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RESUMO 

Com o avanço da internet e a popularização das tecnologias digitais ocorreu uma 

reconfiguração dos fluxos comunicacionais e uma consequente mudança na relação entre 

veículos de comunicação, usuários (leitores, telespectadores, ouvintes, entre outros.) e 

anunciantes. Aproveitando-se da popularidade e abrangência das redes sociais, os grandes 

veículos de comunicação também criaram seus perfis nestes canais, estreitando a relação com 

seus leitores e também com seus anunciantes. Dentre essas redes, o Instagram, rede de 

publicação de fotos, vem se destacando, sendo acessado, diariamente, por milhares de 

usuários que acompanham os mais diversos assuntos, dentre eles, a moda. Pretendo discutir 

neste artigo, como as publicações do jornalismo de moda nas redes sociais, especificamente 

no Instagram da revista Vogue Brasil, são permeadas pela publicidade sem identificação da 

mesma.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais. Instagram. Jornalismo de Moda. Publicidade. 

Revista Vogue. 

 

ABSTRACT 

With the advance of internet and the ubiquity of digital tecnologies it occurred a 

reconfiguration of communicational flows and a consequent change in the relationship 

between media vehicles, its users (readers, viewers and others) and advertisers. Taking 

advantage of social media’s popularity and comprehensiveness, major communication 

vehicles also created profiles at those channels, narrowing the relationship between its 

readers as well as with their advertisers. Among these social media networks, Instagram, a 

photo publishing network, stands out,  being accessed daily by thousands of users that follow 

diverse subjects - among them, fashion. I intend to discuss, in this article, how the fashion 

journalism’s posts in social media, specially at Vogue Brazil magazine’s Instagram, are 

permeated by its own unidentified advertising.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Comunicação digital e interações comunicativas. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagens do CEFET-MG; 

fabricia.figueiro@gmail.com 
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Considerações Iniciais 

 

Como um dispositivo importante do sistema de moda, as revistas especializadas 

funcionam como intermediárias entre marcas e consumidores e, através da divulgação de 

tendências e de produtos, influenciam e, em alguns casos, determinam comportamentos de 

consumo de seus leitores. Assim, pode-se considerar que a abordagem dada pelas revistas é 

um dos mecanismos que conferem legitimidade à moda do ponto de vista cultural e 

econômico, já que é uma das responsáveis por estimular o desejo de compra e propagar 

estilos. As marcas mais influentes desfilam e lançam seus produtos, a revista filtra tudo aquilo 

que é lançado e realiza um processo de curadoria, selecionando o que considera mais 

relevante e, posteriormente, apresenta as tendências selecionadas aos seus leitores.  

 

Aliadas ao desenvolvimento das áreas do marketing, publicidade e propaganda – 

cada qual com suas propostas específicas -, as mídias especializaram-se cada vez 

mais em construir mundos perfeitos, possíveis, desejáveis, prováveis, e tantos 

outros nos quais se espelham seus sujeitos destinatários. Todas essas criações estão 

pautadas em estratégias narrativas, discursivas e mesmo nas de textualização que 

geram tais efeitos de sentido de construções de mundo, aos quais subjaz, sempre, 

a de ilusão de que determinado produto, publicizado pelas mídias, é absolutamente 

necessário, desejável, querido, fundamental, imprescindível para seus possíveis 

consumidores. (CASTILHO; MARTINS, 2008, p. 22) 

 

Com a chegada da internet comercial, houve uma reconfiguração dos processos e 

fluxos no mercado da moda, tanto no âmbito econômico, quanto nos sistemas de 

comunicação, transformando o modo de produção e distribuição do conteúdo de moda. 

(HINERASKY, 2010). A partir da leitura das obras de Lipovetsky (1989), Amaral, et&al 

(2007) e Ferreira, Vieira (2007) a Hinerasky (2010), consegue estabelecer uma relação entre 

a moda e a internet: 

A moda e a internet se aproximam pelas particularidades e semelhanças de suas 

dinâmicas: efemeridade, atualização, multiplicidade. Tais características, aliadas à 

velocidade e abrangência da web para criar, distribuir, discutir (e até mesmo 

vender) e, somado ao desenvolvimento da indústria da moda, nos últimos anos, 

resultam num número imenso de veículos online e horas de transmissão, 

programação e milhares de páginas nas mídias tradicionais, na tentativa de 
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acompanhar o processo de cobertura das mídias digitais e (re)organizar a produção 

jornalística do setor. (HINERASKY, 2010, p.3) 

 

De acordo com Caldwell e Zappaterra (2014), passadas as discussões sobre o fim das 

publicações impressas e possíveis substituições pelas digitais, estamos em um novo momento 

em que as publicações jornalísticas fazem parte de um ecossistema híbrido de mídias, 

integrado a redes sociais, campanhas promocionais, eventos presenciais e dispositivos 

móveis. Neste novo contexto, mídias impressas e digitais devem ser trabalhadas de forma 

integrada e desenvolvidas a partir dos novos princípios e fundamentos do design editorial. 

A Revista Vogue Brasil, considerada uma das mais importantes publicações de moda 

e estilo de vida do mundo, reconhecida internacionalmente como uma revista de alto poder 

referencial e de influência, se atualizou diante deste cenário e, atualmente, além da versão 

impressa possui uma versão digital, um site e as redes sociais Instagram, objeto deste artigo, 

Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Snapchat e Deezer. A editora da revista afirma que 

“Numa época de muitos questionamentos sobre o futuro do impresso, Vogue chega aos 42 

anos mais viva do que nunca, nas páginas, nas diversas plataformas digitais, em eventos ao 

vivo, com sua equipe enérgica e talentosa, sem medo de mudanças.” (ROGAR, 2017, p. 47)3 

A revista completou em maio de 2017, 42 anos, o que comprova sua consolidação no 

mercado editorial.  

 

Jornalismo de moda online e hipertextualidade 

 

Com a evolução da internet e a popularização dos dispositivos mobile, houve uma 

necessidade de adaptação e evolução dos veículos de comunicação que, no ambiente de rede, 

passaram a ter acesso à vários recursos tecnológicos (texto, vídeo, áudio, infográficos 

interativos, links, entre outros) em uma mesma plataforma. Para conquistar e manter a nova 

audiência tornou-se necessário explorar com afinco as características principais do web 

jornalismo: a efemeridade da notícia, a interatividade, a multimodalidade, a possibilidade de 

personalização, além da hipertextualidade. 

                                                           
3 ROGAR, Silvia. Editorial. Revista Vogue Brasil. Pág. 47. Edição de Maio de 2017.  
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O termo hipertexto tem seu surgimento em meados dos anos 1960 criado por 

Theodore Nelson para exprimir a ideia de escrita/leitura não linear em um ambiente virtual. 

(CAVALCANTE, 2004). No termo hipertexto, a adoção do “hiper” se deve a noção de 

extensão e generalidade, tal qual o hiperespaço matemático. (NELSON, 1992 apud 

CAVALCANTE, 2004). Levy (1999, p.33), citado pela autora (2004, p. 166) define o 

hipertexto a partir de duas perspectivas: a técnica e a funcional: “(...) tecnicamente, é um 

conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos 

ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos 

serem os hipertextos.” Do ponto de vista funcional, o hipertexto é um tipo de programa para 

a organização de conhecimentos ou dados, visando a aquisição de informações e a 

comunicação.  

De acordo com Cavalcante (2004, p.166), Smith (1994) também compartilha da 

definição acima e outros teóricos como Bolter (1991) e Douglas (1998) “vão conceber o 

hipertexto enquanto um novo espaço de escrita: a escrita eletrônica, possibilitando que a 

ordenação textual se estruture de maneira variada.” O hipertexto será constituído a partir da 

presença e utilização de nós e links que promovem ligações entre blocos informacionais e 

possibilitam que o leitor faça uma leitura não-linear. 

 

“(...) o hipertexto acabaria atribuindo ao leitor um papel similar ao do autor, na 

medida em que caberia grande parte ao leitor em organizar a sequência do que vai 

ler (clicando ou não em palavras-chave, por exemplo, ou seja, indo ou não a um 

outro espaço, e tendo ido, decidir se volta ou não ao texto como o autor o teria 

disposto ou imaginado)”. (POSSENTI, 2002, p.219 apud Cavalcante, 2004, p. 168) 

 

O hipertexto nas revistas de moda potencializam as relações citadas no trecho abaixo, 

pois nos veículos do jornalismo de moda o hipertexto permite que desfiles sejam transmitidos 

nos sites e redes sociais em tempo real, que links dispostos no texto direcionem para 

informações ou páginas sobre a marca ou personalidade divulgada, que usuários interajam 

com a informação através de curtidas e comentários e que a publicidade seja dinâmica, já 

que, através de links, o usuário é direcionado imediatamente para o site ou perfil do 

anunciante. 

As revistas estabelecem relações significativas entre coisas que aparentam ser 

independentes na sua essência; dão-lhes vida social, criando um mundo imaginário 

sobre elas; sensibilizam os participantes para a área da moda em que se inserem; e 

impõem ordem, quer histórica quer esteticamente, num mundo cujos produtos 
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provavelmente passam despercebidos, devido à sua natureza sazonal e quantidade 

potencialmente caótica. (MOERAN, 2013, p.95) 

 

No Instagram, essa realidade não é diferente, já que o usuário pode escolher qual 

caminho percorrer dentro da rede, selecionando ou clicando em hashtags, links e imagens, 

sendo redirecionado para outros perfis de usuários ou outras publicações. 

 

A publicidade online 

 

Para Pinho (2000) há quatro grandes vantagens da publicidade online para os 

anunciantes em relação às mídias tradicionais: a) dirigibilidade (possibilidade de direcionar 

a publicidade para um público/mercado específico); b) acessibilidade (a publicidade on-line 

fica disponível 24 horas por dia); c) flexibilidade (em função da possibilidade do anunciante 

acompanhar o progresso de uma campanha, atualizá-la ou cancelá-la imediatamente); e a d) 

interatividade, vantagem que se sobressaiu das demais, fazendo com que os anunciantes 

valorizassem ainda mais a mídia online. 

A tendência do marketing digital é direcionar a publicidade a fim de transmitir a 

mensagem certa, ao consumidor certo, na hora certa. Na estratégia do marketing de 

relacionamento e conteúdo, através da internet, as marcas buscam criar e manter 

relacionamentos duradouros com seus clientes, através da interação constante e da produção 

de conteúdo personalizado, ao invés de dirigir mensagens a uma massa homogênea de 

indivíduos (TORRES, 2009). Nesse contexto, redes sociais podem ser encaradas como 

excelentes mídias, principalmente quando se trata de um perfil de uma revista renomada 

como a Vogue Brasil, que possui milhões de seguidores ligados por um interesse em comum: 

moda. 

“Nada é igual à publicidade: ao invés da coerção minuciosa, a comunicação; no lugar 

da rigidez regulamentar, a sedução; no lugar do adestramento mecânico, o divertimento 

lúdico”. (LIPOVETSKY, 2009, p.23). Para o autor, a publicidade deve promover os produtos 

e informar os consumidores, mas deve utilizar como estratégia o lazer, o entretenimento, a 

originalidade, o espetáculo, a fantasia, a suspensão das leis do real e do racional, da retirada 

da seriedade da vida. Podemos, mais uma vez, encarar as redes sociais como veículos 
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importantes de divulgação publicitária, já que se enquadram no perfil das estratégias descritas 

pelo autor. 

Sobre a publicidade no ambiente mobile, Hinerasky afirma que: 

É possível elencar os seguintes formatos e abordagens de campanha publicitária ou 

de marketing no ambiente mobile, que tendem a construir ou fortalecer uma 

imagem de marca: a) anúncios patrocinados; b) publicação de conteúdo de imagens 

ou vídeos através da conta oficial ou dos designer/diretores criativos; c) uso do 

serviço de mensagens diretas (Direct messaging) do Instagram; d) produção e 

publicação de videos e/ou webséries; e) parcerias e contratação de influenciadores 

(blogueiros, modelos, músicos, atores, personalidades etc) para divulgação dos 

lançamentos e produtos; f) promoção de hashtags (#) em todas as suas contas. 

(HINERASKI, 2014, p. 6) 

 

No universo da moda, a construção das mensagens pode ir além dos formatos 

tradicionais de outras áreas, pois, segundo o autor, a escolha de produtos e serviços ligados 

a moda estão relacionados à interatividade, integração e aos estímulos sensoriais a que os 

consumidores são submetidos. (CORRÊA, 2010, p.4) 

 

Publieditorial ou publipost 

 

Segundo Torres (2009), o publieditorial, também conhecido como publipost, implica 

na publicação de um artigo pago pelo anunciante, sobre determinado produto ou serviço. 

Prática já exercida por veículos impressos, segundo Bueno (2014), o publieditorial constitui-

se numa mensagem publicitária, portanto paga, que tem a cara de reportagem, matéria 

jornalística. Ele tem como objetivo integrar-se perfeitamente ao veículo em que está inserido, 

de modo a não ser percebido como publicidade e, portanto, agregar a credibilidade que os 

textos jornalísticos (evidentemente, publicados em veículos de prestígio) costumam ter. 

Implicitamente, o publieditorial visa "passar a perna" no leitor que, desavisado, pode 

"comer gato por lebre", ou seja, ver uma matéria onde, na verdade, existe publicidade. 

(BUENO, 2014) 

Através dos publieditoriais, as empresas têm a oportunidade de direcionar a sua 

mensagem para um público específico e selecionado. Desta forma, o veículo se torna um 

mediador, estabelecendo assim uma relação mais próxima entre a marca e o consumidor.  
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O grande problema deste tipo de publicidade é que nem sempre ela é sinalizada, 

assim, o veículo pode acabar transmitindo uma publicidade paga como se fizesse parte do 

seu conteúdo editorial.  

Em relação à legislação, segundo o artigo 28 da seção 6 do Capítulo II "Princípios 

Gerais" do código do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), 

órgão regulamentador da publicidade no Brasil, "o anúncio deve ser claramente distinguido 

como tal, seja qual for a sua forma ou meio de veiculação" (CONAR, s.d.). Ou seja, toda 

publicidade deve ser devidamente identificada, independente do meio. Assim, não identificar 

uma publicação paga, além de antiético, fere os direitos do consumidor. 

 

Redes Sociais: Instagram 

 

A formação de redes sociais é uma prática humana antiga que foi intensificada pela 

internet e pela popularização das tecnologias digitais que propiciaram novas formas de 

interação e socialização. Surge neste contexto, um novo conceito de comunidade, a 

comunidade virtual, "comunidades são redes de laços interpessoais que proporcionam 

sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade social". (WELLMAN, 

2001 apud RECUERO, 2009, p. 1). Mediadas pelos ambientes digitais, as redes sociais 

virtuais podem ser consideradas comunidades virtuais pois conectam pessoas, instituições e 

empresas através de sites, portais e aplicativos. 

Das redes sociais online vieram as redes mobiles, como o Instagram, em formatos de 

aplicativo para dispositivos móveis.  

O Instagram, criado em outubro de 2010, é a rede social online mais utilizada no 

mundo para compartilhar imagens e vídeos e, por este traço, ideal para o mercado 

da moda. Em função da portabilidade e ubiquidade, a plataforma ressignificou o 

uso das câmeras no celular e a tendência mobile no consumo. É estratégica para 

trabalhar com os desejos e aspirações das pessoas e tem se mostrado eficiente na 

criação da(s) identidade(s) visual(is) dos profissionais e empresas. Possui mais de 

150 milhões de usuários, e quase dois terços destes, interagindo e se engajando 

ativamente todos os dias com a plataforma. (HINERASKI, 2014, p. 3) 

 

Através de seus smartphones e tablets, milhares de pessoas acessam, diariamente, 

conteúdos sobre os mais diversos assuntos no Instagram, dentre eles, a moda. Assim, 

aproveitando-se da popularidade e abrangência das redes sociais, os grandes veículos 
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também criaram seus perfis nestes canais, estreitando a relação com seus leitores e, também, 

com seus anunciantes. Houve, então, uma necessidade de adaptação e mudança da 

publicidade também, pois, nesses ambientes, os consumidores só estão interessados nas 

publicidades mais relevantes. As possibilidades de publicidade no Instagram podem ser 

compreendidas a partir do que afirma Hineraski (2014): 

 

Os designers e marcas têm empregado o Instagram para fazer circular de modo 

ainda mais instantâneo as novidades porque já entenderam que é uma ferramenta 

exitosa para se aproximar dos consumidores por lidar com imagens, as quais 

operam com o imaginário e o desejo das pessoas. “Com o Instagram é possível 

separar-se dos atributos físicos do produto e se aproximar mais do marketing de 

'engajamento' (participação), onde temos a possibilidade de colocar a uma marca 

onde quer que esteja, por vinculá-la a sentimentos e ideias de uma forma muito 

poderosa”, explica o criador da comunidade e blog instagramers.com, Gonzalez 

(2011). (HINERASKI, 2014, p. 7) 

 

 

Porém, assim como nas demais mídias sociais, no Instagram, nem sempre é possível 

diferenciar a publicidade dos conteúdos editoriais do veículo, o que trataremos na seção a 

seguir, através da análise do Instagram da Revista Vogue Brasil. 

 

Instagram da revista Vogue Brasil 

 

A Vogue Brasil foi escolhida por ser considerada a mais importante revista de moda 

do país e uma das mais influentes do mundo. A revista se tornou a primordial curadora do 

São Paulo Fashion Week, principal evento de moda do país, sendo também a principal 

referência na divulgação de grandes marcas internacionais de luxo, como Dolce & Gabbana, 

Christian Louboutin, Burberry e British Fashion Council, a seus leitores. Entre seus 

colaboradores, a revista possui nomes relevantes da moda internacional, como os fotógrafos 

Mario Testino, Ellen von Unwerth e Patrick Demarchelier e as tops Gisele Bündchen, Naomi 

Campbell, Alessandra Ambrosio e Kate Moss. De toda a imprensa nacional, a revista Vogue 

Brasil é o é o título com maior presença no Instagram, a revista feminina com maior número 

de seguidores e o veículo que possui a maior audiência brasileira no mercado de luxo. 

Segundo Silvia Rogar, diretora de redação da Revista Vogue Brasil: 

Sempre enxergando longe e mostrando em primeira mão o que está por vir, Vogue 

Brasil é a maior autoridade em moda do País, além de ter estabelecido sua 
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relevância no cenário internacional. Influente, criativa e sofisticada, a publicação 

reúne entre seus colaboradores a tropa de elite da indústria global, entre modelos, 

fotógrafos, stylists e beauty artists. Ao longo dos últimos cinco anos, a marca se 

consolidou como uma plataforma completa, indo muito além do papel: é hoje 

referência nas redes sociais aqui e lá fora, está à frente de iniciativas digitais 

inovadoras e lançou eventos que revolucionaram o mercado brasileiro, como o 

Vogue Fashion’s Night Out e o Veste Rio – tudo isso com a mesma excelência que 

permeia suas páginas. (VOGUE BRASIL, 2017, p. 3) 

 

No mês de outubro de 2017, o Instagram da revista Vogue Brasil, indicava mais de 

33.000 publicações, seguidas por mais de 1,9 milhões de usuários. Como o perfil da revista 

publica, diariamente, várias imagens, torna-se necessária a delimitação do corpus a ser 

analisado, em função da impossibilidade de trabalhar com todo o volume disponível. Para 

definir o recorte, foram escolhidas as 10 primeiras publicações do mês de setembro de 2017. 

O mês de setembro foi escolhido, por ser considerado o mês mais importante para as revistas 

de moda, pois é na edição de setembro que as principais tendências são divulgadas em função 

da mudança de estação e do lançamento de novas coleções ao redor do mundo nos grandes 

eventos de moda. Cabe ressaltar que a escolha desse período não possui uma importância 

metódica, assim, para fins da análise proposta, outras publicações poderiam ter sido 

selecionadas.  

Podemos classificar esta pesquisa como qualitativa, uma vez que não há a 

preocupação em quantificar os fenômenos, mas sim interpretá-los sem a utilização de 

métodos ou técnicas estatísticas.  

 

Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior número 

possível de elementos existentes na realidade estudada. Preocupa-se muito mais 

com o processo do que com o produto. Na análise dos dados coletados, não há 

preocupação em comprovar hipóteses previamente estabelecidas, porém estas não 

eliminam a existência de um quadro teórico que direcione a coleta, a análise e a 

interpretação dos dados. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70) 

 

É importante ressaltar que não se pretende, neste artigo, analisar a interação do perfil 

do Instagram da revista com o público. 

As postagens serão analisadas logo abaixo, em ordem cronológica de publicação, 

conforme identificado nas legendas, a partir de um print das telas que contemplam a primeira 

imagem visível e legenda. 
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Figura 1: 1ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYfKp_Fj2sF/?taken-by=voguebrasil 

 

 A primeira publicação da revista no mês de setembro foi um vídeo (print estático 

acima – versão completa disponível no link), que divulga o aplicativo mobile Prêt-à-

Template, utilizado para a criação de croquis de moda. No vídeo, um croqui de um look da 

marca Apartamento 03, desfilado no São Paulo Fashion Week, é desenvolvido a partir do 

aplicativo. O layout é composto pelo croqui pronto, pela peça real e por uma tela que simula 

o aplicativo sendo utilizado. Na legenda do vídeo, aparecem as hashtags #croquidodia, que 

vincula a publicação a outras já disponibilizadas no mesmo estilo, #voguenospfw e 

#spfwn44, ambas se referindo São Paulo Fashion Week, evento no qual a revista faz a 

cobertura de todos os desfiles e lançamentos. Os links do evento @spfw, da marca 

@apartamento03, do app @pretatemplate, da jornalista que produziu a matéria @nitafd e do 

designer responsável pelo layout @gcamerotti, também fazem parte da legenda, permitindo 

que o seguidor seja direcionado para qualquer um destes perfis. 
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Figura 2: 2ª publicação do mês de setembro da revista Vogue Brasil no Instagram 

 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYfrThkDozx/?taken-by=voguebrasil 

 

Na segunda publicação do mês, aparece uma imagem com três modelos em primeiro 

plano, com um corte um pouco acima do quadril, não identificando os seus rostos, nem o 

look completo, mas possibilitando ver três vestidos estampados. Trata-se da divulgação de 

um evento promovido pela revista Vogue Brasil e em parceria com a revista GQ Brasil, no 

shopping JK Iguatemi. Tanto a revista GQ quanto o shopping foram mencionados a partir do 

link do seu perfil, permitindo que o usuário siga para qualquer um destes perfis. Na legenda 

também aparece o link do fotografo que produziu a imagem e os links dos perfis das marcas 

que participarão do evento, permitindo também o redirecionamento do usuário. Não aparece 

nenhuma hashtag na publicação. 
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Figura 3: 3ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYf2q9FDE6g/?taken-by=voguebrasil 

 

A terceira publicação do mês divulga o lançamento do livro duplo do estilista belga 

Dries Van Noten, em comemoração ao centenário da sua marca, de mesmo nome, nas 

passarelas. A publicação é ilustrada por uma modelo de costas vestindo a marca, contra um 

painel de flores rosa, contrastando com o vestido preto que ela veste. A marca é citada através 

do link do seu perfil @driesvannoten e da hashtag #driesvannoten, permitindo o 

redirecionamento do leitor. A legenda também sugere que o seguidor acesse o site da revista 

Vogue para visualizar uma retrospectiva da marca através de mais de 2 mil imagens. 
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Figura 4: 4ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYf5i94jacV/?taken-by=voguebrasil 

 

A quarta publicação do mês de setembro divulga o lançamento do livro “Gio_Graphy: 

Fun in the Wild World of Fashion” da stylist italiana Giovanna Battaglia. A primeira imagem 

é a capa do livro, seguida por três fotos da stylist. Como o seu perfil não é homônimo e 

poderia não ficar claro de quem se trata, o nome dela aparece seguido do link @bat_gio. O 

texto também contém os links da editora do livro @rizzolibooks e do diretor criativo 

Giovanni Bianco @gb65, permitindo o redirecionamento do leitor para qualquer um destes 

perfis. A legenda também divulga a parceria da stylist com a loja de departamentos Bergdorf 

Goodman, cujo perfil do Instagram também é mencionado, para a criação de uma coleção-

cápsula de camisetas. A única hashtag presente na legenda é #moda.  
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Figura 5: 5ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYgHvx6jU70/?taken-by=voguebrasil 

 

A quinta publicação do mês é a única, entre as 10 selecionadas, que não apresenta 

nenhum produto ou marca. Através de um vídeo que apresenta uma série com nove fotos de 

rostos de modelos, aparentemente, com pouca maquiagem, a publicação divulga uma 

tendência de beleza que foi apresentada no São Paulo Fashion Week, a de deixar as 

sobrancelhas mais naturais. Além da hashtag do evento, aparece o site da revista, no qual 

pode ser encontrada a matéria completa, os links dos perfis das jornalistas que produziram a 

matéria do site e os links dos perfis dos fotógrafos que produziram as fotos, acompanhadas 

das hashtags #beleza e #voguenospfw, hashtag que acompanha todas as postagens da revista 

no Instagram referentes ao evento. Ainda que não mencione marcas, o seguidor pode ser 

direcionado para os perfis dos profissionais citados ou para o perfil do evento. 
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Figura 6: 6ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYgOMPNj0N8/?taken-by=voguebrasil 

 

A sexta postagem do mês de setembro divulga a exposição fotográfica “Here We 

Are” que foi inaugurada pela marca Burberry, mencionada no texto através do link do seu 

perfil @burberry. Na legenda também aparecem os nomes dos curadores da exposição e dos 

fotógrafos selecionados, porém, sem links ou hashtags. No campo da imagem, aparecem 

quatro fotos que, provavelmente, fazem parte da exposição. Neste caso, o leitor pode ser 

direcionado apenas para o perfil da marca divulgada. 
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Figura 7: 7ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYgWA5WDo-s/?taken-by=voguebrasil 

 

 A sétima postagem divulga um workshop realizado pela artista russa Maria 

Kazakova, no qual ela ensinou as técnicas do seu trabalho. O link do perfil da artista não é 

divulgado, mas na legenda aparecem os links dos perfis da sua marca @jahnk0y e da @puma, 

marca que fez uma parceria com a marca da artista no São Paulo Fashion Week. Na primeira 

foto, aparece Kazakova ao lado da repórter de moda citada na legenda @oliviaanicoletti. Na 

foto seguinte aparece um top exemplificando o trabalho da artista. Não consta nenhuma 

hashtag na legenda, ainda assim, o usuário pode ser redirecionado para os perfis das marcas 

e da jornalista. 
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Figura 8: 8ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYgaJEIjPgn/?taken-by=voguebrasil 

 

 A oitava postagem divulga um vídeo (imagem estática acima) da primeira campanha 

publicitária da marca de produtos de beleza Fenty Beauty, citada na legenda através do link 

do perfil @fentybeauty e da hashtag #fentybeauty, que foi lançada uma semana depois. A 

marca pertence a cantora Rihanna, cujo link do perfil também é divulgado: @badgalriri. 

Apesar de não ser homônimo, o perfil da cantora é mundialmente conhecido, especialmente 

pelo público da revista, tornando-se desnecessária a menção do seu nome. Além disso, o 

nome da marca e da cantora aparecem na primeira cena do vídeo sobrepostos a imagem da 

cantora. Os leitores podem ser redirecionados para os perfis da marca, para as publicações 

referentes à marca ou para o perfil da cantora. 
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Figura 9: 9ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYgb1eYDqli/?taken-by=voguebrasil 

 

 A nona postagem do mês divulga a primeira edição do Franca Sozzani Award que 

aconteceu durante o Festival de Cinema de Veneza no mesmo dia da publicação. O prêmio 

foi criado em homenagem à diretora de redação da Vogue Itália Franca Sozzani que morreu 

em dezembro de 2016. Os nomes do prêmio e da diretora aparecem apenas através da hashtag 

#FrancaSozzaniAward. Na imagem, aparece a modelo Isabeli Fontana mencionada na 

legenda através do link do seu perfil @isabelifontana. As marcas do vestido e da sandália 

usados pela modelo são citadas através dos links dos perfis das empresas @albertaferretti e 

@manoloblahnikhq. A hashtag #regram seguida do link @isabelifontana aparece no final da 

legenda, indicando que se trata da republicação de uma postagem da modelo. O seguidor 

pode ser redirecionado para publicações sobre o prêmio, para o perfil da modelo ou para os 

perfis das marcas usadas por ela. 
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Figura 10: 10ª publicação do mês de setembro de 2017 da revista Vogue Brasil no Instagram 

 
Fonte: https://www.instagram.com/p/BYgevgHDnzK/?taken-by=voguebrasil 

 

A décima postagem do mês trata-se de uma sequência da nona, divulgando através 

da imagem e do texto, as celebridades presentes na primeira edição do Franca Sozzani 

Award. Vários nomes são mencionados, mas apenas alguns são citados através do link do 

seu perfil na rede, dentre eles @karolinakurkova, super model internacionalmente conhecida 

e @donatella_versace, diretora artística da marca Versace criada por seu irmão, Gianni 

Versace. No final da postagem, é sugerido ao leitor que acesse o site da revista Vogue para 

saber mais sobre o evento. A única hashtag que aparece é a que se refere ao evento 

#FrancaSozzaniAward, possibilitando o redirecionamento do leitor para as publicações sobre 

a premiação ou para os perfis das celebridades citadas. 

A partir da análise das imagens, legendas, links e hashtags publicados no perfil do 

Instagram da revista Vogue Brasil, foi possível perceber que nenhuma publicação é 

identificada como publicidade. A quinta publicação, que divulga uma tendência de beleza, 

identificada na Figura 5, é a única que não divulga nenhuma marca ou personalidade, 
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incluindo em sua legenda apenas as hashtags do evento São Paulo Fashion Week e os links 

dos perfis das jornalistas que criaram a matéria e dos fotógrafos que produziram as fotos. Em 

todas as demais publicações aparecem hashtags e links que direcionam o seguidor para os 

perfis de marcas, profissionais, empresas e personalidades, possibilitando a interação do 

usuário com estes outros perfis. Assim, apesar de ser considerado um veículo de jornalismo 

de moda, algumas postagens possuem todas as características de um anúncio publicitário, 

mesmo sem identificação. 

 

Considerações finais 

 

A moda reflete estilos de vida, influencia autoestima e imagem profissional das 

pessoas e, no Brasil, movimenta uma indústria que possui um importante papel na economia 

nacional. As redes sociais, em especial o Instagram, possuem, atualmente, um importante 

papel neste mercado e são uma excelente ferramenta de interação entre veículos de 

comunicação, marcas e sociedade.  

Em relação ao Instagram da Revista Vogue, não é possível afirmar se parte do 

conteúdo publicado pode ser considerado como publicitário, ou seja, publieditoriais, uma vez 

que divulga produtos, estimula o desejo ao consumo e direciona o usuário para o perfil da 

marca ou se trata-se apenas de informação jornalística especializada que tem nas marcas e 

personalidades do mundo da moda seu tema principal. É possível perceber, porém, o caráter 

híbrido das publicações que, além da informação editorial de moda, possui também 

características de perfil publicitário. 

Apesar de divulgar o produto e estimular o consumo, a publicidade de moda pode 

passar por uma indicação editorial já que, geralmente, o conteúdo da revista de moda está 

ligado à marcas, personalidades e produtos. Cabe ao veículo, ser coerente com o seu público 

e sua linha editorial para não comprometer sua credibilidade e audiência e, sempre que 

receber alguma remuneração para divulgar um produto ou uma marca, identificar o caráter 

publicitário da publicação. 
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