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 Resumo 
 

 

A internet, atualmente, integra a maior parte do tempo dos indivíduos. Este meio de 

comunicação está alterando as formas de relação da identidade e inferindo diretamente na 

imagem dos usuários. Os blogs são os grandes responsáveis pela influência da moda entre os 

jovens seguidores, entre eles e como objeto deste estudo, podemos citar os blogs Garotas 

estúpidas e Super Vaidosa. Com base nisso, este trabalho tem como objetivo demonstrar como 

os blogs influenciam na criação de padrões estilísticos e comportamentais da sociedade. Para 

tanto, os comentários dos usuários nos blogs e artigos de revistas referentes ao tema foram 

analisados.  Mostrando, evidentemente, a influência dos blogs sobre os usuários, permitindo 

que marcas, tornassem-se padrões de referência para os indivíduos na sociedade. Além disso, o 

aumento de seguidores culminou na profissionalização dos blogueiros e intensificou o 

delineamento da imagem do usuário. 

 

Palavras chave: internet, blog, padrões, influência, profissionalização, identidade. 

 

 

Abstract 

 

The internet currently integrates must of idividual’s time. This kind of comunication is changing 

the forms of identity relation and inferring directly the image of the followers. Blogs are the big 

responsible to influence fashion among young followers, as this study object  we can mention 

the blogs Garotas estúpidas e Super vaidosa. On this basis research, the aim is to demonstrate 

how blogs influence stylistic patterns and social behavior. Therefore, the comments of the 

followers in the blogs as also magazines articles, on the subject, will be analyzed. Showing the 

influence of blogs on followers allowing brands become standards of reference to individuals. 

Furthermore, the avarage of followers culmineted the bloggers professionalization and 

intensified the construction of followers image. 

 

Key words: internet, blog, pattern, influence, professionalization, identity. 
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Introdução 

A criação da internet e das redes sociais promoveu a interação entre indivíduos. A 

popularização das grandes mídias sociais globais, culminou na modificação dos comportamentos 

e das identidades dos usuários. A intensidade com que os meios de comunicação vêm se 

transformando repercute de forma significativa no modo de vida dos indivíduos.  Os blogs de moda 

surgem, então, como uma ferramenta que atrai centenas de seguidores no mundo. Entretanto, o que 

se observa são modas pautadas numa padronização de reprodução. 

Para os blogueiros assumirem relações interpessoais com os seguidores e serem capazes de 

influenciá-los, eles precisam ir além da postagem de fotos bonitas, ou seja, necessitam construir 

uma base sólida que os coloquem e os projetem como verdadeiros entendedores de moda, e assim, 

serem considerados fontes inspiradores e fidedignos ao abordar conteúdos solicitados. A 

popularização dos blogs permitiu que empresas e marcas os requisitassem como endossadores de 

produtos, visto a forma diferenciada e atrativa de apresentar modas à milhões de seguidores. Essa 

brincadeira tornou-se tão séria, que os blogueiros começaram a perceber a importância que estavam 

conquistando no mercado. A partir de então surgiu uma nova carreira e profissionalização como 

blogueiro. 

Entretanto, a fidelização dos blogueiros com as marcas, a fim de alcançar a individualidade 

e o diferencial no mercado, dificultou a avaliação imparcial dos produtos gerando dúvidas quanto 

à sua neutralidade. O objetivo desta monografia, então, é pôr em questão a moda escrita decorrente 

da nova ascensão digital, os blogs. Questões como: estariam, os blogueiros formando padrões 

estilísticos influenciadores, e assim, reduzindo, dentro de um contexto, a capacidade do sujeito de 

vestir-se conforme a própria originalidade? Devem ser respondidas por esse trabalho.  

Os blogueiros estão cada vez mais ganhando espaço e se fazendo presente na constituição 

do mercado da moda. Dessa forma, utilizando o conteúdo descrito nos sítios, selecionaremos 

indicadores relevantes que evidenciam a influência das marcas na abordagem dos blogueiros sobre 

os produtos. A primeira parte do trabalho é destinada a refletir sobre o panorama da moda como 

um tema a ser revisitado sociologicamente, tendo em vista este novo contexto das mídias digitais, 

de que maneira a moda escrita e mostrada a partir dos blogs efetua sobre os sujeitos interferências 

na suas identidades e escolhas e demarcam como fonte de excelência os blogueiros que propagam 

a moda. Em seguida, farei uma apresentação do objeto, os blogs, utilizados como campos empíricos 

a fim de checar como ocorreu a profissionalização. Por fim, para desmitificar o problema do objeto, 
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será demonstrado como os blogueiros influenciam no padrão de consumo de seus seguidores, 

lapidando a ideia de estilo. 

 

Metodologia 

O método de pesquisa delineado no corpo do trabalho tem como caráter teórico e descritivo 

para uma interpretação antropológica acerca os blogs de moda. Como esses blogs determinam o 

modo de ação e consumo das pessoas ao interferir em suas opções. Desse modo, é estabelecido 

vertentes que expliquem como o fenômeno da moda incide profundamente no comportamento dos 

indivíduos, mais do que isso, na própria afabilidade dos blogueiros que direcionam a decisão de 

compra. 

O critério de escolhas restringe-se aos blogs populares de referência Super Vaidosa de 

Camila Coelho e Garotas Estúpidas de Camila Coutinho. Estes são retratados como fonte de 

pesquisa para compreender como o empoderamento do estilo de vida dessas mulheres, e, 

consequentemente, as postagens, estão incitando valores que passam a integralizar os costumes e 

decisões de consumo de suas seguidoras. O desvio da atenção do usuário para a mercadoria de 

interesse, embora seja feito em concordância à preferência particular, é delimitado pelo campo da 

moda. Para o indivíduo ser considerado incluso neste grupo social, o mesmo deve caminhar em 

profunda conformidade com os que tem poder de transcrever e traduzir os conceitos estéticos de 

vestuários e acessórios como tendência a seguir.  

A explicação se aterá aos ícones do subtítulo das postagens como look do dia, para 

evidenciar como, diariamente, as blogueiras se vestem sobre forte presença de bens de luxo. E 

mostrar como é comprometedora a busca por individualidade e requinte. Também será descrito as 

campanhas publicitárias referentes a cada blogueira, das quais culminou a profissionalização. Onde 

a função de divulgação e venda de marcas e produtos, com retorno financeiro considerável, acaba 

por influenciar diretamente nas decisões de compra do consumidor. 

 O resultado da análise será fundamentado pelos comentários, pelos veículos de informação 

secundários, como revistas e outros meios de comunicação. A fim de refletir como a repercussão 

das blogueiras tem ganhado o desprendimento em influenciar as seguidoras, observa-se que estas 

procuram comprar objetos em decorrências do que veem nas redes sociais das influenciadoras 

digitais. Consegue-se visualizar, ainda, que emanam e anseiam necessidades, de forma a transmitir 

um completo bem-estar ao reproduzir os estilos compostos pelas produtoras de conteúdo de moda.  
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1.Um porquê de estudar a moda 

De acordo com Mezabarba (2012), pode-se dizer que o uso do termo moda é, em grande 

parte, uma alusão à roupas e beleza. A vestimenta conta a estória de como as pessoas se veem e 

querem ser vistas. O vestuário é mais do que uma roupa, o que ela transmite são partes constitutivas 

referentes à personalidade do indivíduo (Douglas e Isherwood, 2013). O seguir dessa direção só 

foi observado quando as indumentárias não mais serviam a ideia de proteção ou pelo desgaste, mas 

sim encarregada de propagar um estilo (Mezabarba, 2012).  

Nestes termos, a moda não deixa de ser um fenômeno social, ou melhor, um fator social 

total (MAUSS, 2003), não apenas uma vestimenta. Assim, como Mauss percebeu a religião como 

um fator social para as sociedades “primitivas”, ao ser o centro das ações e práticas dos indivíduos, 

a moda nas sociedades modernas e de mercado abrange todas as outras esferas sociais. O que é 

moda na arte, na culinária e na política, são alguns indicadores que podem interferir na concepção 

dos sujeitos sociais. Por isso, muito mais do que roupas, as blogueiras divulgam um estilo de vida, 

que influencia os seus seguidores a adotar conscientemente algo. Ficam maravilhados pelo estilo 

de vida dessas meninas, que empregam constantemente as últimas tendências, sendo o ponto forte 

delas. 

Como bem-posto por Lipovetsky (2009), a moda é mais do que um veículo para classificar 

classes e posições, é o alicerce encontrado para realizar os desejos do indivíduo frente a sua 

vaidade, salientando sua individualização. Assim, há uma preocupação com a moda do vestuário 

ser um fato significante na modernidade, na medida que o indivíduo almeja sentir-se pertencente a 

um grupo que possa lhe representar.  

Lipovetsky (2009) transcende como moda:  

[...] “a moda aparece antes de tudo como o agente por excelência da 

espiral individualista e da consolidação das sociedades liberais. E é na roupa, 

em especial, que os homens assumem e dão visibilidade à sua individualidade e 

sociabilidade perante o grupo em que se inserem” (LIPOVETSKY, 1989, p.16).  

 

 Nas inferências feitas por Lipovetsky (2009) podemos entender uma mudança dos 

objetos em que se converteu como fonte de valor de excelência social. Ou seja, seguir e adotar o 

que é novo no momento é parte de uma paixão do ocidente, do moderno, onde a moda aparece 

como uma das primeiras manifestações de uma relação social. A alta sociedade arrebatada pela 
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febre das novidades, visto uma vida prestigiosa de poder, intimam e esperam que a moda produza 

novos catalizadores indumentários. A imitação e a distinção movem a mutabilidade da moda.   

Em partes, isso tem muito haver na maneira como a sociedade, no desprendimento do 

renascimento, começou a se configurar. Nesse período, a perda do controle de um estamento sobre 

a moda foi essencial para redefinir os seus padrões, e, que no momento veio a priorizar através da 

aparência e do estilo a construção particular e unitária que resignam e inferem sobre os sujeitos. A 

flexibilidade social, ascendida a partir desse tempo histórico, foi determinante para as mudanças 

comportamentais, pois o interagir foi estendido numa dinâmica que pôs o indivíduo a emergir 

dentro de muitos círculos sociais, desempenhando vários papéis sociais onde o controle parcial da 

personalidade exige que, por conta própria, faça a escolha para a estruturação social do Eu. A 

autonomia levou a uma aceleração de variantes dos estilos em espaços de tempos muito curtos.  

Nesse ponto tornou-se inevitável (Simmel 2008), a transição da moda não mais como 

homogenia e uniformidade, mas sim heterogenia e individualizada. Ou seja, as possibilidades de 

arranjos na vida coletiva, desencadeada pela associação nos diversos aspectos que regem a 

sociedade, foi convertida em estilos de moda de vestuário contrastantes em decorrência da 

mobilidade situacional social em que um indivíduo pode ser inserido e encontra nele códigos de 

roupagem que variam em decorrência de sua localização social, e, dele se espera uma adequação. 

 

 1.1. A construção da identidade no campo da moda  

A intenção de trabalhar com moda partiu de uma necessidade de desejar compreender como 

e por que é dada tanta importância para um mercado em que o tempo todo está ditando o que 

devemos vestir. A partir desta consideração, um produto da vestimenta torna-se perecível com o 

tempo por não ser mais considerado tendência, virando démodé, o que o leva ao rótulo de brega. A 

mudança sazonal dos estilos de vestimentas mantém um interesse constantes dos consumidores 

garantindo sua satisfação e mantendo suas características particulares.  

De acordo com Mezabarba (2012), pode-se dizer que a identidade não é nata, e, sim, 

socialmente construída e, incansavelmente elaborada, em decorrência da transitoriedade contínua 

em que os objetos de moda e as relações com o meio são instruídos, postos para assegurarem 

distanciamentos, e garantir uma individualização (Simmel, 2008). Assim, esta ideia de coletividade 

permite o aumento da sensação de pertencimento ao grupo social almejado. A moda, como uma 

forma de exteriorizar a personalidade sobre o espaço que a circunscreve, acarreta não apenas o 
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aumento do fluxo de vendas das mercadorias, mas a própria construção das identidades dos 

indivíduos. Este processo é constante, frente à chegada de novos objetos, pois os mesmos 

indivíduos almejam se afirmarem para consolidarem sua aceitação social e conseguirem pertencer 

ao estado da moda, principalmente no que tange ao vestuário. 

Atualmente o grande impulsionador da perpetuação dos objetos em moda são os blogs, visto 

que o estilo apresentado pelas blogueiras estimulam o desejo dos seguidores. As blogueiras são, 

hoje, o parâmetro usado como difusor dessa concepção de pertencimento tão arrebatador. Ao 

ganharem proporções e legitimidades significativas no mercado da moda e na mídia digital, elas 

indicam o que é ou não é moda. As leitoras, seguem essas blogueiras através da imitação, pois 

sentem que nesse caminho podem chegar a ser o que elas são e possuir um prestígio de um estilo 

de vida glamoroso. Deste modo, acaba induzindo e seduzindo, quase instantaneamente, os 

seguidores a ficarem deslumbrados pela forma de vida levada por elas. Ao ponto que, o anseio por 

fazer parte desse grupo torna-se primordial para os usuários, visto que as meninas blogueiras são 

responsáveis por direcionar as tendências de moda de forma relevante, que mais tarde culminarão 

em objeto de desejo de várias seguidoras que pretendem se adequar aos passos da moda.  

O comportamento das blogueiras transmite o padrão do indivíduo que está sempre com o 

traje correto e possui grande desenvoltura social, provocando inveja nas grandes massas 

(Lipovetsky 1989; Mezabarba, 2012). Rapidamente, estas buscam simular, em suas indumentárias, 

formas de vestir similar às observadas.  Interpreta-se através de Bourdieu (1983), em Gosto de 

classes e estilo de vidas, como a veneração à estes objetos pode permitir o reconhecimento do estilo 

de vida dessas meninas, sancionando legitimidade e dominação da moda que transcende uma 

hierarquia e registra a cultura destas como asseguradoras de uma assertividade.  

De acordo com Simmel, (2008), os indivíduos sentem a necessidade de reconhecimento 

dentro de uma determinada população, portanto, utilizam como ferramenta a imitação, como uma 

forma de se ligarem a um sentimento de pertencimento. Dessa forma, o seguidor enxerga os blogs 

como uma válvula de escape que o exime de qualquer obrigatoriedade acerca do pensar das 

composições estéticas de uma peça de roupa ou até mesmo de um acessório em decorrência da 

particularidade própria. Os posts funcionam como veículos de informações indutoras de estilo, ou 

seja, as referências de uma decisão tão árdua do pensar como vestir. Assim, já é deixado pré-

determinado as composições ilustrativas de como uma peça tendência deve e pode ser usada e 

abusada. 
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Eximir o seguidor de responsabilidades não o ajuda em tomar as decisões de forma 

independente e objetiva, na verdade só intensifica a ideia de não estar em total controle de sua 

aparência e de como ele realmente é, visto que, sua individualidade está presa numa completa 

estagnação. Ao usufruir da opinião alheia para construir a base de sua identidade o indivíduo 

destitui-se de qualquer originalidade. A liberdade de escolha é garantida, mas esta escolha está 

tangenciada na informação de outrem que determina o que é ou não é tendência. Ou seja, na maioria 

das vezes, a blogueira conduz o indivíduo a uma passividade, na medida que coloca a frente esse 

objeto, e o mesmo vira produto de desejo entre os seguidores.   

Nesse caso, o seguidor é guiado pelo o que as blogueiras representam como influenciadora 

digital, credenciada e respaldada na originalidade. Esta visão é abarcada em função dos inúmeros 

aparecimentos em eventos e propostas de trabalho vinculadas às marcas mais fomentadas e 

cobiçadas no mercado da moda, que são rotuladas como sinal de referência na elegância e na 

destreza do trajar.  

A concepção dada as blogueiras como gestoras e influenciadoras de tendências é estendida 

para além da própria moda. Isso acaba por expressar modos de vida como outra vertente do conceito 

de influenciar. O estilo de vida, então, será considerado o grande diferencial que as colocam no 

topo de um pedestal invejável, devido às suas capacidades de disseminarem uma vida glamorosa 

de viagens para os lugares badalados, de frequentarem a semana de moda em países inspiradores, 

e usufruirem de um conjunto de outras regalias, que são dispostas a elas por possuírem influência 

sobre a decisão dos seguidores. Assim, transcendem no espectador ensejos de acompanhar a maior 

parte da vida dessas blogueiras, com a finalidade de rodear-se com informações sobre sua 

alimentação, localização e produtos de beleza utilizados, como a maquiagem usada com 

frequência, pois estes seriam as modas do momento. 

 É através principalmente das redes do Instagram e Snapchat que as seguidoras fervorosas 

vão complementar diariamente as preposições dos conteúdos postados, pois querem ficar antenadas 

em tudo que é tendência e despertar o mesmo estilo de vida tentador, ou seja, querem assumir a 

vida prestigiosa edificada pela profissionalização da carreira “blogueira”. O que sustenta esta 

inferência é que hoje são ministradas palestras em como ser “blogueira” para que as meninas 

saibam como devem se portar e utilizar bem a imagem para cativar fora das telas futuros 

seguidores/consumidores. (Fantástico, 2017) 
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Enfim, apresentar exponencialmente a sua vida sem pudores e frescuras nas redes sociais e 

nos blogs é uma forma de mostrar que estão abertas a compartilharem com o outro, como se os 

estivessem os chamando para dentro do círculo social interessante e agitado, onde encontram-se as 

dicas mais quentes e em alta. Esse envolvimento, mesmo não sendo pessoal, é intenso, pois o 

seguidor está o tempo todo com ele. Assim, há uma sensibilização entre as partes, em que todas as 

vitórias e problemas das blogueiras serão tomadas como suas. É nesse momento que o seguidor 

passa a ser um fã onde tudo que envolve o seu ícone fashion será acompanhado. 

Estudar os blogs de moda é narrar uma história recorrente do presente de como a moda está 

se inclinando, visto que hoje os maiores percussores e influenciadores se encontram na internet, e 

continuamente estão interferindo na concepção dos sujeitos sociais. 

 

            1.2. A legitimidade das blogueiras 

Cobra (2007) acredita que o poder de legítimo é fundamentado por uma crença geral que 

determina que tal marca tem o direito de impor os ditames da moda. A marca torna-se, então, 

referência de produto e passa a gerir o poder de inferir. O fato das blogueiras optarem por 

determinadas marcas garantem, à esta, o poder de mercado, pois torna-se referência para os 

usuários/seguidores. Dessa maneira, as blogueiras dirigem seus blogs como uma marca, que 

procura se legitimar ao produzir e sustentar uma ideia para o outro, sugerindo uma opinião de valor. 

Quando conseguem atribuir essa concepção, suas ideias são assimiladas pelo leitor que, para se 

atualizarem sobre a moda, podem recorrer seguramente a elas, pois são fontes certificadas de 

originalidade em transmitir tendências.  

As blogueiras são efetivadas por uma primeira etapa de uma teoria cultural do consumo 

elaborado por Isherwood e Douglas (2013). Os autores tratam de um consumo que passa por um 

crivo social. No caso, os blogs são valorizados, consumidos e ofertados a partir do julgamento que 

incide sua importância às pessoas que deles usufruem. São considerados autoridades especialistas 

em tratar de moda, consequentemente, como um ciclo vicioso, quem os consomem regulam o valor 

a ser agregado à uma marca, ou mesmo ao blog. Como bem fomentado pelos dois autores de “O 

mundo dos bens” podemos ver que: 

 

“Os bens são dotados de valor pela concordância dos outros 

consumidores. Eles se reúnem para classificar eventos, mantendo julgamentos 

antigos ou alterando-os. Cada pessoa é uma fonte e um objeto de julgamentos; 
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cada indivíduo está no esquema de classificação cujas discriminações está 

ajudando a estabelecer” (DOUGLAS e ISHERWOOD,2004, p. 121). 

 

 

O monopólio de legitimidade de Bourdieu (1983) em Alta costura e Alta cultura, remete à 

criação de uma alta costura responsável por gerar altos padrões culturais. Esta interpretação será 

adicionada à blogueira como uma necessidade de pertencer à uma cultura em que todos os nomes 

de destaque da moda são reverenciados, por isso tentam construir um gosto com base nas 

mercadorias consideradas de alto padrão de qualidade e poder aquisitivo, para assim, firmar sua 

seriedade.  

Bourdieu (1983) em Gosto de classe e estilo de vida, então, propõe a definição do gosto 

como um prolongamento do habitus, no qual o estilo de vida incidirá nas preferências dos gostos 

e necessidades, influenciando nas escolhas particulares de cada indivíduo. Em face disso, o gosto, 

bem como, o estilo de vida são dois fatores que influenciam e direcionam o arranjo estético das 

roupas expostas pela blogueira. Dessa forma, as preferências delineadas por ela para suprir o estilo 

de vida com objetos luxuosos garantem o prestigio social que anseia em transmitir. Ou seja, o estilo 

de vida encontrado nas blogueiras é parte de um conjunto unitário que caracteriza uma práxis, tendo 

como base o meio social que circundam e indicam determinantes que remete ao modo de atuação 

e ação esperado para a ascensão destas. Recorrer à alta costura é uma tentativa de ascender uma 

imagem, com a qual a solidifique como produtora de conteúdo primária. Para isso, precisam ficar 

atentas e mergulhar aos objetos de luxo que carregam e esteiam toda a originalidade e 

particularidade que tanto almejam. Em resumo, as blogueiras querem ser condutoras de moda 

respeitadas, assim, incorporam sequencias de vestuários e acessórios que percebem estar ganhando 

vigor nos desfiles de moda.  

A eminência individual da grife determina um poder onde se cria uma hierarquia 

constitutiva dentro do campo da moda. Esta liga a representação da alta costura face à alta cultura 

na sociedade (Bourdieu, 1983a).  No caso, para blogueiras, os bens de luxo simbólicos da alta 

costura são uma saída à uniformização de conteúdos disponíveis sobre o assunto e assim, 

retomarem a característica de pessoa unitária e diferenciada. As blogueiras Camila Coelho e Camila 

Coutinho desejam ser cultuadas e procuradas por seus estilos particulares e irreverentes, isso 

porque em decorrência da quantidade de meninas se inserindo na internet, as blogueiras precisam 

se individualizar para serem requisitadas como únicas. 
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A contribuição de Bourdieu (1983a,b) e (2011) quanto ao valor simbólico dos objetos de 

luxo, garante destaque aos usuários que usufruem destes objetos cultuados pelos blogs. A primazia 

depositada aos produtos de luxo, está em conformidade com a imagem representativa da grife, 

projetada naqueles que frequentam estas instâncias. São caracterizadas por pessoas importantes na 

sociedade, possuidoras de nomes conceituados e sedutores. Com isso, essas marcas esteiam-se 

sobre o prestígio social, e consequentemente, se tornam importantes para a moda e integrantes de 

um círculo restrito. O valor simbólico dos produtos disponibilizados pelas grifes resume o que 

Appadurai (2008) reconhece, na mercadoria, como signos que ditam trocas de importância entre 

os consumidores. Os bens de luxo, então fundamentados como uma essencialidade do vestir frente 

à demanda, os deslumbram como espírito que gere a moda de excelência. Nesse contexto, Camila 

Coutinho e Camila Coelho emergem-se nesse ramo fashion como representantes de uma moda 

luxuosa e exclusiva de pessoas com alto padrão social.  

 

2. As blogueiras como o pilar da divulgação de moda 

Como disse anteriormente, a internet foi a nova ferramenta para disseminar o consumo e 

também fomentar as especulações em torno das tendências, além de realizar aquilo que as mídias 

tradicionais e as propagandas não conseguiram, ou seja, estimular o contato entre pessoa e pessoa, 

e, não, marca e produto (Ziromoda, 2015). Isso quer dizer que ouvimos e lemos das blogueiras 

aquilo que um consumidor quer ouvir, ou seja, uma opinião honesta para dizer se um produto vale 

ou não a pena ou, então, como podemos acrescentar aquela peça no nosso guarda-roupa. Dessa 

forma, como trabalhar com moda na atualidade e não mencionar as blogueiras? Como não falar 

delas, influenciadoras digitais que o tempo todo fortalecem o pensamento do sentir-se fashion e o 

“estar na moda”. Mas o que torna essas mulheres especiais, cheias de confiabilidade? Essa é uma 

dúvida que muitos possuem, e, é simples responder. São pessoas normais, como qualquer outra, 

com profissões distintas, mas que encontraram na internet um conforto e um espaço para falar sobre 

algo que as agrada e com o que possuem uma forte conexão.  

Elas deram tão certo e chegaram tão de mansinho com uma despretensiosidade que, hoje, a 

internet se torna pequena para os seus alcances profissionais. Atualmente, são acompanhadas e são 

a inspiração de uma gama de mulheres mundo a fora. A cultura digital foi a ferramenta de mediação 

traduzida pela interatividade que conseguiu sustentar as inquietudes de um consumidor, que está 

sempre à procura de fontes verídicas que contribuam na tomada de suas decisões. As informações 
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disponíveis na internet conseguem, de modo direto, esclarecer alguns levantamentos que estejam 

impedindo um sujeito de comprar. Quanto maior as informações recolhidas, maior será a confiança 

adquirira sobre aquele objeto.  

A escolha por cada uma dessas personagens do mundo da moda faz parte de um 

planejamento de análise, cuja principal intenção é mostrar como a presença da internet e as 

celebridades nela contidas estão cada vez mais presentes no meio de comunicação totalmente 

diferente de sua área de atuação. O fato de conduzirem um canal fundamentado em uma 

acessibilidade, permitindo o contato direto com o público, Youtubers e blogueiras conquistaram, 

com seu carisma, certo empoderamento, do qual proporcionaram todos os holofotes apontados 

individualmente para cada um.  

O alvoroço em torno dessa vertente leva a criação e ascensão de celebridades cibernética, 

chamando a atenção das grandes mídias em geral. A medida que as blogueiras ganham destaques, 

agenciadoras renomadas estabelecem-nas como novas sensações do momento. Dessa forma, tudo 

tocado por elas se torna sucesso, ou seja, transforma-se em moda ou tendência. O que solidifica a 

força das blogueiras, conquistando espaço no mercado da moda. Passando de uma visibilidade 

puramente cibernética para o alcance de grandes telas do meio de interação mais tradicional.  

 

2.1. Apresentação das blogueiras e a representatividade na mídia social  

Os blogs mais acessados, que destacam a moda como assunto de referência, pertencem à 

duas brasileiras e são intitulados Super Vaidosa, da blogueira Camila Coelho e Garotas Estúpidas, 

da blogueira Camila Coutinho. A blogueira e youtuber Camila Coelho é uma mineira, possui 29 

anos de idade e desde seus quatorze anos reside em Boston, Massachusetts (EUA). Iniciou a sua 

carreira como modelo, mas se firmou profissionalmente no universo cibernético com vídeos no 

sítio YouTube sobre tutoriais de maquiagem. Por ter experiência como vendedora profissional na 

sessão da Dior na conceituada loja de departamentos Macy’s, seu fascínio pelo mundo da moda e 

beleza tornaram-se crescentes. Sua trajetória como figura pública se inicia em 2010 no YouTube 

com seu canal intitulado Super Vaidosa. Entretanto, com o incentivo dos inscritos em seu canal, 

em 2011, nasceu o seu blog de moda que recebia o seu próprio nome como título. 

Posto a observar a arte do campo, deparo no acesso a homepage do sítio da Camilla Coelho 

com uma desenvoltura estrutural um pouco confusa, muitas informações sem saber onde 

propriamente os posts se encaixam na temática denominada pela blogueira. Na verdade, os temas 
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encontram-se, na página principal, no canto direito inferior de cada postagem, em letras bem 

pequenas, quase que despercebidas. Mesmos com os empecilhos abordados não podemos 

desdenhar da profissionalidade do perfil do site muito menos inferir negativamente ao empenho da 

blogueira, pois esta se compromete frequentemente em prover conhecimentos. 

 

  

Figura 1- Homepage do blog da Camila Coelho, Super Vaidosa.  Data:13/07/2017. Fonte blog Camila Coelho. 

 

Excluindo a primeira impressão dos conteúdos dos posts da página inicial, a mesma é 

prontamente revertida ao encontramos ícones que remetem a assuntos pontuais que a blogueira se 

propôs a trabalhar. Nesta análise, temos como objetivo apenas o subtópico do blog limitado aos 

looks, uma vez que este é totalmente voltado para as tendências de moda, observamos que o modo 

como a blogueira facilita o contado das leitoras com o universo da moda, influencia diretamente 

na escolha do traje condizentes com as tendências do momento. Contudo, neste mesmo subtópico, 

a maioria dos posts especifica a peça de roupa chave. Existe então a necessidade de, em caso de a 

pessoa gostar das combinações de roupa feitas pela blogueira, clicar e obter assim a informação 

que procura sobre a montagem do look, diferente da Camila Coutinho onde não há essa 

necessidade: todas as informações já estão disponíveis integralmente em seus posts. 
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Figura 2- Looks do dia. Data: 13/07/17. Fonte: Blog Camila Coelho    

 

Com as parcerias entre blogs e blogueiras achamos postagens feitas por outras pessoas sem 

ser a própria Camila Coelho, fato também constatado no Garotas Estúpidas. Esse fato, em 

momento algum, interferiu na integridade do site, uma vez que as leitoras se mantém fiéis e 

continuam a reverenciá-la com respostas de afeto e reconhecimento dos looks apresentados pela 

blogueira. Um fenômeno marcante e um tanto curioso a ser destacado é o fato de que quando uma 

postagem tem algum cunho publicitário, cada blog divulga-o de modo diferente. 

  De modo geral, o feedback dos seguidores é muito positivo, embora a Camila Coelho faça 

menção a roupas e acessórios de algumas marcas de alto valor, inacessíveis a grande maioria. 

Contudo, consegue envolver suas leitoras com pequenas dicas. São esses toques de estilo que as 

leitoras utilizam como inspiração, adequando-os dentro do orçamento condizente a sua realidade, 

e, às vezes, podem fazer de tudo para alcança-lo, transformando-o em um desejo. O blog Super 

Vaidosa obtém sucesso pois emprega um vestuário que remete a um estilo de vida de bom gosto e 

elegância, devido a composições dos looks incluírem peças de marcas haute couture, aliado a 

ambientes de glamour. 

No blog Garotas Estúpidas coordenado por Camila Coutinho, uma recifense de 30 anos, 

formada em design de moda e uma das primeiras blogueiras de moda reconhecida no Brasil. O 

nome do blog, ao ser proferido, pode soar um tanto ofensivo e até causar certa estranheza à primeira 

vista. Porém, utilizando das próprias palavras de Camila Coutinho, serão esclarecidos qualquer 
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confusão e conclusão precipitada acerca do nome. Segundo Coutinho 

(http://www.garotasestupidas.com/):  

"A intenção sempre foi dividir com as amigas as novidades de moda, 

beleza e celebridades, sem ninguém que atrapalhasse dizendo que aquilo era tudo 

bobagem ou futilidade, sabe? É assunto de menininha? Sim! Então deixa a gente 

livre para assumir o tal lado "stupid girl" sem ninguém encher". 

 

A resposta para o Garotas Estúpidas é uma crítica, pois se gostar de moda e beleza fazem 

das meninas ou meninos serem bobos ou tolos, então, estes assumem que são e não ligam para o 

que os outros pensam. Se realmente gostam vão atrás de espaços que possam se sentir confortáveis 

para discutir e procurar sobre o assunto, mergulhando de vez e sem culpa na esfera do 

entretenimento. Ao passo que, gradativamente, em um certo convívio pessoal com esses blogs, 

acabam formando laços com o blogueiro, reconhecendo características dos looks e traços da 

personalidade da blogueira, adotando o que mais se aproxima ao estilo deles. 

 
Figura 3- Homepage da Camila Coutinho, blog Garotas estúpidas. Data: 13/07/2017. Fonte: Blog Garota 

estúpidas. 

 

Em relação ao blog Garotas Estúpidas, percebe-se uma maior organização no layout. As 

informações contidas no título do post são suficientes para determinar onde cada um dos conteúdos 

está enquadrado ao tópico do assunto escolhido. Um outro ponto notável de observação que 

http://www.garotasestupidas.com/
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chamou bastante atenção, ao pôr em comparação esses dois blogs, foi a grande variedade no 

número de temas oferecidos pelo Garotas Estúpidas, ou seja, uma maior gama de subdivisões de 

cenários de interesse da blogueira. 

 Dessa forma, mesmo possuindo tipos diferenciados de abordagens entre os sítios 

eletrônicos, os mesmos prezam por um objetivo comum: a interação com o meio em um ambiente 

descontraído, similar a uma conversa entre amigas, compartilhando dicas e informações. A escolha 

do repertório de conteúdo nada mais é que uma tentativa de atingir um número de leitoras para 

satisfazer os desejos de uma demanda de meninas\meninos sobre assuntos populares.  

O curioso de toda a situação envolvendo a página digital da Camila Coutinho é que, embora 

seja um ambiente mais detalhado em informações, conteúdos e dicas com vários modelos, como 

por exemplo celebridades da mídia e it girls, que ajudam a ilustrar possíveis composições de peças 

tendências e estilos, nos defrontamos com um número bastante inferior de respostas das leitoras. 

Ou seja, a quantidade de comentários encontrados no blog Garotas Estúpidas é menor que a 

quantidade de comentários observados no blog da Camila Coelho.                 

Com tudo, mesmo não havendo tanta incidência de feedback na própria página da internet, 

não significa que o blog da Camila Coutinho apresente consequências negativas. A justificativa 

para tanto, é dada através da existência de outros meios, dentro das inúmeras opções de mídia 

social, em que possa ser apresentado um retorno, de incentivo e elogios referente às montagens do 

vestuário e de estilo. Sobre a circunstância presenciada é necessário analisar profundamente as 

condições que levaram ao ocorrido com o intuito de tirar conclusões legítimas. No entanto, não 

condiz com o objetivo deste trabalho explicar o funcionamento de dados de pesquisa dos usuários. 

O fato é que mesmo as leitoras não esboçassem ou manifestem reações aos quadros de postagem 

não diminui o sucesso conquistado e adquirido. 
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Figura 4- Looks do dia, Camila Coutinho. Data: 13/07/18. Fonte: Blog Camila Coutinho 

 

 

Ambas as blogueiras se encontram numa mesma posição de carreira, possuem um canal no 

YouTube e seus próprios sítios de moda independente. O fato de terem iniciado suas carreiras, 

quando a internet vinha a se tornar, possivelmente, uma opção viável de empreendimento, permitiu 

uma relação interpessoal entre as blogueiras e suas seguidoras, demonstrando uma dedicação 

constante aos veículos de informação por parte das blogueiras, sendo a mesma apreciada por suas 

fãs. Por terem sido as pioneiras nesse meio de comunicação, bem como por possuir uma voracidade 

em informar as tendências da moda, obtiveram certa propriedade e referência nas redes. O mundo 

fashion é um campo de difícil acesso, só aqueles que possuem algum contato no meio, adquirem 

passe livre aos grandes desfiles, percursores de tendências. Assim, as blogueiras são capazes de 

expor novos conceitos e opiniões, aos adoradores de moda\beleza, informando-os com dicas a 
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respeito desse universo de difícil acesso. Permitindo que seus seguidores se sintam importantes e 

inclusos.     

 

2.2. A construção da imagem dos blogs e a notoriedade das blogueiras 

É através da interação na página da internet que se cria os laços de identificação com quem 

lê. É desse relacionamento que os leitores passam a reconhecer e formar seu estilo particular, 

sabendo exatamente onde e a quem recorrer devido ao seu contato com os blogs, montando um 

perfil que permite a interação com seus semelhantes.  

A vasta experiência das blogueiras em relação à composição de estilo conferiu às mesmas 

o título de fashonista legítimas. Esse processo influenciou gradativamente a imagem delas, 

apresentando uma aparência cada vez mais sofisticada e cool. Concomitantemente, imprimiam uma 

nova aparência aos blogs que acompanharam as tendências de cada período e os tornaram a 

personificação de um espaço legítimo de conhecimento do “estar na moda”.      

Consequentemente, os dias somente como apreciadoras e apaixonadas pelo mundo fashion 

estavam contados e estas vieram a se transformar em verdadeiras entendedoras da moda. 

Constantemente por dentro das tendências, em como as celebridades e os grandes ícones da moda 

se vestem, proporcionaram maior desinibição ao manipular a moda. O que acaba refletido na 

qualidade e elegância nos arranjos de seus vestuários, sobre uma intensa presença em associar looks 

à marcas de grife. 

Esse padrão de sites de moda pautados na exibição, mostra algo que vai além de uma 

simples ideia ingênua, da qual estariam apenas a gabar um estilo de vida deslumbrador. Existe algo 

por trás de toda essa ostentação em marcas e roupas caras, algo mais intrínseco do que se vê de 

relance.  

 No percorrer dessa jornada, o reconhecimento veio em razão de exporem e exportarem o 

conceito de transformar a moda em um estilo de vida, que vem com muita força ao vender uma 

tendência sobre este estilo. O mesmo, por sua vez, se estende como objeto de desejos de milhões 

de jovens e adultos. As postagens, mais precisamente, as fotos, criam um clima bastante sedutor e 

encantado que induz o leitor a cobiçar esse estilo para ele mesmo. A influência, então, se 

desenvolveu na oferta de delinear um mundo glamoroso e atraente da moda junto com a capacidade 

de englobar um indivíduo comum em suas atualizações, de maneira que este sinta que pode 

operara-la. Grandes investidores de várias empresas de roupa, maquiagem, acessórios entre outros 
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negócios começam a endossar o mercado dos blogs como portais publicitários ao ver a figura das 

blogueiras como atrativos comerciais em ações de anunciar na internet e subsequentemente na 

televisão para ganhar consumidores promissores. 

Com intenção de tornar compreensível a informação oferecida anteriormente, destaco a 

presença do uso da imagem de ambas as blogueiras em campanhas de cunho publicitário. Nesse 

caso, ressalvo a participação da Camilla Coelho em alguns comercias como o da Colgate, Le 

Postiche, com a presença da atriz da rede de televisão Globo, Juliana Paes, e, também fez parte da 

campanha da Riachuelo na coleção de inverno do ano de 2014, fotografada em Nova York, e 

posteriormente, em uma nova campanha fotografada no Marrocos para a coleção de verão do ano 

de 2015. Recentemente lançou uma coleção própria com a Riachuelo. Em 2017, divulgou que trará 

o seu nome em produtos de beleza da marca francesa Lancôme assinados por ela. 

Numa outra vertente, deparo com a Camila Coutinho como garota propaganda comentando 

sobre a fragrância "Linda" da linha de perfumes da empresa O Boticário. Foi uma das embaixadoras 

da Pantene e Oral-B. Lançou, ainda, uma linha só sua em parceria com a Riachuelo, em novembro 

de 2015. A nível internacional, foi a convite da Jimmy Choo para um editorial feito em Zermatt, 

Suíça. Participou do festival de cinema de Cannes usando vestido de coleções de marcas haute 

coulture. 

Em vista disso, algo em comum entrelaçaram essas duas personalidades da mídia social, 

ambas se tornaram tão notórias que atingiram o ápice do prestígio fashion. Conseguiram ser 

escaladas, dentro de um processo bastante seletivo. Dessa forma, conseguiram ter acesso aos 

privilégios da alta sociedade e, ainda, foram convidadas a participar das fashions weeks nas mais 

diversas localidades do mundo, vestindo as marcas de grife mais conhecidas e famosas que são 

referência de sofisticação.     

A seleção dos clippings (propagandas) reportados anteriormente, retirados das páginas da 

internet de cada blogueira, tornam-se mais aparentes conforme os blogs vão ganhando mais 

visibilidade entre os seguidores. Consequentemente, a imagem das blogueiras passam a ganhar 

destaque nos meios da mídia, com as quais as mesmas transformaram como plataforma de trabalho. 

As várias campanhas adicionadas como exemplo para a pesquisa foram apresentadas para 

comprovar a imponência dessas duas mulheres como profissionais do ramo. Estas começam a 

percebem sua influência digital quando se vem como capa de revistas ou em reportagens em outros 

veículos. 
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Esses, então, foram apenas alguns, dos inúmeros, merchandisings de atuação e participação 

em anúncios de publicidade televisivos feitos, mas que expõem, perfeitamente o despertar do 

interesse em atrair maior atenção, voltado para que as marcas e as blogueiras tornem-se mais 

conhecidas. Assim, revelarem boas personalidades capazes de formar uma relação interpessoal, 

aproximando os consumidores e as marcas. Para conquistar o recém-formado grupo, alocado nas 

proximidades cibernéticas, as blogueiras são utilizadas como forma atrativa para incorporar esses 

novos consumidores, tendo em vista que emergiram desse mesmo veículo de informações com o 

qual essas gerações exploram conhecimento e possuem maior afinidade. 

 

2.3. O funcionamento da persuasão da imagem das blogueiras 

Eis, então, que a audiência e a popularidade do público chamaram a atenção no mundo da 

moda. Existia uma confiabilidade desprendida aos pareceres ofertados pelas influenciadoras 

digitais, pelo poder de construir assertivamente inferências e considerações sobre uma roupa, um 

acessório ou sapatos. Em vista do valor adquirido no mercado da moda, as marcas perceberam que 

a citação nas publicações da internet tinha um feedback de visualização bastante significativo e 

quase que instantânea. Logo, apareceram projetos de parceria desencadeado pela identificação das 

marcas ao estilo disposto e delineados das blogueiras, responsáveis por englobar um público vasto, 

que representam gosto compatível, e seriam mais atraídos, facilmente, pelo produto endossado. 

Trazendo esse conceito para o universo dos blogs, esse mecanismo funciona exatamente da 

seguinte maneira: deixam bem claro e explícito nos posts suas preferências de estilo, como os 

próprios estilos de vida. As empresas e as marcas, sempre ligadas em pessoas de referências nos 

meios de divulgação e informação, procuram sujeitos que sejam capazes de preservar e representar 

os ideais de estilo e valores definidos, semelhantes aos defendidos pela marca. Desta maneira, 

quando houver a compatibilidade entre os requisitos pertinentes da marca com a imagem da 

blogueira, facilitará, por meio de jogadas de marketing, a criação de parcerias.  

Nota-se deste protagonismo, como o suporte publicitário vê como estratégia comercial a 

construção de uma relação entre emissor e receptor de informações da moda\beleza. As marcas, 

utilizam a promoção de “encontrinhos”, a fim de aproximar leitores e blogueiras, porém tudo 

envolta de segundas intenções sobre táticas de marketing. As influenciadoras digitais servem como 

divulgadoras e mediadoras para reunir um número considerável de pessoas. A sua ampla 

capacidade de difundir informação na internet leva as marcas a promoverem encontros como uma 
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forma de proporcionar ao leitor o contato direto dele com a marca, mas sobre o forte pretexto de 

que estão possibilitando o encontro dos seguidores com seus ícones fashion. Na verdade, estão 

semeando um terreno para solidificar e pôr em evidencia suas marcas, permitindo sua competição 

no mercado. Dessa forma, no momento de escolher tal produto, os seguidores lembrarão e 

recorrerão a marcas que lhes propiciaram um momento memorável, bem como já sabem de 

experiencia própria a qualidade que as definem.  

 

3. Profissionalização das blogueiras  

A difusão e o acesso crescente à internet vêm promovendo um grande impacto em todas as 

atividades sociais, como o estudo, formas de lazer e sociabilidades e, muito especialmente, na 

esfera da economia – produção, trabalho e consumo. Estamos cada vez mais conectados e 

interligados pela internet, porque vivemos a maior parte de nosso tempo conectados na rede. 

Em 2015, cerca de 60% dos domicílios brasileiros tinha acesso à internet, 5% a mais que 

no ano anterior, conforme como mostrado pôr uma pesquisa feita entre novembro de 2015 e junho 

de 2016 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), e Núcleo de Informação e Coordenação 

do Ponto BR (NIC.br). (Gomes, 2015) 

Os blogs, criação de páginas diretamente na web, tiverem sua origem no início dos anos 

2000, a partir da criação da interface gráfica. A estruturação dessas páginas vinculadas a temas 

deixavam a critério do usuário escolher aqueles com quem mantinha maior identificação. A eclosão 

só aconteceu pouco antes da internet 2.0 e se deu em um tempo recorde corroborando uma adesão 

cada vez maior do público. 

Concomitantemente ao surgimento das plataformas que permitiam a criação rápida dos 

blogs, outras plataformas surgiram com outros formatos permitindo a postagem de conteúdos 

diversos e uma intensidade maior de interações sociais online. Com isso o espírito investigativo e 

de busca dos consumidores foi ficando está cada vez mais aguçado. É neste contexto que surgem 

as redes sociais que, além dos blogs, permitiam interações em tempo real facilitando a troca e a 

circulação imediata de informações. Não por acaso, as próprias corporações e organizações 

passaram a olhar a internet como um espaço para venda de seus produtos e serviços. Inicialmente, 

as empresas viram o crescimento exponencial das redes como terreno vantajoso para fazerem 

campanhas publicitárias. 
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Entretanto, participar das redes sociais implica um tipo diferente de participação e 

engajamento na qual fazer postagens sobre os mais diferentes assuntos, ao mesmo tempo que são 

formas de compartilhar e fazer circular informações, possuem também um caráter de sociabilidade 

e de interação que se misturam com o lazer, entretenimento, envolvendo afeto e compartilhamento 

da intimidade. Nesse sentido, as redes sociais possuem uma característica envolvente, pois podem 

abarcar muitas coisas ao mesmo tempo para seus usuários, de tal maneira que esses podem sentir 

que estão em um lugar, um ambiente próximo às demais pessoas que também compartilham dele, 

proporcionando a criação de laços que podem ser tão ou mais fortes que os laços da vida real 

(offline). 

Sem dúvida, a criação do YouTube, foi um incentivo a mais para o incremento das 

interações online. Sendo uma plataforma totalmente dedicada à postagem de conteúdos 

audiovisuais. Em pouco tempo ela tornou-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento 

dos blogs e das demais redes sociais, na medida em que progressivamente todo o conteúdo 

depositado no YouTube tornou-se tecnicamente passível de ser postado e compartilhado nas demais 

plataformas e blogs. Assim sendo, não só a interação entre blog e vídeos do YouTube facilitou o 

aprimoramento da comunicação, bem como abriu outras possibilidades de trabalho dentro da 

própria rede. 

Foi da interação em particular, a abertura para compartilhar informações entre leitor e 

blogueiro, que arrebataram os corações e empatia dos indivíduos. As leitoras e seguidoras criaram 

uma espécie de amizade onde o relacionamento é baseado na identificação e confiança. A 

supervalorização dos posts é dada pelo que seria a opinião honesta da experiência vivida e de dicas 

ofertadas pelas figuras icônicas que são referência em buscar moda para si. Acreditam na 

procedência dos produtos e das marcas testados e usados por elas por fazer postagens muito mais 

informativas e concretas que as publicidades de outras mídias, ou seja, relatam detalhes e sugestões 

dos produtos. Se transformaram em verdadeiras fontes respeitadas de conhecimento e assim 

auxiliam o consumidor a tomar sua decisão levando em consideração a opinião delas. Como visto 

por Souza (2015) em seu artigo sobre os blogs em conformidade a linguagem utilizada neles, 

percebemos que:  

“Sua informalidade e proximidade com o leitor faz com que ele prefira os 

blogs aos outros meios. Através dessa proximidade, o leitor passa a confiar na 

opinião da blogueira, ficando mais fácil de aceitar as recomendações de produtos 

que são feitas.” (SOUZA, 2015, p. 13) 
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Bem antes de sua popularização, a maioria das autoras de conteúdo digital haviam 

começado despretensiosamente, como um hobby. O blog era um tipo um de diário online, uma tela 

em branco. Dele poderiam molda-lo a sua perfeição e predileção, ou seja, estava a critério do 

criador o assunto a seguir e dele lançar na rede. A maior parte delas já tinham um carinho e uma 

afinidade muito grande com o tópico moda. A liberdade estendida pela web foi o vetor que permitiu 

transmitirem aquilo que tinham gosto nas suas vidas. Na verdade, elas postavam mais para 

satisfação pessoal. Passar uma sabedoria sua, fruto da concepção própria do seu estilo sobre o que 

escolher para vestir, calçar e ornar a frente das tendências, - com a internet tem um alcance maior 

em entrelaçar indivíduos, vai que de alguma forma pudessem ajudar. Antes não havia nenhuma 

pretensão de retorno físico.  

 

3.1. Um novo veículo ditando moda 

Por muitos anos o mediador entre moda e indivíduo era atribuído às revistas de moda, mas 

estas gradualmente acabaram cedendo espaço à esfera digital, atraindo cada vez mais um número 

maior de expectadores. A abordagem das revistas especializadas se voltava a um tipo de moda que 

não adequava e aguçava a vida cotidiana do sujeito atraído por moda. As roupas são elaboradas 

demais e não prezam as exigências de praticidade que a mulher moderna precisa ter em sua 

habitualidade, já que o mundo moderno é uma correria contra o tempo – o que não desfaz a vaidade 

do querer vestir-se bem. Há uma dificuldade de entender essas modas repletas de luxo e glamour 

inalcançáveis, em razão de não corresponder a realidade do street style do vestir do dia-a-dia. 

As revistas como bem evidenciado por Roland Barth (2009) estimam nas colocações 

gramaticais de sentido e sintaxe das palavras como discurso progressivo para produzir textos de 

moda. A preocupação minuciosa do escrever e pensar moda das revistas gerou uma formalidade 

que desalentam o entusiasmo dos leigos apaixonados pelo assunto ao sentirem-se perdidos num 

amontoado de palavras que pouco expressam e de nada ajudam na construção do seu estilo. A 

interatividade presenteia os interlocutores ao ouvir das experiências de outrem como algo que os 

acobertam de segurança, em que delas posicionam o indivíduo a estabelecer inferências a si mesmo 

e corroboram a implantar um estilo próprio.  

 A explosão da blogesfera foi um fator importante e determinante para uma maior 

acessibilidade à moda. Os interessados no assunto, consumidor de moda, investem ferozmente nas 

informações cedidas pelas blogueiras ao uso diário, pois estas põem a disposição formas passíveis 
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de serem copiadas e orquestradas. Estas, então, ofereceram um tipo de moda acessível e, 

tecnicamente, possível de ser consumida. Além de ajudar o indivíduo a situar a novidade, de modo 

que saibam como apropriar dessas tendências ao seu estilo.  

A dinâmica da internet foi vista como um detalhe favorável ao nicho comercial onde o elo 

entre marca e blogueira poderiam disseminar vantagens - para marca; o lucro da compra e a 

lealdade; e para a blogueira o maior enriquecimento e agregação ao peso de seu nome. Com o 

tempo a diversão foi se desmantelando, e, um ar mais sério foi aderindo as publicações que 

passavam a ser endereçadas e pensadas para o leitor. Ficou tão sério a dinâmica com sites que estas 

vieram a ser profissionalizar, no sentido de transformar o espaço, do prazer em entreter, vistas 

somente como consumidoras, a consumidoras influentes - mudaram o seu papel no mercado - e se 

configuram como profissionais da moda que recomendam e estipulam a afirmação das tendências 

a uma audiência empolgada pelo tema. 

A atividade ministrada pelas blogueiras fez jus a sua reputação. O forte investimento em 

comunicação, em veículos como Facebook, Instagram, Snapchat e Twitter, ao expor um lifestyle, 

as consolidaram o seu estilo próprio, só delas, como marca de sua identificação. A abrangência nas 

redes sócias, inspirou uma enxurrada de mulheres a associarem a sites que seguem um gosto 

parecidos com o seu. Num curto espaço de tempo, um número bastante significativo de seguidoras 

foi aumentando e com ele o valor das publicidades. A popularidade virou dinheiro. 

Ao constatar os proveitos lucrativos que sucederam dos acordos esporádicos já feitos com 

as marcas, viu-se que desprender de maior tempo e dedicação aos frutos mais promissores 

poderiam ser recolhidos. A publicação do blog em si não gera fundos, são os patrocínios que 

garantem esse alcance. Os anunciantes vêm os websites como dispositivos publicitários capazes de 

tocar uma legião de mulheres. As empresas se viram atraídas ao sucesso quantitativo que pode 

arrematar com a internet devido a facilidade de análise em quantas curtidas, comentários e 

compartilhamentos uma postagem pode suscitar e caso haja problemas entre o público sugestões 

podem ser levadas em conta para atingir clientes em potencial. A partir de então começaram a 

mediar as páginas da web como ambiente de trabalho, cujo a gestão do negócio é dada em 

detrimento da venda do espaço por meio de propagandas e postagens, patrocinados por uma marca, 

desde uma foto ou vídeo que falem de uma marca ou produto, assim, é gerado o retorno financeiro 

as autoras- são os chamados publiposts. Existe outra forma de gerar capital para o blog que é através 
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da publicidade (banners) gerenciada por serviços de terceiros, entretanto este não é o foco da 

pesquisa e não faz parte dessa análise. 

A visibilidade desencadeada pelos publipost fizeram crescer em disparada os acordos e 

parcerias fechados entre marcas. Chegou a um ponto que sozinhas não conseguiam mais dar conta 

de manter suas próprias páginas, onde a cobrança de conteúdos novos e a honestidade das postagens 

são exigidas duramente pelos seguidores. A proximidade que a internet incrementou na relação 

entre público e interlocutor foi justamente para dar maior autonomia ao interceptor/leitor que 

rapidamente, e diretamente, manifesta sua insatisfação e dela esperam uma resposta instantânea. 

Qualquer imagem negativa na mídia feri os interesses em futuros acordos. Uma equipe de 

assessores, consultores e editores foram montados a disposição, ao ponto de efetivarem o seu nome 

como marca reconhecida no mercado. Como para manter a qualidade que os seguidores fiéis estão 

acostumados e esperam.  

A sondagem entre empresas/marcas com as influenciadoras digitais é uma mão de duas 

vias. A inciativa de vínculos pode partir dos dois lados. A influenciadora digital é contatada por 

assessorias ou diretamente pela a marca. Ao deparar-se com a força de exercer influência a milhões 

de brasileiros e estrangeiros, o que era tratado como algo pessoal, aos poucos, se transformou num 

negócio rentável. As meninas, então, que iniciavam um hobby, agora iniciam uma carreira. A 

substituição de intenções, da primeira leva de blogueiras, não foi um processo forçado, pelo 

contrário, encaminhou naturalmente a essa direção.  

Os autos contratuais da propaganda de uma marca/produto, ocorrem das seguintes formas: 

o uso da imagem da blogueira vinculada como "embaixadora"; usar o espaço dos sites para 

divulgação, podendo ser escrito ou não por elas; ou um compilado dos dois. É dessa troca que vem 

o capital monetário das personalidades digitais, que asseguram de explicitar o caráter da postagem 

aprovada por elas. Além disso, o relato de experiências verídicas é o pilar que sustenta suas 

mediações com o público. Dados estatísticos concedido pela empresa de análise de trafego online 

(Sysomos) apontaram o Brasil, no ano de 2015, como o quarto país com o maior número de blogs, 

atrás apenas dos Estados Unidos da América, Reino Unido e Japão. No Brasil 50,9% dos blogs são 

guiados por mulheres. Destes, pelo menos 40% retratam de algum modo sobre moda e beleza 

(Lajes, 2016). Em 2017, o Brasil já se encontra como oitavo maior mercado de moda no mundo, 

agregando valor ao vestir-se acompanhando a moda. Moda, esta, que se renova constantemente 

(Freittas, 2017). Com essa movimentação inquietante os seguidores tentam alcança-la, consumindo 
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o considerado tendência no momento. Nesse contexto, a internet torna-se um campo de atuação 

para discussões sobre moda, permitindo acessar informações sobre as inovações desse meio. 

Os números sinalizam uma preferência majoritária empenhada em tratar de temas 

relacionados com a vaidade do trajar. Entretanto, trata-se de um assunto delicado, não somente por 

apresentar características marcantes do consumo não controlado, predispondo ao consumismo 

exacerbado, mas também por ser uma temática que mexe com a identidade e a individualidade da 

pessoa. 

Uma pesquisa recentemente divulgada, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 

revelou que: 

" A internet tem se consolidado como fonte de pesquisa na hora do 

brasileiro ir às compras. De acordo com um estudo realizado pelo Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pelo portal de educação financeira ‘Meu 

Bolso Feliz’, nove em cada dez consumidores brasileiros com acesso à internet 

(90%) assumem o hábito de fazer pesquisas online antes de realizar compras em 

lojas físicas. A pesquisa aponta que o comportamento é frequente em todas as 

faixas etárias, mas surge com mais força entre os indivíduos com idade entre 18 

e 34 anos (93%). [...] De acordo com o levantamento, os produtos 

eletrônicos (75%) são os que mais geram pesquisas na internet antes de se 

efetivar a compra na loja física. Em seguida aparecem os eletrodomésticos 

(58%), calçados (32%), vestuário (29%), livros (26%) e cosméticos e 

perfumes (24%). Os sites que oferecem ferramentas de comparação de 

preços e de características dos produtos são os mais procurados pelos 

internautas (62%) nessas horas, seguidos pelos sites que mensuram o 

índice de reclamação de determinada marca ou produto (54%). O estudo 

indica que os consumidores virtuais também valorizam a troca de 

experiências e estão atentos à opinião técnica de especialistas: sites de e-

commerce (47%), redes sociais (39%) e blogs especializados (36%) 

completam a lista dos mais consultados[...] ". (BRUNO; MIRET, 2015)  

 

A internet, infelizmente, não escapou do ditado popular “Toda história tem dois lados”. A 

influência das blogueiras no meio social e a sua admissão como profissionais acederam um pisque 

alerta. A ética profissional dessas meninas está bem estabelecida? Ou tudo vale por poder e 

dinheiro? É fácil fazer uma publicação publicitária velada, mas estas estariam disposta de arcar 

com as consequências se desmascaradas? Toda a legitimidade estaria em jogo. É a confiança que 

permeia as relações, relação a qual as colocam como fonte atrativa de negócios comerciais e 

sustentam suas vidas. Caso essa relação de confiança seja desfeita, toda credibilidade na marca e 

na blogueira se perdem. Entretanto, a qualidade do produto, avaliado e aprovado pela blogueira, 
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associada à marca, garante que a legitimidade do conteúdo apresentado e ofertado mantenham a 

relação interpessoal entre as blogueiras e suas seguidoras. 

Outra pergunta que sempre permeia os pensamentos dos consumidores de moda, será 

mesmo que essas mulheres realmente usam e aprovam os produtos testados e ofertados? Ou só são 

negócios para cumprir contratos. Apesar de muitas dúvidas e questionamentos as leitoras preferem 

ficar no benefício da dúvida. Até que nada de concreto seja revelado estas permanecem fiéis, 

venerando o modo de vestir e o seu estilo de vida invejável. 

 

3.2. As inferências sobre as marcas utilizadas pelas blogueiras. 

A ascensão no mundo da moda, parece ter ganhado novos caminhos. De acordo com 

Simmel (2008), o indivíduo possui uma necessidade dualística de ser individual e 

concomitantemente pertencer a um grupo. Bourdieu (1983), em Alta costura e Alta cultura, relata 

a busca das classes com o propósito de atingir o padrão social almejado. Em concordância, 

Lipovetsky (2009), remete a uma fragmentação da rigidez tradicional associada às sociedades. Em 

conjunto, esses fatores permitiram a consolidação e perpetuação para um olhar na dialética 

profissional da Camila Coutinho e Camila Coelho. 

Os sítios que expõe peças requintadas chamam a atenção de uma parcela da população que 

se deslumbram pelo glamour que essas apresentações transmitem. Entretanto, a vontade de trajar 

marcas de luxo é pertinente ao valor que os objetos possuem para o consumidor ao acreditar que, 

o gosto e estilo propagados por estes, as colocam em perfeita conformidade com a moda. 

As blogueiras, como exímias comunicadoras, possuem como principal objetivo determinar 

a sua individualidade e sobressair com o reconhecimento do seu blog. O reverenciar à grifes é parte 

de um ingressar na afabilidade sublime, que é despertada e arraigada a esses produtos, e, assim, 

consequentemente, efetiva os websites como um marco de empoderamento da moda. A aparência 

e o cuidado da imagem dessas páginas parte do princípio que esta seria a porta de entrada para o 

mundo mágico, promovido pela haute couture, via expressa para adentrar a indústria da moda 

autentica, onde nasce as tendências. 

As blogueiras conquistaram o mercado a sua volta estampando campanhas de lojas de fast 

fashion, lançaram as próprias linhas de produtos, e, frequentemente, aparecem na televisão como 

em matérias e capas de revistas. Podemos dizer que hoje já estão presente na maior parte da vida 

cotidiana do indivíduo.  
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E agora para onde crescer? As blogueiras almejam o crescimento profissional com grande 

destaque na sociedade. Buscam a individualidade que as torne única no mercado da moda, sendo 

requisitadas pelas suas particularidades. A recorrência por este ensejo é referente ao espírito dual 

oscilante proposto por Simmel (2008), o indivíduo sente necessidade por distinção. Estas estão 

bem difundidas socialmente e, diante um massificado, investem nas carreiras da alta costura porque 

é uma zona que restringe os acessos e as diferenciam das outras profissionais da área. 

No ambiente em imersão da alta costura, a concepção e a imagem projetada pelas marcas 

de grife constroem o forte valor sobre moda (Cobra, 2007). A relevância da marca às blogueiras 

corresponde a capacidade de contribuir a percepção de afastamento tanto idealizada para a 

individualização, assim, se identificam e as utilizam como suporte que as colocará socialmente na 

disposição de um grupo irreverente da moda.  

Bem como proposto por Cobra (2007), as marcas de grife atribuem um estilo de vida ao 

produto. Isto é, um estilo glamoroso e sedutor instituindo às marcas um vetor que proporcione a 

consolidação como profissionais efetivadas e certificadas de validação, para assim, demonstrar aos 

críticos da moda que sabem compor e combinar um vestuário sólido e despojado aos padrões das 

tendências. 

Com as apropriações teóricas rescindidas por Mary Douglas e Baron Isherwood (2013) 

acerca da prática de consumo, na escolha dos bens feita a partir da significância de como uma 

cultura estabelece relações com o objeto. Acrescenta-se à concepção do gosto como reflexo do 

meio social que governam o indivíduo como visto por Bourdieu (1983). A procura na alta costura 

referentes as duas Camila não condizem apenas como ferramenta para amparar necessidades e 

desejos, na verdade não é a mercadoria em si que traz o prazer, e, sim a ideia atribuída socialmente 

a ela. No caso, a consolidação do estilo de vida nos artigos de luxo, é por ensejar distanciamentos, 

visto que a seletividade das lojas de grife ao projetar um modo de vida específico garantirá uma 

particularidade do gosto e da aparência que as individualizem, cultuadas como única para os 

seguidores. 

Em decorrência da movimentação destes objetos de consumo, no intermédio das relações, 

como verificados nas inferências atributivas por Appadurai (2008) percebe-se que a escolha traduz 

os valores demarcados pela demanda. No qual, os regimes de valor estão postos em conformidade 

à relevância dadas pelos sujeitos frente a circulação das mercadorias.  O autor trata o processo de 

atribuir valores aos objetos não apenas como uma demarcação quantitativa. Mas sim, a mercadoria 
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como um agente simbólico, algo que está além dos números, com valores intangíveis que são 

decorrentes de contextos de circulação da troca com aspectos históricos, sociais, culturais e 

políticos, que erguem uma determinada significância frente a cada mercadoria. 

Appadurai (2008), ainda associa os valores de mercadorias às fronteiras culturais de forma 

a classificá-las. Estendendo esse conceito para o mundo da moda, as blogueiras estruturam os blogs 

sobre valores baseados na trajetória cultural de um grupo que fomentou o compartilhamento de 

mercadorias de alta costura. Ou seja, essa supremacia de ordem dominante do mundo da moda fez 

instituir uma reputação onde o traje da elite social seria fixado como o determinante de qualidade 

e refinamento, quando alcançada é sinal de estar conquistando notoriedade. 

Reproduzir a imagem dos "dominantes" da moda comprova como foi internalizado uma 

vontade de constituir e alcançar o poder simbólico das mercadorias, uma vez que despertaram um 

estilo de vida do bom gosto. Como destacado por Lars Svendsen (2010) ao exprimir uma identidade 

diferenciada somente as grandes marcas seriam capazes de proporcionar essa experiência. 

No mundo da alta costura não se compra unicamente uma mercadoria, e, sim um Chanel, 

um Dior, ou seja, a marca. A satisfação está no consumir o simbólico. O financiamento imagético 

esteia a vontade do encontrar-se a frente do prestígio dos grandes desfiles de moda da alta costura, 

incitadores de tendências. Dessa forma, as blogueiras acabam entrando num jogo de disputas, por 

assim, querer atingir um patamar de respeitabilidade social designado a elite do mundo fashion, 

constituído por estilistas, divulgadores e primeiros usuários para também serem consideradas como 

pronunciadores de tendências.  

O que nos leva a concluir de que adquirir determinado produto não tem somente por uma 

funcionalidade, mas pelo o significado social que é inserido em seu exterior e interior. As marcas, 

para Cobra (2007), no setor da moda proporcionam uma imagem de qualidade e status e ultrapassa 

os limites específicos dos atributos físicos do produto  

  

3.3. Seguindo as tendências.  

A composição de um look feito pela blogueiras, como a aceitação deste, carrega uma ideia 

ingênua da escolha ao próprio gosto. Bourdieu (1983, b) relata que o gosto não é passível de 

autonomia do indivíduo, sendo uma percepção um tanto ilusória. Assim posto, existem 

demarcadores e condicionadores sociais inclinando pareceres que direcionam as decisões. A moda 

converte a liberdade de decisão e intercala padrões de vestuários e de beleza, arquitetadas no 
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interior de cada membro. Logo, são constituidoras de um habitus que posiciona um valor estético 

certo da moda a cada momento. Apesar dos limites patenteados, a liberdade de consumo continua 

inerente ao indivíduo. Como Douglas e Isherwood (2013) descrevem no Mundo dos bens, ainda 

que não existe uma obrigatoriedade na compra.  

Então, por que há uma necessidade de acompanhar as conformidades resignadas por ela? 

Bem, as mercadorias de moda são mais que valores simbólicos e econômicos. O consumo, segundo 

Douglas e Isherwood (2013), diz muito sobre uma pessoa, quem ela é, o estilo que leva, ou seja, a 

roupa construí uma identidade que será exposto e determinante, que traduz a personalidade de uma 

pessoa. Simmel (2008) adiciona à ideia transcendida pela moda e projeta uma identidade do eu 

como fruto das relações intersociais. Deste modo, entende-se pelos três autores, que o consumo, a 

roupa como parte deste, é uma comunicação visual que descreve um perfil. Ou seja, o ser humano 

precisa se expressar de alguma maneira, e nada mais visível e direto do que mostrar suas percepções 

de vida e da sociedade que vivem, de quem são e como se portam sobre ela. Essa será a imagem e 

a porta de entrada que ajudará a pôr o indivíduo e seus ideais em evidencia. Em outras palavras, a 

moda é uma forma de exprimir e indicar a ocupação, posição social e sexual de um determinado 

grupo. 

Douglas e Isherwood (2013) sugerem usar os bens, não como uma ideia midiática 

necessária a exibição competitiva, mas que estes seriam necessários para dar visibilidade e 

estabilidade as categorias da cultura. Quer dizer, o ato de consumir faz com que indivíduo, com 

experiências de vida semelhante, e, consequentemente, habitus parecidos, com gostos e estilo de 

vida próximos, interajam e se associem estabelecendo relações. 

Em contrapartida, nessa mesma situação, o que encontramos são indivíduos, 

conscientemente ou inconscientemente, sujeitos a uma pressão do meio fashion, que interferem nas 

suas escolhas. Levando os interlocutores da moda limitar as peças de tendências das quais podemos 

optar.   

Ao longo do trabalho, consequentemente o caminho percorrido pela moda, percebemos 

como um grupo influente por sua condição favorável no meio social demarcaram seus estilos como 

parâmetro para "estar na moda". Mesmo tendo a livre escolha do que vestir e usar, criam-se 

imagens de sujeitos influentes, sobre o qual determinam padrões do que é estar e andar na moda. 

Claro que existem exceções, pessoas consumindo bens fora do centro de tendências, mas sempre 

serão taxados como excêntricas, que fogem dessa panelinha, os démodés, ou, fora-de-moda. 
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A associação entre os indivíduos favorece ambos os lados. Porém, não necessariamente 

ganham igualmente, nem compartilham igualmente o custo que fornece os benefícios. (Blau, 1964, 

Douglas e Isherwood, 2004, pg. 107). Por intermédio da teoria social de Blau, a maioria dos 

prazeres do indivíduo é em função da vida social. Entretanto, nem todos que aderem à moda do 

vestuário, conseguem contemplar a moda em plenitude.  Nem sempre um grupo poderá alcançar 

as mercadorias, o estilo de vida que delas é almejado. Mas esses continuam se associando nesse 

campo, porque permite que não sejam totalmente excluídos por não seguir uma tendência. O 

interessado na moda, para sentir-se pertencente, necessidade inerente ao ser humano como visto 

em Filosofia da moda, fará de tudo para adentrar aos padrões de grupos em destaque, para mostrar 

que são esforçadas e comprometidas. Assim, seguem imitando os padrões estético de um grupinho 

em constante ascendimento demostrando uma subversão de estilos cada vez mais sem 

personalidade.  

Como dissertado por Anne Hollander (1978) em Seeing through chothes as pessoas copiam 

a maneira de vestir daqueles que admiram e combinam com aquilo que lhes agrada, assim, 

escolhem o que irão vestir e como querem se apresentar para o mundo e, como desejam se 

assemelhar. Com isso, existe um ato de mimicry desencadeado em pleno fashionismo.  

 

Considerações finais 

 Os blogs de moda assumiram uma posição privilegiada na forma de no desprendimento 

comunicar e informar tendências. Um público cada vez mais vasto começou a recorrer às páginas 

de internet, relacionadas ao assunto, como referência de conteúdo. A popularidade das criadoras 

dos sites, as blogueiras, defrontaram-se com um sucesso inesperado, para quem tinha começado 

sem qualquer intencionalidade.  

A interação com o seguidor foi grande, e, por conta dela foram sendo levadas a decidiram 

transformarem pantear o hobby em carreira. O problema da transferência de posicionamento da 

interpretação oferecida inicialmente com o site, de render boas dicas, se transformou numa 

completa dúvida se a opinião é mesmo da blogueira. Estas pensaram mais na individualidade do 

que na coletividade como influenciadora. Trabalhar com a profissionalização dessas meninas 

mostra como reproduzem o que a moda legitima como tendências e estilos, desencadeando nas 

pessoas a padronização do trajar o necessário para "estar em moda."  
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O vestuário é extremamente importante antropologicamente, pois externa e conta uma 

história, de como alguém se vê e quer ser visto. O vestuário é mais do que roupa. Transmite uma 

parte constitutiva referente à personalidade do indivíduo, mas ainda, estudar os blogs é narrar uma 

estória recorrente do modo como a moda presente está inclinada, visto que, hoje, os maiores 

precursores e influenciadores estão presentes na internet, e, continuamente interferindo na 

construção da personalidade e identidade, como no consumo do outro. Deve-se, então, olhar no 

contexto e ver que estas estão implicando a um conjunto de seguidores a ideia de um estilo de vida 

ostentado, e acabam destoando a construção da identidade do seguidor visto que a moda é ofertada 

por um grupo que transcendem o que é belo e usável. 

O objetivo do trabalho foi analisar como os blogs correspondem à expectativa do 

comportamento esperado pelas leitoras frente às postagens. Mesmo não tendo o contato direto, 

observa-se como a maioria dos comentários era destinado a reverenciar e elogiar Camila Coelho e 

Camila Coutinho, dizendo que comprariam, estavam loucas para usar e que compraram por causa 

delas, ou como influenciam o estilo delas (Figura 5). Também, foram observados artigos de revista 

e sítios apontando criteriosamente as profissionais da moda digital como detentoras de um poder 

aquisitivo, não só de dinheiro como de seguidores, o que mostrou como são fonte de persuasão no 

consumo dos brasileiros. 

  Figura 5: Comentário 

de uma seguidora, evidenciando o poder de influência. Data:14/07/17. Fonte: Blog Camila Coelho 

 

Conclui-se, em decorrência dos apontamentos levantados anteriormente, como os 

seguidores de moda envolvidos com o universo digital ficam predispostos a conceber inferências 

ao seu estilo e por consequência a própria personalidade. O que parece existir é uma ansiedade de 

expor e consumir aquilo que é referência de um estilo da moda, e acaba-se criando uma ideia de 

estarem comprando a preferência própria. 
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