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Resumo 

A pesquisa propõe um estudo sobre a elaboração das pautas de moda em revistas 
femininas e como isso pode influenciar na construção de uma reportagem, de modo 
que o tema estimulou a leitura da bibliografia e analise das revistas Vogue, Elle, 
Claudia, Glamour e Capricho, de janeiro a junho de 2015. A metodologia adotada 
foi a pesquisa descritiva com as formas de estudos dos tipos: pesquisa bibliográfica 
e pesquisa de campo com técnica de entrevista. Partimos da teoria de newsmaking 
que permite trabalhar com várias técnicas ao mesmo tempo. Neste estudo é 
possível verificar que ainda que os públicos e as propostas das cinco revistas sejam 
diferentes, as pautas de revistas femininas são em sua maioria muito parecidas.  
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Introdução 

 A pauta faz parte de um processo de produção fundamental no contexto 

jornalístico, e o mesmo acontece na produção de conteúdo das revistas 

contemporâneas de moda feminina brasileira. A pauta é nada menos que um 

documento que organiza e “trilha” todas as edições das revistas, incluindo assuntos 

como: temas, textos, fontes, imagens e arte. Por ter uma importância significativa 

no andamento da apuração jornalística , escolhemos este como tema principal para 

esta pesquisa.  

Aprofundamos e acrescentamos mais informações sobre como produzir uma 

pauta, desde a filtragens dos temas até como serão as apurações dos textos e 

imagens, tendo como alvo os estudantes interessados e profissionais iniciantes 
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(porque acreditamos que os mais experientes já têm esse conhecimento) da área 

de jornalismo de moda. 

 Iniciamos este estudo sobre pautas de moda em revistas femininas  

pretendendo contribuir com a formação dos interessados no assunto, sendo eles 

jornalistas ou estudiosos de moda. Pensando nisso, dedicamos a primeira etapa da 

pesquisa, á investigação durante seis meses das revistas Elle, Vogue, Claudia, 

Glamour e Capricho, com a intenção de entender a frequência com que os assuntos 

são pautados e quais são os temas específicos da pauta. Escolhemos revistas com 

grande repercussão entre as leitoras que atingem e com publicos distintos, para 

que assim possam ser observados quais são os critérios de seleção e apuração das 

pautas de moda.  

 Na segunda etapa do estudo - seis últimos meses -, fomos aos locais onde 

ficam as redações em busca de informações, através de entrevistas junto aos 

profissionais colhemos as respostas e analisamos posteriormente e assim coletamos 

dados suficientes para uma análise mais segura. Associada à pesquisa de campo, 

também utilizamos da pesquisa bibliográfica já que muitas informações as quais 

foram utilizadas encontram-se disponíveis por meio de bibliografia específica da 

área. 

 

Metodologia 

 Para dar início ao aprofundamento proposto, usamos como metodologia 

inicial a leitura da bibliografia e analise das revistas durante seis meses. Dando 

sequência, realizamos uma pesquisa de campo, e entrevistamos os profissionais das 

respectivas revistas selecionadas. Para isso, partimos da teoria newsmaking que 

nos permite trabalhar com diferentes técnicas ao mesmo tempo. 

 

Pela concepção do newsmaking, o profissional do jornalismo utiliza 
parâmetros para definir qual fato/notícia é relevante para a sociedade, ou 
seja, critérios que qualificam os acontecimentos para serem inclusos no 
produto informativo, chamados de valores-notícias (MELZ, 2012, p.6). 

 

 Algumas definições foram levantadas para introduzir o tema. Vamos partir 

pela definição da pauta: a pauta é a orientação do repórter para com sua pesquisa, 

por isso se torna necessário estuda-la, já que a mesma é um ponto de partida de 

um trabalho jornalístico. Para Fatima Ali (2009, p.224) “A pauta escrita ajuda 
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também a ordenar os pensamentos”. Já Thaís Mendonça Jorge (2008, p. 40) define 

pauta como: “A relação de assuntos feita pelos editores, coordenadores de editoria 

ou chefes de reportagem, conduz a edição do jornal ou da revista, do radiojornal, 

do telejornal e do jornal eletrônico. Pode assumir os nomes de pré-pauta ou pauta 

prévia”. Especificamente para revistas Nilson Lage complementa: 

 

Em magazines semanais, quinzenais ou mensais, pode haver mais de uma 
reunião de pauta – em cada editoria, com repórteres, e a decisiva, 
congregando os editores de área. Cada editor propõe a sua matéria e a 
revista é concebida como unidade que leva em conta diferentes fatores: 
agressividade, beleza plástica, atualidade, assuntos exclusivos etc. (LAGE, 
2009, p.31). 

 
Teoria e revisões literárias  

O livro de Denise Polini (POLINI, 2007) é como um guia de respostas para 

perguntas frequentes que giram em torno da moda. A primeira delas é a mais 

frequente na analise de livros de história da moda “Desde quando existe moda?”. 

Segundo a autora a moda começou a se desenvolver no final da Idade Média (Século 

XIV) e continua de maneira mais intensa até os dias de hoje (POLINI, 2007, p.16). 

Ainda são explicados os fundamentos do termo moda. 

 

No século XV, a palavra Mode começou a ser utilizada em francês 
(significando basicamente “modo”) tendo se desenvolvido a partir da 
palavra latina Modus, que fazia referencia à media agrária, e mais tarde 
passou a significar também “maneira de se conduzir” (POLINI, 2007, p.17). 

 

O livro explica que vários fatores que ocorreram na Europa na idade média 

fizeram parte de um processo de mudança na forma cultural, de agir e pensar, 

como na época do Renascimento, 

Podemos observar nos livros, que tratam a respeito de moda, que a roupa 

faz parte dela há muito tempo, mas essa não é a única ligação que ela possui com o 

usuário. Além da história social entre o utente e a moda, existem outros inúmeros 

fatores que influenciam na leitura de moda, como a história do vestuário, o fato de 

a roupa estar ligada aos sentidos que ela propaga no meio, a repetição do ciclo de 

criação dos estilistas, as classes e as identidades dos usuários que são expressadas 

por meio da moda, além da ligação da moda e corpo. 

 

Logo no início da leitura do livro de Lars Svendsen (SVENDSEN, 2010), é 
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possível perceber uma junção da moda com a civilização, proporcionando um 

estudo baseado em conceitos filosóficos de diferentes autores. Porém, o autor 

afirma que o assunto é ignorado por muitos filósofos, que acreditam que este é um 

fenômeno leviano para uma disciplina tão profunda. 

Roland Barthes explica o porquê de Svendsen conceituar que a nova moda é 

vista como uma liberdade da antiga, ao dizer: “Cada nova Moda é uma recusa a 

herdar, uma subversão contra a opressão da Moda anterior” (BARTHES apud 

SVENDSEN, 2010, p.31). Segundo o autor, as pessoas se desfazem das antigas em 

busca de novas modas, o que se nota no ciclo das inspirações de designers. “Dado o 

número de desfiles de moda a cada ano, é óbvio que há pouco tempo para 

desenvolver novas ideias. Pareceria mais natural criar variações em torno de modas 

anteriores” (SVENDSEN, 2010, p.32). 

Já o livro de Dinah Bueno (PEZZOLO, 2009) busca abranger os assuntos 

ligados a moda em toda a sua totalidade, em uma perspectiva diferente de 

Svendsen. Primeiramente, a autora busca conceituar moda e dizer como surgiu de 

uma maneira diferente de Laver (1989) ela não explica sobre as necessidades 

físicas humanas, como o frio por exemplo (era paleolítica), a autora apenas cita 

este fato de maneira rápida. 

Pezzolo se concentra na distinção de classes por meio das roupas, algo que 

poderia ser embasado pela teoria de Svendsen quando o autor diz que a moda e o 

consumo estão ligados diretamente com o fato de que as pessoas buscam satisfazer 

seus desejos através de mercadorias e serviços. Cada grupo social tem padrões de 

consumo influenciados por diversos fatores, sejam eles geografia, idade ou status 

financeiro, apesar de a pessoa não estabelecer identidade através dele (SVENDSEN, 

2010, p.128). 

Podemos dizer que a moda passou existir quando o homem se conscientizou 

de que um mundo melhor dependeria, também, da aparência. Indício de 

prosperidade, a moda denotava riqueza e poder e, assim, nos séculos XIII e XIV, aos 

plebeus era proibido se vestir como os nobres (PEZZOLO, 2009, p.11). 

Após os conceitos históricos de moda, a autora escreve sobre o peso da 

etiqueta e a importância de criação de uma marca e como o marketing pode 

manter uma marca em destaque por um determinado tempo. “Conquistado o 

sucesso, a marca é trabalhada para se manter em evidência e projetar-se em novos 
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mercados: trata-se do marketing” (PEZZOLO, 2009, p.62). 

A obra de Marília Scalzo por sua vez, não discute a relação moda e 

sociedade, o livro Jornalismo de revista (SCALZO, 2014) é dividido em nove 

capítulos que destrincham a produção e organização de uma revista.  

A primeira revista do mundo era monotemática, possuía o formato de um 

livro e foi publicada pela primeira vez em 1663 na Alemanha, nomeada Erbauliche 

Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões Mensais). A revista feminina surgiu 

apenas em 1963, na França e possuía um modelo multitemático, ou seja, possuía 

pautas variadas. A pioneira foi nomeada de Mercury Ladies (Mercúrio das Senhoras) 

(SCALZO, 2014, p.22). 

No terceiro capítulo é retratado a histórias das revistas – de um modo em 

geral – no Brasil, as primeiras chegaram ao país em XIX juntamente com a corte 

portuguesa As Variedades ou Ensaios da Literatura, teve sua primeira aparição em 

1812 em Salvador, na Bahia (SCALZO, 2014, p.27). 

Após a sessão histórica, a autora retrata as diferenças da revista para os 

outros meios midiáticos e jornalísticos. “(...) Na absoluta maioria dos casos de 

publicações bem-sucedidas no mercado, existe sempre algum modo, formal ou 

informal, de escutar periodicamente o publico” (SCALZO, 2014, p.39). Scalzo 

justifica as qualidades das revistas de três formas. 

 

Ela é fácil de carregar, de guardar, de colocar em uma estante e colecionar. 
Não suja as mãos como os jornais, cabe na mochila e disfarçada dentro de 
um caderno, na hora da aula. Seu papel e impressão também garantem uma 
qualidade de leitura – do texto e da imagem – invejável (SCALZO, 2014, 
p.39). 
 

A autora ainda destaca as vantagens em relação aos demais meios 

jornalísticos e ao trabalho dos repórteres. 

 

Não dá para imaginar uma revista semanal de informações que se limite a 
apresentar ao leitor, no domingo, um mero resumo do que ele já viu e reviu 
durante a semana. É sempre necessário explorar novos ângulos, buscar 
notícias exclusivas, ajustar o foco para aquilo que se deseja saber, 
conforme o leitor de cada publicação. Nas redações de jornais por exemplo, 
tudo treme. É preciso correr e dar a notícia em cima da hora. Nas revistas, 
a redação não treme. Ou treme bem menos. Se for para falar de terremoto, 
será necessário descobrir o que ninguém sabe sobre ele, explica-lo de forma 
diferente (SCALZO, 2014, p.41). 
 

Após explicar as vantagens e desvantagens das revistas, a autora explica 
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“Como anda o mercado para as revistas” e quais são os fatores relevantes para ser 

um bom jornalista de revista. Ao falar da boa revista, Scalzo aborda explica a 

importância da pauta, do design e do texto. 

O livro explica que é fundamental, para a construção de uma pauta, 

relacioná-la à periodicidade do veículo, afinal, não é de relevância para o leitor 

uma notícia já explorada nos demais meios. A autora ressalta mais uma vez que a 

diferença da revista é que ela precisa mostrar ao leitor algo mais importante do 

que ele já viu, em função de a redação ter um período maior para a elaboração das 

reportagens (SCALZO, 2014, p.65). 

Além da periodicidade, é possível verificar no livro que a diversificação 

também é um fator relevante na elaboração de pautas pois a revista precisa de um 

“equilíbrio” entre as reportagens. 

 

(...) Uma revista especializada em moda, beleza e comportamento, é 
preciso que esses três eixos editoriais sejam devidamente contemplados em 
cada numero, Não funciona dar ênfase, em um mês, à beleza, no outro, a 
moda e, em terceiro, a matérias de comportamento (SCALZO, 2014, p.65). 
 

A linguagem também é um fator fundamental na elaboração de pauta. É 

fundamental conhecer o leitor para definir o público alvo, explica a autora. Para 

ela, o leitor estranharia encontrar uma linguagem que não fosse a de costume nas 

páginas das revistas, “cada revista tem sua “voz” própria, expressa na pauta, na 

linguagem e em seu projeto gráfico” (SCALZO, 2014, p.66). 

A autora Marcia Benetti aborda os conceitos de uma revista como 

atualidades e credibilidades, para a autora, o jornalismo de revista é um discurso e 

uma forma de conhecimento que é: “(...) segmentado por público e por interesse; 

é periódico; é durável e colecionável (...)” (BENETI, 2013, p.55). 

Daisi Vogel aborda o fato de que a revista é um meio atemporal, ela explica 

a relação da imagem com a contemporaneidade. A autora afirma que as revistas 

são responsáveis por uma apresentação de imagens de qual quer tempo. “Toda 

revista propõe, de algum modo, uma reflexão sobre o contemporâneo; nunca uma 

representação do contemporâneo, mas uma apresentação materialmente estável 

de imagens justapostas, do presente e de quaisquer tempos” (VOGEL, 2013, p.17). 

Os organizadores do livro A Revista e seu Jornalismo analisam a importância 

da revista como um meio de comunicação. Além de fazerem uma retomada 
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histórica como nos demais livros, os autores ainda ressaltam como acontece a 

produção de uma revista. A afirmação da teoria dos autores de que a revista deve 

incluir o leitor para o seu processo de feitura, afirma que o resgate que a Claudia, 

a Glamour e a Capricho fazem, está correto. 

 

Uma produção, portanto, que, mesmo envolta por logicas e práticas 
profissionais e materiais reconhece o indivíduo para o qual se dirige 
e, ao mesmo tempo, o convoca a todo momento para o interior de 
seu processo de feitura (TAVARES; SCHWAAB, 2013, p.38). 

 

A autora Marcia Benetti aborda os conceitos de uma revista como 

atualidades e credibilidades, para a autora, o jornalismo de revista é um discurso e 

uma forma de conhecimento que é: “(...) segmentado por público e por interesse; 

é periódico; é durável e colecionável (...)” (BENETI, 2013, p.55). 

 

O desenrolar da pauta 

É possível verificar que as pautas das revistas que foram analisadas durante 

seis meses são, em sua maioria, muito parecidas. Os assuntos são selecionados de 

acordo com os acontecimentos do mês. O fato de a moda ser cíclica também 

retoma modas passadas, e as revistas as reportam como moda vintage, algo muito 

frequente no período em que essas revistas foram estudadas. 

Três das revistas examinadas possuem pautas fixas na área de moda, uma 

vez que são focadas em comportamento. O assunto muda conforme as tendências 

exibidas em passarelas, mas as pautas continuam as mesmas. Por isso, a leitura das 

revistas, e consequentemente das análises, se torna repetitiva, na medida em que 

há pouca variação temática ou de abordagem. 

Essas revistas buscam elaborar pautas que possam interagir com as leitoras. 

As três revistas são Claudia, Glamour e Capricho. Ainda que tenham públicos 

completamente distintos, algumas pautas se repetem quando um acontecimento 

pode interessar aos leitores de modo semelhante. 

É possível verificar que a Capricho é uma revista altamente repetitiva; isso 

acontece uma vez que os assuntos pautados são sempre os mesmos, como 

aconteceu com as capas e o pôster da atriz Isabella Santoni, que esteve presente 

na revista três vezes em um período de seis meses. Assim como Claudia, Capricho 

possui uma seção de moda muito restrita. Ainda que os assuntos de beleza tenham 
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mais páginas, são sempre as mesmas pautas, mudando apenas as cores e os 

produtos utilizados para determinada maquiagem, por exemplo. 

A revista Claudia e Glamour são inspiradas, em sua maioria, nas mulheres 

brasileiras, afinal, essas são seu foco de venda. Uma vez que isso acontece, suas 

capas são sempre modelos, atrizes ou blogueiras que tenham uma boa repercussão 

com a mulher contemporânea. A atriz Angelina Jolie foi exceção para a capa de 

Claudia, como exemplo de uma mulher bem sucedida financeiramente e 

pessoalmente, para as leitoras da revista se inspirarem. 

Uma vez que o público de Claudia é mais velho que o da revista Glamour, a 

capa da Claudia, por sua vez, possui mulheres mais velhas e mais experientes em 

alguma área. 

A Vogue e a Elle, por sua vez, não são responsáveis por criticar os produtos 

em suas páginas, mas sim por demonstrar como usar determinada peça de roupa, 

cor ou tendência. A editora-chefe da página Fashion Forward, Camila Yahn, 

explica: 

Vogue e Elle não fazem críticas com as reportagens. Não cabe às 
revistas como Elle e Vogue criticar. Cabe a elas informar os leitores 
sobre as últimas novidades da moda através de imagens, editoriais, 
dicas, serviços, curiosidades e personagens interessantes (YAHN, 
2015, online). 

 

As duas revistas – Elle e Vogue – analisadas não possuem nenhum tipo de 

pauta focada em comportamento, tornando-se, assim, diferentes de Claudia. Os 

assuntos são basicamente focados em lançamentos e sazonalidades do mundo da 

moda, como o acontecimento de algum desfile de alguma grande marca ou a volta 

de algum nome emblemático, como o de John Galliano. 

Nas imagens apresentadas na pesquisa, é possível observar que Vogue e Elle 

não possuem atrizes em suas capas, apenas modelos. Uma exceção foi aberta 

quando a Rede Globo de Televisão ofereceu para Vogue algumas de suas mais belas 

atrizes e jornalistas para serem fotografadas em homenagem ao aniversário da 

emissora, como Malu Mader, Glória Maria, Angélica, Gloria Pires, Fernanda 

Montenegro, Renata Vasconcellos, Fernanda Lima, Camila Pitanga, Grazi Massafera 

e Paola Oliveira. 

Nota-se facilmente que as pessoas se vestem para garantir uma expressão 

por meio do corpo e roupas até a difusão da moda com o cinema e a imposição do 
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“corpo perfeito” estabelecido pela mídia. Sendo assim, muitos autores acabam 

transmitindo opiniões parecidas a respeito de um determinado assunto. A jornalista 

Camila Yahn repete a tese apresentada pelos autores estudados. 

 
Moda pode ser também o que nos representa, um espelho das nossas 
emoções. Mesmo de maneira inconsciente, nossos desejos e valores 
são expressos através da vestimenta. É arma poderosa de sedução, 
militância, poder, rebeldia ou obediência. Em quantas camisetas 
brancas já não foram estampados desejos de paz? Além da dor, o 
que é associado imediatamente ao luto? (YAHN, 2013, online). 

 

Nas entrevistas e com base na pesquisa bibliográfica, é possível notar que a 

mídia impressa e a digital são distintas, por isso devem interpelar de forma 

adaptada seus públicos, igualmente diversificados. Para determinar uma pauta, 

como vimos nas cinco publicações ao longo do semestre, a linguagem deve ser 

estabelecida para que o texto tenha uma relação pessoal ou impessoal com a 

leitora. 

Na segunda parte da pesquisa, as diretoras de redação ou editoras de moda 

foram entrevistadas, a fim de estabelecer um estudo mais profundo sobre como 

funciona o processo de elaboração de pautas de moda. A investigação percorreu 

desde a busca por informações até a aceitação da pauta para, assim, elaborar uma 

reportagem. 

Assim como a autora Daniela Calanca afirma em sua obra – analisada na 

bibliografia (CALANCA, 2011) –, Chantal Sordi3 explica que a revista ELLE tenta 

antecipar para a leitora tudo o que vem pela frente, de modo que a moda em si 

possa ter uma ligação íntima com a sociedade, já que as pessoas se expressam por 

meio dela. 

A gente acredita que na ELLE nós somos um reflexo do que está 

acontecendo, por exemplo, agora que a gente tem o street style você já determina 

com muito mais facilidade um comportamento, tendência, uma peça ou um hit, 

então a gente tenta trazer isso pra revista porque a nossa leitora é antenada, ela é 

informada (SORDI, 2015, informação verbal). 

Thiago Theodoro4 explica que, ao pensar no público jovem da Capricho, 

                                                
3 Chantal Sordi, Editora de Moda da revista ELLE em entrevista. 
4 Thiago Theodoro, Editor Chefe da revista Capricho em entrevista 
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acredita que o jeito adolescente irá transparecer no modo de se vestir, reforçando 

a teoria da autora de que o ser humano utiliza a vestimenta como uma forma de 

estar em contato com o mundo externo. “Ali você conta um pouco do que você é e 

começa a construir sua identidade. Além de tudo, isso eleva a autoestima da 

menina e ela passa a se sentir bem com ela mesma” (THEODORO, 2015)5. 

O jornalista afirma, ainda, que o projeto da revista “Galera Capricho” 

mostra este fenômeno com nitidez, uma vez que ele é responsável por propagar o 

estilo das leitoras por meio de imagens nas plataformas digitais. 

Também pensando na ligação entre moda e comportamento, Lena Carderari5 

diz não concordar com a teoria do autor Lars Svendsen, para quem o fato de a 

moda ser cíclica dificulta que o ser humano se expresse por meio de sua aparência 

visual, já que a população está tendo uma ideia mais complexa de si mesma, pois 

acredita que o seu “eu” é passageiro. Para a jornalista, o visual é uma forma de 

expressão, uma vez que nada é constante. 

Pensando na relação existente entre moda e sociedade, Daniela Falcão6 

completa a teoria do autor Gilles Lipovetsky ao afirmar que existe uma “ditação da 

moda”, uma vez que as pessoas copiam o modo de vestir umas das outras, mas, 

segundo ela, a Vogue não é responsável por criar um gosto no publico, mas sim por 

apresentá-lo à sociedade. 

 

Eu acho que o que ele fala é verdade, as tendências se 
espalham...Acho que na próxima temporada vai ter isso, muita 
gente usando vestido camisola e lingerie, mas as pessoas usam 
muito do jeito delas. Agente tenta explicar de onde vem, pra que 
cada uma possa usar da maneira que lhe é mais coerente, a mulher 
da Vogue sabe fazer essa escolha, o que ela precisa saber o que tem 
e porque aquilo é daquele jeito, até pra ela ver “olha quero usar 
aquela sandália horrorosa mesmo porque eu gostei do desafio que 
ela esta propondo” ou quando a Miuccia Prada esta colocando o 
jogo que ela fez agora, que é a roupa grossa por baixo, com uma 
camisa transparente por cima, ela pode curtir e achar que quer 
usar, ou achar uma babaquice, mas ela vai comentar na mesa de bar 
com as amigas dela porque ela sabe o que esta acontecendo 
(FALCÃO, 2015).                                                        

Conclusões finais 

Após as análises, percebemos que os conceitos das revistas são muito 

parecidos, a produção sempre tem em mente como manter as leitoras e agregar 

                                                
5 Lena Carderari, Editora Sênior de Moda da revista Claudia, em entrevista 
6 Daniela Falcão, Diretora de Redação da revista Vogue, em entrevista 
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novas. O mês em que ficamos na revista Vogue foi fundamental para entender 

como se estabelece uma linha de produção de reportagem. Ainda que nem todas 

sejam iguais, as redações de revistas femininas têm o mesmo objetivo, ou seja, 

agradar a leitora fixa.    

A produção de uma reportagem acontece a partir do momento em que surge 

uma ideia, seja ela baseada em assuntos sazonais, recorrentes, novidades ou 

atualizações, seja ela descoberta nas redes sociais, por fontes boca a boca, outras 

revistas ou um furo jornalístico. 

A partir do momento em que uma possível pauta é posta em questão, o 

jornalista deve pesquisar sobre o assunto para garantir sua aprovação; deste modo, 

torna-se fundamental escolher uma fonte que traga credibilidade ao assunto, 

pensar qual o impacto que a reportagem causará e como o tema se identifica com 

a linguagem da revista. 

Quando está bem detalhada, a pesquisa é apresentada em uma reunião de 

pauta, para que a diretoria decida se o tema é pertinente com o titulo. Se a pauta 

é aprovada, o jornalista deve começar a apurar informações mais detalhadas e 

imagens para ilustração com fontes oficiais. A construção do layout deve ser feita 

de modo que dialogue com o público-alvo. 

Após a aprovação do layout pela diretoria, o texto deve ser formulado de 

modo que responda à leitora todas as perguntas sobre o assunto de maneira clara, 

objetiva, divertida e com credibilidade. Quando corrigido pela diretora de redação 

e pela editora responsável pela seção, a reportagem é finalmente aprovada e 

publicada, na etapa que é mais conhecida na revista Vogue como o “ok final”. 

A maioria das revistas se define do mesmo modo que Chantal Sordi impôs o 

seu pensamento a respeito de uma revista feminina que aborda assuntos de moda, 

“É um mundo de possibilidades, e um leque de escolhas para que ela defina o que 

quer seguir”. Combinando a análise mensal destas revistas às entrevistas com cada 

profissional, é possível perceber que, hoje, as publicações não impõem modas, 

apenas apresentam-nas às leitoras. 

 

É possível perceber que as imagens inclusas nas revistas têm um vinculo 

íntimo com o assunto das reportagens e as pautas em questão, uma vez que, em 

revistas femininas, a imagem é fundamental para que as leitoras possam visualizar 
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aquilo que estão lendo. 

As pautas são produzidas, em sua maioria, de acordo com as sazonalidades 

de cada estação de um modo singular, para que a leitora sinta interesse no assunto 

e não pense que aquele tema já foi visto em alguma edição anterior ou na 

concorrente em questão. 

Por ter um público mais novo que as demais revistas estudadas, Capricho 

possui um modelo simples: funcionar como um apoio para a adolescente que ainda 

possui dúvidas sobre moda, relacionamentos, comportamentos e beleza. 

De acordo com a diretora de redação da Glamour, Mônica Salgado 7  os 

diretores são alinhados com a posição política da empresa em questão, portanto a 

linguagem de cada revista é sempre minuciosamente pensada e avaliada, para que 

não fuja de um padrão de produção, principalmente os títulos mundiais, como 

ELLE, Vogue e Glamour. 

Revistas como Claudia e Capricho possuem um modo mais direto de se 

relacionar com as leitoras, um modo pessoal que, assim como as demais, não se 

torna responsável por ditar moda, mas sim por fornecer à leitora uma opção de 

roupa que seja viável com o seu guarda-roupa e sua condição financeira. 

A maioria das pautas é selecionada por trazer um assunto novo e de 

interesse da leitora no momento. As que não são “quentes” não são 

necessariamente publicadas no mês em que são apuradas, em função da sua falta 

de instantaneidade. 

As apurações são feitas detalhadas em conjunto com as imagens, para que 

não haja complicações ao publicá-las e para que não fujam ao tema proposto. As 

entrevistas são feitas em sua maioria por telefone, para que não exista um 

distanciamento entre as pessoas que estão conversando, mas também não ocupam 

tempo de uma rotina agitada como a da redação de uma revista. 

Assim como Lipovetsky afirma, acompanhar o novo é fundamental para gerar 

interesse no publico, 

 

 
A novidade tornou-se fonte de valor mundano, marca de excelência 
social; é preciso seguir "o que se faz" de novo e adotar as últimas 

                                                
7 Mônica Salgado, Diretora de Redação da revista Glamour, em entrevista. 
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mudanças do momento: o presente se impôs como o eixo temporal 
que rege uma face superficial mas prestigiosa da vida das elites. 
(LIPOVETSKY, 1989, p. 33 apud VASCONCELOS, 2007). 

 

A migração de Capricho do meio impresso para o digital é um exemplo de 

que acompanhar as novidades das gerações de suas leitoras é fundamental para 

preservá-las. Outra novidade pertinente para destacar é a criação do novo site da 

revista Glamour em janeiro de 2016, para que este “combine” com a sua leitora 

antenada e navegante. 

Por fim, podemos dizer que as revistas e suas pautas são sempre alinhadas 

ao pensamento do público-alvo, sua constante produção sempre tem em mente a 

renovação de um assunto já visto de forma inédita. A moda cíclica é um exemplo 

claro de que a combinação do velho e do novo é sempre mais prazerosa, de modo 

que se torne um flashback vintage. Caso não exista algo novo, é importante 

prender a atenção com algo que já foi visto, sem se tornar repetitivo ou 

redundante. 
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