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1 INTRODUÇÃO 

 

O universo editorial das revistas femininas aponta uma imagem perfeita da mulher, 

principalmente, por trazer em seus conteúdos editoriais representações de mulheres com 

corpos esculturais, baseados em padrões e modelos de beleza ideais. De certa maneira, isso 

gera uma cobrança, para que a mulher esteja, supostamente, bem vestida, magra, bonita, etc. 

No entanto, o âmbito da realidade social das ruas, shopping centers, universidades, bares e 

restaurantes, nem sempre traduzem estes modelos apresentados pela mídia. São, portanto, 

duas perspectivas (não antagônicas) em cenários diferentes - o midiático e o cotidiano.  

Segundo Lipovetsky (2000), ainda em nossos dias, as fotografias de moda, os 

institutos e concursos de belezas, os conselhos e produtos cosméticos não cessam de 

recompor o primado da beleza feminina e de reproduzir a importância da aparência em sua 

identidade. As revistas femininas e a publicidade exaltam o uso dos produtos cosméticos por 

todas as mulheres. Ao mesmo tempo, destaca-se uma dinâmica irresistível de industrialização 

e de democratização da moda e da beleza. 

O autor, ainda, defende que os limites sociológicos das imagens e as práticas dos 

conselhos e os cânones da beleza foram difundidos em todos os meios. Abriu-se um novo 

ciclo histórico, baseado na profissionalização do ideal estético e no consumo de massa de 

imagens e de produtos de beleza. A moda, há décadas atrás, não vivia um contexto econômico 

tão promissor. Seu desenvolvimento tornou-se um império industrial, pois passou a ser 

associada a estilos de vida, tornando-se, assim, um fenômeno sociocultural e que configura 

diferentes identidades.  

Segundo Buitoni (1990), com o desenvolvimento da indústria de cosméticos, da moda 

e com o respectivo progresso da publicidade, as revistas femininas tornaram-se peças 

fundamentais no mercado; além de ser um veículo de comunicação, são também um produto, 

um negócio, uma marca, e um conjunto de serviços, pois, servem como referências, para as 

leitoras, daqueles temas que abordam. É um encontro entre repórteres, o editor e o leitor, um 

contato que estabelece um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda a 

criar identificações. 

No âmbito da mídia, expomos o interesse em compreender os processos de apelo 

publicitário e de consumo, via anúncios da revista Elle. Recortando o tema, procuramos 

observar a relação existente entre a revista e o consumo gerado pela publicidade, através dos 

anúncios da mesma. Em outras palavras, a pesquisa busca responder como os usos e 

consumos dos conteúdos publicitários da revista Elle, por leitoras de Santa Maria interferem 
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ou não no consumo de marcas de moda. Especificamente, descrevemos os anunciantes e o 

conteúdo editorial da revista Elle; identificamos os usos sociais da revista por um perfil de 

leitoras de Elle em Santa Maria; verificamos se, e como os anúncios publicitários de moda 

podem despertar desejos de consumo em leitoras da revista; e em sentido amplo, procuramos 

estudar a relação entre publicidade, moda e consumo. 

Para tanto, dividimos este trabalho em cinco capítulos, onde o primeiro – Entendendo 

a Moda pela História - fala da moda, seu surgimento, desenvolvimento, suas principais 

modificações, enfim, um panorama geral da moda e sua história, que foi importante, 

principalmente, para minha formação e entendimento da moda na sociedade. O segundo 

capítulo aborda, primeiramente, a história das revistas de moda, tanto no mercado 

internacional quanto brasileiro e a evolução das revistas, no Brasil, até ser lançada a Elle. 

Além disso, trabalha o objetivo da moda nas revistas, a publicização da moda, via revistas, e, 

ainda, o segmento de revistas de moda no mercado brasileiro, especificando, portanto, o papel 

da publicidade e dos editoriais de moda existentes nesse meio de comunicação. O terceiro 

capítulo relata a compreensão, não apenas do consumo de moda, mas dos usos sociais da 

mídia, neste caso a revista, entendidos como processos complexos na sociedade 

contemporânea. O quarto capítulo explica o processo de realização e os procedimentos da 

metodologia utilizada na pesquisa para, de fato, concluir e chegarmos às considerações. O 

último capítulo faz a análise dos resultados, a partir da descrição da Revista Elle e sua 

trajetória histórica.     

Considerando essa trajetória, observamos os usos sociais da revista, através de um 

estudo que analisa o consumo, a partir da leitura da revista por parte de leitoras de Santa 

Maria, na tentativa de verificar se e como os anúncios podem despertar desejos nas mesmas. 
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2 ENTENDENDO A MODA PELA HISTÓRIA 
 

O conceito de moda apareceu, no final da Idade Média, através do desenvolvimento 

das cidades e a organização da vida das cortes, segundo Lipovetsky (1989). O autor afirma 

que é possível reconhecer a ordem própria da moda, a moda como sistema, com suas 

metamorfoses incessantes, seus movimentos bruscos e suas extravagâncias. A renovação das 

formas torna-se um valor mundano, a fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na alta 

sociedade, a inconstância em matéria de formas e ornamentações já não é exceção, mas regra 

permanente: a moda nasceu.  

Daniela Schmitz (2009), partindo da perspectiva histórica do fenômeno, explica que a 

moda, até meados do século XIV, esteve refém do receio a mudanças e inovações de uma 

sociedade fiel à perpetuação do passado. Da metade do século XIV e meados do século XIX, 

a moda passa por sua fase inaugural. É quando “o ritmo precipitado das frivolidades e o reino 

das fantasias instalaram-se de maneira sistemática e durável” (LIPOVETSKY, 1989. p 25).  

Schmitz (2007) também ressalta que é a partir daí que, finalmente, surge a necessidade 

de diferenciação do homem e este passa a se reconhecer como indivíduo e não mais apenas 

como um ser coletivo cujo destino está unicamente atrelado ao de sua comunidade. A moda 

torna-se, então, um sistema em que as mudanças passam a ser aceitas e criadas como uma 

necessidade contínua de novas expressões.  

É o início da grande “engrenagem” da moda, que aparece juntamente com o 

desenvolvimento das cidades, o comércio, a organização da vida das cortes e o status das 

classes aristocráticas. Aí a burguesia começa a prosperar, impulsionada também pelo 

progresso tecnológico, o que cria um contingente de pessoas com dinheiro, porém, 

insatisfeitas com sua escassa influência nas decisões políticas. Além disso, o homem passou a 

questionar alguns domínios religiosos, e a separar o que era de domínio de Deus e dos 

homens e, com isto, valorizar a racionalidade. E é neste contexto, de ideia de realização 

pessoal – o individualismo – que floresce a moda. Segundo Palomino (2003), surge o desejo 

de imitar: os burgueses passaram a copiar as roupas dos nobres. 

As roupas e as escolhas estéticas passaram a retratar a vida interior e as pessoas 

passaram a se orgulhar de ostentar uma vestimenta ou um ornamento que refletisse seu novo 

modo de pensar e de ser. Se antes não havia distinção entre os tecidos usados por homens e os 

usados por mulheres, agora se valoriza a novidade e as mudanças.  

As transformações vividas pela sociedade medieval foram ativadas num processo de 

individualização marcado pelo prazer e gozo da vida presente, o qual é extremamente atrelado 
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ao surgimento do sistema da moda. Com a ascensão da burguesia, as cidades voltadas ao 

comércio tornaram-se cada vez mais prósperas e geraram uma riqueza que alimentou o gosto 

pelo luxo. Os ricos comerciantes procuravam pelos privilégios, antes restritos à nobreza, e 

podiam pagar por isso. As grandes navegações buscavam rotas para as especiarias do Oriente 

e também outras fontes de riqueza. Nestas condições favoráveis, a moda cresceu e as suas 

mudanças tornaram-se cada vez mais frequentes.  

Denise Pollini (2007) relata que, no século XVI, ocorreu um fato incomum para a 

história da moda: foi a influência vinda de soldados mercenários alemães, os Lansquenets, 

uma camada social considerada mais baixa até então. A exuberante vestimenta deles, 

composta por recortes ou tiras, através das quais um rico tecido costurado por baixo (como 

um forro) ficava visível, acabou tomando conta da Europa e permitindo que a vestimenta de 

homens e mulheres fosse feita com tal tecido.    

Entretanto, Pollini (2007) afirma que, após a segunda metade do século XVI, a mais 

poderosa influência foi a da moda espanhola, devido, principalmente, à sua prosperidade 

econômica, vinda das navegações, de uma situação política sólida. No século XIX, ocorreram 

transformações que, de certa forma, moldaram o modo como se vive hoje. Dois episódios 

foram determinantes para o desenvolvimento da moda, já no século XVIII: a Revolução 

Francesa e a Revolução Industrial.  

A industrialização levou ao crescimento cada vez maior da classe média nos séculos 

XVIII e XIX, e ao desenvolvimento de uma ética da classe média. O conceito de rapidez, de 

velocidade, se instalava, e as maneiras de pensar e de vestir se modificavam. Estava pronta a 

fórmula para o florescimento da moda como a conhecemos: os bens de consumo, 

principalmente o vestuário, passam a ter uma produção muito mais rápida e barata; ao mesmo 

tempo, a burguesia encontrava na moda um dos elementos de ostentação dessa prosperidade e 

de exercício de seu desejo pelas novidades estéticas.  

Nesse contexto, surge aquilo que transformou os destinos da história da moda: a Alta 

Costura – “pode se dizer que a alta costura começa em Paris, em meados do século XIX, 

quando modelos originais eram feitos por alfaiates e costureiras, que passaram a encomendar 

os tecidos especiais às casas de alta costura” (MOUTINHO; VALENÇA, 2000. p 15). Até 

este momento, as roupas eram confeccionadas por profissionais vistos apenas como artesãos, 

embora alguns tenham atingido grande prestígio. Entretanto, mesmo alcançando algum 

prestígio, esses profissionais executavam o que seus clientes lhes solicitavam. A Alta Costura 

surgiu, quando o profissional responsável pela execução das roupas passou, então, a realizar 

seu trabalho de acordo com sua própria concepção de elegância.  
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Moutinho e Valença (2000) destacam que é, sobretudo, no século XX, que a moda se 

democratiza, principalmente por causa da difusão feita pelos meios de comunicação, como os 

jornais, o cinema, as revistas e a televisão. A industrialização de roupas em grande escala é 

outro fator que difunde a moda em todas as partes do mundo, tornando possível o acesso a 

uma multiplicidade de vestimentas e acessórios.  

A moda do início do século XX apresentou a uma sucessão de vanguardas, as quais 

mudaram o modo como a arte e o artista eram vistos pela sociedade e, também, a percepção 

estética do período. A Europa vivia uma intensa transformação de valores e costumes que, 

segundo Mendes e de la Haye (2003) descrevem como o período denominado como “La Belle 

Époque”, “a era da opulência”, de 1900, que foi marcado através das imagens de grupos de 

homens e mulheres de poder e nível social elevado e elegantemente vestido. Os ditames da 

moda eram rigidamente seguidos; posição, classe e idade eram claramente assinaladas pela 

roupa.  

Os autores continuam a citar que, após o final da Primeira Guerra Mundial, mudanças 

significativas ocorreram na criação de moda, nos tecidos para roupas e métodos de produção 

de vestuário. Na década de 1920, os desenvolvimentos radicais foram mais evidentes no 

vestuário feminino, com impacto especial nos trajes para o dia e para o trabalho. No pós-

guerra, Paris continuou a dominar a moda internacional, e as casas de Alta Costura 

revitalizadas viraram uma explosão de vendas. Foi um período de retumbante liberdade, e, 

para as mulheres, uma redescoberta: a silhueta passou a ser tubular, e a cintura, os quadris e 

os seios não eram evidenciados, ao contrário, eram utilizadas cintas e malhas que “igualavam” 

a silhueta.  

Ainda, no auge da Primeira Guerra, um elemento que, hoje, parece indispensável ao 

guarda-roupa feminino, as calças, só passou a ser usadas livremente pelas mulheres após a 

segunda metade do século XX. Mas com a participação das mulheres no esforço da guerra, os 

costumes relativos que a mulher deveria e poderia usar flexibilizaram-se e as calças foram 

liberadas.  

Para Denise Pollini (2007), a década de 1920 mal havia terminado e um 

acontecimento de ordem econômica e social viria abalar fortemente a moda, na década de 

1930: a crise da Bolsa de Nova York. O dinheiro sumira do mercado e, com isso, o humor se 

tornara mais sombrio e a moda também. Os estilistas abandonaram o visual moleque, linear, 

dos anos 20, por roupas mais suaves, esculpidas, que acentuassem os contornos femininos.  

Ainda segundo Pollini (2007), durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres 

precisavam de um guarda-roupa mínimo e de versatilidade máxima. Apesar dessas restrições, 
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no início dos nos 40, os estilos não foram destituídos de brilho; na verdade, a imprensa de 

moda enfatizava que trajes, com espírito, continuariam a ser desejáveis ao longo de toda a 

guerra. 

Para Mendes e de la Haye (2003), os aspectos da moda que marcaram os anos de 

1950, por exemplo, são de extrema sofisticação, luxo e glamour. Além da alta-costura ter seus 

momentos de grande esplendor, é nesta época, transformada pela experiência da Guerra, que 

um elemento se torna crucial para a definição da cultura e da moda: o elemento jovem. Surge, 

então, a transformação dos costumes e o rock’n roll; o jeans e a camiseta branca passam a 

fazer parte da vestimenta informal e, com isso, consolidam-se e transformam a moda.   

 Os autores relatam que, já os anos de 1960, são marcados por inúmeras mudanças e 

adaptações aos novos tempos. De um modo geral, alguns fatos marcaram esses anos, nos 

quais a juventude manifestou-se e se impôs. Foi também o período da conquista espacial; a 

guerra do Vietnã, por sua vez, fazia-se presente; conflitos raciais nos Estados Unidos também 

fizeram história; rebeliões estudantis eclodiam em todo o mundo e, com isso, a década foi 

estruturando-se e se tornando de maior importância no desenvolvimento da moda no país.  

Para Kathia Castilho (2004), os anos 70 começaram trazendo toda a referência da 

moda hippie que começara na segunda metade dos anos 60. A moda, então, se diversifica, 

com uma série de opções de estilos, os quais se caracterizam como a busca por brechós, por 

bordados, franjas, batas e tecido tingidos.  O movimento Punk, que se opôs aos valores da 

sociedade burguesa, também participa dessa vasta opção de estilo. Enfim, tudo isso foi se 

tornando referência de moda, porém, sempre prevalecendo o aspecto da jovialidade com 

características de praticidade e conforto relativos à época.  

Ainda, segundo Castilho (2004), uma verdadeira profusão de influências foi o que nos 

trouxeram a chegada dos anos de 1980, em que os opostos começaram a conviver em 

harmonia. Essa característica antagônica foi como ainda o é hoje, início do século XXI, uma 

das referências da moda contemporânea, onde: 

 

Essa multiplicidade nos passou a ideia de que não havia mais uma única verdade de 
moda e, sim, várias realidades; diversos vieses, inúmeros caminhos a serem 
trilhados, criando um leque de possibilidades. A herança do decênio anterior veio 
junta no início dos anos 1990, continuaram as releituras da moda, tão estabelecidas 
no processo criativo. (CASTILHO, 2004, p.95). 
 

 

Surgiram os novos profissionais de moda que são verdadeiros criadores de conceitos, 

ideias e principalmente imagens. Para Mendes e de la Haye (2003), a moda, a partir dos anos 
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90, mostrava que, na maioria das vezes, a imagem era, e ainda é mais importante que o 

próprio produto. Costumava-se vender um conceito, seja de marca ou de uma coleção, 

mediante imagens, às vezes, sem aparecer a roupa, e o consumidor convencia-se que não 

podia viver sem tais referências.  

Segundo Castilho (2004), o século mudou juntamente com o milênio, e a moda 

continuou sendo o espetáculo. Os grandes grupos empresariais dominaram os tradicionais 

nomes da moda, passando a surgir os padrões estéticos do vestir. A moda, em contraposição 

às imposições estilísticas, reinventa-se com o conceito de customização, ou seja, uma 

personalização na qual o usuário interfere na sua roupa.  

A “reglamourização” tornou-se também uma nova proposta de moda, na qual levar os 

aspectos de sofisticação e luxo às últimas consequências passou a ser uma tentativa de 

impedir as inevitáveis cópias. A moda, que se profissionalizou e se instituiu,  foi o 

reconhecimento de muito trabalho e criatividade. “Moda é expressão de um povo e de sua 

cultura. É como a própria história, ou seja, um rio que flui e banha as margens por onde passa, 

trazendo e levando o húmus da criação estilística para fertilizar o solo e fazer com que a 

semente possa germinar” (CASTILHO, 2004, p.106). 

Considerando a história da moda e o fato de que a mesma seja um meio de 

comunicação autônomo, por comunicar estilos, personalidades, identidades, a participação e a 

importância do campo midiático na configuração das sociedades contemporâneas da trajetória 

da moda contribuem para isso. Acostumamo-nos com o fato de que é através da mídia que 

somos informados sobre os acontecimentos e o curso do mundo, ou seja, o campo midiático 

possui “a característica de atravessar todos os outros campos, condicioná-los e adequá-los às 

formas expressivas e representativas da mídia” (MALDONADO, 2002, p. 4).  Este processo 

denominado midiatização, tomou fôlego, na segunda metade do século XX, outorgando à 

mídia um papel estratégico em nossa sociedade. Temos, hoje, um panorama social onde, 

segundo Schmitz:  

 

As experiências são cada vez mais permeadas por relações comunicacionais que, 
em determinado momento, são perpassadas pela mídia, promovendo assim novas 
fórmulas de interação social: as esferas da vida social e individual se reorganizam 
em função da lógica midiática (2007, p.56).  

 

 

As mudanças sociais, que decorreram da midiatização, não significam que os 

indivíduos se comuniquem “menos” do que antes.  Sem dúvida, jamais se comunicaram tanto 
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sobre tantas questões, com tantas pessoas e com tamanha facilidade possibilitada pela técnica. 

Mas, com a evolução dos dispositivos tecnológicos – as chamadas novas tecnologias, que 

acompanham o crescimento das sociedades industriais – a comunicação midiática vem 

passando por acelerado processo de mudanças que acabam por midiatizar a sociedade.  

A estreita relação da moda, em especial desde a imprensa feminina, segundo Schmitz: 

 

Fez com que o campo da moda, de certa forma, sempre contasse com o campo 
midiático para sua difusão e legitimação, inicialmente via os meios jornal e 
revistas. Mas é preciso perceber que a nova configuração social, marcada pela 
centralidade da esfera midiática, não reproduz os moldes de comunicação de moda 
via mídia, tal qual se dava no início do século XX (2007, p. 58).  

 

 

Quase cem anos depois, temos a explosão de novas tecnologias de comunicação, a 

entrada da moda em outros meios, para além da imprensa, e uma nova conformação social, 

com novas formas individuais e sociais de ver e de se relacionar com os meios; dos indivíduos 

relacionarem-se entre si e do próprio campo da moda com o midiático. 

Conforme Lipovetsky (1989), junto com a moda, irrompemos numa sociedade pós-

disciplinar, a qual é denominada de pós-modernidade. Uma sociedade regida pelo domínio do 

efêmero, na qual a dinâmica da moda estende-se às outras esferas da cultura, outorgando à 

moda um papel central nas sociedades modernas, construídas sobre exaltação do consumo e 

da lógica midiática.  

Ainda que várias culturas sejam amparadas na lógica da moda, a “mass-mídiática” 

(LIPOVETSKY, 1989, p. 205) é uma das mais representativas do fenômeno. O autor justifica 

sua afirmação, a partir de exemplos que mostram: a) a efemeridade dos produtos midiáticos1, 

produzidos e consumidos no “tempo-moda”; b) a busca pelo sucesso imediato, numa 

produção com vistas ao lucro, mediado pela audiência; c) a importância da imagem na 

estetização dos objetos; d) a construção dos ídolos-celebridades para atração e sedução do 

público; e) a diversidade de ofertas dentro de cada indústria; f) uma existência sem 

prolongamentos, construída para o presente.  

É nesse movimento das lógicas midiáticas com a moda que construímos o nosso olhar 

sobre a relação entre a moda e a publicidade. Partimos para análise, portanto, de um veículo 

de comunicação específico, a revista, que, segundo Schmitz (2007), é o segmento de maior 

destaque no país, tanto pelo número de publicações disponíveis, como por seu faturamento em 

                                                 
1 Traz por base a indústria do cinema, fonográfica e a literatura, em que o tempo de exploração de seus produtos 
diminuiu consideravelmente. Mais detalhes em LIPOVETSKY, 1989, p. 205-207 
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vendas (apesar da difusão da Internet), o qual se justifica devido à forma como o veículo da 

imprensa feminina comunica-se com suas leitoras – marcada por uma proximidade incomum 

a outros meios.  
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3 AS REVISTAS FEMININAS DE MODA: DA INFORMAÇÃO À PUBLICIDADE  

 

As revistas femininas surgem, sutilmente, com a imprensa no país, sendo elaboradas 

por homens, trazendo em seus editoriais2 dicas de culinária, pequenas notícias e variedades. 

Segundo Marcolin (2005), até meados do século XX, a imprensa feminina era produto para 

elite. Poucas mulheres eram alfabetizadas e dispunham de pouco tempo para ler. O perfil de 

leitoras começou a se modificar, a partir do crescimento industrial e da evolução das editoras, 

os quais foram impulsionados, principalmente, pelos avanços da indústria de cosméticos. 

“As primeiras revistas, que tratavam especificamente do assunto moda, surgiram na 

França no século XVIII. Os primeiros títulos foram as revistas “Le cabinet dês modes” ou 

“Les modes nouvalles” (1785) e “Le journal dês dames et des modes”(1797)”  (BAILLEUX, 

1995).  

Buitoni (1990) relata que, desde 1869, quando as revistas começaram a ser vendidas 

em lojas comerciais e livrarias, libertando-se, assim, da dependência dos correios, a imprensa 

feminina deu grandes saltos. Uma das principais consequências visíveis dessa expansão dá-se 

através da democratização da moda, através dos moldes das vestimentas de homens e 

mulheres, atenuando, assim, a diferença entre as classes.  

Somente, então, no início do século XIX, foi que a imprensa feminina começou a 

desempenhar seu papel no Brasil. A imprensa em geral, era bastante artesanal e de cunho 

opinativo. No entanto, os títulos sucediam-se e a imprensa feminina era um canal de 

expressão (BUITONI, 1990).  

 

Em 1914 surgiu a Revista Feminina, fundada por uma mulher, ela circulou durante 
22 anos, sendo o exemplo mais perfeito da vinculação imprensa/indústria nascente 
/publicidade. Além dessa, outras opções de leitura feminina existiam, como, por 
exemplo, A Cigarra e A Senhorita, que tratavam basicamente sobre moda e 
penteados. Em 1928, surge então, O Cruzeiro, lançada através de uma grande 
campanha publicitária, ela iria se tornar a maior revista ilustrada brasileira 
(BUITONI, 1990, p.43).  
 

 

No entanto, o boom da imprensa feminina, surgiu em 18 de junho de 1952, através da 

Revista Capricho. Com um conteúdo atrativo de fotonovelas, a revista possuía poucas 

matérias, duas ou três páginas de moda, um conto, notas curiosas, às vezes culinária, 

                                                 
2 Texto jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e publicado sem assinatura, referente a assuntos de 
acontecimentos locais, nacionais ou internacionais de maior relevância. Define e expressa o ponto de vista do 
veículo ou da empresa responsável pela publicação (jornal, revista, etc) ou emissão (programa de televisão ou de 
rádio). [...] (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.255). 
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consultório sentimental etc. Mesmo com um perfil leitor de jovens com menos de 18 anos, a 

revista também era um veículo para mulheres casadas de até 30 anos.  

No ano de 1959, Buitoni (1990) relata que, a Editora Abril lançou a revista Manequim, 

especializada em moldes. Dois anos após, surge a atual e famosa Cláudia, uma revista voltada 

à busca da identidade da mulher de classe média urbana, a qual veio satisfazer expectativas de 

novas faixas de leitoras. Lançada em outubro de 1973, ainda pela mesma editora, a revista 

Nova, buscava atingir um novo público de mulheres, solteiras ou casadas, mas com ambições 

profissionais e de certa liberação sexual.   

Nota-se que a revista foi-se tornando, ao longo do tempo, o veículo, por excelência, da 

imprensa feminina. Para a autora (1990), o poder da configuração revista é tão grande que 

influencia até outros meios não impressos, como programas de rádio e de TV. O 

aperfeiçoamento da tecnologia gráfica e a consequente possibilidade de imprimir produtos 

cada vez mais sofisticados, com muitas fotos e cores, encontraram na revista seu veículo 

ideal. Paralelamente, a publicidade desenvolveu-se e a revista, por suas características de 

visualização de detalhes, de utilização de cores e etc., tornou-se a mídia mais adequada para a 

moda.  

O objetivo da moda nas revistas, segundo a autora Diane Crane (2006, p.395 ), além 

de propor mudanças no corte, na forma e na cor das roupas, era de projetar imagens 

destinadas a atribuir significados aos itens de vestuário, ou seja, as imagens criadas por 

estilistas, em seus desfiles coexistiam com imagens de vestuário criado por fotógrafos para 

revistas de moda e seus anúncios. Seria o início, portanto, da utilização da fotografia na 

imprensa feminina, fato esse que representou um boom de revistas recheadas de fotos. 

Além das imagens, outro fator relevante foi a existência de pautas diversificadas nas 

revistas de moda, o que, de certo modo, era coerente tanto com a interpretação da moda 

quanto com a concepção de cultura de mídia (CRANE, 2006).  

O processo de publicização da moda via revista contribui para difundir as 

diversificadas tendências de roupas, cores e até acessórios, que convivem numa determinada 

estação, ao mesmo tempo, tem parte na difusão de modelos de aparência e comportamentos 

femininos, pois a mídia passa a ser tomada como referência na dinâmica social. As formas 

como os veículos da imprensa feminina se comunicam com suas leitoras é marcada por uma 

proximidade incomum a outros meios. Mira (2001) destaca que as estratégias de aproximação 

deste segmento, através do conteúdo e linguagem geram vínculos e fidelização com as 

leitoras: 
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A imprensa feminina, que vinha ajudando no lar, retratando a moda, discutindo os 
problemas da mulher, ouvindo o seu sofrimento, cuidando de sua beleza, já pode 
tratá-la de “você”. O tom das matérias muda, dirigindo-se diretamente à leitora. 
Focalizando o rosto da mulher, a revista aumenta seu grau de aproximação (MIRA 
2001, p.50).  
 

 

O mercado de revistas é o segmento de maior destaque no país, em função deste tipo 

de linguagem, que conjuga o lado informativo do jornalismo com a personalização e, ainda, a 

publicidade, que se mantêm até os dias atuais, inclusive implícitas nos editoriais de moda3. 

Desse modo, as revistas são constituídas de páginas de conteúdos editoriais (como 

reportagens, notas, etc.), os quais são considerados anúncios sutis e implícitos, e de conteúdos 

publicitários em diversos formatos4.  

Para Ruth Joffily (1991), “o valor do editorial de moda está em manter o público 

atualizado em relação aos lançamentos e tendências. Está em realizar a crítica, buscando 

critérios estéticos e pragmáticos. Estéticos, pelo lado criativo e artístico da criação de moda. 

Pragmáticos, porque a roupa é para ser usada no cotidiano, acompanhando, assim, as 

mudanças da moda”.   

No caso das revistas de moda e comportamento, o termo editorial de moda difere da 

definição de editorial jornalístico/tradicional de informação (este vem nas primeiras páginas e 

é assinado pela editora-chefe), uma vez que é essencialmente visual, com seus sentidos 

fotográficos e é publicado nas páginas centrais da revista. Mais do que isso, um editorial de 

moda, segundo Hinerasky (2009), muitas vezes, pode determinar o que vai vender e tem um 

peso comercial no sucesso da coleção. Ainda, segundo a pesquisadora:  

 

Os editores de moda são tidos como os atores sociais, isto é, agentes responsáveis 
pela difusão das representações de padrões e modelos de moda/beleza e os 
responsáveis, dentro dos veículos, pelos sentidos ofertados. Eles são os elos 
fundamentais entre a produção cultural e a circulação dos produtos, imagens, ideias, 
tendências que interferem diretamente no “ciclo da moda” / mercado (2009, p. 5). 
 

 

                                                 
3 Matéria jornalística, especialmente fotografada, elaborada por uma editora de moda, geralmente em revistas 
especializadas nesse tema, em que são apresentadas informações sobre tendências, estilos, modismos e 
combinações relativas ao vestuário, acessórios, cabelo, maquiagem, etc. [...] Mas o editorial de moda costuma 
seguir um fio condutor, um tema determinado, que pode ser a moda da estação ou da cor, um tecido, uma griffe 
etc. [...]. Seu texto muitas vezes criado em função do ensaio fotográfico, limita-se em alguns casos à descrição 
das peças, geralmente com indicação de preços e lojas, mas pode também conter opiniões do editor ou dos 
jornalistas, depoimentos de pessoas focalizadas e maiores informações sobre o tema em pauta (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002, p. 256). 
4 No Capítulo 6, referente à Revista Elle, abordaremos os diferentes formatos publicitários existentes na revista. 
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Complementando, segundo Hinerasky (2009, p.03), os profissionais têm de atender as 

(os) leitoras(es),  prestar um serviço. Completa Joffily, que é através da informação 

extremamente objetiva, que isso se realiza: “a concretização do nosso papel junto ao público, 

qual seja o de adequar o sonho da moda à realidade da leitora…dar a ela o direito de se 

apropriar do sonho no seu dia-a-dia”  (1991, p.12).  

Esse prestígio editorial também pode ser direcionado às marcas presentes na 

publicação. As revistas de moda fornecem informações detalhadas de produtos e tendências, 

assumem um sentido de penetração, especialidade e credibilidade, e da mesma forma os 

anúncios que são vinculados nessas revistas transmitem, um significado de agentes produtores 

de padrões de moda e beleza, ditados, pelos próprios conteúdos editoriais.  

A vinculação da publicidade com o jornalismo nas revistas pode ser vista de várias 

formas. Há a presença de características do fazer publicitário nos editoriais de moda, pois 

temos imagens em primeiro plano, o que é uma tendência nos anúncios publicitários em 

revistas. Para Joly (1996), as imagens e as palavras nutrem-se e exaltam-se umas às outras, no 

entanto, os anúncios publicitários precisam chamar a atenção, principalmente, quando 

localizados em revistas. Segundo Fonseca, “a publicidade de moda tem como suporte 

principal a fotografia, seja pelo poder de discurso persuasivo através da composição de 

elementos propositais, seja pela praticidade em atingir o consumidor podendo ser veiculada 

em diversos meios, como a revista, ou então pela sua característica de comunicadora e 

criadora de identidades e cenários, que irão interferir no imaginário do consumidor, 

despertando a atenção, gerando o desejo e alimentando sonhos” (2008, p.18).  

A revista, por si só, proporciona a leitura através das matérias e textos, no decorrer da 

edição, o que, consequentemente, faz com que o anúncio tente se destacar em meio a tantos, 

por isso, essa tendência dos anúncios publicitários em dar ênfase a imagens e fotografias. De 

acordo com Souza e Custódio (2005, p.236):  

 

A conduta do consumidor de moda passou a ser influenciada de maneira 
determinante pelos símbolos publicitários. Moda e mídia tomaram um caminho 
comum: servir de suporte uma a outra e engrossar mutuamente a extensa malha do 
mercado mediante a qual se produzem e oferecem novos produtos. Na difusão da 
moda via revista e jornais, a fotografia adquiriu cada vez mais importância nesse 
mercado na medida em que a sociedade passou a ter influência cada vez mais forte 
na mídia.     
 

 

Entre todas as mídias disponíveis (rádio, televisão, jornais, internet, outdoor, etc), a 

revista é um dos principais suportes para o planejamento da publicidade das marcas. Podemos 
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observar esta afirmação através dos próprios formatos publicitários (os anúncios) que a revista 

Elle utiliza, pois dificilmente uma revista é lida por apenas uma pessoa, ou ainda, é comum 

que o mesmo leitor folheie e leia a revista mais de uma vez. Isso permite que de um lado o 

aumento dos anúncios seja superior à circulação, e de outro, que o leitor possa fixar as 

marcas, produtos ou serviços e ter a iniciativa da compra pelo desejo despertado.  

A publicidade não cria novas necessidades ao consumidor, mas se apropria das 

necessidades já existentes que não encontram uma realização na sociedade atual, com seus 

valores individualistas e capitalistas. Para Fonseca (2008, p.15), “a publicidade vende-nos 

muito mais do que simples bens de consumo, vende-nos as nossas próprias identidades, que 

geram necessidades”. A autora ainda afirma que a publicidade vai vender simbolicamente o 

que o deseja, o que é também a representação, e o consumidor, ao se identificar com o objeto 

vendido ou com suas promessas simbólicas, poderá comprá-lo, tornando essa relação de 

dependência mútua e contínua para os dois lados, com lucratividade para o mercado, 

principalmente para o mercado da moda que vende um produto carregado de significados 

simbólicos.  

Além disso, a publicidade vale-se, pois, de elementos simbólicos, de imagens, 

palavras, ou seja, de discursos para seduzir o seu alvo. Este discurso é planejado e estruturado 

baseado no contexto social, psicológico, ideológico e subjetivo do consumidor. Para Estela 

Fonseca (2008), é preciso criar uma diferenciação simbólica para o produto, que está 

concorrendo pela atenção do consumidor, com outros tantos que existem no mercado. Para 

isso, esse produto deve oferecer algo realmente interessante a este consumidor e diferente dos 

demais produtos.  

Para Fonseca (2008, p.13), a publicidade tem um fim maior: o de vender. 

 

Mas para isso se vale não mais de argumentos quanto à funcionalidade e utilidade 
daquele produto, mas sim da subjetividade do consumidor, é este que vai comprar, 
e é deste que partirão os comandos que nortearão toda a criação de uma campanha, 
ou seja, o publicitário está aqui para mimá-lo, entretê-lo e cativá-lo, através de 
elementos sígnicos e simbólicos que irão compor a imagem deste produto no 
imaginário do consumidor. 
 

 

Desenvolvendo não apenas um discurso de desmembramento dos sujeitos, a 

publicidade também propõe uma recepção estética e moderna do que transmite. Identifica-se, 

portanto, segundo Garcia e Miranda (2007), que existem duas lógicas no discurso publicitário: 

a da compra, vinculada à publicidade do produto em si (pois anuncia objetos a serem 
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consumidos); e a do contrato, mais próxima da publicidade institucional, a qual objetiva 

estabelecer relações que aproximem mais intimamente dois sujeitos.   

A mensagem publicitária é, eminentemente, sedutora, não porque assim deva ser para 

vender melhor, mas porque expressa a confiança de que tudo o que foi sonhado um dia pode, 

enfim, se realizar. Neste processo, as revistas, principalmente as que dedicam maior ênfase à 

moda – como a própria Elle – fazem uso, comumente, de editoriais de moda para a seção de 

moda da revista, que trata de tendências da moda. Este tipo de linguagem, com um estilo que 

dá ênfase à proximidade, que conjuga o lado informativo do jornalismo com a personalização 

e com a sedução da publicidade vai manter-se até os dias atuais, e é uma constante nos 

editorias de moda.  

A diagramação das páginas5 também se aproxima da arte de um anúncio de revista, o 

qual se constitui de imagem, chamada de texto de apoio e legendas6. Os textos dos anúncios 

se valem do modo imperativo na transmissão das mensagens, remetem ao tom persuasivo de 

grande parte das peças gráficas. A linguagem de sedução substitui a objetividade informativa 

e as referências a marcas e preços das peças nas legendas das imagens, que compõem as 

páginas, ou seja, descreve os formatos dos anúncios e os ilustra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ver imagem (figura 1) da página 26. 
6 “Texto breve que acompanha uma ilustração. Vem geralmente abaixo da foto ou desenho, ao seu lado, acima 
ou até mesmo dentro do espaço. Ela deve ajudar o leitor a compreender e apreciar a foto, esclarecendo as 
dúvidas e chamando a sua atenção para pequenos detalhes interessantes. Sua finalidade é interessar o leitor o 
suficiente para que volte a olhar a fotografia com maior atenção”. (BARBOSA;RABAÇA, 2001, p.417). 
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Figura 1 – Elle Fashion: Especial Acessórios. Elle 252, p. 76. 
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A relação entre jornalismo e publicidade nas revistas femininas extrapola o 

entrosamento das duas linguagens no tratamento da moda, destaca-se, inclusive, uma relação 

de dependência, no momento em que a publicidade contribui, e muito, para a sustentação 

financeira de toda a revista. “Os anúncios, no atual modelo editorial, são indispensáveis à 

sobrevivência das revistas. Sem falar que a publicidade, quando adequada ao veículo, também 

pode ser lida como informação” (SCALZO, 2004, p.83). É o processo de leitura/consumo 

destes conteúdos (jornalístico e publicitário) que vamos contemplar no capítulo a seguir. 
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4 ENTENDENDO O CONSUMO NOS MEIOS 
 

A presente pesquisa parte de um entendimento que deve contemplar a compreensão 

não apenas do consumo de moda, mas dos usos sociais da mídia, neste caso a revista, 

entendidos como processos complexos da sociedade contemporânea. De um lado, Nilda Jacks 

e Ana Carolina Escosteguy (2005), destacam que o consumo “é como um conjunto de 

processos socioculturais nos quais se realiza a apropriação e os usos do produto, ou seja, o 

consumo é um ato individual, irracional, movido pelo desejo, no qual são exercitados apenas 

gostos pessoais”. De outro, no que tange aos estudos sobre o consumo, segundo Miranda 

(2008), as pessoas usam o ato de consumir como forma de comunicação, que a troca vai além 

das mercadorias, o que é compartilhado são valores, ideias e estilos.  

Para se entender o consumo nos meios, é necessário observar a importância do 

consumo para o indivíduo contemporâneo, como forma de expressão e interação social, ou 

seja, compreender como e por quê as pessoas consomem, com a tentativa de entender as 

maneiras através das quais suas identidades culturais, pessoais e sociais são construídas.  

O fenômeno do consumo, segundo Jacks e Escosteguy (2005), é articulado, conforme 

seis teorias, a saber: racionalidade sócio-política interativa do consumo – aqui o consumo é 

visto pelo consumidor como consequência de suas demandas, ou seja, evidencia que o 

consumo é o lugar onde as classes e os grupos competem pela apropriação do produto social; 

racionalidade estética e simbólica – configura o consumo como um espaço onde se 

constituem distinções entre as classes, resultantes de modos diferenciados de uso e 

apropriação de bens; racionalidade integrativa e comunicativa – nesta perspectiva, o 

consumo é visto como um lugar para identificar e analisar o sistema de integração e 

comunicação, o qual é capaz de gerar a teoria sociocultural do consumo; racionalidade do 

desejo – teoria associada a um dos aspectos importantes do consumo, pois é vista como o 

“cenário de objetivação dos desejos”; e, por fim, a teoria da racionalidade cultura – a qual vê 

o consumo como uma concepção ritualística, pois afirma que as mercadorias servem para 

pensar, ou seja, o consumo dá significado aos objetos, sendo esta a chave teórica dada por esta 

vertente.  

Com isso, podemos perceber a relação existente entre os meios e os leitores, no qual 

os meios atuam como formas culturais abertas a distintas decodificações e, ainda, como 

agentes de produções de sentidos no receptor. Em suma, os meios, os quais representam a 

comunicação, assumem o sentido de práticas sociais onde o receptor é considerado, assim, 

produtor de sentidos (JACKS; ESCOSTEGUY, 2001). 
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E é nesse aspecto, o de produzir sentidos, que as práticas sociais, incluindo o ato de 

consumir, estão sendo sustentadas por linguagens específicas (jornalismo, publicidade, 

imagens, etc.), como por exemplo, a moda, que estabelece, assim, limite para os sistemas em 

que os indivíduos participam. Por isso, é que se fala na individualidade em relação ao 

consumo.  

Segundo Mike Featherstone, o que diferencia as pessoas na sociedade contemporânea 

é o chamado “Estilo de Vida”, que na verdade é uma maneira de denominar um conjunto de 

características consumistas de cada indivíduo, pois este “Estilo de Vida” estaria baseado nas 

roupas que se usa, no carro, nas coisas que se consome e se bebe, ou nas opções de lazer, 

enfim, em tudo o que é consumido (1995, p. 119).  

Para Maristela André (2006), a identidade do indivíduo-consumidor define-se através 

de escolhas que se misturam e se confundem com o universo de produtos, bens e serviços que 

consome. Isso acontece, devido ao caráter hegemônico dos traços culturais existente nessa 

identidade imersa no universo dos produtos, bens e serviços. Esse processo acaba por ratificar 

estereótipos de atitudes, comportamentos e interesses. A mídia impressa, no caso a revista, 

segundo o autor, tem sido um exemplo recorrente na produção desses processos 

“idealizadores” da identidade do indivíduo. 

É importante ressaltar que a leitura das revistas de moda ativa o comportamento de 

consumo, tornando-se uma área de importância para o marketing do século XXI (MIRANDA, 

2008), e provoca no ser humano uma necessidade de ter uma identidade com um determinado 

grupo. A ideia é que produtos servem como símbolos, que são avaliados, comprados e 

consumidos pelo conteúdo simbólico.  

Miranda (2008) complementa que o consumo de produtos, realizado em função dos 

símbolos que estes representam, torna possível a formação da identidade das pessoas e dos 

grupos sociais. No entanto, o vestuário é um dos mais eloquentes e poderosos produtos que as 

pessoas usam para se comunicar; é expressivo, de maneira altamente visual e conectado 

intimamente com a pessoa, conduzido por ela em toda a sua dimensão social. Neste mundo 

contemporâneo, é fundamental que tudo se comunique. A dinâmica da sociedade movimenta-

se em torno da comunicação e dos valores disseminados por ela mediante os símbolos 

construídos e compartilhados.  

A comunicação é intencional, especialmente, quando a proposta é persuadir; 

comunicação é transição, negociação em que mensagens são trocadas na expectativa de 

respostas mútuas; comunicação é simbólica: os símbolos são criados e usados para focar, por 
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meio dos objetos ou pessoas representados por estes símbolos, os seus significados, conforme 

explica Miranda (2008). 

Schmitz (2007) afirma que é possível verificar que são acionados dois tipos de 

consumo, principalmente, na leitura de revistas de moda femininas: o simbólico e o material e 

a glamourização, o colocar-se no lugar da modelo, vestindo a roupa que é oferecida e/ou 

encarnando o poder que aquela figura desperta, tanto no consumo simbólico quanto no 

material dos conteúdos.  

A partir dessa perspectiva, o consumo de produtos, realizado em função dos símbolos, 

existentes nas revistas de moda, torna possível a formação da identidade das pessoas e dos 

grupos sociais, bem como dos papéis que esses assumem e/ou representam na sociedade e 

suas subdivisões: trabalho, grupos de convivência social e família.  

Segundo Miranda (2008, p.24), ser consumidor é um dos papéis que o indivíduo 

desempenha na sociedade, em busca fundamental da expressão de si mesmo com a estrutura 

de significados por ele percebida. O consumidor não é orientado apenas funcionalmente, e o 

seu comportamento é extremamente afetado pelos símbolos identificados nas mercadorias 

encontradas no mercado.  

Com base nessas reflexões, podemos afirmar que o consumo de moda é exercício do 

consumo simbólico, pois é a forma de expressão, que estabelece a identidade social do 

indivíduo para si e para os outros.  

Para Lipovetsky (2000), nunca é demais insistir no fato de que as leitoras de revistas 

não são passivas, conformistas e desvalorizadas na imagem que têm de si pelo brilho das 

fotografias de moda. Estas funcionam também como sugestões positivas, fontes de ideias que 

permitem mudar de look, valorizar-se, tirar melhor partido de seus trunfos. O autor, ainda, 

afirma que “folheando as páginas ilustradas das revistas, as mulheres podem selecionar tal 

tipo de maquiagem, tal modelo de penteado ou de traje, escolhem, eliminam, retêm o que 

corresponde à sua personalidade, às suas expectativas, aos seus gostos” (LIPOVETSKY, 

2000, p. 168).  

Em suma, pode-se afirmar que, para as leitoras, o valor de uma revista está tanto no 

conteúdo editorial que ela apresenta como na publicidade que ela anuncia, pois ao escolherem 

o tipo de maquiagem ou modelo de penteados que pretendem usar, essas vão atrás de 

conceitos, conteúdos e informações, os quais, dentro de uma revista, são apresentados através 

da publicidade e dos editoriais de moda.  

Miranda (2008) afirma, portanto, que os produtos são providos de significado na 

sociedade; o estudo do simbólico reside em entender como as pessoas compõem o seu próprio 
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conceito e compram ou rejeitam produtos que as identifiquem com a forma idealizada, 

impulsionadas pelas mensagens simbólicas deles. 

A publicidade está nas páginas das revistas, por sua vez, segundo Fonseca (2008), 

utilizada para transmitir emoções, ideias, comunicar conceitos e vender produtos, seja, vender 

um conceito ou ideia de quem o individuo é, de como ele se identifica, de como os outros o 

identificam, o vêem. Sobre esse poder da revista, como meio de representação e comunicação 

de marcas e produtos na publicidade, Newton César (2000, p. 209) afirma que é por causa da 

imagem, presente, também, em anúncios de revistas, que a publicidade tornou-se uma forma 

tão poderosa de comunicação.   

Moda é como vimos, consumo de símbolos, de imagens e também de produtos, daí o 

interesse nas marcas como auxiliares e facilitadoras do processo de comunicação social. 

Compreender, portanto, como e por que as pessoas consomem moda, a partir da leitura das 

revistas, é um processo complexo que envolve diversas mediações: o suporte (a revista), o 

contexto pessoal, familiar, profissional etc.  
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5 METODOLOGIA 
 
5.1 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
Na tentativa de cumprir os objetivos, decidimos realizar uma pesquisa exploratória 

para identificar possíveis leitoras do periódico em Santa Maria, a partir do perfil publicado no 

site da Editora Abril7. Os dados retirados do site da editora sobre o perfil de leitoras da revista 

demonstraram que as mesmas possuíam entre 20 e 39 anos de idade e faziam parte da classe 

social B. Para identificar esse grupo de leitoras, realizamos uma ação para aplicar um 

questionário, via e-mail, em duas das principais bancas8 de revista da cidade.  

Estrategicamente, em acordo com as proprietárias, colocamos em cada exemplar da 

revista do mês de Abril de 2009, um cartão, o qual convidava a leitora a participar de uma 

pesquisa da revista, solicitando que ela deixasse seu nome e seu e-mail, para que pudéssemos 

entrar em contato com ela. Em troca, a leitora foi presenteada com um chaveiro, presente 

dado pela autora da pesquisa, para incentivá-las a responder o questionário (que foi enviado 

ao seu e-mail). A escolha por esse tipo de pesquisa justifica-se pelo fato de entrarmos em 

contato direto com o público real que lê a revista na cidade. A justificativa de presentear a 

leitora foi também uma estratégia publicitária para obter a participação dela em nossa 

pesquisa, incentivando-a a responder o e-mail, que foi enviando e, ainda, entusiasmando-a a 

participar do grupo focal. Além de tudo isso, o chaveiro foi uma forma de agradecermos às 

leitoras pela compreensão e ajuda dadas à nossa pesquisa.  

Dos sessenta exemplares da edição da revista Elle, de abril de 2009, distribuídos nas 

duas bancas, 40 deles foram vendidos, no que foi possível presumir que 40 leitoras tiveram 

acesso ao cartão que as convidava a participar da pesquisa. No entanto, dessas 40 mulheres, 

apenas 22 entregaram os cartões preenchidos com os dados solicitados; 12 leitoras de uma 

banca e 10 leitoras da outra. 

O questionário (ANEXO 1), enviado ao e-mail das leitoras, solicitava que elas 

informassem nome, idade, profissão, escolaridade e estado civil. Além dessas informações, 

questionamos se ela possuía filhos, se comprava Elle todo o mês, o que a motivava a ler a 

revista, se no momento em que respondia o questionário, ela se lembrava de algum anunciante 

da revista e, por fim, se aceitava participar de um grupo fechado da pesquisa.    

                                                 
7 http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=17 
8 Banca de revista Ópium, localizada no Centro Comercial Dois Irmãos, do bairro Camobi e Banca de revista 24 
Horas, localizada na Rua 24 Horas, no centro de Santa Maria.  
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Após enviarmos o e-mail, das 22 leitoras que se disponibilizaram a participar da 

pesquisa, apenas 3 não aceitaram, o que nos restou 19 leitoras. Ao analisarmos as respostas 

enviadas por elas, apenas 8 mulheres enquadraram-se no perfil da revista. As outras 11 tinham 

idade acima da faixa etária média apresentada no perfil da Editora Abril.  

Por fim, a amostra era prevista para a realização da etapa decisiva do trabalho final de 

graduação, os Grupos Focais. A partir da amostra de oito leitoras da revista, debatemos com 

as convidadas os assuntos abordados na primeira fase da pesquisa, o qual foi evidenciado, 

portanto, como um questionário da análise exploratória, para que o mesmo nos ajudasse a 

responder e concluir o nosso problema de pesquisa.  

Segundo Nunes (2008), os Grupos Focais representam uma técnica para coletar 

informações qualitativas em pesquisas que pretendam explorar experiências, opiniões, 

sentimentos, posicionamentos e preferências. O objetivo do grupo foi estimular as 

participantes a falar e a reagir àquilo que outras pessoas no grupo dizem e, neste caso, debater 

sobre tópicos relacionados à revista, tais como, se compravam a revista todo o mês, o que 

geralmente liam primeiro, o que mais chamava a atenção no periódico, enfim, entre outras 

questões relacionadas à Elle.  

No sábado, dia vinte e três de maio, às 17 horas, realizamos o primeiro Grupo Foca,l 

na praça de alimentação do Centro Comercial Dois Irmãos. O primeiro grupo foi composto 

por quatro das oito mulheres. Demos início com uma breve apresentação individual de cada 

uma de nós. Primeiramente, eu me apresentei e logo após, solicitei que elas fizessem o 

mesmo. Após este momento, começamos o nosso bate-papo. 

O segundo Grupo Focal foi realizado na segunda-feira, dia 25 de maio, às 19 horas, 

também na praça de alimentação do Centro Comercial Dois Irmãos, com as quatro últimas 

leitoras da nossa pesquisa. O procedimento de abertura do bate-papo ocorreu da mesma forma 

que o outro.  

A pesquisa também compreendeu a descrição da revista (conteúdo editorial) e dos 

anúncios publicitários recorrentes em Elle, referentes aos meses de abril e maio de 2009. E, 

finalmente, como quarta etapa, realizamos a análise dos resultados e a mensuração dos 

objetivos.  
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6 A REVISTA ELLE 

 

A Elle9 é uma revista direcionada ao público feminino e tem como principais 

temáticas, assuntos relacionados à moda e beleza. Segundo informações do site de 

publicidade da Editora Abril10, Elle é a “principal revista que apresenta e traduz as grandes 

tendências nacionais e internacionais de moda e beleza para a mulher jovem de idade ou de 

espírito”.  

Foi criada na França, em 1945, por Héléne Gordon-Lazareff e está presente em mais 

de 40 países com cerca de vinte e três milhões de leitoras11, sendo publicada no Brasil pela 

Editora Abril. Pode-se afirmar que a partir do período de pós-guerra, a história de Elle se 

confunde com a da moda. Em 1945, Elle é introduza no mercado com a missão de atualizar a 

mulher sobre o mundo da moda. Devido às mudanças na moda, através de coleções como o 

New Look12 de Christian Dior, a revista se “veste” com a nova silhueta, vestidos de princesa e 

tops justinhos. Nos anos 1950, Elle mostra a transição da silhueta acentuada para as roupas 

mais estruturadas, com formas arquitetônicas. A alta costura do estilista Balenciaga, que toma 

conta da década, também é referência na revista. Os anos 60 e 70 são marcados por grandes 

transformações na trajetória da revista. A minissaia, criada por Mary Quant, ganha espaço e 

torna-se um dos maiores hits dos closets e das páginas de Elle. As batas hippies, o veludo e o 

próprio jeans, tornam a moda pop e enriquecem o editorial de moda da revista, conforme 

explica o próprio site.   

Uma explosão de exageros marca o início da década de 80, tanto na moda quanto nas 

páginas da revista no Brasil. Na moda as cores são destacadas, os cabelos se arrepiam e o 

jeans ganha espaço como peça principal no vestuário. E, em 1988, o título se espalha pelo 

mundo e chega ao Brasil. Aqui ela foi lançada, em maio de 1988, “com alta qualidade gráfica, 

mantendo seu nome original, como ocorre em todos os países em que é publicada, é uma 

                                                 
9 Disponível em: <http://elle.abril.com.br/> Acesso em: 24/04/2009. 
10 O Grupo Abril é um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação da América Latina, a Abril 
publicou mais de 300 títulos, em 2008, e é líder em 22 dos 25 segmentos em que opera. A editora atua na área de 
revistas, livros escolares, conteúdo e serviços online, internet em banda larga, TV segmentada por assinatura e 
database marketing. Disponível em: <http://www.abril.com.br/br/conhecendo/conteudo_43899.shtml> Acesso 
em: 27/04/2009.  
11 Dado de 2008, retirado do site <http://elle.abril.com.br/> Acesso em: 24/04/2009.   
12 Em 1947, em uma Europa, que se recuperava dos difíceis anos de Guerra, surgiu a coleção de Christian Dior. 
O New Look baseava-se em vestidos, em parte, na moda de 1890. Tinham saias amplas, que se abriam a partir de 
uma cintura justíssima, e corpetes armados com barbatanas. O New Look era o extremo oposto das roupas 
econômicas, toda a construção desta nova elegância pedia acessórios que encareciam ainda mais o vestuário 
daquele que desejasse estar na moda. O New Look foi, portanto, uma coleção inédita e polêmica de Christian 
Dior.    
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revista diferenciada por seu tratamento gráfico – diagramação, paginação bem trabalhada e a 

qualidade do papel empregado” (SCHMITZ, 2007, p.40).  

Dos anos 90 aos 2000, tudo mudou muito rápido. Uma moda requintada, de cortes 

simples, mas com tecidos de alta qualidade saiu das ruas e chegou às passarelas. Aqui no 

Brasil, Elle ajuda a introduzir no mercado cursos profissionalizantes de moda, através das 

faculdades, conforme o site. Em 1996, houve a primeira edição do SPFW – São Paulo 

Fashion Week, as principais semanas de moda do país, e Elle passou a cobrir as semanas de 

moda que, desde então, se difundiram. 

Dados de janeiro a dezembro de 2008, na cidade de São Paulo, através de uma 

pesquisa realizada pela empresa Marplan13, descrevem o perfil de leitores como sendo 81% 

mulheres, 51%, com idade entre 20 e 39 anos e com classe social, entre 41% na classe A, e 

87% na classe AB. Com uma circulação total de, aproximadamente 82.000 exemplares e 32% 

de assinaturas, a Marplan também relatou que a região Sul é a segunda maior em 

porcentagens de leitoras da revista, com 20,9%, ficando com o Sudeste (59,6%) a primeira 

posição. Além disso, a empresa ainda realizou em 9 mercados, no primeiro semestre de 2008, 

uma pesquisa sobre as revista de moda14, e foi considerado que Elle é a revista de moda 15 

com maior concentração de leitores na classe A e AB. A pesquisa afirma também que 91% 

das leitoras têm interesse em moda, 82% em beleza, 63% em culinária e 67% têm interesse 

em decoração. 

A revista também já passou por algumas remodelações, tanto gráficas, quanto 

editoriais, sendo a última delas, no final de 2008, e no início deste ano. Com um novo 

formato- 20,8 X 27,4 os papéis, tanto da capa quanto internamente foram melhorados na 

gramatura, o layout da revista foi reformulado, voltando ao seu tamanho maior16, mais 

páginas de moda foram acrescentadas e, ainda, seções internas foram modificadas, criando-se, 

assim, uma nova Elle.    

Antes de ser remodelada, a revista possuía 21 seções fixas e 18 seções especiais 

distribuídas em aproximadamente 226 páginas. Dessas seções fixas, algumas foram alteradas 

                                                 
13 Projeção Brasil de Leitores com base nos Estudos Marplan e IVC Consolidado. Disponível em:  
< http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=17 > Acesso em: 15/06/2009.  
14 Além de Elle, as outras revistas que se enquadram ao mesmo segmento moda são: Vogue, Estilo e Manequim. 
15 A revista possui uma a tiragem de, aproximadamente 134.87 (cento e trinta e quatro mil e oitenta e sete) 
exemplares, com uma circulação líquida de 79.006 (setenta e nove mil e seis), o que corresponde a um número 
de assinaturas de 27.833 (vinte e sete mil oitocentos e trinta e três) e a o número de exemplares avulsos de 
51.173 (cinquenta e um mil cento e setenta e três).  
16 Quando a revista foi lançada, ela possuía o formato 20,8 X 27,4. No entanto, com o passar dos anos ela sofreu 
algumas modificações, em que teve seu formato diminuído e, atualmente, ela volta com o mesmo formato de 
antigamente.   
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e outras seções substituídas. Por exemplo, a seção Suas Cartas não existe mais, agora Elle e 

Você e Elle Online ocupam espaços de interação entre a revista e as leitoras. As seções: Moda 

nas Ruas Nacional e Moda nas Ruas Internacional foram alteradas para Nas Ruas Nacional e 

Nas Ruas Internacional; a seção de Moda Novidades ampliou seu espaço para, além de Moda 

Novidades, Novidades Internacional; a seção New Designer foi incluída na revista; as seções 

de Moda Tendência Nacional e Moda Tendência Internacional foram alteradas para 

Tendência Nacional e Tendência Internacional; a seção Moda Achados foi alterada para 

Achados; a seção Beleza Expert foi excluída, assim como as seções Elle Saúde, À Moda de... e 

Elle Mundo; as seções Beleza Tendência, Beleza Vip e Beleza em Foco foram adicionadas à 

revista e as edições Os Endereços de... e Elle Mix foram alteradas para Endereços Favoritos e 

Mix, respectivamente. Moda Novidades, Tendências Joias, Beleza Novidades, Estilo Elle, 

Nossa Agenda e Última Palavra foram as seções que não sofreram alterações e se mantêm na 

revista. 

 Com a mesma média de páginas, a nova Elle continua distribuída em 21 seções fixas 

e 15 seções especiais. A revista tem como proposta apresentar as principais tendências e 

novidades do mundo da moda, tanto nacionais quanto internacionais e, ainda, interage com as 

leitoras, através de outros assuntos que interessam ao cotidiano feminino, como beleza, 

viagem, decoração etc. Além disso, mais páginas de moda e beleza foram incluídas em Elle.   

Além da capa, o periódico começa no sumário17, através dos destaques da capa, onde 

são apresentadas as principais matérias e também os outros assuntos que serão abordados na 

edição. A revista dá ênfase às principais matérias e seções da edição do mês, ao dividir o 

sumário em duas partes, na primeira são apresentadas as matérias e seções inéditas, as quais 

também são destaques na capa, relatando, além das chamadas características principais de 

cada matéria e seção. A segunda parte do sumário, chamada de “SEMPRE AQUI”, trabalhada 

em outra página, separada da primeira, traz as matérias e seções fixas da revista, apresentando 

apenas as suas chamadas.  

Na edição de maio de 2009, há, portanto, matérias e edições inéditas, assim como 

destaques da capa, as tendências do inverno 2009, através das bolsas, bijoux, sapatos e 

acessórios, além de assuntos sobre beleza, como “As máscaras para cílios de última geração” 

e “Truques rapidinhos para dar um upgrade no visual”; e as “Quarenta e Sete Ideias de moda e 

beleza para inverno 2009”, “Oito Peças para Um Balé”, Pijama Party e Hi-Lo Fever, entre 

                                                 
17 Ver imagem (figura 2) na página 37  
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outras que contemplam a primeira parte do sumário de Elle. Apresentamos, a seguir, as duas 

partes do sumário.    

 

 

 

 
Figura 2 – Sumário 1. Elle 252. 
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Após este, a revista trabalha com um segundo18 sumário, o qual traz as seções que 

estão sempre na revista. O segundo sumário é chamado de “SEMPRE AQUI”, e tem como 

seções as seguintes: 

 

 

 
Figura 3 – Sumário 2. Elle 252. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Ver imagem (figura 3) página 38 
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O editorial19 Elle e Você (figura 4), é o contato da diretora de redação Lenita Assef 

com a leitora, no qual a diretora dá boas-vindas e apresenta, de uma forma resumida, a edição 

do mês e suas principais atrações. No caso desta revista, a principal atração é o aniversário de 

21 anos de Elle.   

 

 

 
Figura 4 - Elle e Você. Elle 252, p. 9. 

 

 

 

 

                                                 
19 Ver imagem (figura 4) página 39  
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A Elle Online20 (figura 5), traz a seção das principais matérias da versão online da 

revista, onde também são trabalhadas algumas matérias inéditas. 

 

 

 
Figura 5 - Elle Online. Elle 252, p. 32. 

 

 

 

 

                                                 
20 Ver imagem (figura 5) página 40 
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Entre todas as páginas de Elle e sobre todos os assuntos que ela aborda, destaco as 

principais seções que mais se encaixam com o nosso tema de estudo e que, de certa maneira, 

podem vir a ser referência como uso/consumo da revista. São elas: 

- Tendência Nacional21 (figuras 6 e 7), seção de duas páginas, que apresentam às 

leitoras as principais tendências da moda nacional.   

 

 
Figura 6 – Tendência Nacional. Elle 252, p. 48. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ver imagem (figura 6 e 7) páginas 41 e 42.  
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Figura 7 – Tendência Nacional. Elle 252, p. 50. 
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- Achados22 (figura 8 e 9), dicas e referências por um preço mais acessível. Assim 

podemos denominar esta seção. A revista faz uma associação do que está sendo mostrado nas 

passarelas da temporada e traz às leitoras ideias de como seguir esses tendências sem gastar 

muito. 

 

 
Figura 8 – Achados . Elle 252, p. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ver imagens (figura 8 e 9) páginas 43 e 44.  
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Figura 9 - Achados. Elle 252, p. 84. 
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Na seção O Look23 (figura 10 e 11), a revista elege alguma celebridade, que se destaca 

pelo seu estilo ao se vestir e relata um pouco da sua história de vida e trajetória de trabalho. 

Com algumas fotos da celebridade, Elle compõem tendências e oferece dicas às leitoras do 

que está sendo usado e pode ser copiado. 

 

 
Figura 10 – O Look. Elle 252, p. 94. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ver imagens (figura 10 e 11) páginas 45 e 46. 
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Figura 11 – O Look. Elle 252, p. 96. 
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Na seção Beleza Tendência24 (figura 12), a leitora pode conferir o look que está 

ganhando destaque no mercado de maquiagens e, ainda, recebe dicas de algum renomado 

maquiador.   

 

 

 

Figura 12 – Beleza Tendência. Elle 252, p. 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ver imagem (figura 12) página 47. 
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E a última página da revista, é reservada à Última Palavra25 (figura 13), aqui são 

apresentadas as principais tendências e referências da moda que são o objeto de desejo na 

edição. 

 

 

 
Figura 13 – Última Página. Elle 252, p. 218. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Ver imagem (figura 13) página 48. 
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Entre as seções, as matérias e os conteúdos editoriais de Elle, há os anúncios 

publicitários. Assim, ao folhear a revista, é possível perceber a relação entre o jornalismo e a 

publicidade, já que são eles que sustentam a revista.  

Por intermédio de um levantamento dos anunciantes da revista, nos meses de abril e 

maio de 2009, verificamos os principais e mais assíduos anúncios da revista. O exemplar do 

mês de abril de 2009 possui 60 anunciantes, classificados em: 13 Anunciantes de Marcas 

Internacionais26, divididos em roupas (6), cosméticos e perfumes (3), óculos (3) e bolsas (1); e 

47 Anunciantes de Marcas Nacionais27, também divididos em roupas (20), cosméticos e 

perfumes (4), bolsas e sapatos (14), joias e acessórios (4) e eventos, empresas, e também 

revistas da Editora Abril (5). Assim, das 220 páginas da revista Elle, 75 são de anúncios 

publicitários que se dividem nas seções acima citadas.  

O exemplar de Elle do mês de maio de 2009 tem como tema principal o aniversário de 

21 anos da revista e com ele mais de 70 anunciantes comemoram a data. Classificados em 

Anunciantes de Marcas Internacionais 28e Marcas Nacionais29, estes se dividem em roupas 

(33), cosméticos e perfumes (13), bolsas e sapatos (13), joias e acessórios (12), eventos, 

empresas, e também revistas da Editora Abril (4), decoração, cama, mesa e banho (1) e ainda 

1 anúncio de concessionária de automóveis. Nesta edição do mês de maio, das 220 páginas da 

revista, distribuídas em assuntos de moda, beleza, decoração, viagens etc., 96 delas são de 

anúncios publicitários.  

Entre os exemplares analisados podemos perceber, portanto, a diversidade de 

anunciantes de marcas nacionais e internacionais; o cuidado que a revista tem de relacionar o 

anúncio com determinada seção ou matéria, o que de certa forma, faz com que a leitora, ao ler 

                                                 
26 L’ORÉAL Paris, Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Lancôme Paris, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, 
Clarins Paris, Giorgio Armani, L’ETAGE, Givenchy, Miezko e Salvatore Ferragamo.  
27 Avon, Animale, Natura, Contém 1g, Fause Haten, Arezzo, Enjoy, Mamô Brasil, Dumond, Colcci, Lucy in the 
Sky, Fórum, Euro Relógios, Iódice Denim, Brix Jeans, Shop 126, Pulo do Gato Concept, BH Shopping, Zeferino, 
Corello, TNT Brasil, Champion, Santa Lola, Pátio Savassi, Noia Carolina, Camila Klein, Lia Line, Via Uno, 
DTA, Lonny JeansWear, Luiza Barcelos, SPFW – São Paulo Fashion Week, Civil JeansWear, Fillity, All Star 
Converse, Four One Jeans, Granado Pharmácias, Fellipe Krein, Oyster Jeans, Sagga Bag, Amimê, Chopper 
Jeans, Iris Clemência, Laci Baruffi, Revista Women’s Health – Ed. Abril, Revista Runner’s – Ed. Abril e 
Carmim. 
28 L’ORÉAL Paris e L’ORÉAL Paris Professional, Dolce & Gabbana, Guess, Gucci, Calvin Klein Jeans, 
Versace, Marc Jacobs, Carlos Miele e Miele Denim, Dior, Emporio Armani, Vizcaya – Moschino, Amsterdam 
Sauer, Carolina Herrera, Prada, Givenchy, DSQUARED2, Trettiore, Fabrizio Giannone, Miezko, Fiorucci, 
Alfaparf, Lezalez e Salvatore Ferragamo. 
29 Avon, Mmartan, Animale, Contém 1g, Alcaçuz, Fausen Haten, Mitusibishi Motors, Dumond, M.Officer, 
Corello, Andarella, Alphorria, Raphaella Booz, 284 Brasil, Lucy in the Sky, Rexona, Coca-Cola Clothing, Mamô 
Brasil, Magnum Relógios, Dzarm, Shop 126, Hope, Rery, Paquetá, DTA, Betakelsa, Bulova Relógios, TNT 
Brasil, Champion Relógios, Seiki, Enjoy, Santa Lola, Patogé, Camila Klein, Ellen Jabour by Fellipe Krein, 
Fillity, Pulo do Gato Concept, Four One Jeans, Mahogany, Sagga Bag, Granado Pharmácias, Tanara, Revista 
Elle – Ed. Abril, Lia Line, Gata Bakana, Laci Baruffi, Revista Quatro Rodas – Ed. Abril e Carmim. 
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a seção ou a matéria, possa associar com o anúncio mais próximo. Muitos anunciantes saem a 

cada dois exemplares lançados, ou seja, alguns saem em todos os exemplares consecutivos e 

outros saem num mês e falham no outro.   

Além dos anunciantes, outro fator relevante são os formatos de comercialização dos 

anúncios da revista. Diferentemente dos jornais, o anúncio em revista não é medido por 

centímetros, mas pelos espaços em página preestabelecidos pela revista, que também podem 

ser padronizados para anunciantes, afirma Sant’ Anna (2009). Especificamente em Elle, os 

anúncios observados nas duas edições, são de 1 página inteira ou de 2 páginas inteiras do 

mesmo anúncio. Geralmente, os anunciantes de 2 páginas inteiras, como Avon e L’ORÉAL 

Paris, aparecem em todas as edições consecutivas da revista. Mas também há marcas que 

anunciam em apenas 1 página inteira que estão presentes em todas as edições. Ainda, no 

exemplar do mês de maio podemos perceber que as marcas Avon, Dolce & Gabbana e 

L’ORÉAL Paris, anunciaram duas vezes na mesma edição, mas vendendo produtos diferentes. 

As marcas Avon e L’ORÉAL Paris anunciaram 2 páginas inteiras para um anúncio e 1 página 

inteira para outro. Já a marca Dolce & Gabbana anunciou as duas vezes em duas páginas 

separadas. Podemos, ainda, perceber que os anunciantes possuem páginas pré-determinadas 

na revista, e nas duas edições em que citamos, as marcas Avon, Dolce & Gabbana, L’ORÉAL 

Paris e Calvin Klein aparecem no início da revistas, e praticamente nas mesmas páginas. Das 

duas edições da revista, 28 marcas têm anúncios de duas páginas e 111 possuem anúncios de 

1 página inteira.  

Os anúncios da revista Elle30, possuem duas tabelas31, a geral e a de moda, nelas, há os 

formatos disponíveis, como, por exemplo, na Tabela Geral há formatos de 1 página, ½ página 

horizontal, 1/3 página vertical, 2/3 página vertical, ¼ página vertical, entre outros com seus 

respectivos valores. Na Tabela de Moda há formatos de 1 página, ½ página horizontal, 1/3 

página vertical e 2/3 página vertical. Esses, são formatos para anunciantes internacionais e 

nacionais, os anunciantes regionais possuem outra tabela, com formatos de 1 página, ½ página 

horizontal, 1/3 página vertical e 2/3 página vertical, os quais possuem valores diferentes em 

relação à região do país. Além disso, os formatos de anúncio possuem também definições 

como, a margem32, a margem de segurança 33e a sangria34, as quais devem ser seguidas pelos 

anunciantes de acordo com as dimensões de cada anúncio.  

                                                 
30 Ver ANEXO 1 
31 Ver ANEXO 2 
32 Área do anúncio onde há garantia de não haver cortes. Todo o conteúdo que deve ser obrigatoriamente 
veiculado deve estar contido nesta área.  
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Para finalizar, é através do conhecimento dos anunciantes e dos formatos de 

comercialização dos anúncios da revista, que podemos compreender melhor o perfil editorial 

e a relação jornalismo/publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
33 É a área de segurança pertencente ao anúncio que está. Nesta área podem estar fotos ou fundo que podem ser 
cortados. Qualquer conteúdo que não pode ser cortado, não deve estar nesta área.  
34 Toda a área de grafismo não impressa deverá respeitar uma distância mínina de 10mm das laterais e 5 mm do 
pé e cabeça da página. Se esta regra não for obedecida, os textos que estiverem além dessas margens de 
segurança serão cortados no processo de acabamento da publicação.  
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7 O CONSUMO DE ELLE E POR ELLE: A ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a realização dos grupos focais e da descrição de dados coletados junto às 

leitoras, procuramos analisar e equacionar suas discussões por eixos comuns, na tentativa de 

evidenciar pistas para verificar se e de que forma a Elle é impulsionadora de compras de 

marcas de moda ou beleza em Santa Maria.  

As oito leitoras estavam dentro da faixa etária que consome a revista Elle, de acordo 

com dados do site da Editora Abril. A mais nova, com 20, Carolina, e a mais velha, Fernanda, 

com 35 anos. Ao analisar os dados, acerca do perfil das mulheres participantes dos Grupos 

Focais, foi possível perceber inúmeras semelhanças. 

 

7.1 O PERFIL DAS LEITORAS EM SANTA MARIA 

 

Ao analisar os dados, acerca do perfil das mulheres participantes da pesquisa, foi 

possível perceber que eram mulheres independentes financeiramente, profissionais 

estabilizadas nas carreiras, algumas satisfeitas e realizadas em relação à escolha da profissão e 

outras nem tanto. Exceto Carolina, a mais jovem, por ser universitária, não trabalhar e morar 

com os pais. Mas em relação à profissão escolhida sentia-se satisfeita. 

Todas tinham acesso à revista através das bancas, nenhuma era assinante de Elle. 

Algumas compravam a revista todos os meses e outras a cada dois ou três meses. Com isso, 

pudemos perceber que todas compartilhavam realidades socioeconômicas muito próximas. 

Através dos dados coletados sobre a profissão e a escolaridade, podemos afirmar que todas 

possuíam um bom padrão de vida: algumas com casa própria, viajavam mais de uma vez por 

ano por lazer; possuíam carro próprio e outras, ainda, moravam de aluguel, não possuíam 

carro próprio, viajavam, no máximo, uma vez ao ano; mas possuíam TV a cabo e internet 

banda larga à disposição no lar. A situação socioeconômica permitia, portanto, acesso à 

revista esporadicamente. 

Atualmente, consomem mais de um título de revista feminina, frequentam salões de 

beleza e investem dinheiro em maquiagens, cremes de beleza e perfumes. Em relação ao 

consumo de roupas, sapatos e acessórios, alguma citaram ser consumistas, outras afirmaram 

que compravam quando dava, pois tinham outras prioridades. Todas consideravam os artigos 

dos editoriais de moda de Elle caros demais, como Mauriceia e Luciana, e todas apontaram 

que, na maioria, são peças fora de suas realidades.  
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Adoro os editoriais e eles são lindos né? Apesar de não comprar nada do que eles 
anunciam pelos produtos serem muito caros, mas eles servem como referência na 
hora de compor um look ou comprar alguma peça, acessório ou sapato (Mauriceia, 
vendedora, 29 anos).   
 
É uma das revistas que melhor coloca as tendências, apesar das roupas, calçados, 
acessórios, etc., estarem, algumas vezes fora do meu alcance financeiro (Luciana, 
Química / Estudante de Direito, 27 anos).  
 

 

Pelo fato das profissões das participantes diversificarem-se bastante, entre 

empresárias, vendedoras, estudante de direito e graduada em química, publicitária e uma 

estudante de jornalismo, pudemos perceber que o nível escolar entre elas também se 

diversificava entre: Ensino Médio Completo a Superior Completo, sendo apenas três das oito 

entrevistadas com curso superior completo e três com curso superior incompleto.  

Com relação ao estado civil e se possuíam filhos, das oito entrevistadas, Fabiana P. e 

Fabiana M. eram as únicas com filhas, cada uma era mãe de uma menina; e havia solteiras e 

também casadas, sendo 4 das 8 solteiras. 

 

 

7.2 O INTERESSE PELA REVISTA 

 

Os dados revelaram que todas as leitoras, mesmo com certas distinções e 

especificidades, possuíam um conhecimento significativo em relação à moda e as revistas e, 

por isso, se interessaram por Elle.   

Ao perguntamos o que as motivava comprar a revista, no caso de ver um exemplar na 

banca, todas as leitoras responderam que era pela modelo da capa, o que esta vestia, a sua 

expressão, ou seja, toda a capa era avaliada na hora da compra. Além disso, também 

ressaltaram que as manchetes da capa ajudaram na decisão de compra. 

Sobre os motivos de escolha de Elle, afirmaram que era a publicação do gênero 

feminino que melhor as colocava no mundo, de uma forma diferente. Além disso, relataram 

que a revista passava uma imagem de glamour, de poder e de beleza.  

 

De todas as revistas quem tem no mercado, tirando a Vogue, é a que mais me 
coloca no mundo, sabe, é a mais global, a mais abrangente, ela sempre traz muita 
novidade, coleções que ainda não chegaram ao mercado, aborda vários assuntos 
além da moda e também de todas as revistas, pra mim ela é a menos repetitiva 
(Luciana, Química / Estudante de Direito, 27 anos). 
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Assim, pudemos perceber que Elle, para estas leitoras foi a principal revista fonte de 

acesso às tendências de moda da atualidade.   

Quanto ao que mais as atraiu na revista, concluímos que foi o perfil da revista em 

produzir um jornalismo de moda/serviço, empenhado em traduzir as tendências da moda e 

ensinar como usá-las. Por isso buscaram a Elle, pela maneira “fascinante” que trabalha a 

moda, a mulher e a beleza e, ainda, pela imagem de glamour e poder que a revista passa, 

como já destacamos, o que as fez se sentirem valorizadas pela revista, como leitoras e 

consumidoras. É o que comprovam os seguintes depoimentos:  

 

A Elle traz muita coisa inédita da moda, sabe que também leio a Vogue, e por ela 
ser uma revista internacional, diferente da Elle que é publicada aqui, consigo 
perceber a nítida diferença como Elle trabalha a moda, até em relação a essas 
outras revistas como Estilo, Manequim. Pra mim, a Elle é chique, glamourosa, e 
trata sua leitora assim, e é isso que me chama a atenção. Não gosto quando a 
revista se torna muito popular em relação à moda, sabe, e nem quando ela trata a 
moda muito cultural, como a Vogue. Sei lá, gosto de ler todas essas revistas, mas 
Elle é diferente (Fabiana P., Consultora de Moda, 30 anos).   

 

A maneira fascinante que a revista trabalha a moda, a mulher e a beleza em geral. 
Eu como leitora me sinto valorizada ao ler ela. Pois além desse lado imagético da 
revista ela também trabalha o lado intelectual da mulher, principalmente, através 
da arte, do cinema e a tendências do mundo (Fernanda C, Empresária, 35 anos). 
 

 

Sendo assim, definimos que as imagens que constituem o editorial, o estilo de mulher 

(vestimenta e comportamento) que se sobressai em cada um, a glamourização e a 

sensualidade feminina, são aspectos relevantes nos editorias de moda da revista e que as 

leitoras conseguiram visualizá-los.     

Os editoriais e as seções de moda e beleza, além de serem os mais vistos, eram a 

primeira coisa que olhavam na revista. Assim como também, definiam,  como seções 

preferidas, as que falavam de moda e beleza:  

 

O que vejo primeiro, geralmente, são as matérias ou seções de moda e sapatos. 
Depois, eu olho o restante da revista (Mauriceia, vendedora, 29 anos). 
    
As matérias sobre moda, maquiagem e produtos de beleza são as primeiras que eu 
procuro olhar na Elle (Luciana, Química / Estudante de Direito, 27 anos). 
 

 

Comentando sobre a leitura de Elle, de uma forma unânime, todas mencionaram que 

liam mais de uma vez a revista, não apenas para concluir a edição, mas também para buscar 

referências de moda. Quer dizer, durante o mês, elas consultavam, novamente, para buscar 
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alguma referência, revendo alguma matéria interessante. Neste sentido, para este grupo, Elle é 

um guia de moda e beleza. Logo, desperta desejos de consumo nas leitoras de Santa Maria, já 

que servem como referência na hora da comprar roupas e compor certos looks. Todas as 

entrevistadas afirmaram fazer este tipo de uso da revista, ou seja, algumas olhavam os 

editoriais de moda para “imitar” algum look referido, como citam Fabiana M e Luciana M:  

 

Estava em dúvida em como combinar um shortinho com uma meia calça e a bota, 
daí pesquisei na revista para ver se eu achava algo parecido, em que eu pudesse 
copiar. E realmente foi o que aconteceu, folheando as páginas encontrei uma 
mulher vestindo uma roupa muito parecida com o que eu procurava (Fabiana M, 
Técnica em Óptica e Optometria, 31 anos).  

 

Utilizei pra comprar maquiagem, eu tinha um casamento no início desse ano, daí 
fui “a cata” nas revistas que tenho pra ver se encontrava alguma maquiagem que 
me agradasse. Ao folhar algumas tantas páginas, encontrei em uma edição de dois 
anos atrás, aí fui às lojas para ver se encontrava o mesmo produto ou alguma 
marca com a cor igual ou semelhante com a que vi. Após a compra, tentei copiar a 
maquiagem que estava na revista, sabe, foi até bastante satisfatório (Luciana, 
Química / Estudante de Direito, 27 anos). 
 
Quando gosto de alguma ideia ou conceito, tento montar com as minhas roupas, ou 
até compro algum tipo de peça que gostei (Fernanda B, Empresária, 25 anos). 

Outras olhavam também os anúncios, para associar a marca ao que a modelo estava 

vestindo, para fazer alguma referência. É o que está relatado neste depoimento:  

 

São os anúncios, o que a modelo está vestindo, que vão me mostrar quem vende o 
que, aonde que eu posso procurar determinado sapato, roupa ou algum acessório. 
Eu acho que os anúncios da revista servem como guias, pra ti te orientar aonde 
buscar o que tu quer comprar ou até como referência para se vestir. Por que 
mulher compra muito por impulso né, daí quando a gente vê algo que desperta a 
nossa atenção em algum anúncio, a gente fica instigada a ir comprar, eu acho tri 
legal (Fabiana M, Técnica em Óptica e Optometria, 31 anos). 
 

 
Podemos, então, afirmar, que a revista serviu como consultoria na hora das leitoras se 

vestirem, sejam através dos editoriais ou dos anúncios.   

 

 

7.3 O CONSUMO DE ELLE 

 

Com relação aos Editoriais de Moda, Fabiana M., Fabiana P. e Luciana apreciavam os 

mesmos, pois traziam sugestões de uso das principais tendências e, às vezes, mesmo sendo 

fora daquilo que elas realmente usariam, serviam para dar ideias, por exemplo, de como usar 
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um acessório, como combinar peças etc. As entrevistadas os consideravam bonitos e usuais 

(embora nem sempre), espelhavam-se nos looks, nas combinações/imagens e até nas marcas:  

 

Adoro eles, mesmo sendo glamourosos e chiques, porque na maioria  das vezes a 
gente não veste aquilo que eles estão mostrando, mas eles enchem os nossos olhos 
e nos ajudam a compor looks (Fabiana P. Consultora de Moda, 30 anos).  
  
 
Acho um pouco “passarela” os editoriais de moda, mas procuro adequar o que é 
mostrado neles e o que eu tenho no meu guarda-roupa. Pois os editoriais fazem 
uma composição geral do look e ai, acredito que outras leitoras também façam 
isso, a gente copia algumas peças que estão compondo esses look e compomos o 
nosso (Fabiana M, Técnica em Óptica e Optometria, 31 anos).  

 
 

Adoro! É uma das revistas que melhor coloca as tendências, aliás, mais ou menos 
há um ano a revista fez um editorial para mulheres de 20, 30 e 40 anos, o qual eu 
me identifiquei bastante, pois o editorial mostrava várias ideias de looks que eu 
poderia compor e o preço dos produtos anunciadas eram bem acessíveis. Foi muito 
legal (Luciana, Química / Estudante de Direito, 27 anos). 
 

 
 
 

Os editoriais, como já afirmou uma de nossas participantes, servem para mostrar as 

tendências para a leitora, para colocá-la a par das novidades, e com isso, fazer com se 

espelhem no que quer usar, como quer usar, que marca mais se identifica. Quer dizer, a 

revista, por meio dos editores de moda, ao circularem produtos, imagens, tendências, 

contribuem na construção de padrões de beleza, os quais são referências, como já destacamos 

(JOFFILY, 1991; HINERASKY, 2009) 

 

 

7.4 OS ANÚNCIOS DA REVISTA ELLE 

 

Podemos relacionar a publicidade, através dos anúncios, com o consumo das marcas, 

na medida em que os depoimentos das entrevistadas evidenciaram que os anúncios são 

igualmente importantes no momento da leitura. Quer dizer, elas prestam atenção nas marcas 

que anunciam e seus produtos. Talvez porque a linguagem e o formato dos mesmos sejam 

propositalmente parecidos com os editoriais de moda. Vale ressaltar também, nesta 

perspectiva, que os anúncios contribuem, de certo modo, na construção da identidade de Elle 

(ainda que o interesse maior seja a sustentação financeira da revista), ou seja, eles também se 

identificam, quando a mesma se deixa patrocinar e endossa determinada marca e vice e versa.   



 57 

Entre as marcas que mais admiravam e aspiravam na revista, às entrevistadas citaram 

algumas que não estavam ao alcance do seu poder aquisitivo, são elas as principais: 

Givenchy, Dior, Chanel, Dolce e Gabbana, Armani. Também referiram diversas marcas que 

consomiam, como por exemplo: Fórum, Ellus, Carmim, Dumond e Colcci. 

Se, no momento em que participaram do grupo, questionamos se elas se lembravam de 

algum anunciante de Elle, todas lembraram, citando entre dois ou três. Carolina citou Santa 

Lolla, HOPE, M.OFFICER, Calvin Klein, Contém 1g, Coca-Cola, Carmim. Já Fernanda C, 

citou Animale, a Avon e a Dumond. E a Luciana, Fórum, Ellus, Triton e  Dolce & Gabbana. 

Podemos, então, relacionar a publicidade, através dos anúncios, com o consumo das 

marcas, definindo que o anúncio é a grande peça do imenso tabuleiro publicitário para 

comunicar algo com o propósito de vender serviços ou produtos, criar disposição, estimular 

um desejo ou posse ou para divulgar e tornar conhecido algo novo. Mesmo o anúncio não 

sendo a principal fonte de consumo na revista, ele sensibiliza as leitoras ao desejo de possuir e 

as atrai para o consumo.   

Ao serem perguntadas, ao final do encontro, se os anúncios atraíam suas atenções e os 

motivos, apenas uma leitora afirmou não gostar dos anúncios, pois achava que eles acabavam 

tirando espaço das matérias: “Eu não gosto, principalmente quando têm muitos na revista, eu 

acho que eles tiram o espaço para mais matérias” (Fernanda B, Empresária, 25 anos).  

No entanto, as outras afirmaram gostar muito de olhar os anúncios, pois indiretamente, 

eles indicavam em que lojas elas poderiam procurar o que estava sendo anunciado, conforme 

Fabiana P:  

 

Nossa, pra mim eles chamam muito a atenção. Assim como eu me referi aos 
editoriais de moda, acho que os anúncios levam a leitora até o produto ou a algo 
semelhante. Eles são “os cabeças” do consumo. Às vezes eu escuto na loja: “ai 
moça eu vi um anúncio numa revista que a modelo usava um sapato, eu não lembro 
muito bem a marca... e aí ela ia descrevendo o produto que viu no anúncio”. Então 
é aí que vejo e percebo o quanto eles são importantes. Às vezes também, elas se 
referem a algo que viram nos editoriais (Fabiana P., Consultora de Moda, 30 anos). 
 

 

Por outro lado, podemos perceber que os editoriais também atuam como espaço/forma 

de anúncio, pois pelo fato de mostrarem coleções de estilistas, estes interferem na venda, no 

sucesso e na publicização da coleção.    

O fato de a revista ser considerada “glamourosa”, faz com que as leitoras encontrem 

esse glamour nos anunciantes e em muitos casos, visualizam determinado produto no 

anúncio, que desperta a sua atenção, instigando-as a comprarem. Dessa forma, é possível 
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afirmamos que a publicidade não cria novas necessidades no consumidor, mas se apropria das 

necessidades já existentes, ou seja, o propósito do anúncio é produzir trocas em relação ao 

conhecimento, às atitudes e ao comportamento das leitoras, no que se refere à compra do 

produto anunciado.     

Uma delas, inclusive, ainda relatou que, nessa última edição do mês de maio, um dos 

anunciantes era de roupas para mulheres acima do peso, a qual encaixava no seu perfil. No 

entanto, achou o anúncio simples demais, mesmo por ser para mulheres que não estão nos 

padrões de beleza atual (magra, alta, etc.).   

 

Com certeza os anúncios chamam a atenção, e até na última edição, a do mês de 
abril, tem um anunciante de roupas para mulheres “gordinhas” e como sou acima 
do peso eu olho esses anúncios, mas dessa vez me decepcionei. Pela Elle ser uma 
revista glamorosa, na maioria dos seus anúncios eles também passam esse 
glamour, esse poder feminino, e aquele não tinha nada disso. Era apenas uma 
mulher “gorda” fazendo uma pose, com um conjunto de calça jeans e jaqueta. 
Sabe, totalmente sem graça e desestimulante, simples demais, a revista não é 
assim, a linguagem dela não é essa e a imagem de Elle não o básico, pra mim é o 
melhor, o mais bonito (Fernanda C, Empresária, 35 anos).  

 

 

Sobre se elas conheciam algum anunciante/marca da revista, que fosse vendida em 

Santa Maria, e se já procuraram ou procuram nas lojas da cidade sobre o que é anunciado na 

revista, todas souberam listar marcas e até produtos, que já procuraram através da revista e 

que em muitas vezes encontraram e realizaram a compra. Afirmaram, ainda, procurarem ou já 

terem procurado produtos iguais ou semelhantes aos anunciados em Elle e relataram terem 

realizado essa procura por produtos em outras cidades, quando viajaram.  

 

O que procurei foram alguns cosméticos que vi na revista, mas foi em 
Rivera (Fernanda B, Empresária, 25 anos). 
 
Quando viajo procuro comprar coisas diferentes, principalmente 
maquiagem (Luciana, Química / Estudante de Direito, 27 anos). 
 
Procuro sempre que posso e, caso não encontre aqui, quando viajo 
procuro achar nas outras lojas (Fernanda C, Empresária, 35 anos). 
 

 
Por unanimidade, a maioria afirma que, mesmo não comprando, os anúncios geraram 

a vontade de compra, o desejo de ter uma blusa nova ou usar o último tipo de creme 

antirrugas. Isso significa que um anúncio de Elle é um motivador de compra de roupas, 

acessórios, sapatos e cosméticos. É o que se evidencia nos depoimentos abaixo:  
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Sinto desejo de possuir muitas das coisas que a revista traz (Carolina, Estudante, 
20 anos).  
 
Os anúncios, assim como os editoriais são os “cabeças” do consumo, da vontade 
de comprar, só que a diferença é que os anúncios mostram à leitora da revista 
aonde elas podem encontrar tal peça de roupa ou sapato ou acessório, pois ao vê-
lo elas mais ou menos sabem qual loja podem encontrá-lo (Fabiana P., Consultora 
de Moda, 30 anos).   
 
Pra mim, o que está sendo anunciado é o que está na moda, assim como nos 
editoriais. E não é todo mundo que lê a Elle né, pelo poder aquisitivo e tal, então a 
leitora de Elle, pelo menos por mim, pode ter a certeza de ir procurar determinado 
produto anunciado, e que não vai sair encontrando mulheres usando o mesmo. Não 
sei se todas concordam, mas nós mulheres gostamos de ser diferente, eu pelo 
menos não gosto de sair e encontrar alguém usando o mesmo casaco que eu, por 
exemplo. E acho que Elle consegue elitizar isso nas mulheres (Luciana, Química / 
Estudante de Direito, 27 anos). 
 

 

Concluímos, portanto, que ao tentar compreender os processos de apelo publicitário e 

consumo via anúncios da revista Elle, percebemos que os mesmos, além de mostrar produtos 

e serviços, são também guias de compras, ou seja, servem de referência de local de compra 

para as leitoras de Santa Maria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Costumo olhar na Elle as marcas dos anunciantes que mais conheço pra ver se tem 

algo que me interessa, porque daí vou direto à loja que sei que vende pra ver se tem a mesma 

peça ou algo semelhante” (Mauriceia, vendedora, 29 anos). Com essa fala, registrada durante 

os grupos focais, podemos verificar e definir alguns consumos que as leitoras de Santa Maria 

fizeram da revista, os quais se deram diante de diferentes modos de apropriações. A partir 

deste trabalho, verificamos, portanto: a) o consumo de referência visual, como podemos 

verificar no exemplo acima, demonstra que a leitora utilizou apropriações para criar seu estilo 

próprio, para combinar peças e até comprar alguma outra específica, a partir da identificação 

de peças ou looks, sugerida pelos editoriais de moda e pelos anúncios; b) o consumo de 

atualização referido pelas leitoras deve-se ao fato de que a revista traz as últimas tendências 

da moda e uma grande quantidade de páginas dedicadas às produções de moda; c) o consumo 

de referência estético também foi observado, pois as leitoras buscavam dicas e truques ligados 

à moda e beleza, para que fossem capazes de aprender como disfarçar ou destacar 

determinadas áreas do corpo, como fazer uma maquiagem igual a da revista e consultar cores 

e peças que valorizassem seu tipo físico. Por fim, verificamos, também: d) o consumo da 

vaidade, relacionado à beleza oportunizou às leitoras o conhecimento de novas técnicas 

estéticas utilizadas para manter o corpo sempre em forma e os cuidados que se deve ter com a 

pele. 

 Esta pesquisa evidenciou, principalmente, que os anúncios publicitários da revista 

Elle sugeriram desejos de consumo, assim como os editoriais de moda. Por outro lado, eles 

serviram, como referência de locais de compra, ou seja, os anúncios agiram como “guias” que 

levavam a consumidora até os produtos anunciados.  

Ao realizarmos a pesquisa exploratória identificamos, ao menos em Santa Maria, um 

novo perfil de leitoras da revista, com mais de 42 anos. Mas como um dos nossos objetivos 

foi trabalhar com o atual perfil de leitoras, este novo dado relevante da pesquisa não foi 

utilizado na realização dos grupos focais nem na mensuração dos resultados. Neste caso 

serviu, contudo, como um aspecto importante e inédito para futuros estudos. 

Alguns anúncios publicados pela revista e editoriais de moda de Elle, os quais foram 

analisados nesta pesquisa, se confundiam nas respostas, pelo interesse do que influencia as 

leitoras à compra, no entanto, fica claro que são os editoriais e não os anúncios que 

influenciam a compra, o que de fato, não é uma surpresa. 
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Nossa questão circundou um possível olhar sobre o uso que as leitoras fizeram de Elle, 

e identificamos que a revista não serviu apenas como meio de distração entre as leitoras, ela 

representou muito mais do que isso. Serviu, também, como um guia de moda, que foi 

consultado várias vezes ao mês e lido outras tantas vezes durante o ano. Além disso, foi usado 

como referência na hora de compor um look ou de comprar determinado produto.   

Através das leituras realizadas e das análises feitas foi possível percebermos a intensa 

relação entre a publicidade e o consumo de moda, sendo mediadora a revista. Verificamos, 

também, que cada anúncio publicitário era relacionado a alguma página específica da revista, 

ou seja, a alguma matéria apresentada, evidenciando uma estratégia da revista para atrair mais 

às leitoras ao consumo.  

Outro aspecto relevante para a pesquisa foi o uso da técnica de grupos focais, que 

enriqueceu os dados. Houve um contato profícuo e diferenciado com o grupo de leitoras 

santa-marienses, o que foi decisivo para dar conta dos objetivos. Os depoimentos, os relatos 

de vida contados nesses dois encontros foram peças-chave, já que geraram uma 

espontaneidade jamais imaginada, como por exemplo, no relato de Fabiana M. manifestando 

o seu desejo de consumo:  

 

“Com certeza, para mim, assim como os editoriais de moda, os anúncios também 
são uma maneira de gerar a vontade de comprar. Agora eu me lembrei que nessa 
última edição eu vi dois anúncios da M.OFFICER um deles é uma mulher com uma 
blusa e uma jaqueta e o outro é uma bata, tipo vestido, daí gostei muito dos 
modelos, e me vi neles também, e fui atrás pra vê o que eu achava, é claro, por a 
gente morar numa cidade do interior essa peças de roupas ainda não chegaram 
aqui, e também não sei se vão chegar” (Fabiana M, Técnica em Óptica e 
Optometria, 31 anos).  

 

 

Sem sombra de dúvidas, o método de focus groups foi uma ferramenta muito 

importante para a pesquisa, tornando-se um meio de mostrar à pesquisadora e às leitoras que a 

revista é muito mais que um periódico mensal que lemos e guardamos, ela é um meio de 

consumo de produtos e marcas e de referência de moda e beleza.     

Tendo como contexto uma sociedade de consumo, e como público da revista a mulher, 

a publicidade deve ser capaz de criar uma identificação entre a leitora e o produto. 

A publicidade da maioria dos anúncios da revista utiliza-se muito bem de elementos, 

tais como a (s) modelo (s) do anúncio, a chamada, as cores, entre outros, que servem para 

atrair seu público e despertar desejos de consumo. 

Verificamos, também, que o segmento revista, referente à moda, oferece oportunidade 

tanto às leitoras, quanto aos anunciantes: às leitoras, porque as mesmas puderam encontrar na 
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publicação assuntos que mais lhe interessaram como moda, beleza, decoração, sendo 

vantajosa, por outro lado, no sentido de permitir aos anunciantes otimizarem suas verbas 

publicitárias, atingindo mais diretamente os consumidores de seus produtos. Além disso, um 

dos fatores que devemos levar em conta, por exemplo, é que o papel da revista permite 

reproduções e fotos de qualidade superior à de outras mídias tradicionais, favorecendo 

procedimentos gráficos mais sutis e eficazes, como nuanças de cor, tipos de letra e detalhes 

nas fotos.  

Concluindo, podemos dizer que a pesquisa foi enriquecedora no sentido de observar o 

consumo de moda, a partir do apelo social da revista, tido como processo complexo nos dias 

de hoje, inclusive para a pesquisadora que, por atuar no ramo da moda e por interesse inerente 

pelo assunto, é que resolvemos integrar nossa área de formação –Publicidade e Propaganda – 

com a motivação desta pesquisa. É nesta perspectiva que pretendemos levar adiante o projeto, 

sob este viés, ainda inédito, o qual pode ser um ponto de partida e fonte de informação para 

desenvolver trabalhos de uma marca própria no mercado de Santa Maria e dar continuidade 

aos meus estudos.  

Por fim, concluímos que, apesar das críticas sobre a união entre a Publicidade e o 

Jornalismo, os anúncios publicitários são indispensáveis à sobrevivência das revistas e, 

quando adequados ao veículo, podem ser lidos como informação. Por seu turno, as revistas de 

moda têm seu importante papel na publicidade e nos planejamentos de mídia.  

Ressaltamos, pois, que as relações entre Jornalismo e Publicidade oferecem 

diversificadas possibilidades de se trabalhar. Mais que isso, abre-se aqui, no campo da 

Comunicação, novos interesses de pesquisa, ligados não só as consumidoras de revistas no 

papel, como nas suas versões on-line e até para um novo perfil de leitoras em Santa Maria, o 

qual foi identificado neste trabalho.   
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APÊNDICE 1 - PERGUNTAS ENVIADAS, POR E-MAIL, PARA A S LEITORAS DA 
REVISTA ELLE.  
 
1. Nome: 
2. Idade: 
3. Profissão: 
4. Escolaridade: 
5. Estado Civil: 
6. Possui Filhos:  
(  ) Sim – Quantos? 
(  )  Não 
7. Compra Elle todo o mês? 
(  ) Sim  
(  ) Não 
8. O que motiva a leitura da revista Elle? 
9. No momento em que responde este questionário, você se lembra de algum anunciante da 
revista? 
10. Aceita participar de um grupo fechado, para ajudar na conclusão desta pesquisa? 
(  ) Sim – Telefone de Contato: 
(  ) Não 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DAS PERGUNTAS REALIZADAS NOS GRUPOS 
FOCAIS. 
 

1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 

2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
3. Caso não, compram de quanto em quanto tempo? 
4. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
5. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais gostam? 
6. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
7. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? Ou 

seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
8. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando abrem a 

Elle?  
9. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, enfim? 
10. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como vocês 

aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
11. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
12. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e compor 

certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
13. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
14. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc dos 

editoriais de moda? 
15. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 

gostam? 
16. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? Quais? 
17. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por quê? 

Caso não, por quê? 
18. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender em 

lojas em Santa Maria? 
19. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
20. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em Elle? 
21. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 

determinada roupa, produto? 
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APÊNDICE 3 - DADOS DAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS FOCAIS 
 
GRUPO FOCAL I 
 
Nome: Fabiana M.   
Idade: 31 anos 
Profissão: Técnica em Óptica e Optometria 
Escolaridade: 2º grau Completo / Técnico 
Estado Civil: Casada 
Filhos: 1  
 
Nome: Mauricéia S. 
Idade: 29 anos 
Profissão: Vendedora  
Escolaridade: 2º grau Completo 
Estado Civil: Solteira 
Filhos: Não 
 
Nome: Fabiana P.  
Idade: 30 anos 
Profissão: Vendedora em uma Loja de Calçados 
Escolaridade: 3º grau Incompleto 
Estado Civil: Casada 
Filhos: 1  
 
Nome: Luciana M.  
Idade: 27 anos 
Profissão: Química / Estudante de Direito 
Escolaridade: 3º grau Completo 
Estado Civil: Solteira (União Estável)  
Filhos: Não 
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GRUPO FOCAL II 
 
Nome: Fernanda C.  
Idade: 35 anos 
Profissão: Empresária 
Escolaridade: 3º grau Incompleto 
Estado Civil: Casada  
Filhos: Não 
 
Nome: Fernanda B.  
Idade: 25 anos 
Profissão: Empresária /Administradora 
Escolaridade: 3º grau Completo 
Estado Civil: Solteira  
Filhos: Não 
 
Nome: Carolina B.  
Idade: 25 anos 
Profissão: Publicitária 
Escolaridade: 3º grau Completo 
Estado Civil: Solteira  
Filhos: Não 
 
Nome: Carolina  
Idade: 20 anos 
Profissão: Estudante 
Escolaridade: 3º grau Incompleto 
Estado Civil: Solteira  
Filhos: Não 
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APÊNDICE 4 - RESPOSTAS DAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS FOCAIS 

GRUPO FOCAL I 

Fabiana M.  
 
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura?  
Não assina e nunca assinou a revista.  
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Geralmente compra a revista todo o mês, principalmente, se a capa interessa.  
3. Nestes momentos, o que motiva a compra?  
A capa da revista. 
4. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
Por que me mantém atualizada sobre as tendências de moda, mostra lugares interessantes a 
serem  visitados, comenta filmes e livros lançados, etc. 
5. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
Gosto muito das páginas de moda e de jóias. Além disso, das seções de jóias e sapatos. Pois a 
revista me ajuda a aproveitar o que tenho no guarda roupa com a tendência que está sendo 
sugerida por ela.  
6. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que faz vocês pararem para ler a Elle?  
Para mim, o que mais chama a atenção é a modelo da capa. Geralmente se me atrai o que 
ela está vestindo, sua expressão, eu compro a revista “de cara”, sem ler as reportagens que 
estão na capa.  
7. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
O sumário, pois é a partir dele que faço a minha leitura, ou seja, leio os títulos de cada 
matéria e a partir daí decido o que vou ler.  
8. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
Eu olho em primeiro lugar, depois do sumário, os Editoriais de Moda, depois se há alguma 
matéria sobre cosméticos, produtos de beleza, são as próximas seções que olho.  
9. Quando vocês têm em mãos a revista, costumam ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Leio a revista um pouco a cada dia, mas também gosto de ler as das edições passadas, pois 
faço consultorias nelas, ou seja, quando penso em vestir algo diferente, pesquiso nelas para 
ver o que posso combinar com o que.  
10. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Não percebi nada, mas acho que ela ficou com um visual muito mais chique, glamoroso, 
causou um impacto maior quando a gente vê a revista na banca, porque a capa está mais 
luminosa, chamando mais nossa atenção.  
11. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Estava em dúvida em como combinar um shortinho com uma meia calça e a bota, daí 
pesquisei na revista para ver se eu achava algo parecido, em que eu pudesse copiar. E 
realmente foi o que aconteceu, folheando as páginas encontrei uma mulher vestindo uma 
roupa muito parecida com o que eu procurava.  
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A parte da revista que foi eu não consigo lembrar ao certo, acho que era naquelas onde 
mostram várias mulheres usando uma determinada roupa ou acessório parecido. O título da 
seção é algo parecido como o que as mulheres usam nas ruas  
12. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
Acho um pouco “passarela” os editoriais de moda, mas procuro adequar o que é mostrado 
neles e o que eu tenho no meu guarda-roupa. Pois os editoriais fazem uma composição geral 
do look e ai, acredito que outras leitoras também façam isso, a gente copia algumas peças 
que estão compondo esses look e compomos o nosso.  
Além disso, eu acho que a moda é uma magia, pois ela gera a vontade de eu ter alguma 
roupa, sapato ou acessório. Mesmo a gente não comprando o que realmente “ta” sendo 
anunciando na revista ou mostrado nos editorias, tu vai buscar algo semelhante. Pra mim, a 
moda instiga a vontade feminina, pois quando olho um editorial de moda, ou algum anúncio, 
principalmente os de sapatos, eu procuro ou comprar aquele que vi ou algum semelhante.      
13. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc. 
dos editoriais de moda? 
Com certeza, eu me espelho no sentido de olhar os estilos e procurar alguma peça, algum 
sapato ou acessório parecido para usar. Caso eu não tenha no guarda roupa até compro, 
para realizar várias combinações.   
14. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Dolce e Gabbana, Animale, Dior, Armani.   
15. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Carmim, Dumond e L’OREAL.  
16. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Eu, particularmente, amo olhar os anúncios da revista, sabe por quê? Porque são eles que 
vão me mostrar quem vende o que, aonde que eu posso procurar determinado sapato, roupa 
ou algum acessório. Eu acho que os anúncios da revista servem como guias, pra ti te orientar 
aonde buscar o que tu quer comprar. Por que mulher compra muito por impulso né, daí 
quando a gente vê algo que desperta a nossa atenção em algum anúncio, a gente fica 
instigada a ir comprar, eu acho tri legal.  
17. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Eu gosto de comprar jeans da Carmim, e é um produto que eu encontro em Santa Maria, 
além disso, compro bastantes calçados e bolsas da Dumond.  
18. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Bom, como eu já falei, com certeza, motiva e muito.  
19. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Sim, eu compro.  
20. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Com certeza, para mim, assim como os editoriais de moda, os anúncios também são uma 
maneira de gerar a vontade de comprar. Agora eu me lembrei que nessa última edição eu vi 
dois anúncios da M.OFFICER um deles é uma mulher com uma blusa e uma jaqueta e o 
outro é uma bata, tipo vestido, daí gostei muito dos modelos, e me vi neles também, e fui atrás 
pra vê o que eu achava, é claro, por a gente morar numa cidade do interior essa peças de 
roupas ainda não chegaram aqui, e também não sei se vão chegar.  
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Mauricéia S.  
 
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Nunca assinei a revista 
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Não por causa do custo. 
3. Caso não, compram de quanto em quanto tempo? 
Geralmente a cada dois meses.  
4. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
A modelo que tá na capa da revista. 
5. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
Eu compro a Elle porque ela fala de assuntos relacionados à mulher. Eu me identifico 
bastante com a revista, porque ela é global e bem completa.  
6. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
Pra mim é por que ela mostra o que vai ser lançado, ela te antecipa na moda. 
7. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
As reportagens da capa, o que em geral ela vai abordar, mas quase sempre eu compro pelo 
impulso, eu vejo ela na banca, dou uma olhada geral na capa e compro.  
8. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
Matérias / seções de moda e sapatos.  
9. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
Os Editoriais de Moda.  
10. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Vale à pena estar sempre lendo a revista, independente da data e época que ela seja, pois a 
cada leitura a gente sempre absorve algo novo.   
11. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Não percebi. 
12. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Sim, utilizei para comprar aquelas blusinhas que a gente coloca em baixo dos blazers 
femininos, sabe? Pois é eu queria alguns modelos diferentes e daí consultei a parte dos 
editoriais de moda e as matérias que mostram o que as mulheres andam usando nas ruas. Foi 
muito bom, me ajudou bastante.    
13. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
Nossa, adoro os editoriais e eles são lindos né? Apesar de não comprar nada do que eles 
anunciam, pelos produtos serem muito caros, mas eles servem como referência na hora de 
compor um look ou comprar alguma peça, acessório ou sapato. 
14. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc. 
dos editoriais de moda? 
Sim e muito. 
15. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Olha eu aspiro e admiro várias, as que eu quase não posso comprar, pelo preço né. Mas têm 
algumas que admiro e que estão em meu orçamento. Por exemplo, as que eu amo e não posso 
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comprar são: Armani, Dior e as que eu gosto muito e estão, às vezes, dentro do meu 
orçamento são Fórum, Ellus, Luz da Lua e a Dumond também.  
16. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Dumond.  
17. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Sim, tu sabe que costumo olhar as marcas que mais conheço, pra ver se tem algo que me 
interessa, porque daí vou direto na loja que sei que vende pra vê se tem a mesma peça ou 
algo semelhante. 
18. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Dumond, Ellus, Fórum. Sabe que esses anúncios eu costumo olhar sempre que compro a 
revista, pois como acho que são marcas boas e que te produtos legais, diferentes eu procuro 
olhar sempre pra ver o que enontro nas lojas da cidade.  
19. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Sim, motiva.  
 
20. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Já, principalmente calça jeans e sapato.  
21. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Sim, eu acredito que os anúncios fazem isso com a gente, a final de contas, pra mim eu acho 
que a finalidade de um anúncio é tu ver ele e querer aquele produto daquela marca, ai 
entram alguns fatores como o preço, por exemplo, se for uma marca muito cara e que gente 
sabe que não vai dá pra comprar aí acho procuram algo semelhante, pelo menos é assim 
comigo.  
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Luciana M.  
 
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Nunca assinei.  
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Todo o mês não por causa do preço dela.  
3. Caso não, compram de quanto em quanto tempo? 
Olha, por ano eu devo comprar umas seis revista, a minha leitura é feita pelo site da revista, 
sendo que é a única revista que eu leio na internet ou quando alguma amiga compra e me 
empresta.  
4. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
A modelo da capa.  
5. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
De todas as revistas quem tem no mercado, tirando a Vogue, é a que mais me coloca no 
mundo, sabe, é a mais global, a mais abrangente, ela sempre trás muita novidade, coleções 
que ainda não chegaram ao mercado, aborda vários assuntos além da moda e também de 
todas as revista, pra mim ela é a menos repetitiva.   
6. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
É a que mais trás o “como usar” e trabalha bastante com maquiagem. Eles ensinam, 
também, a como usar as roupas que a gente tem.  
7. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
Em 1º lugar pra mim é a modelo da capa.  
8. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
Bom, eu leio o sumário por primeiro, pois assim delimito o que vou ler primeiro, geralmente 
são matérias sobre moda, maquiagem e produtos de beleza.  
9. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
O Editorial de Moda. 
10. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Quando compro leio um pouco a cada dia. Como compro pouca revista por ano, guardo 
muito bem as que tenho em casa, e aí procuro ir lendo quando me dá vontade de consultar 
algum look diferente, ou ver algum tipo de maquiagem, enfim, quando tenho tempo sempre 
dou uma espiada.  
11. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Não percebi porque não compro muito.  
12. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Utilizei pra comprar maquiagem, eu tinha um casamento no início desse ano, daí fui “a 
cata” nas revistas que tenho pra ver se encontrava alguma maquiagem que me agradasse. Ao 
folhar algumas tantas páginas, encontrei em uma edição de dois anos atrás, aí fui às lojas 
para ver se encontrava o mesmo produto ou alguma marca com a cor igual ou semelhante 
com a que vi. Após a compra, tentei copiar a maquiagem que estava na revista, sabe, foi até 
bastante satisfatório.  
13. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
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Adoro! É uma das revistas que melhor coloca as tendências, apesar das roupas, calçados, 
acessórios, etc., estarem, algumas vezes fora do meu alcance financeiro. 
14. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc. 
dos editoriais de moda? 
Sim, sabe que a mais ou menos há um ano a revista fez um editorial para mulheres de 20, 30 
e 40 anos, o qual eu me identifiquei bastante, pois o editorial mostrava várias idéias de looks 
que eu poderia compor e o preço dos produtos anunciadas eram bem acessíveis. Foi muito 
legal.   
15. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Olha a que eu aspiro e admiro e que estão fora do meu alcance financeiro são: Armani, Dior, 
Chanel, Vitor Hugo.  
16. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Fórum, Ellus,Triton, Dolce e Gabbana.  
17. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Pela Elle ser uma revista sofisticada e de bom gosto, eu olho mais os anunciantes do que das 
outras revistas. Mesmo sabendo que o que é anunciado na Elle, na maioria das vezes é 
anunciado em outras, a minha atenção são para eles quando estão em Elle.  
18. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Dumond, Carmin, Triton.  
19. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Sim, sabe que, quanto mais coloridos e mais diferentes forem eles, mais vão me motivar. E 
ainda consigo perceber neles, mesmo não conhecendo algumas marcas, os que vendem os 
produtos mais caros e os mais acessíveis. Isso me motiva e bastante a compra.  
20. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Sim, principalmente maquiagem.  
21. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Com certeza. Pra mim, o que está sendo anunciado é o que está na moda, assim como nos 
editoriais. E não é todo mundo que lê a Elle né, pelo poder aquisitivo e tal, então a leitora de 
Elle, pelo menos por mim, pode ter a certeza de ir procurar determinado produto anunciado, 
e que não vai sair encontrando mulheres usando o mesmo. Não sei se todas concordam, mas 
nós mulheres gostamos de ser diferente, eu pelo menos não gosto de sair e encontrar alguém 
usando o mesmo casaco que eu, por exemplo. E acho que Elle consegue elitizar isso nas 
mulheres.    
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Fabiana P. 
  
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Nunca assinei. 
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Não compro todos os meses por causa do preço.  
3. Caso não, compram de quanto em quanto tempo? 
A cada dois ou três meses mais ou menos.  
4. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
Eu sou sempre motivada a comprar a revista pela capa, aliás, não compro ela todo mês pelo 
preço né, mas algo que me leva a comprar Elle, pra mim Elle é completa, compraria todo o 
mês se desse.  
5. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
A Elle trás muita coisa inédita da moda, sabe que também leio a Vogue, e por ela ser uma 
revista internacional, diferente da Elle que é publicada aqui, consigo perceber a nítida 
diferença como Elle trabalha a moda, até em relação a essas outras revista como Estilo, 
Manequim. Pra mim a Elle é chique, glamorosa, e trata sua leitora assim, e é isso que me 
chama a atenção. Não gosto quando a revista se torna muito popular em relação à moda, 
sabe, e nem quando ela trata a moda muito cultural, como a Vogue, sei lá, goste de ler todas 
essas revistas, mas Elle é diferente.  
6. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
O jeito com que ela fala de moda, beleza, maquiagem. O jeito com que ela “conversa” com a 
leitora.  
7. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
A modelo, sem dúvida. Porque o que ela ta vestindo serve como referência a o que a gente vai 
encontrar dentro da revista. E também se a modelo é conhecida, por exemplo, teve uma das 
edições desse ano, acho que março, que trazia a Gisele Bündchen, imagina só, a Elle por si 
só já é maravilhosa, aí imagina uma reportagem com a Gisele, acho que valoriza muito a 
modelo da capa.  
8. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
Os editoriais de moda, principalmente, quando são de sapatos.  
9. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
Acho que os editoriais e também as relacionadas à produtos de beleza e maquiagem. Além 
disso, eu não leio nenhuma matéria da revista, como essa que fala sobre o filme da Chanel 
né, acho que é isso, pra mim o que mais interessa na revista além dos editoriais e de tudo que 
já citei ai, são os anúncios também. Por que o que eu procuro em Elle são referências de 
moda, os editoriais me mostram isso e os anúncios me mostram aonde posso encontrar essas 
referências.  
10. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Leio sim, ela mais de uma vez, até porque como trabalho em uma loja de calçados, a revista 
serve tanto como uma consultoria de moda pessoal como profissional, pois cito também às 
clientes, tipo, na Elle do mês tal esse sapato apareceu, a modelo tava usando ele com tal 
roupa ou acessório. Entende? Acho que a revista é muito rica nesse ponto e me ajuda 
bastante.    
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11. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Não parei pra observar isso.  
12. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Sim e bastante. Sabe que eu vejo o seguinte: o objetivo dos editoriais de moda são mostrar as 
atuais tendências da moda e consequentemente fazer com que a mulher queira algum look ou 
roupa, sapato que viu neles. 
13. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
Adoro eles, mesmo sendo glamorosos e chiques, porque na maioria  das vezes a gente não 
veste aquilo que eles estão mostrando, mas eles enchem os nossos olhos.   
14. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc 
dos editoriais de moda? 
Sim, elas me ajudam a compor looks.  
15. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Dior e Armani.  
16. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Dumond, Luz da Lua, Carmin, Calvin Klein, Tanara.  
17. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Nossa, pra mim eles chamam muito a atenção. Assim como eu me referi aos editoriais de 
moda, acho que os anúncios são levam a leitora até o produto ou à algo semelhante. Eles são 
“os cabeças” do consumo. Às vezes eu escuto na loja: “ai moça eu vi um anúncio numa 
revista que a modelo usava um sapato, eu não lembro muito bem a marca... e ai ela ia 
descrevendo o produto que viu no anúncio”. Então é ai que vejo e percebo o quanto eles são 
importantes. Às vezes também, elas se referem a algo que viram nos editoriais.    
18. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Dumond, Luz da Lua, Carmin, Calvin Klein, Tanara.  
19. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Motiva sim, às vezes, não necessariamente aquela marca mas o mesmo produto de outra 
marca.  
20. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Especificamente não, mas como trabalho com calçados procuro ver se aquele sapato que está 
sendo anunciado, a gente tem pra vender ou outra loja do mesmo segmento, na cidade, tem.  
21. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Com certeza, como já disse anteriormente, os anúncios, assim como os editoriais são um “os 
cabeças” do consumo, da vontade de comprar, só que a diferença é que os anúncios mostram 
à leitora da revista aonde elas podem encontrar tal peça de roupa ou sapato ou acessório, 
pois ao vê-lo elas mais ou menos sabem qual loja podem encontrá-lo.    
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GRUPO FOCAL II 
 
Fernanda B.  
 
1.Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Já assinei a revista, mas não assino mais. Quando acabou a assinatura preferi comprar 
quando me interessava ou quando queria.  
2.Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Quase todos os meses. A minha compra depende da capa e dos assuntos que a edição trás.  
3.Nestes momentos, o que motiva a compra? 
A capa e os assuntos que estão nela.  
4.Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
Pra mim, o que me atrai na revista mesmo, são as matérias de moda, de beleza e também as 
novidades que a revista trás pra gente.  
5.O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
Gosto muito dos editoriais de moda, enfim de todas as páginas que trazem assunto sobre 
tendências de moda e beleza, o que está sendo usando tanto aqui no Brasil quanto fora, o que 
me interessa na Elle é a moda que ela trás.  
6.O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? Ou 
seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
As matérias de beleza e de dicas de moda, as tendências da estação também me atraem, os 
“must have” e também a celebridade que é a entrevistada da edição.  
7.Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando abrem a 
Elle?  
Não tem a 1º, vou lendo em ordem tudo.  
8.Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, enfim? 
Gosto das de exemplos de roupas as celebridades usando, adoro. E depois as dicas de beleza 
(maquiagem, cabelos, etc.).  
 
9.Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como vocês 
aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Sim, leio uma vez toda a revista, e quando quero ver dicas, ou me lembro de algo que vi e 
quero ver de novo, ai eu leio o que me chamou mais a atenção.  
10. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Sim, no formato da apresentação e o tamanho da revista. Ficou bem melhor.  
11. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Sim, quando gosto de alguma idéia ou conceito, tento montar com as minhas roupas, ou até 
compro algum tipo de peça que gostei.  
A parte da revista foi de moda e também a parte dos lançamentos de cosméticos, sempre leio 
quando quero comprar algum produto de beleza.  
12. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
Sim eu acho que eles colocam a gente pra cima, pra mim quando vejo esta seção, eu me 
deslumbro vendo as novidades, quanto cosa legal e diferente tem pra gente comprar ou 
combinar com o que temos em casa.   
13. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc 
dos editoriais de moda? 
Ah, com toda a certeza. 
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14. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Fórum, Cantão, Farm e a Colcci.  
15. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Vitor Hugo e Ellus.  
16. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Não, eu não gosto, principalmente quando têm muitos na revista, eu acho que eles tiram o 
espaço para mais matérias.  
17. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Sim, várias, tipo Ellus, Fórum, Colcci.  
18. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Não. Pra mim o que me inspira são os editoriais e as matérias de moda.  
19. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Uma peça de roupas específica não, a única coisa que procurei foi alguns cosméticos, mas 
foi em Rivera.  
20. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Sim, isso eu acho que sim, acredito que geram a vontade de ter peças do mesmo estilo.  
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Carolina B.  
 
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Já assinei, mas agora no momento não assino, mas, o que me motivou a assinar é a facilidade 
da entrega em casa, comodidade e para estar sempre bem atualizada e em conexão com as 
novas visões de todos os assuntos relacionados à moda, estética, beleza, enfim, questões de 
consumo e comportamento. 
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Sim, compro sempre que posso. 
3. Caso não, compram de quanto em quanto tempo? 
Às vezes não compro porque não me chama a atenção as matérias e a capa, mas quase nunca 
acontece. 
4. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
O que motiva a minha compra é os editoriais bem preparados, as seções de shop (compra) 
preço que é acessível, em si o conteúdo. 
5. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
Compro a Elle para ver as imagens de moda, marcas e tendências em produtos e serviços, os 
ensaios fotográficos e principalmente acompanhar as matérias de alguns editores. 
6. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
Na capa, geralmente as pequenas chamadas relacionadas com o que terá de matéria e 
conteúdos, às vezes pela modelo que a capa trás às vezes pelos tópicos. 
7. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
A reportagem ou matéria que mais me chamou a atenção na capa. 
8. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
Por exemplo, nesta ultima edição, a matéria sobre Mademoiselle Tautou, a seção Elle 
Fashion Repórter, Elle Beleza são algumas. 
9. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
Elle Fashion Repórter, Elle Beleza 
10. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Geralmente leio uma vez, e só leio novamente alguma reportagem quando preciso de 
referencias ou alguma duvida e questão que quero sanar. Leio sempre as minhas seções 
preferidas e depois olho os ensaios fotográficos e as demais seções, e desta maneira porque 
compro a revista não só para olhar, mas ler os conteúdos que me interessam dentro dela.   
11. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Sim no formato né? E achei que ficou muito melhor.  
12. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Claro, com certeza, minhas compras são sempre baseadas nas tendências  que vejo nas 
revistas mescladas ao meu estilo próprio e daí por isso, sempre a busca por referencias e 
atualizações dentro do cenário da moda, beleza e comportamento. 
Geralmente na seção de moda mesmo (boas compras. 
13. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
Sim, com certeza, são editoriais bem produzidos que encantam qualquer pessoa que se 
interesse por moda e estética, beleza enfim. 
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14. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc. 
dos editoriais de moda? 
 Não, não me espelho nas imagens de estilo.  
15. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Olha, as que eu admiro nem sempre são as que uso, então no caso as que acompanho os 
desfiles e os estilistas das coleções dentro da marca são : Givenchy, Dior, Chanel, Marc 
Jacobs, Colcci entre outras. Agora que almejo e gosto dos cortes e costumo usar são: Maria 
Bonita, AMP, Osklen, TNG, M. Officer entre outras.  
16. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Vitor Hugo? Não lembro nada além. 
17. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Sim, chamam a atenção pela produção e porque geralmente são as melhores marcas, e que 
investem bastante em publicidade em revistas.  
18. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Fórum, Ellus 
19. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Sim, alguns sim. 
20. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Não, porque não moro mais em Santa Maria, mas quando morava algumas coisas eu 
procurava sim. 
21. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Com certeza geram vontade e desejo por parte de quem compra essa revista. Sinto desejo de 
possuir muitas das coisas que a revista trás.  
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Fernanda C.  
 
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Há mais ou menos dez anos atrás fui assinante da revista por um ano, mas não lembro 
exatamente o que me motivou a comprar.  
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Bom, como tenho uma banca de revista eu levo para casa as revistas que mais eu gosto de 
ler, e no caso das de moda é a Elle.  
3. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
A modelo da capa e o que ela está vestindo.  
4. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
Bom, pra mim a Elle passa uma imagem de glamour, de poder, de beleza. E lendo a revista 
eu sei que vou estar por dentro desse mundo de Elle.  
5. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
A maneira fascinante que a revista trabalha a moda, a mulher e a beleza em geral. Eu como 
leitora me sinto valorizada ao ler ela. Pois além desse lado imagético da revista ela também 
trabalha o lado intelectual da mulher, principalmente, através da arte, do cinema e a 
tendências do mundo.  
6. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
A modelo da capa, o que ela está vestindo e as matérias descritas na capa.  
7. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
Bom, acho que vou te contar algo engraçado e meio diferente, mas a primeira coisa que vejo 
na revista são as propagandas, os anúncios que tem nela. Porque os clientes da banca me 
falam o seguinte: “a Veja ta virando classificado, de tanta propaganda que tem”. E isso, me 
levar a contar quantos anunciantes a revista tem. No entanto, nunca nenhum cliente me 
reclamou da quantidade de anunciantes das revistas de moda, é que acho que é outro nicho 
de público né, até porque as leitoras de revista de moda, acho que até gostam de ver os 
anúncios da revista. É claro, não dá pra generalizar, mas acho que é assim.  
Como leitora, a primeira coisa que olha na revista é o sumário, a partir dele vou lendo o que 
mais me interessa.   
8. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
A seção Mix.  
9. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
Leio sim ela mais de uma vez, até edições mais antigas. Eu gosto de mesclar a moda, usar o 
atual e o que não está mais tão atual. E a revista me ajuda nisso.  
10. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Percebi sim, logo que peguei o exemplar do mês de abril.  
11. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Sim, geralmente a revista me ajuda a compor peças que eu já tenho em casa, além disso, 
gosto de customizar minhas roupas, uma delas é este colete que estou usando, ele era um 
casaco velho, que por eu gostar muito to tecido dele, eu mesma tirei as mangas, fiz uma 
barrinha e pronto, ta aqui, parecido com os que têm na revista.   
12. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
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Gosto bastante dos editoriais de moda, acho eles atraentes e também sucintos nas mensagens 
que querem passar, o que me leva a acreditar que a mulher é muito mais seduzida por eles.   
13. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc 
dos editoriais de moda? 
Sim, eles auxiliam muito na hora de compor um look, porque na verdade quando tu vai pra 
frente do guarda roupa, por exemplo, tu já mais ou menos tem idéia o que vai vestir e assim, 
os editoriais influenciam nessa montagem, porque, com certeza tu vai lembrar de algo que tu 
viu na revista e associar com as peças que tem no guarda roupa e compor um estilo diferente 
e bonito.  
14. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Como a criatividade de um anúncio é uma das coisas que mais me chama a atenção, tem uma 
marca que eu aspiro muito que é a Animale, e passei a admirar mais ainda quando comecei e 
ver os anúncios dela na revista.   
15. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
A própria Animale, a Avon e a Dumond.    
16. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Com certeza eles chamam a atenção, e até na última edição, a do mês de abril, tem um 
anunciante de roupas para mulheres “gordinhas” e como sou acima do peso eu olho esses 
anúncios, mas dessa vez me decepcionei. Pela Elle ser uma revista glamorosa, na maioria 
dos seus anúncios eles também passam esse glamour, esse poder feminino, e aquele não tinha 
nada disso. Era apenas uma mulher “gorda” fazendo uma pose, com um conjunto de calça 
jeans e jaqueta. Sabe, totalmente sem graça e desestimulante, simples demais, a revista não é 
assim, a linguagem dela não é essa e a imagem de Elle não o básico, pra mim é o melhor, o 
mais bonito.  
17. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Dumond.  
18. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Acho que sim, várias vezes eu olhei um anúncio e procurei o que estava nele para comprar.  
19. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Procuro sempre que posso, e caso não encontre aqui, quando viaja procuro achar nas outras 
lojas.   
20. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Com certeza, geram e muito, mas eles têm que estar no nível, de acordo com a consumidora e 
a revista.  
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Carolina 
 
1. Quem assina a Elle? Ou já assinou a revista? Por quê? O que motiva/motivou a 
assinatura? 
Não. 
2. Quem não assina a revista, compra a Elle? Regularmente (todos os meses)? 
Compro todos os meses.  
3. Nestes momentos, o que motiva a compra? 
Eu amo a revista e também gosto de estar por dentro do mundo da moda. Elle é uma revista 
que fala de tudo. Adoro.  
4. Por que compram a revista Elle? O que as atrai na revista? Do que vocês mais 
gostam? 
 Não sei se é um caso específico, mas a revista toda me atrai. Eu leio até o que a Lenita Assef 
(Diretora de Redação) escreve. 
5. O que vocês mais gostam em Elle? O que é mais interessante na revista? 
Gosto muito das seções: Nas Ruas, Novidade, New Designer, beleza, Décor, Viagem, enfim, 
tudo.  
6. O que mais chama a atenção/o que é mais atraente de vocês em Elle, já na capa? 
Ou seja, o que vocês pararem para ler a Elle?  
 A revista num todo, mas acho que a capa de ELLE é sempre algo que encanta pra quem 
gosta de moda. Sempre muito elaborada, glamorosa, sempre com alguém que está ligado a 
moda. 
7. Qual é então, a primeira página, ou a primeira coisa que vocês olham quando 
abrem a Elle?  
A ELLE E VOCÊ, de Lenita Assef. Por ela podemos ter uma idéia do que vem pela frente. 
8. Qual a seção da revista preferida de vocês, aquela que vocês olham primeiro, 
enfim? 
Gosto muito de três, NAS RUAS, DECOR E VIAGEM. Dou sempre uma passada pra ver por 
cima o que tem por ali, a que mais me chama a atenção, “me ganha primeiro”.  
9. Quando vocês têm em mãos a revista, costuma ler ela mais de uma vez? Como 
vocês aproveitam a revista? Como é a leitura? Por quê? 
A minha fica sempre comigo. Leio milhões de vezes, até sair à próxima. Gosto de ler com 
calma, ver as fotos, analisar “tudinho”. Porque gosto de consumir cada “coisinha”, cada 
palavra da revista.   
10. Alguém percebeu, nas últimas edições, alterações ou diferenças na Elle?  
Sim, nas últimas edições tem muito mais assuntos na revista, acho que ficou mais completa.  
11. Alguém aqui já utilizou a revista como referência na hora de comprar roupas e 
compor certos looks? Podem contar? Que parte da revista foi? 
Já sim, pra comprar sapato e bolsa, que eu sou louca por isso, e ando desesperada por uma 
legging de látex que vi na revista, mas ainda não encontrei.  
ELLE FASHION TENDÊNCIAS e ACHADOS.  
12. Vocês gostam dos Editoriais de Moda? Acham bonito?  
Adoro, acho lindos.  
13. Vocês se espelham naquelas imagens de estilo, ou seja, de roupas, marcas e etc. 
dos editoriais de moda? 
Sempre que me arrumo dou uma olhada pra ver o que eu posso usar e como usar.  
14. Quais as marcas de moda feminina que vocês admiram/aspiram? Que vocês mais 
gostam? 
Calvin Klein, Santa Lolla, Carmim, todas.  
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15. Neste momento, vocês conseguem se lembrar de algum anunciante da revista? 
Quais? 
Sim, Santa Lolla, HOPE, M.OFFICER, Calvin Klein, Contém 1g, Coca-Cola, Carmim.  
16. Chamam a atenção de vocês os anúncios da revista? Vocês gostam de olhar? Por 
quê? Caso não, por quê? 
Chamam. Gosto, pra saber o que tem de novidade nas lojas. 
17. Vocês conhecem alguma marca de algum anúncio de Elle que tenha para vender 
em lojas em Santa Maria? 
Contém 1g, Coca-Cola e M.OFFICER.  
18. Ver os anúncios em Elle motiva vocês para a compra? 
Motiva sempre.  
19. Vocês procuram ou já procuraram nas lojas e Santa Maria o que é anunciado em 
Elle? 
Já sim, várias vezes.  
20. Vocês acreditam que os anúncios da revista geram a vontade de possuir/comprar 
determinada roupa, produto? 
Acredito, comigo funciona sempre, posso até não comprar, mas a vontade é grande.  
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APÊNDICE 5 – MODELO DO CARTÃO COLOCADO NOS EXEMPLAR ES DA 

REVISTA ELLE DE ABRIL DE 2009. 
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APÊNDICE 6 – MODELO DO CARTÃO ENVIADO JUNTO COM O C HAVEIRO, 

APÓS A COMPRA DA REVISTA. 
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ANEXO 1 - FORMATOS DOS ANÚNCIOS DA REVISTA ELLE  

 

 Marca: ELLE 

Espaços 

Definições sobre formatos de anúncio 

 

 

 
Dimensões/Anúncios de páginas e fracionados 
  Sangrado Com Margem 

1 página 20,8 cm x 27,4 cm  18,8 cm x 25,4 cm  

1/2 página horizontal 20,8 cm x 13,5 cm  18,8 cm x 12,5 cm 

1/3 página vertical 6,9 cm x 27,4 cm  5,9 cm x 25,4 cm  

2/3 página vertical 13,2 cm x 27,4 cm  12,2 cm x 25,4 cm 

1/3 quadrado 13,2 cm x 13,5 cm  12,2 cm x 12,5 cm 

 
 
 

 

ANEXO 2 – MODELOS DAS TABELAS DA REVISTA ELLE  - GERAL, MODA E 

REGIONAL 

 

TABELA GERAL 
Formato Valor 

1 Página 
Indeterminada 

48.300 
 

2/3 de página 
vertical 

38.600 
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1/2 página 
horizontal 

29.000 

1/3 de página 
vertical 

29.000 

2ª capa + 
página 

120.800 

3ª capa 53.100 
4ª capa 70.000 

 
 
 
TABELA DE MODA  
Formato Valor 

1 Página 
Indeterminada 

29.500 

2/3 de página 
vertical 

23.600 

1/2 página 
horizontal 

17.700 

1/3 de página 
vertical 

11.800 

 
 
 
TABELA REGIONAL 
Formato Valor 

1 Página 
Indeterminada 

12.100 
 

2/3 de página 
vertical 

9.700 
 

1/2 página 
horizontal 

7.300 
 

1/3 de página 
vertical 

4.800 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


