/o-fast-food-e-o-fast-fashion-sao-os-dois-lados-da-mesma-moeda-entenda-o-por-que/
http://www.stylourbano.com.br/o-fast-food-e-o-fast-fashion-sao-os-dois-lados-da-mesma-moeda-entenda-o-por-que/
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para que assim possam agregar valores simbólicos e diferenciais ao segmento da moda. 

Com isso, no caso do slow fashion, foi ressignificado o modo como se entende a moda: 

 

Tabela 1: Tabela comparativa entre os modelos de negócio fast fashion e slow fashion  

 (FLETCHER E GROSE, 2011, p.129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os sistemas de moda, Dillon (2012) entende que a globalização tem 

contribuído para diminuir os impactos causados pela moda. Para a autora, a moda feita 

levando em consideração a ética dos estilistas e varejistas é o que mais vem se tornando 

importante. Ainda estes “estão começando a assumir um papel mais responsável na 

produção de produtos de moda ao considerar o impacto que eles causam nos recursos 

mundiais” (ibidem, p.19). 

 

 

28 anos de Elle  

 

Tendo em sua linha editorial assuntos como moda, beleza e estilo de vida, a revista 

Elle Brasil pertence a uma segmentação da atividade jornalística. As revistas femininas 

surgiram da necessidade de estabelecer um foco para as publicações, frente aos novos 

meios de comunicação. Sendo assim a linguagem utilizada é direcionada com base no 

público o qual tal publicação se destina. Já a revista Elle “nesse aspecto, portanto, não 

varia muito: a diferença, como já disse, é de tratamento. Elege um público mais jovem 

Fast Fashion Slow Fashion 

Produção em massa Diversidade 

Globalização Global-local 

Imagem Autoconsciência 

Novo Confecção e Manutenção 

Dependência Confiança Mútua 

Não ciente dos impactos Profundamente ligada aos 

impactos 

Custo baseado em mão de 

obra e materiais 

Preço real, incorporando 

custos sociais e ecológicos 

Grande escala Pequena e média escala 
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(embora na prática, a consumidora no mais das vezes seja a mesma)”. (JOFFILY, 1991, 

p.77).  Ainda sobre o público, 83% das leitoras Elle são mulheres até 29 anos, das classes 

A e B7. 

A revista é de origem francesa, tendo entrado em circulação pela primeira vez em 

1945, no cenário do pós-guerra. Começou a ser produzida para mulheres que gostavam 

de moda e buscavam se sentir mais bonitas e com uma autoestima melhor após a guerra 

(SUSS; ZABOT, 2009 p. 3). Depois de mais de quarenta anos, a Elle chegou ao Brasil 

em 1988, publicada pela Editora Abril. Sua tiragem, hoje, chega aos 6.560.000 

exemplares8 sendo a maior revista de moda em circulação.  O padrão de publicação da 

Elle francesa é a matriz das Elles que são geradas mundo a fora, mas quando a revista 

chegou ao Brasil passou a ser produzida nos moldes da norte-americana e aos poucos 

assumiu ares nacionais (JOFFILY, 1991, p.78).  Sobre a maneira como é organizada, Suss 

e Zabot (2009, p.4) afirmam:  

 
A revista Elle tem um sumário mais dinâmico, dividido em duas partes. 

A primeira é referente aos assuntos da capa e aos destaques da edição, 

como ensaios fotográficos e reportagens especiais, citados com título e 

chamada. Na segunda parte, aparecem as seções fixas da revista, às 

vezes, complementadas por imagens. A Elle é dividida em 10 editorias, 

que nem sempre correspondem às indicações do sumário, pois estas 

trazem as subdivisões dessas editorias. As seções se intercalam entre si, 

por exemplo, no meio da Elle Fashion, estão a Elle Beleza e a Elle Mix  

 

 

No ano de 2014, o destaque da capa foram os grandes nomes da moda brasileira 

intitulados de “Liga dos Campeões”. Em 2015, a capa espelhada da revista com a hashtag 

#VocêNaCapa induzia seus leitores a se amarem como são, marcando uma nova proposta 

de interação com o público em um cenário marcado pela predominância do digital. Já em 

maio de 2016, mês em que a revista completou 28 anos de circulação no Brasil, sua capa 

foi a modelo sudanesa Alek Wek. O tema da edição foi: “Tendência para tempos difíceis: 

otimismo”. Na revista a entrevista com a modelo e as matérias de destaque aprofundam 

o mundo dos cosmos e a sustentabilidade no ramo da moda, além da tendência genderless 

e o futuro da tecnologia. Nesta edição, a escolha dos temas abre espaço para o jornalismo 

promover a discussão de questões relacionadas a preocupação social e ambiental.  

 

                                                 
7 Conteúdo disponível em http://publiabril.abril.com.br/midia_kits  
8 Fonte: Magtrack Jan-Dez 2011/Magtrack 2009  

 

http://publiabril.abril.com.br/midia_kits
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Metodologia                 
              

 A metodologia de pesquisa adotada foi a análise de conteúdo, “que tem por 

finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação” (BARDIN, 2009, p. 20), o que nos permite realizar um estudo exploratório 

de como o tema “slow fashion” vem sendo tratado pelo jornalismo em uma das principais 

revistas de moda do país – a Elle. A autora divide o desenvolvimento e a aplicação da 

técnica em quatro etapas, sendo elas: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento 

dos resultados; e, por fim, a inferência e a interpretação. Definido o universo a ser 

investigado, foram elencados alguns formatos comunicacionais, com o intuito de definir 

a abordagem do periódico. O corpus de análise compreende publicações impressas e 

online, no período de janeiro à maio de 2016, e que abordaram direta ou indiretamente a 

temática do slow fashion. Nas publicações online, foram escolhidas aquelas localizadas 

na aba Elle, do site M de Mulher, que reúne as revistas voltadas ao público feminino da 

Editora Abril. Para a seleção do material online, foram utilizadas palavras chaves como: 

“slow fashion”, “moda sustentável”, “sustentabilidade”, “fashion revolution”, “consumo 

consciente” e “brechós”. Além disso, criamos com base na exploração do material: o 

jornalístico, o publicitário, o entretenimento, além das plataformas utilizadas para 

publicação.  

No formato jornalístico a “grosso modo, existem três tipos de matérias de moda: 

tendência, serviço e comportamento. A cada uma corresponde um enfoque tanto no texto 

quanto da foto ou ilustração. Entretanto, esses três tipos se misturam” (JOFFILY, 1991, 

p. 95).  Quanto ao fazer publicitário categorizamos aquelas publicações que estavam 

relacionadas às marcas ou lojas, especialmente em colunas sociais, apresentando peças e 

coleções, com a intenção de fazer uma divulgação do produto e não propriamente uma 

crítica (JARDIM; MOREIRA, 2014, p. 12). E, por último, o entretenimento visa 

“explorar a ficção, chamar a atenção e divertir as pessoas. Seria aquele que somente 

diverte, tem humor, atrai o receptor por trazer assuntos mais amenos” (DEJAVITE, 2007, 

p.3) e, no caso das revistas, aparece como forma de lazer e leitura “suave” diante do 

conteúdo jornalístico e informativo.  
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Jornalismo, publicidade ou entretenimento? A construção do slow fashion na revista 

Elle  

 Ao todo foram analisadas 21 publicações da revista Elle Brasil, tanto no impresso 

quanto no online. Algumas exceções marcaram o processo, fugindo o corpus previamente 

estabelecido. Foi o caso do mês de janeiro da revista impressa que não foi utilizado na 

análise por não apresentar nenhum conteúdo relacionado com a temática do slow fashion. 

Já algumas matérias da plataforma online ficaram de fora do corpus por não estarem 

dentro do período determinado, no caso janeiro à maio de 2016 e outras por não estarem 

dentro da aba Elle no site. Ao separar as publicações dentro dos formatos previamente 

mencionados foram identificados na versão impressa: cinco matérias jornalísticas, oito 

inserções publicitárias e nenhum material de entretenimento. Já na plataforma online 

foram: seis matérias jornalísticas, duas inserções publicitárias e nenhum material de 

entretenimento. A partir desta análise notasse uma visível preferência pelo uso do 

jornalismo e da publicidade como formas comunicacionais associadas ao slow fashion. 

Essa preferência sofre alterações quando alterado a plataforma, no que diz respeito a 

formato, espaço e conteúdo utilizado. No entanto, de modo geral, em ambos os casos o 

slow fashion ainda é um tema pouco abordado, muitas vezes nem sendo definido como 

tal. 

Tabela 2:  Distribuição das publicações dentro das categorias elencadas na análise 

Impresso 

Jornalismo Publicidade 

CULT#ATITUDE - Apenas pare. Devagar 

é o novo rápido no trabalho, no lazer e até 

no mundo da moda. 

Especial Acessórios - Plastificada, Eu? 

Depois de mais de uma década as margens 

da moda, bolsas e acessórios de matérias 

sintéticos retornam em tom ecofriendly 

PREVIEW#MODA - Millenials: a 

geração que está redefinindo os hábitos 

de consumo e as marcas que já nasceram 

conectadas com essa nova era 

 

PREVIEW#MODA - Ecofriendly: um 

guia de marcas de moda e beleza 

preocupadas com a sustentabilidade. 

Online 

Iniciativas que mostram como o consumo 

de moda estão mudando 

“Menos lúdica e mais prática” diz Marcelo 

Sommer sobre a Oliveira, sua nova marca. 

 

Moda: Um guia de marcas preocupadas 

com a sustentabilidade para consultar 

sempre  

10 novas marcas preocupadas com a 

sustentabilidade  
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Na revista impressa, o tema slow fashion aparece dentro de editorias específicas da 

publicação: PREVIEW#MODA, Estilo e CULT#ATITUDE. Quando mencionado na 

seção PREVIEW#MODA, a publicação configura o formato publicitário, sem exceções. 

Na grande maioria das vezes em que essa ocorrência foi identificada, o texto elaborado 

contém uma chamada conduzindo o leitor para fora da revista por meio de links que levam 

aba Elle no portal M de Mulher, a fim de promover marcas e gerar o consumo de seus 

produtos. As publicidades que rementem a marcas e produtos slow fashion diferem das 

publicidades da alta costura de marcas como Gucci, Louis Vutton, Prada, entre outras. As 

publicidades do slow fashion recebem um espaço consideravelmente menor, com menos 

uso de fotografias e uma diagramação diferenciada, mais discreta e simples. Além disso, 

aparecem sempre acompanhadas de texto.  

Figura 1: Anúncio publicitário veiculado na seção PREVIEW#MODA da Elle Brasil - fevereiro 

2016  

 

O uso da publicidade é maior na plataforma impressa, comparada a plataforma 

online. No meio online, as publicidades são reunidas no formato de guias de compras, 

com uso de links e gadgets que direcionam para redes sociais, convidando o leitor a 

conhecer mais sobre a marca e ou produto. Apesar disso, novamente recebem menos 

espaço e visibilidade do que as publicidades tradicionais, que são apresentadas em 

banners e vídeos.     
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Figura 2: Guia publicitário de marcas slow fashion no site da Elle Brasil – maio 2016  

 

Quando mencionado na categoria Estilo, o slow fashion aparece dentro de 

matérias jornalísticas, dos tipos serviço e tendência.  Nestes casos, não necessariamente 

são categorizados como slow fashion, porém quando é, o tema é construído de maneira 

bastante aprofundada, com a presença de entrevistas, análise de novas linhas, estilistas e 

tendências conforme elencado por Dillon (2012, p.118).     

 Já na aba CULT#ATITUDE, a publicação tem um caráter informativo e 

extremamente atual, onde muitas vezes acaba apelando para a notícia de moda de 

tendência, induzindo o leitor a incorporar aquele tema em seu dia-a-dia. Também 

observou-se em alguns casos, ocorridos em menor frequência, a construção do tema em 

publicações denominadas ESPECIAIS. No mês de abril de 2016, a pauta da revista foi 

focada em especial “acessórios”, mostrando as últimas novidades do segmento. Já no mês 

de maio de 2016, a edição impressa da Elle dobrou de tamanho e foi apresentada com três 

capas diferentes, em função da comemoração dos 28 anos de sua circulação. O foco da 

edição deu-se no otimismo no mundo da moda, beleza e comportamento.  Neste periódico 

em específico foi identificado a maior número de publicações com o tema slow fashion, 

ocorrência presente também na plataforma online.      

 O uso do entretenimento não foi identificado nas publicações de moda da revista 

Elle dentro do corpus previamente estabelecido e das abordagens que categorizam o 

movimento slow fashion. Todavia, não é descartada a utilização de recursos de 

entretenimento dentro do periódico, seja na plataforma impressa ou online. Dado que as 

revistas, em especial as femininas, na sua origem utilizavam apenas entretenimento como 

forma de expressão, posteriormente tendo incorporado ao jornalismo. “Recorrendo à 
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história, o que se percebe é que o entretenimento (além da educação e do serviço) é uma 

das vocações mais evidentes do jornalismo de revista, a partir de sua própria origem” 

(SCALZO, 2006, p.52). Os resultados das publicações e formatos que fazem referência 

ao movimento slow fashion na revista Elle Brasil, mostraram que jornalismo e a 

publicidade vem sendo utilizados enquanto recursos comunicacionais para promover o 

debate sobre a indústria da moda atual apresentando o consumo consciente de moda como 

uma solução para o problema gerado pela produção desenfreada. Uma vez identificado o 

público que se quer atingir, recurso característico do jornalismo segmentado, diversas 

ferramentas propiciam a utilização da comunicação. Os métodos para atingir o público-

alvo fazem uso de blogs e sites, propagandas, revistas, tv e redes sociais (DILLON, 2012, 

p.92) no qual o jornalismo e a publicidade aparecem como formas comunicacionais. Para 

Jardim e Moreira (2014, p.11) os formatos “passaram a andar de mãos dadas, em busca 

de incentivar o consumo [...] as duas áreas do conhecimento reforçam o desejo por um 

objeto menos por sua utilidade e mais pelo estilo de vida”. A atuação conjunta do 

jornalismo e da publicidade na promoção de moda remete teoria do agendamento ou 

agenda setting, na qual os meios de comunicação pautam os temas presente na vida das 

pessoas e que, posteriormente, serão discutidos por elas. Pena (2005, p.145) apresenta 

três características básicas que definem este fenômeno:  

 
Acumulação – é a capacidade da mídia para criar e manter relevância 

de um tema. Consonância – as semelhanças nos processos produtivos 

de informação tendem a ser mais significativos do que as diferenças. 

Onipresença – o fato de a mídia estar em todos os lugares com o 

consentimento do público, que conhece sua influência. (PENA, 2005, 

p.145)  

 

 
 

 A partir disso, analisando a abordagem da revista Elle, entende-se que a utilização 

do jornalismo e da publicidade reforça a discussão sobre o movimento slow fashion e 

suas segmentações que tem como base os valores da sustentabilidade, ética e 

responsabilidade. “As pessoas têm tendência para incluir ou excluir de seus próprios 

conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. 

É disso que se trata o agendamento” (PENA, 2005, p.144).  Neste sentido a atuação dos 

meios de comunicação junto ao trabalho desenvolvido pelos designers tem como função 

a reeducação do consumidor de moda, que aparecem como alternativa para a crise no 

sistema de moda atual. “A influência da mídia é admitida na medida em que ajuda a 
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estruturar a imagem da realidade social, a longo prazo, a organizar novos elementos 

dessa mesma imagem, a formar opiniões e crenças novas” (ibidem, p.144). Esta 

ocorrência reforça a necessidade da discussão sobre o futuro da indústria de moda e a 

importância do movimento do slow fashion, que passa a ser encarado como um modelo 

viável e não mais como uma tendência, com um fim decretado.  

 

 

Considerações finais  
 

 

A competitividade e a expansão da indústria de moda são sustentadas desde o 

princípio por um fator determinante: a velocidade.  Os sistemas de produção e negócio, 

construídos com base nesta visão, se justificam como alternativas para atender as 

necessidades do consumidor. Com o advento da internet, o acesso a informação e o uso 

da tecnologia, esses modelos de negócios começaram a apresentar sinais de desgaste e 

possível ruptura. Diante deste cenário, cabe a mídia e aos participantes do sistema, em 

todas as suas etapas, a tarefa de discutir e propor soluções visando o futuro da moda.  

Com base nisso os valores como sustentabilidade, ética e responsabilidade frente 

aos trabalhadores, consumidores e ao próprio produto são assuntos de debate que 

configuraram o slow fashion como novo modelo de negócio. Fazendo oposição direta 

ao modelo de mercado vigente no momento, o slow fashion valoriza a produção dos 

designers locais que atuam em pequenos negócios e conseguem ter todo o controle da 

cadeia de produção. Além disso, são utilizadas técnicas manuais de confecção, 

resultando na produção em pequena escala.   

 Parte desta transformação vem do próprio consumidor que, além de desejar um 

bom produto, passa a se preocupar com a maneira a qual este é produzido quando se 

refere a processo de produção, qualidade e procedência do material e elementos do 

design. Dessa forma, vimos os veículos de comunicação, seja através do jornalismo ou 

publicidade, incluindo tal discussão no debate público, visto que se torna um assunto de 

relevância para a sociedade. Na área de moda, a revista Elle Brasil aparece como 

propulsora da crítica e da análise da forma de produção e consumo. Seguindo a premissa 

do agenda setting, a mídia pauta as conversas diárias dos cidadãos, de forma que isso 

advém da dinâmica organizacional das empresas de comunicação, com sua cultura 

própria e critérios de noticiabilidade. 
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Mesmo com os trabalhos de debate e promoção da moda desenvolvidos pela 

revista Elle Brasil, a discussão sobre o futuro da indústria, os princípios éticos, o 

movimento slow fashion e suas vertentes está apenas no começo. Para uma efetiva 

mudança no sistema e na maneira como a sociedade consome e encara os produtos de 

moda, é necessário a continuidade e ampliação da discussão, pesquisa e estratégias que 

garantam de fato um futuro humano e sustentável para a indústria, e o como resultado um 

consumo consciente e responsável.   
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