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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa tem como tema “Os Blogs de Moda como 

ferramenta de Comunicação”. É a representação das mulheres que escrevem os blogs 

de moda e a forma como falam de si.  Para tanto, utilizei quatro blogs escritos por 

sujeitos que, pelas suas “falas”, possibilitam pensar que são mulheres, brasileiras, 

nascidas entre a década de 80 e 90, que mantém os seus blogs atualizados até os dias 

de hoje e que não somente fazem parte da blogosfera da moda, como representam as 

melhores desta classe.  

Em seu conceito mais simples, o blog pode ser concebido como um 

site personalizado, dinâmico, interativo, atualizado, onde se escreve o que se quiser.  

Nesta pesquisa, os quatro blogs analisados foram: “Garotas Estúpidas”, 

“Blog da Thássia”, “Fashionismo” e “Fashion Gazette”. Para tanto, analisei os quatro 

blogs à luz dos autores Gilles Lipovetsky e Wolfgang Fritz Haug e tive como material de 

apoio as teorizações de Michael Foucault. Após a análise teórica e ao analisar as 

imagens e falas das blogueiras, pude apresentar também a profissionalização dessas 

blogueiras, levantando os valores que cobram por seu trabalho, e a criação da 

network de blogs F*Hits.  

 

 

 

Palavras- Chaves: Blogs, Moda, Mulher 
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METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica utilizada nesta investigação baseou-se na 

análise do conteúdo dos blogs de moda e de conteúdo de diversos textos referentes ao 

assunto, artigos, livros e revistas que falam sobre blogs de moda e a representação da 

mulher neste novo ramo profissional. 

Observou-se no transcurso desta pesquisa a escassez de autores da 

área de Moda que tratam o assunto como uma nova tendência de mercado. Por conta 

disso, recorri a teorias correlatas a moda e sobre os blogs como ferramenta de 

comunicação. Pesquisas nesta área são necessárias para a geração de indicadores 

que permitirão uma melhor compreensão das especificidades e da complexidade 

envolvidas nesta questão, que é pra lá de atual.  Neste sentido, faz-se necessário que 

profissionais envolvidos no ramo da moda comecem a escrever mais sobre o tema. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ato de expressar emoções, sentimentos e pensamentos por meio da 

escrita vem desde os primórdios da sociedade civilizada. 

Porém, com o passar dos anos, esse gesto passou por profundas 

transformações. O processo inicial de se fazer os registros usando apenas um caderno 

e uma caneta passou a ser feito por meio das teclas de um computador. E, além disso, 

agora, o que antes era objeto sigiloso, passou a ser de domínio público. O “diário” pode 

ser lido por qualquer pessoa, conhecida ou não do autor, bastando somente que o 

leitor acesse o blog de quem escreve. 

Os blogs são formas contemporâneas de escrita na internet que se 

popularizaram no final da década de 1990. Nestas páginas virtuais, pessoas 

desconhecidas do grande público, ou não, escrevem sobre sua vida pessoal ou áreas 

de interesse, publicam notícias e/ou temas veiculados na imprensa emitindo ou não 

sua opinião, trocam receitas, comentam sobre moda, cinema, viagens... Expressam 

sua cultura, seus estilos de vida, seus saberes.  

Assim como a maior parte do espaço virtual, aos blogs não se aplica a 

mesma censura imposta a outros meios de comunicação como à televisão, ao rádio, às 

revistas e ao jornal, o que permite o autor do blog publicar seus textos, seus 

intermediários, mas contando, certamente, com a sua autocensura. 

E, devido a essa liberdade de poder ser o editor de seu próprio veículo 

de informação, o número de novos “blogueiros” cresce a cada dia.  

Em meio ao crescimento das páginas pessoais na Grande Rede, 

muitas pessoas passaram a segmentar o conteúdo de seus espaços virtuais. Como 

departamentos em lojas de grande porte, onde se pode encontrar setores de produtos 

diversificados, a internet começou a disponibilizar uma infinidade de espaços com 

informação de temas específicos como cultura, viagens, culinária, beleza e moda, para 

citar apenas alguns exemplos.  

Essa segmentação atraiu leitores que, mais do que simples receptores 

das mensagens, tornaram-se fiéis seguidores. O resultado desse movimento foi um 
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“boom” na blogosfera, que promoveu expressivo crescimento em alguns segmentos, 

como é o caso dos blogs que falam sobre moda.  

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa dedicada a estudar 

a questão dos blogs de moda como ferramenta de comunicação. O tema foi escolhido 

a partir de um estudo desses importantes veículos de comunicação, apurando 

informações sobre o perfil de cada um, seus leitores e escritores.  

Ao eleger para esta pesquisa quatro blogs de moda, escritos por 

mulheres, procurei analisar as falas dos posts problematizando e contextualizando as 

situações nas quais as imagens aparecem representando sua classe social, o meio em 

que vive e o estilo que cada uma possui.  

Também faz parte do escopo desta pesquisa o fato das empresas 

utilizarem os blogs de moda como ferramenta de trabalho. A indústria da moda leva em 

consideração o público alvo que as blogueiras atingem e as tendências que podem 

trazer um retorno financeiro.  

Ao longo deste trabalho citamos alguns autores que exploram tais 

assuntos como Gilles Lipovetsky e Wolfgang Fritz Haug, sendo o último focado mais 

em economia da moda. O primeiro autor considera a moda um instrumento em favor da 

democracia e diz que a moda faz parte do processo de democratização da sociedade. 

Ao apresentar o surgimento dos blogs e a globalização da informação, 

bem como analisar os blogs de moda e a profissionalização das blogueiras da área, 

buscar-se-á com este trabalho confirmar a relevância desses veículos como 

importantes ferramentas de comunicação. 
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CAPÍTULO I 

BLOGS: A GLOBALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 “Aquilo que para maioria das pessoas, 

é – como obedientemente aprenderam em 

jornais e revistas – ‘um diário de adolescente 

na web’, é, na verdade, algo tão variado e 

complexo quanto a própria rede. Ou, arrisco 

dizer, quanto a própria alma humana. Blogs 

variam conforme o autor, o dia, o momento. 

Gente de todas as idades mantém blogs (...) 

sua extraordinária facilidade de uso, 

responsável pelo sucesso inicial entre os 

internautas, conquista, a cada dia, novos 

adeptos, das previsíveis empresas de 

comunicação a grandes manda-chuvas do 

mundo corporativo e até, quem diria, políticos 

em campanha (...)” 1 RÓNAI, Cora. apud. 

SCHITTINE, op.cit., 

 

 

Ao iniciar este projeto de pesquisa, deparei-me com um modo de 

escrita que foi se transformando e se reconfigurando ao longo do tempo e das 

gerações e hoje deixa aparecer o seu rastro em “falas’ que, pelo ciberespaço, 

expressam modos de ser e estar no mundo”. Destaco, desde já, que os outros modos 

de escrita não desapareceram, mas se deslocaram e, neste trabalho, o foco recai sobre 

a escrita íntima, desta vez, em páginas peculiares na internet, os blogs. 

                                                           
1 RÓNAI, Cora. apud. SCHITTINE, op.cit., 
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Para melhor entendimento, iremos apresentar a definição de blog no 

próximo tópico: 

 

1.1 O que é blog? 

 

A palavra Weblog, que se popularizou como blog, deriva da junção das 

palavras em inglês web, que em português significa “rede” e representa a própria 

internet, e blog, “diário de bordo”, onde os navegadores registram eventos de viagens. 

Os blogs são páginas on line, pessoais, dinâmicas, interativas que 

podem tratar de variados assuntos. Há blogs onde são publicadas notícias, 

comentários sobre moda e estilos variados, gostos por animais, esportes, poesias, 

receitas culinárias, contos. Outros trazem fatos da vida pessoal de quem ali escreve: 

seus pensamentos, cotidiano, amores, desilusões, pois o sujeito também pode utilizar 

esse espaço para falar da sua intimidade, para falar de si. 

Falar é exprimir com palavras, é dizer, contar, relatar, narrar, conversar, 

dialogar. Os blogs assim como outros modos de escrita na internet portam rastros de 

comunicação “face a face”, em que o sujeito “fala” e outros respondem (no caso dos 

blogs, através de comentários), guardando suas particularidades de tempo e 

velocidade, uma vez que a internet possibilita que o que é escrito de um determinado 

computador ou de um smartphone, por exemplo, possa ser acessados pelos demais 

usuários da rede espalhados por todos os cantos do mundo.  

Faz-se importante comentar que a fala está relacionada ao modo como 

os sujeitos expressam seus saberes e verdades, constituídos, por uma série de 

relações de poder, na cultura e sociedade da qual o sujeito participa. Saberes e 

verdades que não são fixos nem estáveis e são mobilizados pelos discursos e 

representações que são, em determinados períodos, privilegiadas. 

Por se constituir em um dos espaços onde alguns sujeitos falam para 

seu provável leitor de seu universo, relatando viagens, o dia-a-dia no trabalho, ou ainda 

a roupa escolhida para ser usada em uma determinada festa, faz-se necessário 

apontar o caráter confessional pelo qual os blogs são dotados. Entretanto, concordo 
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com Paula Sibilia (2008. P.7) quando refere que mencionar apenas o caráter 

confessional dos blogs “é uma explicação possível, embora parcial, pois deixa sem 

elucidar algumas de suas especificidades mais significativas”. 

Para elucidarmos melhor e entendermos como chegamos até esse 

novo cenário dos blogs, falaremos mais adiante sobre a expansão da informação e sua 

globalização. 

 

1.2. A expansão da informação  

Para melhor entendimento sobre a globalização da informação, fez-se 

necessário falar sobre elementos que culminou essa troca de informações que 

utilizamos hoje. Também fora necessário falar sobre a Segunda Guerra mundial, visto 

que o salto tecnológico alcançado naquele período contribuiu para este novo cenário 

de troca de informações, entre eles, a Internet e as novas formas de comunicação 

digital. 

O autor Thompson relatou que a nova organização do capital, a 

concentração do poder econômico e as formas de poder político, coercitivo, econômico 

e simbólico – como a comunicação e o intelecto – tornam-se fundamentais no processo 

que culminaria com a globalização. Ele lembra que no final do século XIX novos meios 

de transmissão de informações foram criados por meio de ondas eletromagnéticas, 

exercendo um importante papel no avanço da globalização da comunicação.  

Esses novos canais de comunicação tornaram possíveis transmitir 

informações através de longas distâncias de maneira flexível e eficiente. Hoje é 

percebível que cada vez mais a informação se utilizava de métodos digitais para ser 

processada, armazenada e recuperada. 
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“A digitalização da informação, combinada 

com o desenvolvimento de tecnologias eletrônicas 

relacionadas, aumentou grandemente a capacidade 

de armazenar e transmitir informações e criou a base 

para a convergência das tecnologias de informação e 

comunicação, permitindo que a informação seja 

convertida facilmente para diferentes meios de 

comunicação”.2 

 

Como consequência de todo esse processo, Denise Del Re Filippo e 

Alexandre Sztajnberg3 explicam que em 1969, o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (Arpa), constituiu uma 

rede de computadores denominada Arpanet, um mecanismo de troca de mensagens 

descentralizadas criado para assegurar a comunicação entre militares norte-

americanos a longas distâncias. Por meio deste sistema, a informação jamais poderia 

ser destruída e dificilmente seria encontrada. 

Nicola retoma o pensamento de que, por sua natureza técnica e pouca 

informação pública, os textos digitais se tornaram privativos de algumas universidades 

e outros poucos privilegiados. Em 1991, uma equipe de pesquisadores desenvolveu, 

nos laboratórios do CERN, em Genebra (Suíça), um novo sistema de localização de 

arquivos que criou um ambiente em que cada informação tinha um endereço único e 

podia ser encontrada por qualquer usuário denominado World Wide Web (www). 

Assim, “diante desse trajeto, a Internet se consolidou como novo terreno da 

comunicação social”.4 

Nicolaci-da-Costa divide a história da Internet no Brasil em duas partes, 

a acadêmica e a comercial. Segundo ela, desde 1990, cientistas brasileiros trocavam 

informações, debatiam e faziam uso da Internet através da Rede Nacional de 

Pesquisas (RNP). Já o período de acesso comercial à Internet foi iniciado em 1995 e 

                                                           
2 THOMPSON, op.cit., p.145. 
3 FILIPPO, Denise Del Re & SZTAJNBERG, Alexandre. Bem-vindo à Internet. Rio de Janeiro: Brasport, 1996, p.19. 
4 NICOLA, op.cit., p. 27. 
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“cresceu assustadoramente nos seus dois primeiros anos de vida comercial”.5 Home 

pages brasileiras já revelavam a presença de instituições, empresas e pessoas físicas 

na Rede. 

 

“O espaço é cibernético; a realidade é virtual; o 

tempo é real; o correio é eletrônico; a velocidade 

chega a ser medida em nanos segundos (a 

bilionésima parte de um segundo); nosso lar 

ciberespacial é uma home page; navegamos por 

ondas www, sobre as quais nos locomovemos 

através de links; nossos computadores se 

transformaram ora em bancos, ora em museus, ora 

em bibliotecas, ora em livrarias, ora em lojas de CDs, 

ora em salas de visita, ora em escritórios virtuais(...)”6 

 

O século XXI tem sido marcado como a Era da Internet que traz uma 

linguagem virtual já entranhada na sociedade de renda média e alta brasileira. Cada 

vez mais novos recursos virtuais proliferam e ganham destaque na vida cotidiana. 

Nasce assim a promessa de um meio de comunicação não necessariamente de 

massa, mas construído por parte dela, neste caso os internautas.  

Os internautas, por sua vez, são consumidores ávidos, pesquisadores, 

alunos, professores, enfim, profissionais ou não, que se utilizam desse recurso em 

busca de saciar seus desejos, saberes, anseios. E então, vamos detalhar melhor no 

próximo capítulo como isso se deu. 

 

 

 

                                                           
5 NICOLACI-DA-COSTA, op.cit., p. 18. 
6 Idem, Ibidem, p.73. 
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CAPÍTULO II 

 

O FENÔMENO DOS BLOGS DE MODA  

 

A série de mudanças culturais e tecnológicas que possibilitou que a 

escrita de si ganhasse uma versão na rede relacionava-se ao momento em que o 

computador conectado à internet passou a ocupar um lugar importante no ambiente 

individualizado do trabalho ou espaço privado dos lares, garantindo ao usuário o 

passaporte para entrar no ciberespaço e ali contar seu cotidiano para seus leitores na 

Rede.   

Os blogs são parte da cultura. Mas observa Carolina Paz (2003) eles 

são diferentes de um fenômeno de massa, visto que o público dos blogs é mais 

específico. Para ela, quanto mais cresce o conjunto de mídias, mais cresce a interação 

e a movimentação entre as diversas formas culturais, através do compartilhamento de 

vários códigos, sociais e culturais, fazendo com que mais discursos sejam inseridos 

nessas redes e nos seus jogos de poder.  

Ao analisar quatro dos mais influentes blogs de moda do Brasil, seus 

posts e, principalmente, as suas imagens, observei que todas utilizam o mesmo tipo de 

linguagem e representação. Como já citei anteriormente, Foucault analisou o discurso 

com um sistema de representação. Discurso, nessa perspectiva, relaciona-se à 

produção de saberes através da linguagem e, neste caso, através de uma mesma 

linguagem, pois o público é um só: os fashionistas, pessoas que admiram e seguem as 

tendências da moda. 

Ao eleger esses blogs como campo da pesquisa, procurei analisar as 

falas dos posts problematizando e contextualizando as situações e o comportamento 

dessas mulheres, além de observar a contribuição delas para o mundo da moda.  

Faço a seguir, uma breve apresentação dos quatro blogs que 

participaram desse estudo, bem como de suas autoras: 

 

 



 
2.1. Garotas Estúpidas 

 

Criado em 

(www.garotasestupidas.com) te

descontraída em que são apr

celebridades. É escrito por Cam

Ela é formada

comerciais. “Comecei para bri

acessos por dia, meu pai me

recordou a blogueira em entrev

A revista Toda

setembro de 2001, em que Cam

porque gostava muito de ler os

Lindsay Lohan, Paris Hilton,

aparecendo na praia. Eu enca

Aí pensei: vou criar um blog 

em julho de 2006, o blog Garotas

) tem como um dos grandes referenciais a 

o apresentadas as informações sobre tendênc

r Camila Coutinho, uma recifense de 24 anos. 

mada em Design de moda e criou o blog sem

ra brincar. Quando o blog estava com dois an

ai me falou para comprar um domínio e faze

entrevista ao Portal IG, em fevereiro deste ano.

 TodaTeen, publicou uma entrevista com a 

e Camila detalha sua estreia na blogosfera. “Eu 

 ler os blogs americanos que falavam sobre cele

Hilton, com flagras delas sem calcinha ou 

 encaminhava tudo para minhas amigas pra ge

blog para nós postarmos e comentarmos ao i
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arotas Estúpidas 

ais a forma leve e 

ndências, beleza e 

os.  

g sem pretensões 

is anos e dois mil 

 fazer um layout”, 

ano. 

m a blogueira em 

Eu criei em 2006 

e celebridades, tipo 

 ou com celulite 

ra gente comentar. 

s ao invés de ficar 

http://www.garotasestupidas.com/
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trocando e-mail. Elas toparam e, de madrugada, eu criei o Stupid Girls no Blogspot. Na 

mesma hora, resolvi usar o título em português porque achei que estava estranho em 

inglês. Escolhi Garotas Estúpidas por dois motivos: um, porque era um lugar onde as 

mulheres iam poder discutir esses assuntos sem os homens acharem bobagem; dois, 

por conta da música da Pink, Stupid Girl, na qual ela tira saro da Paris Hilton, da 

Jessica Simpson e tal. Criei o blog e a gente começou a postar bem 

despretensiosamente mesmo”. 

Em seu site, Camila descreve o blog (e a si mesmo) da seguinte forma:  

“Designer de moda por formação, criei o Garotas Estúpidas em um 

surto criativo em uma madrugada de insônia. 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. É assunto de menininha? Sim! 

Então deixa a gente livre pra assumir o tal lado “stupid girl” sem ninguém encher o 

saco! 

Sou uma recifense de 24 anos e adoro cultura pop em geral! Não 

resisto a uma novela e a uma revista novinha, mas também curto me manter informada 

através de viagens e observando o que rola nas ruas. Não vivo sem internet e como a 

maioria das mulheres, sempre acho que não tenho roupas o bastante! heheZ” 

O Mídia Kit disponibilizado aos interessados em anunciar no Garotas 

Estúpidas diz que a principal faixa etária atingida pelo blog é entre 18 e 35 anos, nas 

cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro, respectivamente, onde são registrados 

a maioria dos acessos. 

Ainda segundo informações do próprio site, atualmente, o Garotas 

Estúpidas conta com uma média de 90.000 visitantes únicos por dia e acumula sete 

milhões de pageviews mensais. De acordo com o ranking mundial 2011 do portal de 

tendências Signature 9, está em 19º na lista dos 99 blogs de moda mais influentes do 

mundo.  

No Brasil, recebeu em fevereiro de 2012, o prêmio de melhor blog de 

moda do país, de uma universidade carioca. A eleição foi feita por uma banca de 

jurados da área de moda e concorreram mais de 500 blogs.  
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Além disso, em 2010, o Garotas Estúpidas foi o único brasileiro citado, 

em matéria no site da Vogue Paris, como um dos 45 blogs de estilo que valem o clique! 

Segundo matéria ao portal IG, em fevereiro de 2012, a blogueira trabalha de casa e 

mantém uma equipe com fotógrafo, dois colunistas, um responsável pelas finanças e 

uma pessoa que cuida do departamento comercial. 

Camila explica, na entrevista à TodaTeen, quando percebeu que o blog 

poderia virar um negócio. “Depois de um ano e pouco. Porque, no início, a gente tinha 

30 acessos, aí as meninas saíramZ Cheguei a 100 acessos e nem elas acreditavam! 

Quando o blog alcançou mil, quase dois mil acessos diários, comprei o domínio e fiz 

um layout meu. Nesse momento, vi que realmente tinha gente que queria ler o que eu 

estava escrevendo e o blog poderia se tornar uma coisa mais séria. Comecei, então, a 

ser abordada por agências, por gente que se interessava por meu conteúdo, por 

anunciantes. Mas foi muito devagarzinho mesmo. Na época, eu trabalhava como 

estilista para uma marca aqui de Recife e fazia tudo ao mesmo tempo: blog, faculdade, 

emprego. Depois de um ano e meio, pedi pra sair porque não estava aguentando a 

correria e queria me dedicar só ao blog. Na época, ele não me dava muito dinheiro, 

mas já era quase o que eu ganhava trabalhando, então, pra mim, era melhor. Queria 

me dedicar a uma coisa que fosse minha”, disse a blogueira. 

Além da já consagrada seção “Look do Dia” (explicaremos mais à 

frente), posts sobre tendências, “achadinhos” em lojas de departamento como C&A, 

Renner e Zara, além de dicas de aplicativos e acessórios para smartphones são 

campeões de audiência no Garotas Estúpidas.  
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2.2. Blog da Thássia 

 

 

 

Em recente matéria publicada na revista Glamour (Ed. 3, Junho 2012), 

a mineira Thássia Naves, foi descrita da seguinte forma: “Ela está para a blogosfera 

fashion nacional como Gisele para as passarelas, Pelé para o futebol e o rei Roberto 

para a música”.  

Parece exagero? Vamos aos números. Com apenas três anos de vida, 

o www.blogdathassia.com.br, conta com 85 mil visitantes únicos por dia. Só no 

Instagram, Thássia tem 90 mil seguidores! E, assim como a colega Camila Coutinho, o 

negócio, que começou despretensiosamente, virou microempresa.  

Thássia conta com atualmente com duas funcionárias, tem 16 

anunciantes fixos (fora os rotativos) e uma agenda de executivo de multinacional. 

Também fechou uma parceria com a Audi e é uma das embaixadoras da marca no 

Brasil (por onde tem “desfilado” com o carro que ganhou de “presente”). “Aeroporto é 

uma segunda casa para mim. Só no mês passado (maio de 2012) estive em Fortaleza, 

http://www.blogdathassia.com.br/
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Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Nova Iorque e Pantanal”, conta na matéria da 

Glamour.  

Além de postar diariamente no blog, Thássia, que é formada em 

publicidade e possui o curso de Image Consultant no Instituto Marangoni Paris, 

prestigia eventos por todo o País. Em Fortaleza, por exemplo, passou duas horas 

posando para fotos com mais de 300 fãs!  

Em sua apresentação no blog, Thassia descreve a si e ao blog desta 

maneira:  

“Sou Thássia Naves, mineira, filha caçula, publicitária por formação, 

apaixonada por moda, viajante em busca de novas experiências e tendências, e aqui é 

o cantinho que tenho para compartilhar um pouco de tudo que me cerca. 

Day by day, viagens, looks, tendências, dicas, eventos, isso é o que 

você encontra aqui, sempre com meu olhar e um jeitinho especial de conversar com 

você, que é o personagem principal de toda essa história. Por isso busco sempre me 

aprimorar para trazer o melhor conteúdo e contribuir um pouco com o dia a dia dessas 

poderosas mulheres modernas” 

Beleza, decoração e viagens, além de moda, são as principais seções 

do blog. 
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2.3 Fashionismo  

 

No dia 2 de Abril de 2012, Thereza Chammas, criadora do blog 

Fashionismo, fez um post especial onde contou a história do início do site: “Foi no mês 

de março de 2008. Eu seria madrinha de um casamento e tinha uma pequena dúvida 

cruel, pesquisava no Google e nada, revistas, nada. Foi aí então que caí num blog de 

casamentos (até então só conhecia blogs de BBB) e perguntei pra blogueira minha 

dúvida (algo em torno de vestidos estampados) e em questão de horas ela me 

respondeu. Achei isso incrível, moderno e, principalmente, inesperado. 

Você manda um email pra uma revista, nem sabe se terá resposta, 

você pergunta pra uma amiga, pode não ser lá imparcial, mas uma blogueira, pra mim, 

naquele dado momento era uma sumidade, uma especialista no assunto e, de repente, 

tão próxima de mim. O blog em questão era o Bem-Casadas da Constance Zahn. Logo 

depois conheci blogs de moda e beleza e fui tomando gosto pela coisa, fui viciando e 

me apaixonando pelo meio. 
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Logo depois, num belo dia de irritação no trabalho (já contei que 

trabalhei durante 5 anos na obra da Cidade da Música), onde meus companheiros - 

equipe composta 100% de homens - só falavam de concreto armado e futebol e 

ninguém queria ouvir sobre minhas últimas e/ou futuras compras, decidi fazer um blog. 

O único e exclusivo motivo era compartilhar meus pensamentos e, é claro, compras, 

achados e tudo que envolvesse o universo feminino. O trabalho era muito puxado e o 

blog seria meu momento do intervalo pro café-e-cigarrinho, já que não faço nenhum 

dos dois. 

Chamei duas amigas pra incrementar os posts, fiquei uns dias 

quebrando a cabeça no nome e no dia 26 de março de 2008, há 4 anos atrás, surgiu o 

Fashionismo”, explicou Thereza 

O espaço virtual, que nasceu com uma proposta despretensiosa de 

abordar assuntos sobre moda, beleza e atualidades, conquistou muitas leitoras e fez a 

autora abandonar a profissão para se dedicar ao blog. . 

Carioca, com 30 anos, Thereza é formada em arquitetura e sempre 

trabalhou na área, mas com o crescimento do Fashionismo, que começou como um 

hobby, decidiu deixar a arquitetura de lado e investir integralmente na carreira de  

blogueira.  

Em 2009, Thereza morou 6 meses em Nova York onde estudou 

Fashion Stylist e Image Consultant no Fashion Institute of Tecnology e trabalhou em 

diversos eventos na área, como New York Fashion Week e Fashion’s Night Out.  

O Fashionismo foi eleito em 2011 um dos 99 blogs de moda mais 

influentes do mundo pelo site Signature9. Thereza também já foi notícia em várias 

matérias sobre blogueiras de destaque e mulheres de negócios (Jornal O Globo, O Dia, 

Jornal do Brasil). 

O blog recebe diariamente 30 mil visitas únicas e conta com 80 mil 

Page-views por dia. 

A principal faixa etária atingida pelo Fashionismo vai de 19 a 28 anos 

(52%), seguida de meninas de 14 a 18 (26%) e mulheres acima de 29 anos (22%). 

Desse público, 96% são mulheres e 4% homens.  
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Nas redes sociais, o Fashionismo conta com 32 mil seguidores no 

twitter, 27 mil curtidas na página no Facebook e 15 mil seguidores no Instagram.  

Até agosto de 2012 já haviam mais de 3.300 posts no blog, que tem 

uma média de 8 a 10 por semana. Além disso, o Fashionismo já contabiliza mais de 

105 mil comentários, segundo dados do Mídia Kit do blog.  
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2.4  Fashion Gazette  

 

No mesmo mês que nasceu o Fashionismo, nasceu também outro blog 

que se tornou sucesso. Conhecido pela sua estética editorial, com posts elaborados 

com base em layouts de páginas de revistas, o Fashion Gazette 

(www.fashiongazette.com.br) apresenta matérias sobre tendências, lançamentos, 

revistas, desfiles, dicas, entrevistas e etc.  

Além de material relacionado a moda e beleza, o blog trabalha com 

autoestima, publicando reflexões e frases inspiradoras.  

O Fashion Gazette é comandando por Bárbara Wieliwicki de Resende, 

publicitária que estudou desenho e pintura por anos. Ela trabalha com criação 

especializada em moda e mora em São José dos Campos, interior de São Paulo.  

Bárbara já cuidou de sites de clientes como da estilista Cris Barros, da 

designer de sapatos Franziska Hubener, editou uma revista, um jornal e um guia de 

estilo, entre muitos outros.  
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Hoje, além do blog Fashion Gazette, ela também é responsável pelo 

Living Gazette, blog de decoração. Ambos blogs se tornaram os primeiros no país a 

terem o banner do Net-a-porter, o e-commerce de luxo mais respeitado do mundo. 

O blog conta com uma média atual de 6 mil visitas por dia e uma média 

mensal de 1.300.000 hits. O público é feminino e a faixa etária oscila entre 20 e 28 

anos.  

Em seus quase cinco anos de vida, o blog acumula mais de 800 posts 

publicados, cerca de 7 mil comentários e 5,5 mil seguidores no twitter.  
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CAPÍTULO III 

BLOGUEIRAS DE MODA: PROFISSÃO EM ALTA 

 

“Para ser insubstituível, deve-se 

sempre ser diferente”    

           Coco Chanel 

 

Com o crescente interesse pelos blogs de moda, as blogueiras atraíram 

muito mais do que fãs, “fisgaram” empresas dispostas a lucrarem com a popularidade 

que possuem. As donas dos principais blogs de moda do país passaram a serem muito 

bem remuneradas, como vimos no fim do capítulo anterior. 

 A exposição diária, suas opiniões e o retrato de sua “realidade” criam 

para muitos internautas uma sensação de proximidade, de intimidade com quem está 

escrevendo e acaba gerando uma relação viciosa de “espiar” a vida da blogueira. Pode 

estar nessa proximidade uma das explicações para o crescimento desse mercado, 

como veremos mais à frente.  

Com o fortalecimento das redes sociais as empresas passaram a ter 

que rever seus principais canais de comunicação com seu público consumidor, o que 

provocou importantes mudanças nas estratégias de comunicação e marketing e abriu 

espaço para o mercado dos blogs de moda.    

Ao analisar os blogs selecionados para esta pesquisa, pareceu-me 

possível fazer outras aproximações, levando-se em conta a teoria que tomo como 

referência. Uma das aproximações que observei foi em relação ao que Foucault chama 

de escrita de si, uma vez que, em diversos momentos essas blogueiras possibilitam 
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pensar como esse modo de escrita atua, juntamente com outras tecnologias, na 

produção de si, do que veste, do que consome e de como se comporta e é justamente 

isso que iremos falar nos tópicos seguintes: 

 

3.1. A profissionalização dos blogs de moda 

Quando pensamos em blogs, é fundamental comentar a função do 

outro na produção de quem ali escreve. Escrever um blog não é um exercício de 

solidão. Ali a produção de si não é um ato individual. Pode-se dizer que é atravessada 

pela presença do outro como leitor, como correspondente para quem se escreve e o 

outro que comenta os posts. Essa escrita afeta e produz efeitos sobre as práticas de 

quem escreve e de quem lê. Se a agenda ou o diário íntimo não poderiam ser lidos, 

quem escreve em blogs tem a certeza de que pode sê-lo. 

Schittine acredita que o blog seja uma adaptação do diário íntimo, um 

refúgio criado anteriormente para aumentar o próprio espaço privado e julga 

interessante que apesar de todos os avanços técnicos ele continua sendo um diário 

baseado na linguagem escrita. Ela ainda afirma que o blog é um diário diferente do 

diário comum, que supunha segredo. O weblog é um registro público feito para ser 

publicado e lido diariamente pela Internet. Baseado também nas pequenas mazelas 

cotidianas, acopladas as opiniões e inquietações do autor, porém, acima de tudo 

admitindo um novo elemento: o público leitor. 

E é justamente para o público que elas escrevem e se mostram. Todas 

têm algo em comum: dividir com seus leitores os seus gostos e preferências pela moda 

e tendências e as inquietações do universo feminino. Esses e outros assuntos são 

tratados nestes blogs com uma linguagem simples, quase sempre acompanhados de 

belas imagens.  

Nesta pesquisa, percebemos também que o início de alguns blogs que 

hoje são referências no país e exterior, foi algo espontâneo, sem ambições comerciais, 

um verdadeiro “passatempo” que alcançou níveis de popularidade inimagináveis por 

suas autoras.  
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Outro fator em comum é que a maioria dos blogs possuem uma seção 

chamada “Look do Dia”, onde postam fotos com a roupa escolhida para determinada 

ocasião e dão os devidos créditos das marcas que estão usando. Além disso, 

costumam postar dicas de tendências, sugestões de compra com seus preços e tudo 

que envolve acessórios, perfumes, roupas e etc. Enfim, temas de interesse feminino.  

Elas também aproveitam seu espaço para dar dicas de beleza e 

maquiagem, publicando o que se chama de “tutorial”, onde passo-a-passo ensinam 

suas leitoras a “copiar” determinado estilo.  

Toda essa “prestação de serviço” tem atraído cada vez adeptas, ou 

melhor, acessos aos blogs. Mulheres de todas idades e classes sociais buscam 

informações nestes sites a fim se atualizar quanto as tendências, o que está se usando 

e, principalmente, como aplicar isso em seu cotidiano. Alguns dos blogs, como é o caso 

do Garotas Estúpidas, chegam a ter picos de 100 mil acessos diários, segundo dados 

da matéria “Blogueiras de estilo”, da revista Istoé Gente, edição 571 (23 de agosto de 

2012). Uma frequência bem maior do que alguns tradicionais e importantes veículos de 

comunicação.  

Embora no início as blogueiras não buscassem o retorno financeiro, 

hoje, a situação é diferente. Ser “blogueira de moda” tornou-se uma das profissões 

mais desejadas e bem remuneradas no país. Assim como meninos nutrem o sonho de 

serem jogadores de futebol de sucesso, muitas adolescentes dividem com a profissão 

de modelo o sonho de serem famosas “na rede”.  

Toda essa popularidade transformou as blogueiras em “ícones” dos 

desejos de um grupo cada vez maior de mulheres, despertando o consumo em seu 

público leitor não apenas em relação ao que vestem. As leitoras se inspiram nas vidas 

das blogueiras e anseiam por seguir um estilo de vida semelhante ao que veem 

diariamente. Anseiam muito além do vestuário dessas novas profissionais.   

Um dos mais influentes filósofos contemporâneos, o francês Giles 

Lipovetsky, aborda em seu livro “O Império do efêmero” (pág 25), como a moda atinge 

os indivíduos em vários segmentos, não se restringindo apenas ao universo do 

vestuário.    
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“A moda não permaneceu acantonada — 

 longe disso — no campo do vestuário.  

Paralelamente, em velocidades e em graus diversos, 

 outros setores — o mobiliário e os objetos decorativos, 

 a linguagem e as maneiras, os gostos e as ideias,  

os artistas e as obras culturais 

 — foram atingidos pelo processo da moda,  

com suas paixonites e suas oscilações rápidas. 

Nesse sentido, é verdade que a moda, desde que está instalada no 

Ocidente, não tem conteúdo próprio;  

forma específica da mudança social,  

ela não está ligada a um objeto determinado, mas é, em primeiro lugar, 

um dispositivo social caracterizado por uma temporalidade  

particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos fantasiosas, 

podendo, por isso, afetar esferas muito diversas da vida coletiva. 

 

 

E, de fato, a moda retratada nesses canais de comunicação tem 

afetado esferas diversas da sociedade. O reflexo desse interesse pode ser notado na 

atenção dada pelas indústrias de vários segmentos a essas novas profissionais. Altos 

cachês por um post, viagens, presentes (que podem variar de um simples perfume a 

um carro importado!) e tratamento semelhante ao de estrelas “globais”, fazem com que 

a cada dia centenas de blogs de conteúdo semelhantes sejam criados.   

Em matéria publicada no site IG Girl, em janeiro de 2012, intitulada 

“Profissão: blogueira de moda”, a jornalista Natália Inovatte tenta explicar o universo do 

segmento: “Onde você procura informações sobre o novo rímel da Maybelline, 

inspirações para o look de sexta-feira e novidades das lojas que mais gosta? Se 

respondeu ‘blogs’, você provavelmente faz parte dos nada minimalistas 80 mil acessos 

diários do Just Lia ou os 65 mil do Chata de Galocha. 

Com informações às vezes exclusivas, boas fotos e muita opinião, as 

meninas dos blogs de moda e beleza já conquistaram o posto de formadoras de 
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opinião de jovens e, mais do que isso, muitas vivem do blog e frequentemente largam 

na frente das atrizes globais quando as marcas procuram uma ‘cara’ para divulgar 

novos produtos”, explica. 

O mercado da moda já considera as blogueiras como ferramenta de 

pesquisa e testam seus produtos entre elas antes de lançar no mercado, como um 

termômetro para ver se aquela proposta será ou não bem aceita pelo grande público.  

As blogueiras alcançaram status de celebridades e há algum tempo 

passaram a ser protagonistas de campanhas nacionais de marcas conceituadas, 

estrelando comerciais em televisão, revistas e, claro, na própria internet. Viagens para 

participar de eventos (lançamentos de coleção, de lojas ou produtos) também fazem 

parte das atribuições dessas profissionais.    

Porém, ao analisar os blogs para este trabalho, o que se pode observar 

é que não bastam apenas cliques de produtos bonitos e desejáveis para transformar 

esses canais em veículos de sucesso. A estética na apresentação dos mesmos precisa 

ser apurada. Por isso, um dos grandes atrativos desses blogs de moda é a 

diagramação. Geralmente, feita com profissionalismo e usando montagens em 

programas como o Photoshop, o visual dos posts é semelhante aos das revistas do 

segmento de moda, gerando desejo e também identificação com o público.  

Essa relação do leitor e a revista.é descrita pela autora do livro 

Jornalismo de Revista (2003), Marília Scalzo, como passional. Isso explicaria o porquê 

das pessoas terem um tipo de revista para cada momento ou ambiente da casa. Essa 

relação envolve confiança, expectativas, acertos, pedido de desculpas, gerando uma 

identificação entre o leitor e a revista, o que identifica, por exemplo, um grupo. O grupo 

dos que lêem Playboy, das que lêem Capricho, Caras, Caros Amigos, etc. O leitor dá o 

significado para a Revista, é ele quem diz o que é a revista (Scalzo, 2003). 

Relação semelhante é observada nos blogs, que geram em quem lê 

identificação, interação e proximidade com o veículo, além de ajudar a formar um grupo 

específico de leitores de cada um deles. 

 É bem verdade que interessadas no mesmo assunto, as leitoras dos 

blogs de moda, acabam seguindo vários sites com a mesma temática, fazendo com o 

número de acessos ganhe volume. Uma prova desse crescimento e reconhecimento da 
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profissão de “blogueira” é que elas começam a se organizar para terem mais “peso” e 

representatividade no mercado, criando novos horizontes para a carreira.  

É o que veremos no tópico a seguir.  

 

 

3.2. F*Hits 

A procura pelos blogs de moda tem crescido de forma tão expressiva 

na última década, mais especificamente, nos últimos cinco anos, que os empresários 

do ramo da moda conseguiram enxergá-lo como um filão, uma oportunidade de 

negócio.  

A visionária jornalista Alice Ferraz, que há anos atua no ramo da moda 

como assessora de imprensa e produtora de conteúdo para importantes marcas do 

segmento, enxergou no perfil das blogueiras potencial para um trabalho inovador. Em 

2010, ela começou a perceber que blogs escritos por consumidoras comuns com dicas 

de como se vestir bem e combinar peças ganhavam cada vez mais audiência na 

internet.   

“Achei os blogs encantadores por ser escritos por gente de verdade, 

falando a respeito de roupas para usar na vida real, fora das passarelas. É algo muito 

mais próximo do cotidiano das consumidoras que querem apenas se vestir para 

atividades corriqueiras, como ir ao trabalho ou sair para se divertir”, explicou a 

jornalista, de forma simples e objetiva, o segredo do sucesso dessa nova tendência, na 

matéria “F*Hits faz sucesso reunindo blogs de moda”, publicada na revista Exame 

PME, número 50, de junho de 2012. 

E, assim, acreditando no sucesso desse novo segmento, Alice lançou, 

no final de 2010, a empresa “F Hits”, que se autodefine como “a primeira prime Network 

de moda do Brasil”. 

O grupo reúne 26 dos principais blogs de moda e beleza do país (com 

destaque para a recente inclusão de um blog masculino na rede, comandado pelo 
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fotógrafo Victor Collor) e conta com uma audiência de 5 milhões de visitantes únicos 

por mês.   

No primeiro ano, o F*Hits faturou cerca de R$ 1,5 milhão, sem somar 

os rendimentos do outro “braço” criado por Alice Ferraz: O F*Hits Shops, comércio 

eletrônico que vende as peças usadas pelas blogueiras nas famosas seções “Look do 

Dia”. As blogueiras recebem uma comissão pelas peças, caso participem da venda.  

O F*Hits Shops vende roupas e acessórios apenas para um grupo 

restrito de consumidoras, selecionadas entre as mais de 30 mil que se cadastraram no 

site no mês de lançamento. Ou seja, não basta ter dinheiro. O cadastro precisa ser 

analisado pela equipe do site. Segundo Alice, o sistema de aprovação “foi escolhido 

para não prejudicar a qualidade no atendimento”. De acordo com ela, existe hoje 50 mil 

clientes cadastradas e uma lista de espera duas vezes maior.   

O mercado do luxo é o principal investidor do segmento, injetando 

valores cada vez mais altos na divulgação de seus produtos, despertando o desejo, 

que, na maioria das vezes, resulta em consumo.  

Segundo um dos maiores especialistas em História da Moda no Brasil, 

João Braga, autor de seis livros na área, entre eles História da Moda – Uma Narrativa 

(editora Anhembi-Morumbi), lançado em 2004, “o luxo está sempre relacionado com 

emoção, desejo, e não com necessidade. Acho que o mais próximo do luxo acessível é 

o conceito do ‘mastigio’, que mistura massas com prestigio. Diz respeito à 

democratização da aura de exclusividade de certas marcas de luxo, que passam a 

oferecer também alguns produtos que funcionam como passaporte de inserção no seu 

universo – o perfume, por exemplo. Nesse sentido, muitas marcas de luxo se tornaram, 

sim, mais acessíveis ao grande público. O que existe é a democratização do acesso à 

marca, e não aos produtos de luxo”, explicou em entrevista a revista Cláudia, em 27 de 

julho de 2009. 

Despertar cada vez mais o desejo (e vendas) para as marcas 

associadas é a motivação do site de e-commerce do F*Hits, primeiro resultado 

concreto da sociedade firmada entre Alice Ferraz e o grupo gaúcho de comunicação 

RBS, em 2011. O acordo prevê que a RBS torne-se sócia majoritária do F*Hits em 

cinco anos.  
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No quesito rendimento para as blogueiras, o acordo comercial em 

publicidade do F*Hits, independentemente de serem elas as responsáveis por 

conseguirem a propaganda, é sempre de 50% para cada parte. Além de fazer a 

intermediação entre agências de publicidade e blogueiras, o F*Hits cria também 

campanhas e peças de publicidade online alternativas para as agências.  

O que pode ser muito atrativo para algumas pode não ser para as mais 

famosas. Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas, por exemplo, rompeu com o F*Hits 

no primeiro semestre deste ano e preferiu continuar tratando diretamente com as 

empresas interessadas em anunciar em seu site. A mineira Thássia Naves, do Blog da 

Thássia, nem sequer entrou para o time de Alice Ferraz.  

Para a fundadora do F*Hits os blogs são fundamentais para a cena 

fashion atual. “Eles espelham os desejos da mulher real, o que pegou de verdade, as 

vontades que ganham as ruas. Um filtro de realidade”, destaca.   

A rede criada pela jornalista tem parcerias com uma empresa aérea e 

outras grandes marcas no cenário da moda. Isso proporciona oportunidades de 

negócios cada vez mais atraentes para as blogueiras.  

Para Helô Gomes, do blog Sanduíche de Algodão, uma de suas 

grandes conquistas como blogueira são as viagens. “No último ano foram mais de 130 

dias com o pé na estrada! Nova York, Londres, Paris, Cingapura, Istambul, Hong Kong, 

Dublin... Fora as viagens pelo Brasil. Não tem preço conhecer tantas culturas 

diferentes”, disse em entrevista intitulada Girl Power, publicada na revista Glamour de 

agosto de 2012,.  

Na verdade, preço tem e custa caro, mas está compensando para os 

empresários que investem no F*Hits, que acaba de ser eleita a 8ª empresa mais 

inovadora do mundo, segundo a renomada revista americana Fast Company.   

Para Alice Ferraz, faz toda a diferença para uma blogueira participar da 

rede criada por ela. “O mundo é plural, e o F*Hits tem essa função: mostrar a 

pluralidade do mundo, das mulheres, da moda. É como uma editora com vários títulos, 

um portal com várias seções, uma rede de blogs com vários blogs. Somos o único 

portal de blogs”, destaca.  
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É a segmentação da informação ganhando cada vez mais espaço e 

valor na sociedade. Como uma grande loja de departamento em que se acha várias 

seções, os blogs de moda mostram que só estão começando a disputa por um espaço 

maior nas gôndolas dos internautas. Resta esperar para ver de que forma esse 

importante instrumento de comunicação continuará atraindo ainda mais fiéis seguidoras 

e, claro, muito lucro para os investidores.    

 

3.3 Altos salários  

A profissão de blogueira de moda começa a exigir das candidatas,além 

de conhecimento de estilo, tendências e particulares do universo feminino, habilidade 

para lidar com contratos e dinheiro. Afinal, a alta rentabilidade é o principal fator que 

tem motivado a profissionalização desse segmento.  

No levantamento com cinco das principais blogueiras do país, 

verificamos que as possibilidades de remuneração vão além dos tradicionais anúncios 

em banners nos sites.  

 

3.4 Presença vip 

O Garotas Estúpidas é o que trabalha com valores mais altos em 

relação aos demais, o que se justificaria pelo alto volume de acessos que possui. Um 

publipost (os famosos posts pagos, em que a blogueira divulga uma marca de forma 

‘disfarçada’ ou assumida) custa R$ 6,5 mil. Se a empresa quiser um post com Camila 

usando peças da loja, o famoso Look do Dia, o valor é R$ 5 mil. Uma citação da marca 

em um determinado post (apenas citação) custa R$ 3,5 mil.  

Para empresários com poder de verba maior, o blog oferece o serviço 

de cobertura VIP em eventos, que inclui a presença da blogueira no lançamento de 

uma marca, produto, coleção etc. Além das despesas com passagem aérea, 

hospedagem, alimentação e traslado, Camila cobra R$ 7 mil (com pagamento 

antecipado) pelo trabalho. Se o evento for na cidade natal da blogueira, Recife, o valor 

cai para R$ 5 mil.   
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Isso sem contabilizarmos os rendimentos com os banners. Um selo 

retangular de 300X120px, na lateral do blog, custa uma mensalidade de R$ 6 mil. 

Camila trabalha também com formatos vendidos via CPM. A sigla significa “Custo por 

mil” e se aplica ao número de impressões que o veículo alcança, os famosos 

pageviews.  

A blogueira mesmo explica como funciona: “Se você quer anunciar sua 

marca no Banner Retangular do Garotas Estúpidas (CPM R$ 30) e tem uma verba de 

R$ 6.000, esse valor será revertido em 200 mil impressões (6.000 / 30 = 200) e poderá 

ser distribuído da maneira que você preferir ao longo do período”.   

Neste caso, se a empresa quiser um lugar de destaque no blog e 

escolher o Super Banner, que aparece no topo do site e tem formato de 728X90px, 

pagará R$ 22 por COM (valor líquido).  

 Os valores variam de R$ 30 a R$16 por CPM (no caso do Full Banner 

entre posts).  

Atualmente, Camila conta com seis anunciantes fixos. 

 

3.5 Citação no twitter  

Já no Blog Fashionismo, de Thereza Chammas, o valor é fechado por 

mês. Para anunciar no Super Banner, o cliente pagará R$ 3,5 mil. Em um banner 

lateral, os valores variam de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil. Já um post pago custa R$ 3 mil e a 

participação em eventos sai a R$ 5 mil. Se a empresa quiser apenas uma citação no 

twitter da blogueira, pagará R$ 500.  

Em três meses (de abril a junho de 2012), a blogueira fez 28 posts 

pagos, o que lhe rendeu um rendimento de R$ 84 mil. Como participante do F*Hits, no 

entanto, Thereza precisa repassar ao grupo metade do arrecado. Portanto, sua parte 

foi de R$ 42 mil apenas com os posts pagos.  

 

3.6 Atacado e varejo 

No blog Fashion Gazette, o CPM custa R$ 120,00 no Super Banner e 

no Retângulo Médio, e R$ 150 no Super Banner expansível. Se a empresa quiser 



 
37 

 
fechar uma parceria por um mês, pagará R$ 80 mil no anúncio retangular e R$ 50 mil 

para ver sua marca no selo de 120X60px.  

O publipost custa R$ 5 mil para o primeiro e R$ 4 mil para os clientes 

que fecharem mais de um. Vai ao ar às 8h do dia combinado e tem exclusividade 

durante 24 horas, ou seja, nenhum outro post será publicado.  

No publipost estão inclusos a montagem com layout diferenciado, 

editorial, com fotos texto e link para o site da marca, endereço e telefone da loja (pode-

se colocar links direto nas imagens dos produtos, direcionando as leitoras para a loja 

virtual da marca, se tiver).  

O blog avisa aos clientes que por fazer parte do F*Hits, precisará da 

aprovação deles para fechar contratos de banners, publiposts ou ações, “já que 

algumas marcas comercializadas pelo F*Hits tem contrato de exclusividade”, destaca.  

Entre os meses de abril a junho de 2012, Bárbara fez 33 posts pagos. 

O que resultou numa arrecadação de R$ 165 mil. Porém, como integrante do F*Hits, 

sua parte foi de R$ 82,5 mil, apenas com posts pagos.  

    

3.7 Lotação esgotada 

O site conta com 16 anunciantes fixos e não há espaços disponíveis 

para anúncios. O blog não forneceu dados por “não haver espaços disponíveis para a 

negociações no momento”.  

Ao analisarmos os posts dos meses de abril, maio e junho de 2012, 

verificamos que Thássia Naves fez 58 publiposts. Além disso, esteve presente em 14 

eventos e postou 57 “looks do dia”.  

Se usarmos como parâmetro os valores cobrados pela colega Camila 

Coutinho, do Garotas Estúpidas, podemos calcular uma receita de R$ 760 mil apenas 

com esses tipos de ações, sem calcularmos os ganhos com os anunciantes fixos do 

blog. 

 Os números grandiosos em retorno financeiro não aparecem apenas 

nas contas das blogueiras ligadas ao F*Hits, como se pode observar no caso de 

Camila Coutinho, que rompeu com o grupo sem perder a arrecadação de seu blog. E, 

mais ainda em sua milionária colega, Thássia Naves. 
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O site Petiscos, comandado por uma das pioneiras blogueiras de moda 

e apresentadora de TV, Júlia Petit, por exemplo, conta com uma média de dez 

anunciantes e faturou R$ 1,3 milhão em 2011, segundo dados da revista Exame 

(edição 759, de 20 de abril de 2012).  

Júlia estreou o blog em 2007 oferecendo “publieditorial” (os famosos 

posts pagos), anúncios e conteúdo de blogs para outras marcas, além de outros 

serviços.   

Estando ligado a uma rede de blogueiras ou não, o mercado para as 

que investem na fórmula: bom design, conteúdo interessante e carisma está em franca 

ascensão.  

Assim como as empresas enxergaram nesse novo segmento uma 

oportunidade de negócio, a demanda vem crescendo a cada dia e já oferece 

treinamento para quem deseja se capacitar na área.  

A Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-

SP), já investe no segmento e realizou nas férias de janeiro de 2012, o curso “As 

mídias sociais no mundo da moda”.  

Segundo definição da instituição “O curso tem o objetivo de levar aos 

alunos conhecimento sobre as melhores práticas para o planejamento e gestão de 

mídias sociais no mundo da moda, debatendo com grandes nomes do setor a geração 

de conteúdos, o papel dos blogueiros x agências x clientes, planejamento, tendências e 

inovação”. 

O curso é organizado pela jornalista e blogueira Liliane Ferrari, que foi 

apontada como uma das 10 mulheres mais influentes da internet brasileira pelo IG. 

Professora de mídias sociais na Escola São Paulo e Trevisan Escola de Negócios. 

Além do módulo para a ESPM, Liliane ministra cursos com duração de 8 horas onde 

ensina técnicas de como aprimorar blogs e potenciá-los nas redes sociais.  

A fórmula para o sucesso, de acordo com a professora Liliane Ferrari, 

que também foi ouvida na matéria “Profissão: blogueira de moda”, do Portal IG, é a 

originalidade. “Fiz um estudo com mais de 70 blogs de moda e percebi que o que faz 

sucesso é o mix daquilo que todo mundo está falando com referências bem pessoais e 
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um formato de texto autêntico”, afirma. “Quanto mais a blogueira for ela mesma e fugir 

de cópias, melhor”, destaca. 

Com a profissionalização na área, a concorrência será cada vez maior 

e exigirá das blogueiras muito mais do que bom gosto na escolha do look.   
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CONCLUSÃO 
 

 

Algumas empresas perceberam que, com o surgimento do crescente 

interesse de suas consumidoras pelo conteúdo oferecido nos chamados “Blogs de 

Moda”, estes veículos poderiam ser aliados importantes em suas estratégias de 

comunicação.  

Essa interação com o público consumidor por meio de blogueiras 

carismáticas e influentes tem rendido crescente aumento de vendas (e divulgação) 

para as empresas que firmam parcerias com esses canais de informação agregando ao 

produto visibilidade, prestígio e credibilidade. 

A profissionalização dessa atividade está trazendo cada vez mais uma 

relação transparente na questão da publicidade nos blogs, por meio dos “publi posts” 

(anúncios de produtos em que, atualmente, as blogueiras deixam claro que estão 

sendo pagas ou recebendo algo em troca pela divulgação). 

O que teve início de forma despretensiosa virou business e tem 

resultado em salários semelhantes de altos executivos às blogueiras. Uma justa troca 

quando se analisa o impacto na vendas após um post de uma “parceira” de negócios.  

Empresas inovadoras e visionárias já observaram a relevância desse 

importante ferramenta de comunicação e tem investido em ações de marketing 

exclusivas para os principais blogs de moda do país.  

A internet é o meio de comunicação com maior potencialidade do que 

os demais. Interação direta e dinâmica, numa linguagem acessível e com o prestígio de 

uma recomendação pessoal, o que faz toda diferença na hora de adquirir um produto 

novo, são algumas das vantagens de quem investe nos blogs de moda como 

instrumento de comunicação. 
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vista 
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http://www.garotasestupidas.com/sobre-o-site/ 

Entrevista de Camila Coutinho ao Portal IG 

http://jovem.ig.com.br/cultura/internet/nao-acordei-cinderella-diz-autora-do-blog-

garotas-estupidas/n1597611739597.html 

Ranking em que aparece o Garotas Estúpidas como o 19º blog de moda mais 

influente do mundo 

http://www.signature9.com/style-99  

Entrevista com Camila Coutinho à revista Toda Teen  

http://todateen.uol.com.br/fun-cinema-e-tv/confira-a-entrevista-com-a-blogueira-camila-

coutinho-do-garotas-estupidas/ 

Prêmio de melhor blog de moda do Brasil ao Garotas Estúpidas 

http://institutozuzuangel.blogspot.com.br/2012/02/os-10-melhores-blogs-de-moda-do-

brasil.html  

Matéria: “F*Hits faz sucesso reunindo blogs de moda”, na revista Exame PME 

http://exame.abril.com.br/revista-exame-pme/edicoes/0050/noticias/f-hits-faz-sucesso-

reunindo-blogs-de-moda?page=1 

Matéria do IG: “Profissão: blogueiras de moda” 

http://jovem.ig.com.br/igirl/noticia/2011/02/01/profissao+blogueira+de+moda+10358450.

html 

Curso “As mídias sociais no mundo da moda” 
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Matéria: “Blogueiras cheias de estilo” 
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http://www.garotasestupidas.com/sobre-o-site/
http://jovem.ig.com.br/cultura/internet/nao-acordei-cinderella-diz-autora-do-blog-garotas-estupidas/n1597611739597.html
http://jovem.ig.com.br/cultura/internet/nao-acordei-cinderella-diz-autora-do-blog-garotas-estupidas/n1597611739597.html
http://www.signature9.com/style-99
http://institutozuzuangel.blogspot.com.br/2012/02/os-10-melhores-blogs-de-moda-do-brasil.html
http://institutozuzuangel.blogspot.com.br/2012/02/os-10-melhores-blogs-de-moda-do-brasil.html
http://exame.abril.com.br/revista-exame-pme/edicoes/0050/noticias/f-hits-faz-sucesso-reunindo-blogs-de-moda?page=1
http://exame.abril.com.br/revista-exame-pme/edicoes/0050/noticias/f-hits-faz-sucesso-reunindo-blogs-de-moda?page=1


 
43 

 
 

Periódicos: 

GLAMOUR, revista. GARATTONI, Alessandra. Campeã de audiência. Edições Globo 

Condé Nast, número 1, abril de 2012, páginas 72, 73 e 74 

GLAMOUR, revista. MERLO, Paula. Mineira maneira. Edições Globo Condé Nast 

número 3, junho de 2012, páginas 50, 51, 52 e 53 

GLAMOUR, revista. MERLO, Paula. O mundo de Lala. Edições Globo Condé Nast, 

número 5, agosto de 2012, págs 54, 55 e 56 

GLAMOUR, revista. Girl Power. Edições Globo Condé Nast, número 5, agosto de 2012, 

págs 64, 66 e 67   

 


	AGRADECIMENTOS
	SUMÁRIO
	CAPÍTULO I	- Blogs: a Globalização da Informação.................................................11
	1.1. O que é blog?..........................................................................................................12
	CAPÍTULO II - O fenômeno dos blogs de moda........................................................16
	2.1. Garotas Estúpidas...................................................................................................17
	CAPÍTULO III - Blogueiras de moda: profissão em alta............................................27
	CONCLUSÃO.................................................................................................................40

	BIBLIOGRAFIA CONSULTADA...................................................................................41

