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RESUMO 

 

 Esta pesquisa de metodologia qualitativa, buscou compreender como se evidenciam as 

estratégias publicitárias a partir dos discursos das marcas presentes em anúncios apresentados 

na revista L’Officiel. Para tanto, autores como Charaudeau (2006), com conceitos como troca 

linguageira e estratégias de discurso, Semprini (2006), com teorizações sobre a marca e seus 

aspectos evolutivos, semióticos e relacionais, e Kotler (1999), que operacionaliza as 

perspectivas em torno das estratégias publicitárias, foram organizados para fornecer o aparato 

teórico desta pesquisa. Metodologicamente, foi feita uma análise de discurso em torno das capas 

e dos anúncios elencados antes do sumário das respectivas edições escolhidas para análise, afim 

de realizar uma comparação e reflexões sobre o posicionamento das publicidades nessas 

edições, já que a L’Officiel passou por uma troca de editoras, entre a editora Duetto e a editora 

Escala Jalou. O corpus da pesquisa é composto por duas capas e 17 anúncios em sua totalidade, 

e, a partir das categorias discursividade das capas, repercussão das marcas e tendências de 

moda, buscou-se analisar os entrelaçamentos entre os fenômenos que compõem a temática da 

pesquisa. 

Palavras-chave: Revista de moda. Discurso. Publicidade. Marca. 

 

ABSTRACT 

 

 This qualitative research methodology, aimed to understand how advertising strategies 

are evident from the speeches of brands present in ads appearing in the magazine L’Officiel. 

Therefore, authors like Charaudeau (2006), with concepts such as exchange linguageira and 

speaking strategies, Semprini (2006), with theories about the brand and its evolutionary aspects, 

semiotic and relational, and finally, Kotler (1999), which operationalizes prospects around the 

advertising strategies have been mobilized to provide the theoretical apparatus of this research. 

Methodology, the speech analysis organized around and covers listings listed before summary 

edition of the respective selected for analysis, in order to make a comparison and reflections on 

the placement of advertisements on these issues, since L’Officiel passed a publishers exchange 

between the Publisher and the Publisher Duetto Scale Jalou. The corpus of this research was 

composed of 2 covers and 17 ads in their entirety, and from categories: discourse of the covers, 

the impact of brands and fashion trends, we sought to examine the entanglements between the 

phenomena that make up the theme of research. 

Keywords:Fashion magazine.Speech.Advertising.Brand.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

É através do modo de vestir que os indivíduos conseguem se expressar, como são, 

queriam ser ou também como se identificam com determinados grupos na sociedade em que se 

vive. Nesse viés, a publicidade surge como uma ferramenta aliada à moda, operando no limite 

entre o desejo e a necessidade de consumir esses novos produtos e determinadas marcas.  

Para tanto, torna-se importante estudar as formas de discurso abordadas aqui a partir dos 

discursos da revista L’Officiel que são baseados em aparição comercial e midiatizada, a intenção 

de desenvolver o trabalho é verificar o quanto a moda, a publicidade e o consumo, de alguma 

forma, interligam-se entre si e se tornam tão importantes, de tal forma que a roupa consegue 

exercer uma função positiva na vida dos sujeitos. A moda tem ligação com o prazer de ver, mas 

também com o prazer de ser visto, de exibir-se ao olhar do outro; é dessa forma que a mídia 

torna alguns comportamentos desejáveis, tudo em busca do belo e do novo.  

Estudos apontam que a moda é capaz de influenciar na formação da identidade do 

indivíduo e que ela tenta (e muitas vezes consegue) transmitir mensagens através da forma 

como a pessoa se veste (LIPOVETSKY, 1989). Com a função de vender a moda como 

possibilidade, a publicidade aponta no seu discurso recursos estilísticos e argumentativos da 

linguagem cotidiana, o seu formato é desenvolvido justamente para informar e ao mesmo tempo 

manipular. Ela impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos e ideais e utiliza recursos próprios 

da língua para servir de veículo. 

Assim, o objeto de estudo deste trabalho foi a revista de moda L’Officiel Brasil, 

inicialmente francesa e com versões em mais de vinte países. O conteúdo que compõe a revista 

vai além da moda sobre roupas e acessórios, abordando também outros temas, como turismo, 

guia de compras, entrevistas e lançamentos. Em Agosto de 2011, foi lançada a última edição da 

revista no comando da editora Duetto e da editora-chefe Silvana Holzmeister. A volta da revista 

foi lançada só em junho de 2012, quando a editora passou a ser a Escala Jalou e o cargo de 

editora-chefe ficou para a jornalista de moda Erika Palomino. 

Dessa forma, revistas como a L’Officiel, recentemente inserida no mercado brasileiro, 

investem massivamente nas marcas para justificar seus discursos. Para tanto, este trabalho 

pretende compreender algumas perspectivas desse movimento, estudando os discursos 

publicitários da revista L’Officiel, em que a própria revista torna-se portadora de sonhos de 

consumo, possibilidades de vestuário e outras necessidades que concernem aos objetos e às 

práticas materiais da vida em sociedade. 
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Diante disso, o problema de pesquisa deste trabalho é: como se evidenciam as 

estratégias publicitárias, a partir dos discursos das marcas presentes em anúncios 

apresentados nas edições de novembro de 2009 e junho de 2013 da revista L’Officiel? Para 

tanto, alguns objetivos específicos tornam-se relevantes e balizam os passos cumpridos neste 

trabalho: identificar as publicidades (perfil das marcas) que compõem as revistas (capa e as 

peças publicitárias até o índice), em duas edições específicas: novembro de 2009 e junho de 

2013; observar aspectos da transição entre as editoras Duetto e Escala nas duas edições, no que 

se refere à utilização das marcas; e, por fim, verificar a frequência e os modos de construção 

publicitários apresentados nas edições escolhidas. 

Assim, pensar modos de organização de um discurso publicitário a partir de estratégias 

convincentes, que combinam caracteres textuais e imagéticos nas revistas de moda, significa 

identificar os modos de fazer desses dispositivos midiáticos, cada vez mais dependentes da 

publicidade, das peças de vestuário travestidas nas marcas e grifes de grande valor, nas 

belíssimas modelos que estampam campanhas e, por serem tidas como símbolo de um 

estereótipo de perfeição, fazem com que “muitas” queiram, pelo menos, parecer ser. 

Porém, atualmente, existem tantas opções (e ferramentas) possíveis na vida das pessoas, 

que o meio impresso acabou sendo um pouco deixado de lado. Antes, todos buscavam por 

informações e notícias recentes no meio impresso; hoje, facilmente se tem acesso a elas em 

tempo real. Com essa mudança drástica de receber a informação rapidamente, os meios 

impressos hoje estão sendo deixados de lado por uma parte da população que antes era fiel a 

eles.  

Recentemente, o Grupo Abril anunciou uma lista de demissões da empresa, em sua 

publicação1 Meio & Mensagem, sendo que “cerca de 70 cargos, a maioria de executivos, foram 

cortados”. O motivo apontado pelo número significativo de demissões é a “realidade dos fatos”, 

justificada na diminuição dos exemplares vendidos por publicação, sendo que o carro-chefe da 

editora, a revista Veja, estagnou e a circulação por edição dela caiu 1,35%. 

Porém, apesar da crise que se vivencia atualmente em relação aos novos meios de 

comunicação que surgem, ainda existe o poder que a revista tem de representação social na vida 

do leitor, principalmente as revistas direcionadas para o público feminino. Sabe-se que é por 

meio delas que é possível ter noção da forma como o próprio universo feminino evoluiu, 

inclusive revistas de anos atrás hoje podem ser consideradas uma fonte de pesquisa em relação 

à evolução do mundo no decorrer do tempo, na sociedade em que vivem, e ainda sob uma 

                                                           
1  Fonte: <http://goias24horas.com.br/10116-crise-dos-impressos-circulacao-de-revistas-da-abril-cai-e-editora-

anuncia-demissoes-de-jornalistas/>. Acesso em:18 de Agosto de 2013. 



 
11 

 

perspectiva pensada a partir de conteúdos como: comportamento, moda e beleza. Revistas com 

conteúdo jornalístico acabam sendo, também, uma ferramenta de descontração, ou seja, a 

mulher dos dias de hoje mantém-se atualizada das notícias sobre o mundo durante todo o dia e 

busca aquele momento de tranquilidade lendo a sua revista de moda. 

Outro fator que ainda motiva muitas mulheres a manter a fidelidade com as suas revistas 

de moda é o imaginário. Muitas não apenas leem as revistas, mas também desenvolvem um 

apego emocional que envolve o imaginário do colecionismo, o cuidado com as suas coleções. 

Cada edição que chega à sua casa é tratada como algo que merece ser conservado por anos, 

para quem sabe no futuro ser lida novamente, afinal essa é a vantagem que o meio impresso 

oferece. 

Nesse contexto, este trabalho se justifica a partir do estudo da moda e publicidade e 

busca entender a partir de que estratégias as publicidades apresentadas nas revistas de moda 

cumprem a função do autoconhecimento e satisfação como recompensa e conquista frente às 

situações a que todos estão submetidos, de maneira que se busca encontrar na própria moda a 

possibilidade de experimentar algo novo e diferente. Assim, a revista assume um importante 

papel, não só para uma certa “fabricação” estética, mas também para democratizar gostos de 

classe e estilos de vida (BOURDIEU, 1983). 

A motivação pessoal em pesquisar sobre este tema se deve ao grande interesse no mundo 

das revistas de moda. Como mencionado, apesar das grandes mudanças tecnológicas, assinar 

determinada revista e ter o prazer de ler inúmeras vezes ainda é motivador. O segundo motivo 

relevante é o conteúdo das revistas, com editorias de moda e beleza, pois, além de ser 

consumidora destes produtos, existe o lado da publicidade e a forma que ela encontra de seduzir 

o leitor. Dessa forma, como estudante de publicidade e propaganda, é possível encontrar neste 

trabalho conhecimento profissional. 

Após os objetivos determinados no trabalho, foi preciso buscar material que pudesse dar 

suporte à análise que foi proposta, e o referencial teórico foi desenvolvido para dar a base 

inicial. O trabalho é composto por três principais capítulos, sendo o primeiro dedicado ao autor 

Philip Kotler (1999) e as suas estratégias publicitárias, apresentando-se a explicação do autor 

para a evolução do mundo ao longo dos anos, bem como as mudanças nas formas de 

comunicação, nos meios de transporte e até nas pessoas. Com isso, torna-se indispensável a 

qualidade e a forma inovadora em que tudo deve ser apresentado hoje em dia. Para Kotler 

(1999), o foco do marketing são pessoas, ou melhor, a valorização delas, então, a cada nova 

mudança que acontece no mundo, as empresas precisam equilibrar o negócio nesse mesmo 

ritmo. 



 
12 

 

Em relação às marcas, ainda no primeiro capítulo, é apresentado o ponto de vista de 

Andrea Semprini (2006), que as entende como emblemas cada vez mais valorizados nos dias 

de hoje e, por isso, comenta que a única forma que os produtos encontraram para se diferenciar 

é a marca, muitas vezes através da publicidade. Do outro lado, apresentando uma visão que 

confronta essa nova sociedade, e o poder que a publicidade consegue ter sobre a vida das 

pessoas tão facilmente, Quessada (2003) discute a fragilidade da marca. 

Já o segundo capítulo trata do discurso publicitário. Charadeau (2006) afirma que 

“informação” e “comunicação” remetem a fenômenos sociais, fenômenos esses que se referem 

à ordem econômica, tecnológica e simbólica. Segundo o autor, a lógica do discurso econômica 

e a da tecnologia “são certamente incontroláveis, mas é a lógica simbólica que nos interessa 

aqui: trata-se da maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais” (CHARADEAU, 

2006, p.16).  

Após entender as estratégias utilizadas na publicidade e no seu discurso, que muitas 

vezes são usadas como fator de diferenciação para as marcas, o último capítulo é destinado às 

revistas de moda, ao seu papel na vida das leitoras e à forma que elas encontram para concorrer 

com a agilidade dos outros meios de comunicação. Elas precisam sempre explorar novos 

ângulos, buscar a notícia que ainda não saiu e adequá-la da forma que o público quer saber 

(SCALZO, 2004). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Marca e consumo 

 

A publicidade promove, informa e comunica novos produtos, todos os dias, e faz com 

que as pessoas sejam “devoradas” pela sociedade de consumo caso não acompanhem esse 

movimento. A impressão é de que o valor simbólico se interpõe à utilidade e à durabilidade, ou 

seja, a ideologia de consumo é trazer a felicidade e a função da publicidade é desenvolver 

formas atrativas para reavivar os desejos do consumidor o tempo todo. Portanto, ao pensar na 

relação entre publicidade, consumo e moda, é inevitável observar o caráter consumista que a 

própria moda dissemina, via publicidade.  

Por outro lado, essa “movimentação” e envolvimento possibilitam certas democracias 

de um consumo que são necessárias para a vida em sociedade. Para comunicar esses modos de 

consumo, a publicidade é convocada a produzir conteúdos e bens de informação, por isso ganha 

liberdade de expressão através das grandes mídias, sendo essa a forma com que as mensagens 

alcançam a mente das pessoas, buscando não só persuadi-las, mas também, de algum modo, 

esclarecer a relevância e importância de obter determinados produtos. 

Nesse contexto, as marcas surgem como ferramentas utilizadas pela própria publicidade, 

em suas ações e estratégias. Para Kotler (1999), marca é um nome, um termo ou, até mesmo, 

um símbolo. Esses elementos servem para identificar produtos e serviços e, assim, se diferenciar 

dos concorrentes. Segundo o autor, a imagem positiva da marca é criada a partir da forma como 

ela se posiciona na mente dos seus consumidores. Esse posicionamento, muitas vezes, está 

ligado à promessa publicitária que foi desenvolvida. Isso corresponde à forma com que suas 

características positivas estabelecem diferenças e como são apresentadas ao público. Porém, 

para o referido autor, a marca colocar-se no mercado e buscar aceitação do público não é 

suficiente, afinal o espaço no qual as empresas se inserem é competitivo demais, e, com isso, 

torna-se necessário o investimento contínuo nos serviços que são prestados ao cliente. A marca 

e quem trabalha com ela precisa sempre pensar no futuro, ter um projeto para o futuro; afinal, 

o cliente é o maior consumidor e, automaticamente, torna-se o dono dela. 

Hoje, as marcas não são mais meros produtos, elas fazem parte de grandes empresas e 

posicionam suas lógicas particulares no imaginário coletivo. Afinal, torna-se do costume da 

sociedade pensar em consumir determinado produto e, automaticamente, lembrar a marca. 

Nesse sentido, como exemplo, são comuns expressões que fazem referência à “vontade de 

comer McDonald’s”, e não um hambúrguer, ou seja, as marcas ocupam um lugar bastante 
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significativo na vida dos consumidores e, por isso, devem investir sempre na qualidade que 

oferecem. Semprini (2006, p. 27) comenta que, “além do mais, a comunicação publicitária [é] 

que se encarrega de tornar as marcas familiares aos consumidores”.  

Kotler (1999) entende que muitas empresas e suas marcas têm grande dificuldade em 

perceber o que acontece no mercado em que atuam, uma vez que este muda de tempo em tempo 

e torna-se imprescindível acompanhar essas mudanças. Muitas vezes, a estratégia que foi usada, 

e que foi eficaz, em um futuro próximo, talvez não dê mais certo. O autor também aponta 

fórmulas que prometem o sucesso no marketing, começando pela qualidade que é oferecida ao 

cliente. Se existir algo de ruim, ele não voltará e ainda falará mal da empresa, por exemplo. A 

maneira como ela irá lidar com os seus atributos, como rapidez, cordialidade, conhecimento e 

solução de problemas, também é muito valiosa, pois deve ser referência de melhor serviço 

prestado. 

Dessa forma, Kotler (1999) observa que toda marca necessita de estratégias para 

posicionar-se no mercado, por exemplo, estratégias sobre como manter um equilíbrio entre a 

qualidade e o serviço prestado, para que os clientes percebam que estão comprando com base 

no valor, e não apenas no preço. A liderança também é um fator importante quando se está no 

mercado; assim, empresas líderes de mercado serão mais visadas em relação aos concorrentes 

mais fracos, desfrutando da economia e do reconhecimento que a marca terá.  

Uma forma inovadora, valorizada pelos clientes, está relacionada à adaptação (e 

customização), que é quando o cliente consegue encontrar exatamente o que está buscando. 

Isso porque a marca incorpora serviços “especiais” que suprem a necessidade dele. Um 

destaque que a empresa acaba tendo é quando o público percebe que ela está sempre em busca 

de melhorias para os seus produtos, porém é necessário considerar até onde essas melhorias 

serão valorizadas e os clientes irão pagar (a mais) por elas. As marcas precisam colocar-se no 

mercado com a ideia de “inovar ou evaporar” (KOTLER, 1999). O autor considera que, 

“atendendo as expectativas do cliente, como consequência terá apenas a satisfação dos clientes, 

ultrapassando-as irá encantá-los. Clientes encantados com um fornecedor têm mais chances de 

se tornarem fiéis” (KOTLER, 1999, p. 21). 

A partir das formulações teóricas de Kotler, é possível pensar que existem caminhos 

voltados para as estratégias de marketing, por isso é melhor ter foco na diferenciação, a empresa 

deve especializar as suas qualidades e atividades de marketing e não apenas ser um pouco 

melhor que a concorrência. Uma grande estratégia tem características singulares, caso contrário, 

segundo Kotler (1999, p. 23), “o imitador não apenas fica incumbido de altos custos, no anseio 
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de duplicar todas as atividades da empresa líder, ou na melhor das hipóteses, acaba sendo uma 

cópia medíocre, com retornos medianos.” 

A presença das marcas no cotidiano dos indivíduos, segundo Semprini (2006), assumiu 

um papel central, tanto nas trocas quanto nos negócios e modelos visuais de assimilação dos 

produtos. Esse “papel social” coloca tais marcas em esferas da economia, da comunicação e do 

consumo, isso porque funciona de modo a movimentar signos que estão, sistematicamente, 

combinados com a publicidade, despertando grande desejo no público de consumir determinada 

marca.  

Nesse contexto, a marca está inserida na sociedade e apresenta níveis de significação e 

significado. Semprini (2006) reconhece dimensões da marca que podem ser entendidas como 

pilares de posicionamento no mercado global das próprias marcas. A primeira delas é a 

dimensão relacional, que estabelece comunicação com o consumo normalmente, por meio da 

publicidade; outros aspectos, como identificação e sensibilidade, também envolvem essa 

dimensão. A segunda é a evolutiva, que significa como a marca se posiciona no tempo, ao longo 

da trajetória, pensando sempre na relação entre os produtos ou os objetos e as pessoas, as 

necessidades; por último, a semiótica, que envolve o imaginário da marca e a marca por ela 

mesma, de um design que vai fazer sentido na vida do consumidor e, ainda, ficará marcado na 

imaginação dele. Semprini (2006) também aponta quatro fatores que são de extrema 

importância na construção da marca: a empresa, que é responsável por lançar o produto; o 

mercado; que é o meio que cria um paradigma de discurso; os valores, os quais irão atender à 

expectativa de quem compra, e, por último, o consumidor, que “aceita” aqueles valores 

propostos pela marca. O autor ainda explica que, da mesma maneira que a sociedade passa por 

momentos de contradição, isso também acontece com as marcas.  

Semprini (2006) também afirma que foi nos anos 50 até os 70 que a importância da 

marca conseguiu atingir o valor do produto vendido. Na prateleira do mercado, as marcas se 

diferenciavam, mostravam a utilidade e a garantia da melhor qualidade daquele produto. Porém, 

na metade dos anos 70, junto com a crise na economia, surgiram os questionamentos sobre a 

ideia de que consumir escolhendo determinadas marcas era desnecessário e supérfluo. Apesar 

de a crítica estar direcionada à sociedade, as marcas acabaram sendo afetadas. No fim dos anos 

80, o problema econômico acabou e as marcas voltaram a demonstrar importância. Nessa 

mesma época, a publicidade também assumiu um papel importante na sociedade e, a partir de 

então, colaborou com o crescimento das marcas, demonstrando que comprar um produto de 

determinada marca não se dava apenas pelo nome que estava na embalagem, mas, sobretudo, 

porque o consumidor estava se aproximando de uma identidade. 
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Assim, Semprini (2006) mostra a relevância e o papel da marca, que não emite apenas 

um valor, como também desperta um mundo de possibilidades, materiais e imateriais. A 

expressão “mundos possíveis” utilizada pelo autor mostra que o planejamento estratégico da 

empresa deve estar a par das realidades de mercado; afinal, além das possibilidades que mexem 

com o imaginário, o principal objetivo da marca não deixa de ser a venda. Hoje, as marcas são 

bem mais do que apenas produtos e serviços, simbolizam valores (KAPFERER, 2003). Com 

isso, os produtos acabam sendo apresentados de diversas formas e tamanhos e para todos os 

tipos possíveis de público. Por isso, é que se fala em surpreender o consumidor. Kapferer (2003) 

aponta, no mínimo, oito funções que as marcas desempenham (Quadro 1). 

 

Função Benefício ao consumidor 

De referência Ver claramente, encontrar-se em relação à produção setorial, identificar rapidamente os 

produtos procurados. 

De praticidade Permitir ganho de tempo e de energia na recompra de produto idêntico pela fidelidade. 

De garantia Segurança de encontrar uma qualidade estável em todos os lugares e momentos. 

De otimização Segurança de saber que está comprando o melhor produto da sua categoria, com o 

melhor desempenho para um uso específico. 

De personalização Sentir-se reconfortado com sua própria imagem ou com ela é passada aos outros. 

De permanência Satisfação nascida da familiaridade e da intimidade das ligações com uma marca que foi 

consumida durante anos e que ainda dura. 

Hedonista Satisfação que está ligada à estética da marca, seu design e suas comunicações 

Ética Satisfação ligada ao comportamento responsável da marca nas suas relações com a 

sociedade. 

Quadro 1 – As funções da marca para os consumidores  

Fonte: Kapferer (2003, p. 24). 

 

É justamente a partir desse pressuposto que Semprini (2006, p. 11) afirma: “a promessa 

básica dos bens de consumo é substituída pela promessa das marcas”. Entretanto, percebe-se 

que a diferenciação, que passa por criar associações que sinalizem atributos, vantagens, 

benefícios e compromissos inscritos na marca, evoluiu de uma abordagem estritamente 

funcional, racional e tangível (referentes ao desempenho do produto ou serviço), para agregar 

diferenças simbólicas, emocionais ou intangíveis, relacionadas ao que a marca representa de 

forma mais ampla (KOTLER, 1999).  
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A partir do conceito abordado de marketing, formulado por Kotler (1999), e o de marcas, 

por Semprini (2006), é possível identificar que o formato dos dois mudou e, hoje, as empresas 

não fazem mais parte daquele sistema fechado e bastante controlado, no que tange às relações 

entre esses dois conceitos. A empresa é apenas mais uma participante dessas tantas interações 

que existem dentro desse sistema, ela não é única lá, e o mais importante é que haja 

comunicação e equilíbrio para haver um bom fluxo de funcionamento. A evolução do marketing 

está ilustrada no quadro 2: 

 

Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

   

AMBIENTE INTERNO  

(CORPORAÇÃO) 

MERCADO 

(FORNECEDOR-

CONSUMIDOR) 

MUNDO 

(RELAÇÃO ENTRE INDIVIDUOS E SOCIEDADE) 

Quadro 2 − Contexto do Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 
Fonte: adaptado a partir de Kotler (1999) e Kartajaya e Setiawan (2010). 

 

Pensando as questões relativas à marca, sob outra lógica, para Quessada (2003), a 

publicidade, que teria o papel de criar e definir o território das marcas e de comunicar valores 

aos consumidores, desenvolvendo a consciência do público de qual novo produto é realmente 

necessário para encontrar e obter, acabou sendo consumida ou diluída pelas próprias marcas, 

são elas que estão fabricando a publicidade. No mesmo pensamento, Bauman (2007) caracteriza 

a vida líquido-moderna como efêmera, seja de consumo ou pessoal e afetivo, devido à forma 

rápida com que os hábitos de consumo são impostos pela sociedade, o que causa incerteza e 

insatisfação, até os indivíduos e bens de consumo tornam-se elementos descartáveis. É através 

EMPRESA 

EMPRESA 

CONSUMIDOR 
ONG 

FUNCIONÁRIO 

CONCORRENTE 

GOVERNO 

FORNECEDOR 

ACIONISTA 

CONSUMIDOR 

EMPRESA 
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de um novo objeto que as pessoas se sentem fazendo parte da sociedade em que vivem. Esse é 

o “ponto de passagem” em que o público garante estar sendo fiel àquilo que consome e, ainda, 

se encontra entre a razão e o inconsciente de estar fazendo parte. “O objeto fabrica sujeitos” 

(QUESSADA, 2003, p. 13). Ainda segundo o autor, a publicidade é consumida pelas marcas e, 

por isso, acaba vivendo a partir do que é chamado de sistema de marcas. Diante disso, Quessada 

(2003, p. 132) afirma que: “a ‘classe’, aliás, é a noção em torno da qual se organiza a 

hierarquização das marcas; não mais unicamente sob o ponto de vista social, mas sob uma 

hierarquia em que é medido aquilo que podemos chamar de valor de ser”. 

Segundo Lipovetsky (1989), o consumo é uma característica pós-moderna, mas até em 

momentos de crise sempre fez parte da vida das pessoas. Com esse intento, para explicar as 

relações entre consumo e marca, Semprini (2006) explica que existem cinco aspectos que 

conseguem caracterizar como funciona o consumo pós-moderno, que são: a) individualismo: 

envolve a felicidade única, envolve as escolhas pessoais, planos futuros e a excentricidade; 

dessa forma, as indústrias (e os meios de comunicação também) conseguiram adotar essa 

realidade, produzindo produtos cada vez mais diferentes, o que agrada a uma série de gostos; 

b) corpo: é a busca não só pelo gosto das pessoas, mas também pela aparência. Com isso, as 

marcas vendem produtos que beneficiam os indivíduos que buscam o seu bem-estar; c) 

imaterialidade: nos dias de hoje, as marcam vendem além do produto que é tangível, ou seja, 

envolvem outros fatores que são importantes na concepção do cliente, como: conforto, emoção 

etc. A compra desses produtos dá-se pela busca, principalmente, do bem-estar; d) mobilidade: 

pode ser física ou geográfica, significa que as pessoas não esperam mais, não perdem seu tempo 

para acompanhar essas mudanças, por isso os produtos também tornaram-se móveis; e e) 

imaginário: a sociedade hoje permite que a fantasia e a criatividade façam parte da vida das 

pessoas. 

Para Featherstone (1995), o consumo não é somente um valor de uso de materiais, e sim 

um “consumo de signos”, o que permite entender a correlação entre os elementos elucidados 

por Semprini (2006) em relação ao consumo de marca. Com isso, a publicidade e a mídia 

conseguem justificar, através de produtos que transbordam imagens de beleza, autorrealização, 

qualidade de vida, o jogo de enfoques que “iludem” o consumidor, proporcionando, por um 

lado, escolhas; por outro, através da estética e das aptidões, maquiando realidades possíveis, já 

que é na sociedade que está inserido “o mundo do faz de conta da publicidade”, onde a principal 

característica que se busca é mostrar e exibir seus bens. 

Segundo Semprini (2006, p. 79), é “a comunicação que ajuda a popularizar uma marca 

e os seus produtos, torná-los conhecidos, desejados e, ainda, diferenciá-los da concorrência”. A 
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comunicação da marca deve ser vista como um projeto de sentido que é trocado com o seu 

público, a estratégia que começou a ser utilizada no século XX para aproximar a marca do seu 

público foi a de vincular celebridades às marcas, dessa forma o público se sentia mais atraído. 

 

2.1.1 Marcas de moda 

 

Nos dias de hoje, a moda está diretamente ligada ao consumo, e ele pode ser tanto de 

ideias quanto de objetos (FREITAS, 2005). Lipovetsky (1989) afirma que a particularidade da 

moda foi imposta por um conjunto, e nele é preciso ser como os outros, mas não 

necessariamente igual. É claro que a moda nos mostra as últimas tendências e, muitas vezes, 

até como segui-las, mas também permite que cada um manifeste seus gostos através do que 

preferir. Sabe-se, então, que moda é apresentada ao consumidor, mas não imposta. 

A moda servia para diferenciar as classes sociais que eram mais abastadas em relação 

às classes de menor poder aquisitivo. O que envolve o consumo de determinada peça de roupa 

está ligado à recompensa que o consumidor obtém e espera. A partir da escolha, que teve 

aceitação social, é buscado um forte desejo do indivíduo de se expressar dentro da sociedade. 

Pode-se considerar que a roupa e o “sistema de moda” (BARTHES, 1967) são ferramentas de 

comunicação, que transmitem diferentes mensagens de acordo com o que é vestido. Quando 

um determinado estilo é adquirido, em relação a roupas, acessórios ou penteados, significa que 

aconteceu uma identificação com um grupo e a partir disso foi possível uma interação social.  

Segundo Colbert e Cuadrado (2003), existem algumas estratégias que são importantes 

na comunicação para as marcas com foco na moda, como informar o consumidor de que existe 

aquele produto falando das características e da existência dele. Além de informar, nessa 

estratégia entra também o recurso de persuadir e motivar, para que o objetivo final seja 

alcançado, que é a venda. Os autores também apontam o fator “educar”, ou seja, encontrar um 

formato em que o consumidor consiga analisar a natureza do produto que está comprando. Com 

isso, surge um outro elemento importante, que é a recordação, quando o consumidor conhece e 

reafirma as suas atitudes em relação à determinada marca com a qual está familizarizado; dessa 

forma, não há oportunidade para a concorrência chamar a atenção. 

Em relação às marcas de moda, Morais (2011) comenta que a publicidade é como uma 

ferramenta de comunicação que consegue ganhar visibilidade e lembrança de marca, apesar das 

tantas possibilidades, suportes e meios que se podem utilizar atualmente. Ao falar das revistas 

femininas (e também jornais semanais), que são escritas diretamente para esse público, percebe-

se que as apropriações permitem impressões, que acabam por ser consideradas como bíblias do 
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estilo (EASEY, 1995). Isso porque quem está lendo acaba adquirindo determinado “estilo 

consciente, gosta de um estilo de vida afluente, activo, jantando fora, com actividades culturais, 

férias frequentes e, naturalmente, fazendo compras em lojas de prestígio” (EASEY, 1995, p. 

173). 

 

2.2 Publicidade e discurso publicitário 

 

Publicidade é uma mensagem comercial dirigida para determinadas pessoas, pois existe 

uma estrutura midiática criada especialmente para atrair a atenção de seus consumidores. O 

modo imperativo é a melhor forma de emissão, delegando para o receptor a oportunidade de 

atender à mensagem que lhe é comunicada. Porém, a publicidade passa por processos de 

mudança, de modo que suas técnicas vão se aperfeiçoando, passando a ser mais persuasiva e 

deixando de lado o sentido inicial, que era exclusivamente informativo (CARVALHO, 1996). 

O seu uso dá-se a partir de um discurso estruturado por técnicas, visando persuadir por meio de 

mensagens, muitas vezes, subjetivas, para mostrar a necessidade dos seus bens de consumo a 

serem consumidos. Tavares (2005) compara o método discursivo da publicidade a uma 

estrutura que persuade o consumidor, baseada pelos princípios de Aristóteles na retórica. 

Considerando seu método discursivo, a estrutura persuasiva do texto publicitário está 

baseada em princípios estabelecidos por Aristóteles há mais de 2 mil anos na retórica. São eles: 

o apelo à emoção, o oferecimento da prova e o apelo à credibilidade do comunicador. A 

publicidade visa, muitas vezes, estimular a compra irracional, quando o consumidor é levado 

pela emoção e não pela necessidade. Carrascoza (1999) afirma que o gênero deliberativo é 

utilizado pela publicidade, pois aconselha o público a julgar aquele produto de forma favorável, 

o que leva à sua compra mais tarde. 

Carrascoza (1999) relembra as quatro etapas básicas do esquema aristotélico, que fazem 

um discurso ser coerente e eficaz: a) começa com o exórdio, que é a introdução/título do 

anúncio; b) depois a narração, em que os fatos que já são conhecidos são mencionados; c) 

depois são as provas, que é quando devem ser comprovados esses fatos ditos na narração; d) e 

por último a peroração (que tem mais quatro fases), cujo início é tentar chamar a atenção do 

público, após isso, ampliar o que foi dito, depois provocar a paixão/desejo no público e, por 

último, recapitular tudo o que foi dito. Essas etapas da retórica são tão eficazes que é possível 

reconhecer a técnica em textos publicitários nos dias de hoje. 

Quando se fala do sistema de moda, o papel da publicidade é desenvolvido a partir do 

desejo de diferenciação, é mais do que disseminar uma informação sobre as tendências da nova 
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temporada, ela é responsável por estimular o desejo de consumir. Segundo Lipovetsky (1989), 

a publicidade tem a função de articular e instigar desejos de consumo que já existem na mente 

do consumidor em potencial. Para despertar esse desejo de compra, a comunicação publicitária 

é desenvolvida a partir de dois aspectos: informação e persuasão. Os anúncios informam o 

consumidor, principalmente sobre tudo que é interessante, para que assim ele decida se irá 

adquirir o produto ou serviço; portanto, sabe-se que a informação persuasiva é baseada nas 

motivações do público.  

De acordo com Lipovetsky e Roux (2005, p. 186), “no coração da publicidade trabalham 

os próprios princípios da moda: a originalidade a qualquer preço, a mudança permanente e o 

efêmero”. É claro que faz parte da função da publicidade comunicar a todos o lançamento de 

tal produto, mas, junto com isso, ela trabalha com o encantamento que o novo normalmente 

exerce sobre as pessoas. Porém, o novo, que é sempre tão procurado pela publicidade, dura 

pouco, exatamente como na moda, em que os produtos são feitos para serem imediatos, e 

rapidamente esquecidos. Assim, os anúncios publicitários primeiro seduzem o consumidor com 

a sua estética para convencê-los de que aquele é o produto ideal (LIPOVETSKY, 1989). 

Assim, as estratégias assumem um papel importante para que a discursividade das 

marcas tome forma. Muitas vezes, as estratégias usadas para comunicar são planejadas e 

diferenciadas conforme o público. Koshiyama (2011) comenta que, no caso das revistas 

direcionadas para o público feminino, por exemplo, uma das estratégias utilizadas é conduzir à 

ideia de que elas devem consumir determinados produtos, serviços e comportamentos, inclusive 

a partir de determinadas marcas. A presença feminina vem cada vez mais sendo reconhecida e 

é presidida de carga e um investimento simbólico no significativo meio publicitário. A mulher, 

ao longo do tempo, conquistou o seu espaço, que nem sempre foi possível, como: possibilidade 

de ter um emprego fora de casa, dirigir o seu próprio carro, ter o seu salário e ainda se preocupar 

com a beleza e cuidados pessoais, tudo isso para a autossatisfação e, hoje, com todos esses 

direitos e sentimentos de igualdade já estabelecidos, as revistas direcionadas para as mulheres 

apresentam elementos no decorrer das páginas com a intenção de seduzir. 

Dessa forma, Brandão (2003) explica que, antes de definir o discurso, precisa-se 

compreender o que é linguagem e, nesse sentido, considera: “a linguagem é uma atividade 

exercida entre falantes: entre aquele que fala e aquele que ouve, entre aquele que escreve e 

aquele que lê”. A autora também posiciona-se sobre o discurso: 

 

Podemos definir discurso como toda atividade comunicativa entre 

interlocutores; atividade produtora de sentidos que se dá na interação entre 

falantes. O falante/ouvinte, escritor/leitor são seres situados num tempo 
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histórico, num espaço geográfico; pertencem a uma comunidade, a um grupo 

e por isso carregam crenças, valores culturais, sociais, enfim a ideologia do 

grupo, da comunidade de que fazem parte. (BRANDÃO, 2003, p. 2). 

 

 

A partir disso, a autora explica que a análise do discurso não está focada apenas no 

estudo linguístico, ou seja, não é apenas uma análise gramatical da língua, que engloba as 

palavras e as frases, mas também todos os elementos históricos, sociais, culturais, ideológicos 

que são produzidos. De acordo com Brandão (2003, p. 6): 

 

a linguagem deve ser estudada não só em relação ao seu aspecto gramatical, 

exigindo de seus usuários um saber linguístico, mas também em relação aos 

aspectos ideológicos, sociais que se manifestam através de um saber 

socioideológico. Para a AD, o estudo da língua está sempre aliado ao aspecto 

social e histórico. 

 

 

 Ou seja, a análise do discurso é bastante comum na comunicação, afinal a sua função 

consiste em perceber como coloca-se a estrutura de um determinado texto e, com isso, 

compreender as construções ideológicas que estão presentes nele. A troca linguageira, proposta 

por Charaudeau (2009), em relação à produção e à recepção de sentido no processo do discurso, 

diz respeito às tantas formas que a sociedade encontra para formar a sua maneira de expor a 

fala. Nesse contexto, o discurso existe através desses diversos “atos de linguagens”, que são 

articulados pelas pessoas que produzem uma mensagem, que é endereçada a outro alguém, 

sendo que, dentro do contexto, independente de qual for (social, político, cultural ou 

econômico) constitui um sentido (HAMESTER, 2011). Assim, quanto à troca linguageira, 

Charaudeau (2009, p. 68) afirma que: 

 

toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia é as 

restrições da situação de comunicação. O necessário conhecimento recíproco das 

restrições da situação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que estes 

estão ligados por uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro de 

referência. 
 

 

Para finalizar, sobre o contrato de leitura, que é um espaço imaginário no qual múltiplos 

percursos podem ser gerados para o leitor, esse contrato acaba indo além das formas de recepção 

e emissão em um discurso. Segundo Hamester (2011, p. 46), “as trocas culturais e os produtos 

considerados discursos, uma vez que se qualificam como práticas sociais, pois estabelecem 

mensagens, significados, vínculos, identidades e representações, promovendo, no expectador, 

efeitos, sentidos e sensações, de pertencimento, inclusive”. Desenvolvendo nas pessoas o desejo 

de consumir e então, passar por esse sentimento de “ter”. 
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3 REVISTAS DE MODA 

 

As revistas têm o poder de tratar o leitor diretamente de “você” e falar com ele com 

intimidade. Essa proximidade surgiu porque os assuntos que são falados pelas revistas são de 

único interesse do público feminino, o formato escolhido pelas revistas mantém “uma relação 

de amizade e cumplicidade”. Porém, após a guerra, foi quando, de fato, houve renovação na 

impressa feminina (MIRA, 2001, p. 50): 

 

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’. Adota uma técnica já conhecida da publicidade, a personalização. O tom 

das matérias muda, dirigindo-se diretamente à leitora. Focalizando o rosto da mulher, 

a revista aumenta seu grau de aproximação. 

 

 

Um ponto que diferencia a revista enquanto suporte é o seu formato, fácil de carregar, 

guardar, colocar em uma estante e colecionar. Esse segmento das revistas femininas é o de 

maior destaque no Brasil, existem inúmeras publicações disponíveis, seu faturamento é enorme 

e ainda dominam “a maior fatia do mercado de revistas” (SCALZO, 2004, p. 158). 

O tempo em que as revistas estão no mercado não é recente, e, mesmo com o surgimento 

de novas tecnologias, os meios tradicionais de comunicação não são substituídos. Scalzo (2004, 

p. 51) afirma que “o que ocorre são ajustes e correções de rota”. Com a chegada de novas 

tecnologias, os meios impressos, aos poucos, irão ter que descobrir de qual forma irão se 

sustentar. Além disso, terão que reconhecer em quais especificidades são realmente bons e 

oferecer o que os outros meios não dão conta. Scalzo também considera que o jornalismo ligado 

a essas revistas não trata do sentido clássico da informação, mas sim de algo que envolve 

atualidade e entretenimento, ou seja, não é aquela informação que o público está habituado a 

receber, como nos rádios, na televisão e no jornal, mas “mais informações pessoais (aquela que 

vai ajudar o leitor em seu cotidiano, em sua vida prática)” (SCALZO, 2004, p. 14). 

A maior ênfase das revistas está nos editoriais de moda (produções de ensaios 

fotográficos) que exploram imagens e restringem o texto às legendas, ao título e à abertura. A 

linguagem da comunicação de moda, que envolve tanto a publicidade quanto o jornalismo, 

detém-se nas imagens, uma combinação de fotos e diagramação bem aprimorada e textos 

curtos, com a intenção de informar a tendência, os comportamentos e os padrões que estão em 

voga. A criação de estereótipos é um aspecto da publicidade, ao mesmo tempo que ela se deixa 
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influenciar pelas características sociais de uma determinada época, é também capaz de inventar 

novos modelos de comportamento. Segundo Pinto (1997, p.46), “a publicidade refugia-se nesta 

linguagem de estereótipos, veiculando uma série de ideais facilmente reconhecíveis [...] pela 

facilidade de descodificação e de memorização que estes conteúdos asseguram”. Assim, a 

mensagem publicitária implícita em anúncios das revistas de moda adapta o imaginário do seu 

público, alimenta e supre as necessidades, mas sempre buscando a persuasão, conforme Pinto 

(1997, p. 46): 

 

Todavia, o carácter acumulativo destas mensagens abre caminho ao seu poder 

manipulatório. Não se trata, com efeito, de um anúncio isolado a celebrar estes 

modelos de vida, mas sim de uma quantidade enorme deles a tratarem uma 

mesma questão de uma mesma maneira. Paralelamente, verifica-se que estas 

mensagens liberam efeitos accionais derivados de culpatização e chantagem 

que se revelam armas extremamente poderosas no processo de persuassão.  

 

 

Segundo Damasceno (2004), para que uma pessoa seja aceita numa determinada 

sociedade, torna-se necessário que ela tenha que construir uma imagem esteticamente agradável 

e, nessa construção, se valha de tudo para que o corpo possa perpetuar pela eternidade através 

dos mais variados mecanismos, inclusive buscar essa “imagem agradável” através de revistas 

de moda. 

O mercado editorial e audiovisual sobre moda é enorme, e, ultimamente, há dezenas de 

revistas, sites e programas de TV que fazem a cobertura de assuntos relacionados a ela. No 

segmento fashion, as revistas seguem um formato editorial já definido, com a intenção de 

atender a um perfil determinado de leitora, a proposta está na possibilidade de dar uma “cara” 

nacional à revista, não só através das pautas regionais/locais, mas também pela escolha das 

modelos e cenário. 

 

3.1 Um breve apanhado sobre a história da moda 

 

Desde o vestuário em si até as formas de comportamentos, as formações do gosto 

pessoal, a moda acompanha os cotidianos e estilos de vida, permeada pela cultura, pela 

comunicação e pela própria publicidade. Segundo Lipovetsky (1989), a moda é um fenômeno 

social que submete além do vestuário, está junto com outras esferas da vida coletiva, como a 

linguagem, o gosto, os hábitos e as ideias. Para o referido autor, o surgimento desse sistema de 

moda começou na Idade Média e marcou o despertar do homem pela estética no modo de se 

vestir. 



 
25 

 

Inicialmente, a moda estava restrita à nobreza, enquanto a burguesia buscava o 

reconhecimento social. Dessa forma, tentava se aproximar através da roupa, movimento que se 

repete até hoje, conforme Lipovetsky (1989, p. 53): 

 

[...] As classes inferiores, em busca de respeitabilidade social, imitam as maneiras de 

ser e parecer das classes superiores. Estas, para manter a distância social e apagar suas 

marcas, veem-se obrigadas à inovação, a modificar sua aparência uma vez alcançadas 

por seus concorrentes. 

 

 

A moda foi se tornando realidade quando a Revolução Industrial permitiu que os 

produtos pudessem ser reproduzidos em série. Nos primeiros grandes centros, como Paris e 

Londres, foi onde a moda começou a aparecer como fascínio para o público, e os produtos eram 

oferecidos através das vitrines. Segundo Santaella (2002), os produtos dispostos por trás dos 

vidros paralisavam, com “piscadelas sedutoras”. 

No século XVII, a moda significava, sobretudo, uma maneira de ser e, por extensão, de 

vestir-se (BAUDOT, 2002). A marca tinha uma função em cima dos mesmos conceitos, 

permitindo que cada pessoa, se não todas, pudesse ter o seu sonho. Em resposta ao desejo 

coletivo, desenvolve-se discretamente uma nova categoria de empresas, individualistas, 

independentes, com meios limitados, elas marcam um nítido retorno, segundo Baudot (2002, p. 

23), “seja aos valores do sob medida, seja a uma criação muito personalizada”.  

No final do século XIX, a moda associa-se a dois polos de lados opostos, a vontade de 

criar e a necessidade de produzir. O homem, que até então se opôs à máquina, agora se encontra 

protegido por ela. É, ainda no fim do século XIX e na metade do século XX, que a noção de 

alta-costura começa a surgir, modelos com exclusividade e requinte eram desenvolvidos para a 

elite e tinham que ser perfeitamente criados. Além dessas criações luxuosas, outra contribuição 

para a moda foram os lançamentos em temporadas, isso fez com que as maisons (atelier e 

escritório dos estilistas) sempre preparassem suas coleções, simultaneamente, para os elegantes 

desfiles, junto com as novidades que iam acontecendo. Segundo Baudot (2002), Paris surgiu 

como a capital mundial da moda, foi aí que grandes estilistas ganharam destaque. 

Mais tarde, com a Revolução Industrial e a instituição do prêt-à-porter2,Lipovetsky 

(1989) entende que o “desejo de moda” se disseminou por toda a sociedade, e foi assim que 

                                                           
2Dofrancês“prêt” (pronto) e “à-porter” (para levar), nos termos da moda se traduz por “pronto para vestir” e 

também deriva doinglês“readytowear”.Foi criado peloestilistafrancês J.C. Weil, no final de 1949, depois do fim 

da Segunda Guerra Mundial, em pleno pós-guerra. No auge da democratização damoda,surgiu o prêt-à-porter, 

libertando as confecções da imagem ruim associada ao diaadia, ampliando o campo de ação em todo o mundo e 

crescendo diante da decadência da alta-costura. 
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começou o processo que pode ser chamado de democratização. Isso porque foi aí que a moda 

deixou de ser um privilégio das elites sociais e passou a ser produzida em escala industrial, 

resultando na “era da moda consumada”. Dessa forma, na pós-modernidade, a democratização 

dos gostos de moda aconteceu devido à multiplicação dos meios de comunicação de massa, 

principalmente pelas revistas femininas e pelo cinema.  

Nesse contexto, a contemporaneidade e a globalização apresentam diversas exigências 

na vida social, urbana e política, predominando a ideia de que tudo ocorre ao mesmo tempo. A 

moda é explícita e contínua, ela representa aspectos da experiência humana, tornando-se, assim, 

instrumento e personalização do indivíduo, o qual se torna palco da dramatização do seu “eu”.  

Atualmente, a moda invade além do “vestir-se” apenas, pode ser também avaliada pela 

forma como a pessoa “constrói” o corpo, através de dietas e plásticas. O corpo, hoje, é a moda 

que antecede a roupa, que desempenha uma das formas mais visíveis de consumo e também a 

maior forma, isso gera uma representação de grande importância na construção social da 

identidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Objeto empírico 

 

 O objeto de pesquisa em questão, a revista de moda L’Officiel, foi fundada3 em Paris, 

em 1921, e vem sendo publicada há mais de noventa anos, envolvendo moda, luxo e estilo. 

Hoje, a representação dela vai além do nome da revista e passa a ter uma presença como marca 

L’Officiel (Figura 1). A revista L’Officiel, além de moda e luxo, roupas e acessórios, aborda 

outros assuntos como: tendências, entrevistas exclusivas, guias de compras, novidades e 

lançamentos no mundo da beleza, destinos turísticos luxuosos e cobertura dos eventos mais 

comentados. 

 

 

Figura 1 − Logo da marca L’Officiel 

Fonte: <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=404837402928067&set=a.278670405544768.65069.22056 

6888021787&type=1&theater>. 

 

A revista presenciou e também foi responsável pela carreira de nomes renomados, 

como: Cristóbal Balenciaga, Christian Dior e Yves Saint-Laurent, que estava presente no 

surgimento do prêt-à-porter e na expansão das marcas de luxo ao redor do mundo. A revista 

L’Officiel é o carro-chefe do grupo francês de mídia EditionsJalou, que também publica mais 

outros noves títulos (Jalouse, L’Officiel Hommes, L’Officiel Art, L’Officiel Voyage etc.)e está 

presente em mais de vinte países. 

Inicialmente francesa, a revista L’Officiel ganhou uma versão brasileira, que é, 

atualmente, dirigida pela jornalista Erika Palomino, e, também por isso, percebe-se um esforço 

do grupo editorial em imprimir à publicação uma identidade brasileira ao título francês e 

concentrar seu conteúdo no mercado de luxo nacional. No Brasil, a revista após a repaginada e 

troca de editora (desde 2012), está sob comando da jornalista Erika Palomino, com um bom 

retorno do público leitor e também recepção do mercado. A circulação mensal de exemplares é 

                                                           
3
 Disponível em <http://midiakit.escala.com.br/?page_id=1769> Acesso em: 10 set. 2013. 
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calculada em torno de 20 mil, distribuídas 50% nas bancas, 15% selecionados, 15% mala direta, 

10% VIPs e 10% assinantes, e, em relação às regiões, 50% São Paulo, 30% Rio de Janeiro e 

20% demais capitais.  

A versão nacional conta com forte presença online, com uma conta no Facebook4 e 

Twitter5, ela também possui um site6, com informações sobre moda, beleza, lifestyle e desfiles. 

 

4.1.1 Objetos selecionados para análise 

 

 
Figura 2 − L’Officiel novembro/2009 e L’Officiel junho/julho 2013 

 

Foram escolhidas as edições de novembro de 2009 e junho/julho de 2013, por 

representarem a transição de editoras, com espaço de tempo em torno de três anos e sete meses 

entre uma edição e outra, sendo a edição de novembro impressa pela editora Duetto e a edição 

de junho/julho impressa pela editora Escala Jalou. Nesse contexto, foram escolhidos como 

corpus de análise as capas das respectivas revistas e peças publicitárias que demarcam as 

primeiras páginas das referidas revistas, antes do índice, de modo que essa amostra contempla 

a proposta do tema de pesquisa em torno da análise das marcas. 

                                                           
4 Disponível em:<http://revistalofficiel.com.br/>. Acesso em: 9 set. 2013. 
5 Disponível em: <http://www.twitter.com/lofficelbrasil>. Acesso em: 9 set. 2013. 
6 Disponível em: <http://www.revistalofficiel.com.br>. Acesso em: 9 set. 2013. 
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4.2 Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa empírica e exploratória. A 

pesquisa qualitativa, para Michel (2005, p. 33), “fundamenta-se na discussão da ligação e 

correlação de dados interpessoais. A verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

mas convence na forma da experimentação empírica [...]”. Ela está centrada em condições de 

reconhecimento e interação, observando o papel dos componentes nesse processo.  

Nas questões práticas, será desenvolvida de forma teórica e empírica, teórica, pois será 

feito um levantamento bibliográfico e documental sobre a marca, a publicidade e o discurso 

publicitário presente na revista L’Officiel Brasil. Já pesquisa documental, para Michel (2005, 

p. 39), “trata-se da consulta aos documentos, aos registros pertencentes ao objeto de pesquisa 

estudado, para fins de coletar informações úteis para o entendimento e análise do problema”. 

Como pesquisa empírica, serão utilizados elementos de análise e interpretação dos 

dados coletados sobre o discurso, pois, assim, será possível lançar mão dos dados necessários 

à verificação dos problemas apontados. Para Maldonado (2006, p. 278), a pesquisa empírica  

 

compreende o conhecimento adquirido pela prática, o conhecimento sensível baseado 

na experiência [...]. É mais importante pensar o empírico como aquele processo de 

conhecimento que se refere ao real, que vivencia e experimenta a realidade objetiva 

como referente e critério de verdade, de comprovação. 

 

 

Para a pesquisa empírica e a análise dos dados coletados sobre o discurso da revista, 

será empregado o método de estudo de caso, que, conforme Yin (2001), pode ser definido 

claramente a partir do problema a ser articulado e pesquisado por meio de um objeto empírico 

específico, para depois organizar uma estrutura que proporcione a coleta de dados.  

O estudo de caso permite uma investigação minuciosa e tem como objetivo testar a 

validade das hipóteses de pesquisa que sempre são baseadas em um referencial teórico. Para 

verificar o tipo de pesquisa que deve ser adotado, existem três condições que devem ser 

consideradas: o tipo de questão de pesquisa; as proposições de estudo; as unidades de análise; 

a lógica que une os dados às proposições; e os critérios de interpretação das descobertas (YIN, 

2001). 

Ainda sobre o estudo de caso, Gil (2010, p. 97) complementa: 

 

significa o estudo minucioso e profundo de um ou alguns objetos [...]. As vantagens 

da pesquisa do estudo de caso são: a) estímulo a novas descobertas; b) ênfase na 

totalidade e simplicidade nos procedimentos de coleta e análise das informações 

obtidas. 
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 Para finalizar, segundo Gil (2010), após a definição do método da pesquisa que será 

estudado, metade do caminho está andado, assim o indivíduo já sabe como chegar até algum 

resultado para seu conhecimento. 

 

4.3 Técnica da pesquisa 

 

Neste contexto, será feita uma análise do discurso das campanhas publicitárias 

apresentadas pela revista L’Officiel, a partir da inserção das marcas na revista, por meio das 

campanhas de moda, de modo que se evidenciem as estratégias de sentidos e representações. A 

análise de discurso, na prática, é definida pelo que diz respeito às questões iniciais que se 

colocam em uma pesquisa, também pode-se falar das hipóteses que surgem. Ela pretende 

estabelecer ou verificar uma informação acerca do mundo, o que, segundo Nogueira (2001), 

possibilita testar hipóteses para, assim, estabelecer verdades (mesmo que provisórias). 

Por meio dessa análise, os pesquisadores podem formular questões de pesquisa como 

hipóteses, mesmo que as proclamações finais relativas a essas mesmas hipóteses sejam 

provisórias e confinadas a contextos limitados e, por isso, bastante específicos. A comprovação 

e certeza dessas questões centrais do estudo vão surgindo gradualmente. Nogueira (2001) 

explica que o processo analítico começa por interesses gerais (tópicos, domínios, material a ser 

analisado, documentos ou entrevistas); gradualmente, as possibilidades e complexidades da 

questão central da pesquisa vão sendo exploradas. 

A estratégia do discurso usada em imagens pode ser organizada por meio de categorias 

que preveem abordagens denotativas e conotativas. Barthes (1967 p. 321) fornece uma 

explicação clara e útil em relação à análise das imagens: 

 

O sentido de uma imagem visual é ancorado pelo texto que a acompanha, e 

pelo status dos objetos, tais como alimento ou vestido, visto que os sistemas 

de signos necessitam ‘a mediação da língua, que extrai seus significantes (na 

forma de nomenclatura) e nomeia seus significados (na forma de usos ou 

razões)’. 

 

 

A análise semiológica envolve conhecimentos culturais que são necessários para que o 

leitor compreenda a imagem. Para isso, utilizam-se os seguintes passos: a) escolha do material 

para a análise, b) levantamento de um inventário denotativo do material, e c) análise 

propriamente dita, utilizando a “alta significação”. 

Enquanto técnica para analisar as imagens escolhidas, sabe-se, a partir das formulações 

de Penn (2002), que elas, apesar de terem grande significado sozinhas, nunca conseguem ser 
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independentes, ou seja, o sistema semiológico apresentar uma “mistura linguística”. Nesse 

sentido, Penn (2002, p. 322) acrescenta: “a maioria das imagens está acompanhada de algum 

tipo de texto: o texto tira a ambiguidade da imagem”. Para o autor, as imagens e o texto são 

“ancorados” e fazem um “revezamento”, com isso o sentido se dá perfeitamente com a presença 

de ambos. 

 

4.4 Percurso metodológico 

 

1. Levantamento bibliográfico exploratório, a partir da leitura de autores ligados ao tema 

de pesquisa; 

2. Escolha do corpus e definições metodológicas; 

3. Realização de análises com base na técnica escolhida e redimensionamento do 

referencial teórico. 

 

 A pesquisa bibliográfica foi baseada em livros, artigos e sites que abordavam algum 

conteúdo relevante para o melhor conhecimento e entendimento do trabalho, conceitos de 

autores como: Kotler (1999), Semprini (2006), Bauman (2007), Lipovetsky (1989), 

Featherstone (1995), Barthes (1967), Carvalho (1996), Carrascoza (1999), Brandão (2003), 

Mira (2001), Scalzo (2004), Pinto (1997) e Baudot (2002), 

 Depois disso, o próximo passo foi definir o corpus para a pesquisa, baseado no objeto 

empírico, que é a revista de moda brasileira L’Officiel, em que todos os anúncios e imagens 

foram observados e retirados das duas edições já referidas. O último momento constitui-se das 

análises, a partir de categorias definidas, que são: discursividade das capas, repercussão das 

marcas - uso, frequência, presença e tendência de moda. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

A partir do que foi comentado, o objeto empírico em questão engloba as duas capas e 

17 anúncios publicitários ao todo, retirados de duas edições da revista. Após a escolha dos 

objetos a serem analisados, as seguintes categorias foram elencadas para o desenvolvimento 

das análises: 

 

 Discursividade das capas: esta categoria é analisada a partir das concepções de 

Charaudeau (2006), entre outros escolhidos, pois avalia os modos de produção de 

sentido no discurso, articulado pela própria troca linguageira que compreende a 

leitura das revistas, por meio de conotações e denotações possíveis e relacionadas 

aos caracteres intelectivos e afetivos que compõem a primeira página de uma revista; 

 Repercussão das marcas: esta categoria é organizada por meio dos conceitos de 

Semprini (2006), no que se refere ao uso, à frequência e à presença de determinadas 

marcas em determinados estilos de revista, operacionalizadas nos pilares da 

economia, do consumo e da comunicação, a partir de dimensões semióticas, 

relacionais e evolutivas que permitem o posicionamento e apresentação dessas 

marcas no conjunto da própria revista; 

 Tendências de moda: esta categoria é observada a partir dos usos da moda que 

envolvem vestuários do próprio ciclo ou sistema da moda (BARTHES, 1967), seja 

por meio do uso de recursos como a imagem das celebridades, das modelos, dos 

estilistas e outras pessoas que compõem o showbiz 7 fashion, seja através das 

campanhas das tendências de cada estação e momento da moda. 

 

 

  

                                                           
7Aindústria do entretenimento (também chamada pela expressão da língua inglesa show business, abreviado para 

showbiz) refere-se a várias esferas que envolvem as artes performáticas, de seu lado financeiro 

(incluindoempresários, produtores e distribuidores), ao criativo (artistas, compositores e músicos, entre outros), 

passando também pelo estrutural (cinema, televisão, teatro e música). Acesso em 11 de Setembro de 2013. 

Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_do_entretenimento >  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_do_entretenimento
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5.1 Revista L’Officiel Brasil nº 37 novembro/2009 

 

5.1.1 Capa 

 

 
Figura 3 – Capa L’Officiel novembro 2009 

Fonte: <http://www.fashionmodeldirectory.com/magazines/lofficiel-brazil/covers/november-2009/>. 

 

Elementos de denotação: 

A imagem é organizada em dois níveis: textual e imagético. No que se refere à imagem, 

a capa traz a modelo que aparece em close, com zoom no rosto, em que seu cabelo castanho 

claro e os olhos verdes ficam em evidência. Também, a sobrancelha maquiada, os olhos 

pintados com lápis preto e a boca com um batom discreto, nas unhas esmalte roxo; para 

completar a foto, apenas um acessório, porém bastante marcante, um colar de metal. Sobre o 

texto, a imagem organiza sete tópicos, fora os créditos da própria editora, que apresentam a 
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marca L’Officiel e os assuntos que são tratados na edição, bem como a referência a própria 

modelo. 

  

Elementos de conotação:  

No que diz respeito à discursividade da capa, na edição nº 37 da revista, foi escolhida a 

modelo e atriz brasileira Grazi Massafera, que tem mais de 271 capas de revista e mais de 

cinquenta campanhas publicitárias 8 , o que evidencia uma estratégia discursiva de 

referenciabilidade ou testemunhalidade de forma muito clara, já que a modelo é uma 

celebridade reconhecida nacionalmente e é considerada referência de beleza e moda. 

Em nível textual, a imagem apresentada na chamada, com mais ênfase em marcas como 

“L’Officiel”, “Herchcovitch” e “Nouvelle Vague”, traduz a sua representação semiótica, 

relacional e evolutiva, segundo Semprini (2006). A marca L’Officiel imprime sua identidade 

visual e tenta legitimar-se diante das concorrentes, buscando espaço e autoafirmação no 

mercado impresso brasileiro por meio de um discurso que a intitula, no uso da língua 

portuguesa, “a revista oficial da moda e lifestyle9 no Brasil”.  

Nesse primeiro momento, é possível perceber uma tentativa de ruptura em relação às 

suas origens, observada também na organização de seus editorias, que minimizam o uso da 

língua francesa (que perfaz sua versão de origem), apresentando-se na seguinte ordem: style, 

notícias, magazine, beleza, moda e savoir-vivre. Essa capa também apresenta a marca 

“Herchcovitch”, do estilista brasileiro Alexandre Herchcovitch10 , que já é reconhecida no 

cenário da moda brasileira e que vem se instalando, cada vez mais, seja em nível de alta-costura, 

seja em nível de prêt-à-porter, para acessibilidade do público interessado. Outro destaque da 

capa refere-se à expressão “nouvelle vague”11 , que pode ser identificada como marca, na 

                                                           
8Grazielli Soares Massafera (Jacarezinho, 28 de junho de 1982) é modelo e atriz brasileira. Disponível em 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Grazi_Massafera>. Acesso em: 1º out. 2013. 
9 Mesmo assim, apropriando-se do termo, em inglês, lifestyle, que já é bem reconhecido e incorporado no cenário 

brasileiro, significa estilo de vida. 
10Alexandre Herchcovitch nasceu e cresceu na metrópole de São Paulo, no seio da comunidade judaica ortodoxa 

paulistana. Seu contato com o mundo da moda começou desde cedo em sua vida, com o convívio com sua mãe, 

Regina, que o ensinou princípios básicos de costura. Aos dez anos, dava palpites sobre as roupas que a mãe, dona 

de uma pequena confecção de lingeries, vestia. Com a ajuda da mãe, aprendeu a trabalhar os ofícios da costura, 

trabalhando com a tesoura, agulha e linha. Em 1993, aos 22 anos, Herchcovitch concluiu a faculdade de Moda, na 

Faculdade Santa Marcelina, e obteve sucesso em seu desfile de formatura. Disponível em 

<http://herchcovitch.uol.com.br/>. Acesso em: 1º out. 2013. 
11A Nouvelle Vague (Nova onda) foi um movimento artístico do cinema francês que se insere no movimento 

contestatário próprio dos anos 60. No entanto, a expressão foi lançada por Françoise Giroud, em 1958, na revista 

L’Express, ao fazer referência a novos cineastas franceses. Sem grande apoio financeiro, os primeiros filmes 

conotados com essa expressão eram caracterizados pela juventude dos seus autores, unidos por uma vontade 

comum de transgredir as regras normalmente aceitas para o cinema mais comercial. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_vague>. Acesso em: 1º out. 2013. 
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medida em que contempla um período de ouro do cinema francês, que consagrou diretores 

como François Truffaut e Jean-Luc Godard. Entretanto, na revista, a expressão diz respeito ao 

espaço dedicado às novidades sobre o cinema, a arte em galerias e museus e as celebridades 

contemporâneas. 

Sobre a tendência de moda, a referida capa traz caracteres textuais que traduzem 

assuntos de mais destaque, como “vanguarda”, “biquínis e acessórios jeans para o verão” e 

sobre “penteados da temporada”. A referência implícita do tempo da moda é inerente ao 

significado dessas palavras que são justapostas na capaz, permitindo inferir que, para se saber 

viver a moda, é preciso transitar inevitavelmente pelas tendências de cada temporada ou 

estação. 

 

5.1.2 Anúncio 1 

 

 
Figura 4 − Campanha Tim 

Fonte: <http://googlediscovery.com/2009/11/08/publicidade-android-a-nova-geracao-dos-celulares-chega-

primeiro-na-tim/>. 

 

Elementos de denotação: 

 A imagem apresenta, em nível imagético, um par de mãos, dois aparelhos de celular, 

três homens e uma marca, bem como uma série de ícones à esquerda do plano geral todo 

trabalhado em tons de azul. Em nível de texto, destacam-se as palavras “android”, “a nova 
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geração dos celulares chega primeiro na Tim”, “a tecnologia chega antes para quem não tem 

fronteiras” e “Tim – viver sem fronteiras”. 

 

Elementos de conotação: 

Em nível de imagem, a campanha da marca de celulares “Tim” é composta pelo grupo 

Blue Man12,que atualmente ainda faz parte da identidade da marca, inclusive pelo uso dos tons 

em azul. A própria marca é pensada em vermelho, azul e branco. A imagem de um celular, 

moderno para o ano de 2009, chama a atenção, pois não só mostra “a nova geração android13”, 

como também esclarece que o aparelho já está disponível nas lojas da Tim. Também, outro 

elemento além da imagem é explorado, a escrita, desenvolvida justamente para deixar clara a 

mensagem ao consumidor que está lendo a revista. Em nível textual, três frases sensibilizam o 

público-alvo, dentro do que Charaudeau (2009) entende como troca linguageira, que são 

articuladas da seguinte forma: “a nova geração dos celulares chega primeiro na Tim”, 

identificando a tentativa de pioneirismo da marca em oferecer aparelhos de celular de última 

geração, incentivando o cliente à novidade e acessibilidade, tão própria do universo acelerado 

da tecnologia. Nesse contexto, o slogan “a tecnologia chega antes para quem não tem fronteiras” 

também é apresentada com o mesmo efeito de sentido, a fim de convencer o cliente da 

importância de se acompanhar a evolução da própria tecnologia para se sentir pertencido ou 

inserido na sociedade. A marca apresenta-se de forma relacional, semiótica e evolutiva 

(SEMPRINI, 2006) quando traz seu slogan mais evidente: “Tim – viver sem fronteiras”, 

simbolizando a desfronteirização e consequente circulação de pessoas e coisas, que cresceu de 

modo acentuado nas últimas décadas. Por fim, os ícones simbolizam as plataformas e recursos 

de acessibilidade na internet, como redes sociais, e-mail, navegadores e chats de conversação, 

atualmente, incorporados aos usos do celular. 

                                                           
12Blue Man Groupé uma companhia de conteúdo de entretenimento, fundada em 1987 porPhil Stanton,Chris Wink 

eMatt Goldman. A organização, que conta com um centro depesquisa e desenvolvimentopróprio, produz 

experiências para diversos meios, sendo mais conhecida pelos inventivos espetáculos teatrais e concertos de 

música. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Blue_Man_Group> Acesso em: 1º out. 2013. 
13Androidé um sistema operacional baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis, desenvolvido pelaOpen 

Handset Alliance, liderada pelo Google e outras empresas. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Android>. Acesso em 1º out. 2013. 
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5.1.3 Anúncio 2 

 

 
Figura 5 – Campanha Seda por Yuko Yamashita 

Fonte: revista L’Officiel. 

 

Elementos de denotação: 

Em nível de imagem, percebe-se uma mulher com um longo cabelo liso e uma franja 

cortada. Ela veste um vestido longo, roxo, que está esvoaçante e compondo toda a foto. Sobre 

o texto, destaca-se “Seda por Yuko Yamashita”. 

 

Elementos de conotação: 

 A partir da imagem, é possível deduzir que a moça está arrumada para alguma festa, 

pois a maquiagem é impecável, com sombra marcante, também o uso de acessórios como anel 

e pulseiras. A marca apresentada é “Seda”14, que tem se destacado pelo seu reposicionamento 

                                                           
14 A SEDA começou em 1954, quando a divisão britânica da Unilever lançou no mercado uma linha de produtos 

para os cuidados dos cabelos com o nome de SUNSILK, composta por um xampu capaz de lavar em apenas uma 

aplicação, sem ressecar os fios, como faziam seus antecessores. O sucesso da marca foi tamanho que, em 1959, 

seus produtos já estavam disponíveis em 18 países. Em 1968, quando ainda era comum lavar cabelos com sabão, 

os primeiros produtos da marca SUNSILK foram lançados no Brasil com o nome SEDA. A primeira linha da 

marca era composta por quatro produtos: Beleza; Lanolina; Limão e Ovo. Disponível em: 

<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/08/seda-liberte-toda-beleza-dos-seus.html> Acesso em: 31 out. 

2013. 
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em nível de publicidade e produtos ao longo dos anos, pela sua evolução no mercado de 

cosméticos no Brasil. Essa marca foi a primeira a incorporar ceramidas nos produtos da marca 

e a última inovação foi a parceira com os “experts” dos cabelos na linha Seda Cocriações. 

Seu significado real é uma fibra proteica obtida a partir dos casulos do bicho-da-seda, 

por um processo chamado de sericicultura. Essa fibra da seda é um filamento produzido pelas 

lagartas e por certas espécies de mariposas, sendo um das matérias-primas mais caras. Sua 

aparência é cintilante e muito macia, exatamente a imagem que a marca Seda quer passar para 

suas clientes.   

A referida marca é parte do grupo Unilever, mas é apresentada de forma emancipada no 

mercado nacional dos produtos para cabelo. Atualmente, utiliza-se da estratégia de 

referenciabilidade a partir de reconhecidos cabeleireiros e designers de cabelo, como a 

assinatura dessa campanha, pela “expert” em cabelos lisos Yuko Yamashita 15 . Sobre a 

tendência de moda, a campanha claramente sugere para as clientes modos de fazer os cabelos, 

modos de usar as cores e as maquiagens, bem como modos de viver, a partir da exibição de 

uma modelo magra, o que é considerado padrão de beleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Quando se fala em lisos perfeitos, Yuko é referência mundial. Nascida no país em que fios lisos são praticamente 

lugar-comum, a “expert” ficou conhecida por seus importantes estudos sobre esse tipo de cabelo. Ela é perita em 

criar soluções que levem em conta não só a estética, mas também a saúde dos fios. Disponível 

em:<http://www.seda.com.br/product/category/397180/liso-perfeito>. Acesso em 1º out. 2013. 
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5.1.4 Anúncio 3 

 

 
Figura 6 – Campanha Loco Serious Denim 

Fonte: revista L’Officiel. 

 

Elementos de denotação: 

 A imagem apresenta-se, em nível imagético, com a modelo e um plano de fundo. Sobre 

os caracteres textuais, observa-se, em evidência, “Loco Serious Denim” e “Shareyour world”.  

 

Elementos de conotação: 

 Sobre a imagem, apresenta-se uma modelo que ainda não é reconhecida nacionalmente 

e a própria peça faz pouco destaque para a imagem. A respeito dos textos, a marca Louco 

Serious Denim possui pouca ênfase no mercado nacional, sendo pouco reconhecida e, dessa 

forma, com pouquíssima articulação relacional, evolutiva e semiótica. Seu slogan, apresentado 

em inglês, “Share your world”, que significa compartilhar o mundo, propõe à própria marca 

projetar-se em nível de reconhecimento e circulação global. Sobre as tendências de moda, 

apenas o vestuário da modelo e maquiagem que compõem seu look podem ser considerados 
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dentro dessa categoria, já que propõem uma orientação de comportamento e uso para 

apropriação do público-alvo. 

 

5.2 Revista L’Officiel Brasil nº 1 junho/2012 

 

5.2.1 Capa 

 

 

Figura 7 – Capa L’Officiel Junho/Julho 2013 

Fonte: <http://fashionuber.blogspot.com.br/2013/05/grazi-massafera-na-capa-da-edicao-de.html>. 

 

Elementos de denotação: 

A imagem da capa é apresentada em nível imagético e textual. O imagético diz respeito 

ao que está sendo apresentado na capa, em que o plano fotografado é o plano americano16, o 

cabelo da modelo está preso, dividido no meio, permitindo maior destaque para a cor vermelha 

dos lábios e os brincos enormes coloridos penduradas, dando o toque final. Para compor a foto, 

                                                           
16Plano americano: mostra um único personagem enquadrado não de corpo inteiro (da cabeça até a cintura, ou até 

o joelho). Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_(cinema)>. Acesso em: 8 out. 2013. 
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a roupa é um vestido branco com azul, listrado verticalmente (na parte de cima), uma faixa com 

a mesma estampa ajusta a cintura e, por último, a saia da mesma estampa, apenas as listras são 

horizontais. Nas unhas, o esmalte na cor laranja. 

Em relação aos níveis textuais, na imagem encontra-se em 5 tópicos, de modo a 

apresentar os temas tratados na edição, um dos tópicos faz referência à modelo da capa. 

 

Elementos de conotação: 

 A imagem dispõe de dois planos de organização: o textual e o imagético. A 

discursividade da capa, em nível textual, apresenta-se em torno de, pelo menos, sete conjuntos 

textuais, sendo que o primeiro deles, a própria marca, justaposta na parte superior da capa, 

evoca um novo conceito da própria imagem da revista, na medida em que retoma suas origens 

francesas com o slogan “De la couture et de la mode de Paris”17, recuperando a proposta de 

alta-costura a que a revista se pretende e, legitimando-se como uma “versão brasileira oficial”, 

pois leva em consideração o institucional, que é a revista, e o tradicional, pelo histórico da 

versão francesa, o que permite dar credibilidade ao público leitor. Sobre os demais conjuntos, 

merecem remarques “estreia do projeto gráfico com novas seções e mais moda”, “exclusivo 

Grazi”, “tudo sobre a volta dos anos 90!” e “luxo na real”. Sobre o primeiro, observa-se o 

investimento em organização gráfica da própria revista, que busca se configurar na intersecção 

entre moda e luxo, quando escolhe palavras como “exclusivo” e “tudo sobre”, recuperando 

assim uma autoridade estética sobre a alta-costura. 

 Outra estrutura visível na capa é a imagética. O jogo de cores entre tons de azul ao 

branco evoca representações como o céu e o mar e evidencia escolhas que combinam com o 

look da modelo, novamente, escolhida Grazi Massafera, que, dessa vez, tem a imagem 

trabalhada muito mais a partir da moda e das escolhas estéticas da própria revista do que de sua 

pessoalidade, como na versão anterior, que também foi analisada. A fotografia de meio corpo 

dá destaque aos acessórios e ao vestuário escolhido para estampar a capa. Os longos brincos e 

o vestido com listras garantem a feminilidade para o conjunto. No que diz respeito às marcas, 

não há destaque para além da própria marca L’Officiel e da nova editora, Escala Jalou. As 

tendências apresentadas nesta edição versam sobre os anos 90, que, segundo Baudot (2006), foi 

quando a moda começou a ser substituída por redes de butiques, permitindo que todos tenham 

o seu sonho, o desejo individual do consumidor. 

 

                                                           
17 “De lacouture et de lamode de Paris” (da cultura e a moda de Paris). Em francês, o nome completo da revista é 

L’Officiel de lacouture et de lamode de Paris.  
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5.2.2 Anúncio 1 

 

 
Figura 8 – Campanha Chanel 

Fonte: revista L’Officiel. 

 

Elementos de denotação: 

É possível perceber que o cenário que compõe a imagem é ao ar livre, ao fundo um 

homem com camisa branca, gravata, um casaco preto, calças apertadas para dentro da bota. 

Essa combinação de roupas lembra o exercício do hipismo, na frente, um cavalo branco está 

recebendo carinho no rosto por uma mulher, com o cabelo loiro, usando uma camisa listrada 

com manga branca, as unhas estão pintadas na cor preta e, na mão esquerda, é possível ver um 

relógio e pulseira de correntes. Bem próximo ao relógio, chama a atenção a bolsa que está 

pendurada em um ombro da mulher, a alça é envolvidas por correntes, e as cores da bolsa são 

preto e branco. 

 

 

 

 



 
43 

 

 

Elementos de conotação: 

A modelo é a brasileira Alice Dellal 18 , justamente pela sua pegada “rockeira” e 

diferente, foi escolhida por Karl Lagerfieldt19 para representar a Chanel na campanha da bolsa 

“Boy Bag” da marca. A grife Chanel enquanto marca, que tem das mais rígidas políticas de 

criatividade do mundo das marcas, articula elementos para a peça em torno da montaria, da 

hípica, utilizando um cenário que aparenta ser um haras, com um cavalo e o cavaleiro, que 

dirige o olhar para ela, de modo que tudo se posiciona em torno da modelo. Observa-se que a 

modelo encontra-se em primeiro plano e se destaca, justamente, por estar vestida de forma 

diferente do contexto, com saia, cardigan e camisa, e a bolsa que traz a marca em evidência, 

demonstrando, assim, a tendência de moda, dentro do eixo de criação “simples” da Chanel. As 

cores do anúncio também deixam claras as escolhas da própria marca, que normalmente 

trabalha suas peças em torno do branco, do preto e do bege, sendo a cor o que menos se destaca, 

pois os acessórios utilizados, a escolha do cenário e modelo normalmente já sustentam a escolha 

para a composição da foto. A repercussão da marca, em nível de uso e frequência (SEMPRINI, 

2006), é restrita a um público privilegiado, exceto pela oferta dos perfumes, que democratizam, 

de alguma forma, o acesso à própria marca. Em relação à tendência de moda, Chanel sempre é 

colocada como uma marca avant-garde20, que estabelece parâmetros e referências para uma 

série de outras marcas subjugadas a ela. 

 

 

 

 

 

                                                           
18Alice Dellal(Brasil, 29 de julho de 1987) é uma modelo brasileira. Em 2008, ela foi o rosto daMangoe o corpo 

daAgent Provocateurcoleção.Conhecida pela sua cabeça meio raspada e seu punk/rock olhar, ela também é a musa 

de Mario Testino.Em 2011, ela foi escolhida porKarl Lagerfeldpara ser o novo rosto para o saco o novo “boy” 

Chanel campanha. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Dellal>. Acesso em: 2 out. 2013. 
19Karl Otto Lagerfeld(Hamburgo, 10 de setembrode1935) é um desenhista de moda, estilista e fotógrafo alemão. 

Lagerfeld é conhecido como um dos estilistas mais influentes no mundo da moda do século XX. Colaborou com 

uma variedade de diferentes grifes, sendo Chloé, FendieChanelas mais notáveis. Com contratos com diversas 

marcas e grifes pelo mundo, durante sua carreira, Karl Lagerfeld construiu provavelmente um dos mais fiéis 

conceitos de moda. Sua própria grife, homônima, inaugurada na década de 1980, produz perfumes e roupas. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld>. Acesso em: 2 out. 2013. 
20Vanguarda (deriva do francês avant-garde) em sentido literal faz referência ao batalhão militar que precede as 

tropas em ataque durante uma batalha. Daí deduz-se que vanguarda é aquilo que “está à frente”. Dessa forma, todo 

aquele que está à frente de algo e, portanto, aquele que está à frente do seu tempo em uma atitude poderia se 

intitular como pertencente a uma vanguarda. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda>. Acesso 

em: 24 out. 2013. 
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5.2.3 Anúncio 2 

 
Figura 9 – Campanha Louis Vuitton 

Fonte: <http://www.nobleluxe.com/estilo/chic-on-the-bridge/>. 

 

Elementos de denotação: 

Na imagem, quatro mulheres, todas com vestido todo preto, estão na rua, é possível 

perceber que está escuro e o local está completamente vazio. Cada uma das mulheres está 

usando a sua bolsa de uma cor, porém todas são do mesmo modelo. Ao fundo, é possível 

perceber um rio, que é iluminado, algumas árvores pequenas, o poste de luz da rua e alguns 

edifícios bem iluminados. 

 

Elementos de conotação: 

 Sobre a ponte Paris, e a luz da noite que simboliza a “cidade das luzes”, quatro modelos. 

São elas: Karlie Kloss, Daria Strokus, Jac Jagaciak e Iris Strubegger. Na campanha, que tem 

quatro imagens, as amigas percorrem o mundo e se encontram em pontes famosas de Paris, 

Nova Iorque e Xangai, por isso o lema é denominado “Chic on the Bridge”21. Nessa imagem, 

que é correspondente à última da campanha, mostram-se as modelos retornando a Paris e, por 

isso, já é noite, o destaque fica apenas para as cores da bolsa. A tendência de moda apresentada, 

                                                           
21  Campanha “Chic on the bridge” da Louis Vuitton, lançada em 2013. Disponível em 

<http://www.louisvuitton.com.br/front/#/por_BR/Colecoes/Mulher/Bolsas/products/Alma-BB-EPI-M40866>. 

Acesso em: 16 out. 2013. 
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de alguma forma, retoma o clássico, no que se refere ao uso do “pretinho básico”. Todas as 

quatro estão elegantes, básicas, bem vestidas, com alguma diferença no modo de organizar o 

cabelo e a maquiagem. O modelo reflete a influência do movimento Art Déco22 dos anos 1930. 

Tendo recebido o nome de “Alma”,23 é, talvez, o mais parisiense dos ícones da Louis Vuitton24, 

o que varia em cores é o que ilumina cada mulher, oferecendo-lhe um destaque e diferença. A 

própria bolsa Louis Vuitton é o que pode iluminá-las e torná-las diferentes entre si e no meio 

da noite, dos tons mais escuros em evidência na campanha.  

 

5.2.4 Anúncio 3 

 

 

                                                           
22Art déco foi um movimento popular internacional de design que durou de 1925 até 1939, afetando as artes 

decorativas, a arquitetura, o design de interiores e o desenho industrial, assim como as artes visuais, a moda, a 

pintura, as artes gráficas e o cinema. Esse movimento foi, de certa forma, uma mistura de vários estilos (ecletismo) 

e movimentos do início do século XX. Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co>. Acesso 

em: 16 out. 2013. 
23 Criada originalmente como “Squire bag” por Gaston-Louis Vuitton, foi também conhecida como “Champs-

Elysées” antes de ser batizada de “Alma” em homenagem à elegante praça ladeada de árvores em que a Avenue 

Montaigne encontra o Sena. Disponível em 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151643621620555.1073741868.35530840554&type=1>. 

Acesso em: 16 out. 2013. 
24 ALouis Vuitton é uma empresa especializada na produção de bolsas e malas de viagens (feitas em couro e lona), 

bem como na sua comercialização. Produz e vende também vestuário, sapatos, relógios, joias, acessórios, óculos 

de sol e livros. É uma das principais empresas da holding LVMH sediada em Paris, França. A empresa tem como 

diretor artístico o fashion designer Marc Jacobs. Louis Vuitton também utiliza figuras proeminentes em suas 

campanhas. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton>. Acesso em: 21 out.2013. 
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Figura 10 – Campanha Cartier 

Fonte: <http://dezire.org/product/cartier-declaration-dun-soir-tualetnaja-voda-/>. 

 

Elementos de denotação: 

 Ao analisar a imagem, é possível perceber que é noite, um homem e uma mulher estão 

em clima de romance, com suas cabeças escoradas. A mulher está vestindo um longo vestido 

vermelho e o homem roupa social, porém sem a gravata. O cenário de fundo é uma cidade, 

iluminada por estátuas e bandeiras à vista. No lado direito do anúncio, o perfume está em 

destaque, e é aí que o nível textual surge escrito em francês. 

 

Elementos de conotação: 

 O envolvimento do casal é o ponto central da campanha de Cartier25, famosa grife de 

relógios e joias francesas, que investe em perfumes para garantir a rentabilidade do mercado a 

partir de produtos mais acessíveis a públicos mais massificados. A modelo está em um vestido 

vermelho esvoaçante, que pode simbolizar a paixão entre o casal, afora remarcar que o vestido 

é uma peça icônica do universo feminino, em contraponto ao modelo, que veste terno e camisa, 

roupa também clássica do vestuário masculino. Tal composição permite evidenciar como 

tendência de moda o clássico, aquilo que está sempre em voga e não sai de moda. Sob o céu de 

Paris em uma noite nebulosa, que pode simbolizar o turbilhão de sentimentos que o anúncio 

pretende evocar, ao lado, o perfume apresenta-se como fragrância masculina, com o slogan que, 

traduzido, significa, “declaração de uma noite”, que remete aos contextos sentimentais dos 

padrões de romance ocidentais entre homens e mulheres, dos encontros e dos casais, dos 

amantes de Paris, que também é conhecida como cidade do romantismo. A sedução e o desejo 

são marcos estratégicos para a campanha, que também alude a conotações de poder na medida 

em que coloca o casal “próximo ao céu”, posicionado em um terraço sofisticado e que oferece 

uma vista paradisíaca de Paris. 

 

 

 

 

 

                                                           
25Cartier S.A. é uma empresa francesa que produz objetos de luxo, como relógios e joias. Foi criada em Paris, em 

1847, por Louis-François Cartier, e tornada célebre por seu filho Louis Cartier. Atualmente faz parte do grupo 

suíço Richemont (CompagnieFinancièreRichemont S.A.). Disponível 

em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartier_SA>. Acesso em: 21 out. 2013. 
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5.2.5 Anúncio 4 

 

 
Figura 11 – Campanha 58 Avenue Montaigne 

Fonte: <http://www.fragrantica.com/perfume/S-T-Dupont/58-Avenue-Montaigne-pour-Femme-15549.html>. 

 

Elementos de denotação: 

 Ao observar a imagem, é possível identificar três elementos que a constituem. O que 

está em destaque, ao lado direito inferior, é a marca do perfume, dois frascos em duas versões, 

nas cores prata e dourado. Após, o que também chama a atenção atrás dos perfumes é um carro, 

aparentemente caro, na cor cinza, e, ao fundo, há uma mansão, com portões sofisticados, 
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arquitetura bonita e bem iluminada. Além dos elementos imagéticos, existe o textual, 

posicionado na parte de cima da imagem, escrito em língua francesa. 

 

Elementos de conotação: 

 Novamente, o cenário da campanha é Paris, cidade de origem da marca ST Dupont26, 

marca de luxo, famosa pela alta qualidade e requinte de suas linhas de produtos, em especial, 

suas sofisticadas canetas, a ST Dupont, que por muitos anos foi a fornecedora oficial desses 

instrumentos de escrita à presidência da República Francesa. A ST Dupont também incorporou-

se ao mercado de perfumes e divulga própria marca, que já é mundialmente conhecida, 

podendo, assim, transnacionalizar objetos mais acessíveis para a vida dos consumidores.  

Apenas com o endereço da loja de Paris em evidência, o investimento em imagem está 

no carro, que evidencia luxo e glamour de um estilo de vida sobre os quais a marca trabalha um 

imaginário coletivo de sofisticação e poder, especialmente voltado para o público masculino, 

já que o automóvel escolhido está nos tons de cinza e prata, remetendo inclusive ao próprio 

perfume, sendo ainda o vidro maior que o da versão feminina, que tem cores como rosa-claro 

e dourado, conotadas ao universo feminino. Não existem tendências de moda em vestuário que 

sejam evidentes na peça. Tanto a moda quanto o luxo são trabalhados a partir de outros critérios, 

tais como “ter o carro do ano” ou “ter o carro exclusivo”, ou ainda chamar a atenção pelo uso 

de um perfume diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26ST Dupont, ícone de artigos de luxo, foi fundada em 1872 pelo francês Simon Tissot Dupont. Comercializa desde 

isqueiros, bolsas, perfumes e carteiras a relógios e acessórios como abotoaduras, anéis e pingentes. As magníficas 

peças são fabricadas por artesãos que realizam um trabalho primoroso com vários tipos de metais nobres. 

Disponível em:<http://www.taste.com.br/arte-e-cultura/cult-classicos/item/6017-st-dupont-classique-georges-

pompidou.html>. Acesso em: 17 out. 2013. 
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5.2.6 Anúncio 5 

 

 
Figura 12 – Campanha Shopping Higienópolis 

Fonte: Agência DPZ. 

 

Elementos de denotação: 

A imagem apresenta os dois elementos (imagético e textual) na peça da campanha. Em 

relação à imagem, é possível perceber uma menina, jovem, com um vestido e sandálias na cor 

cinza, segurando balões também nesse tom. O cenário é natural, com árvores verdes e até 

algumas folhas caídas no chão de madeira. Quanto ao texto apresentado, dá-se a entender que 

o clima é de comemoração; na cor rosa, destacam-se as palavras “Higienópolis” e “L’Officiel”.  

 

Elementos de conotação: 

 Na campanha de comemoração, não ao aniversário do Shopping Higienópolis 27 , 

considerado um dos mais chiques e luxuosos de São Paulo, aparecem intervenções resenhadas 

                                                           
27 O pátio Higienópolis é um shopping singular. Incrustrado no meio do bairro mais “europeu” da cidade, ele traz 

essa áurea. É onde a moda, a cultura, as pessoas e o que há de mais especial em São Paulo se encontram. A 
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do lado esquerdo da imagem e em segundo plano, mas, à volta, da revista L’Officiel apresenta 

um layout que permite observar os balões, símbolo de comemoração, usados em datas festivas. 

As marcas promovidas são a do próprio shopping, acessível para poucos, e a da própria revista, 

que se coloca da mesma forma que o shopping, na medida em que o discurso da peça evidencia 

tais “espaços” na mesma condição: “Parabéns, L’Officiel. A moda que passa por estas páginas 

também desfila em nossos corredores.” Ou seja, o que é vendido enquanto condição imagética 

na revista pode ser encontrado enquanto peças de realidade nas lojas que compõem o referido 

shopping, em nível de marca, moda e luxo. O destaque para as tendências de moda e estilos de 

vida fica também por conta da modelo posicionada à direita da imagem e, em primeiro plano, 

segurando os balões e vestida com uma peça composta em pedras e penas, que é sempre 

tendência de alta-costura, evidenciando uma nova identidade para a revista, que é conectada à 

identidade do shopping. Essa campanha também marca a transição das peças das marcas 

internacionais para as nacionais, de modo que a revista se propõe a carregar consigo a 

identidade de origem, mas sem deixar de posicionar-se no mercado brasileiro, e, a partir de 

então, várias marcas brasileiras dão sequência aos anúncios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
campanha traz essa atmosfera, colocando o shopping como um lugar único, assim como o bairro. Disponível 

em:<http://dpz.com.br/trabalhos/shopping-patio-higienopolis-a-cara-do-bairro/> Acesso em: 21 out. 2013. 
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5.2.7 Anúncio 6 

 

Figura 13 – Campanha Victor Hugo 
Fonte: revista L’Officiel 

Elementos de denotação: 

A imagem apresenta apenas elementos imagéticos. Nela, a modelo encontra-se deitada 

em um sofá branco, com o fundo rosa. A mulher veste uma camisa estampada, saia preta e botas 

de couro, também na cor preta. Nas suas mãos, é possível perceber o uso de acessórios, um anel 

e um relógio, ambos na mão esquerda. Apoiada na perna direita dela está uma bolsa, com as 

cores marrom e preta, a alça é de couro. 

 

Elementos de conotação: 

 A imagem que traz a marca Victor Hugo28 logo no topo da peça evidencia também a 

presença dos emblemas da marca na roupa da modelo, no “V” e no “H” que estampam o tecido 

do vestido usado pela modelo, que também é tendência de moda, no tecido seda e outros 

                                                           
28 A grife Victor Hugo tem esse nome por causa do seu criador, que se chama Victor Hugo, e refere-se também ao 

nome do imperador na França em 1800. Aos cinquenta anos, o ex-hippie uruguaio só tem motivos para comemorar 

a decisão tomada na década de 70, quando deixou a fazenda dos pais para “buscar novos horizontes”. Hoje, tem 

duas fábricas no Rio de Janeiro, vinte lojas próprias e 24 licenciadas e 2.100 funcionários. Declara um faturamento 

anual de 50 milhões de dólares. Disponível em:<http://compublicidade.wordpress.com/2009/06/21/victor-hugo/>. 

Acesso em: 20 out. 2013. 
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acessórios, como o cinto, o relógio e o anel também utilizados pela modelo. Para além da figura 

central da modelo na peça, que divide espaço com a bolsa, o conforto do luxo está no sofá estilo 

realeza francesa do século XV, onde a própria modelo pousa para a foto. 

 

5.2.8 Anúncio 7 

 

 

Figura 14 – Campanha Dudalina 
Fonte: Revista L’Officiel 

 

Elementos de denotação: 

 A campanha é constituída de um homem e uma mulher, visivelmente elegantes. Ele, que 

está no lado esquerdo, tem cabelos castanhos, arrumados para trás das orelhas, está usando 

camisa branca e uma gravata preta, na imagem está olhando fixamente para a foto, segurando 

a gravata com a sua mão esquerda. Ela, que está no lado direito, tem o cabelo castanho e a pele 

clara, está usando uma camisa dourada e brincos da mesma cor, está apoiada com o seu braço 

direito no ombro do homem que está ao seu lado. 
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Elementos de conotação: 

 A reconhecida grife de luxo brasileira Dudalina29, famosa pelas camisas sob medida, 

também estampa as campanhas escolhidas para abertura dessa edição. A marca, simbolizada 

pela flor de Liz, é evidenciada no lado direito da peça. 

 A estratégia da marca foi unir uma modelo mulher e um modelo homem tem a intenção 

de enfatizar que as opções são para os dois públicos, e não são apenas as mulheres que podem 

ser “fashion victims”30 e ter interesse por roupas grifadas. O modelo masculino no melhor estilo 

“blacktie” arruma a gravata, que é peça icônica do vestuário masculino. A modelo feminina, 

por sua vez, usa uma camisa de seda em tons dourados. A camisa não é uma peça de “tendência 

de moda”, afinal está sempre na moda, sendo bastante utilizada pelas grifes do mundo todo em 

looks e propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 A marcaDudalina é fruto do amor sincero de um jovem casal e do empreendedorismo vanguardista de uma 

mulher que, além de mãe zelosa de seus 16 filhos, dedicou-se intensamente ao trabalho e deixou sua marca na 

história da confecção masculina brasileira. Mais do que um negócio do ramo têxtil, a Dudalina se destaca na 

distribuição de marcas fortes. Criadas para atender a diferentes segmentos de mercado − homens e mulheres com 

necessidades e desejos distintos −, estão as marcas: Dudalina, Dudalina Feminina, Individual e Base, que dispõem 

de um amplo mix de produtos, produzidos com matéria-prima diferenciada, criando nos consumidores a emoção 

de vestir-se e sentir-se bem. Disponível em:<http://www.dudalina.com.br/pt/empresa>. Acesso em: 20 out. 2013. 
30 O termo “fashion victim” foi originalmente cunhado pelo estilista Oscar de la Renta para definir pessoas que são 

incapazes de identificar limites da moda comumente reconhecidos. São aqueles indivíduos maravilhados com o 

materialismo proporcionado pelas coleções que não param de se renovar nas araras das lojas e acabam usando 

tudo o que veem pela frente, muitas vezes, ao mesmo tempo. Disponível 

em:<http://blogs.estadao.com.br/moda/tag/estilo-russas/>. Acesso em: 20 out. 2013. 
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5.2.9 Anúncio 8 

 

 
Figura 15 – Campanha Absurda 

Fonte: revista L’Officiel. 

 

Elementos de denotação: 

A imagem apresenta, no nível imagético, duas meninas iguais, uma em cada lado da 

foto, com o cabelo marrom escuro, liso e com franja, as unhas estão pintadas na cor vermelha. 

A blusa na cor preta apresenta uma estampa geométrica na parte da frente da blusa, a barriga 

está aparecendo. De nível textual, a frase “liberdade é ir e vir” inscreve-se entre as duas 

imagens. 

 

Elementos de conotação: 

 A marca Absurda31 , apesar de estar focada apenas com o ramo dos óculos, opera 

eminentemente com as tendências de moda, já que traz na peça a ideia do colorido, de um 

                                                           
31De origem latina, Absurda carrega como identificador o mapa da América do Sul de cabeça para cima, deixando 

claro que tudo que se conhece é relativo à forma como queremos enxergar. Não somos todos iguais nem queremos 



 
55 

 

looksolto e descolado a partir do movimento da modelo, e do próprio slogan escolhido para a 

campanha. Entretanto, a marca posiciona-se como “um grupo de desenhadores de uma 

reconhecida empresa do setor óptico que resolveram inovar e criar óculos com designs que se 

aproximam mais de peças exclusivas”, ou seja, buscam o tempo todo que o consumidor se 

identifique com a marca, e não apenas seja consumidor dela. 

Outro aspecto interessante na peça é a foto da campanha remeter a um espelho e ao ato 

de observar-se, ao mesmo tempo, inspirar-se nas representações midiáticas, a partir de 

processos de alteridade e reciprocidade que perfazem a vida em sociedade. 

 

5.2.10 Anúncio 9 

 

 

Figura 16 – Campanha Dimy 
Fonte: revista L’Officiel. 

 

Elementos de denotação: 

Na imagem, uma mulher encontra-se no lado esquerdo, usando um vestido esvoaçante 

na cor laranja e uma sandália dourada, de acessórios apenas um colar no pescoço. O cenário é 

                                                           
ser, pois o simples fato de realmente ser já nos torna diferentes. Disponível 

em:<http://www.absurdaonline.com.br/pagTexto/quem-somos>. Acesso em: 20 out. 2013. 
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de um lugar onde é possível perceber uma enorme extensão de ar, e a mulher, inclusive, está 

pisando a água. 

 

 

Elementos de conotação: 

 A modelo da campanha é Ana Beatriz Barros,32 e a essência da peça pode remeter a uma 

espécie de deserto, em que o harém ou oásis está centrado na figura icônica da modelo, que 

veste o vestido esvoaçante. A marca Dimy33, autora da campanha, marca pouca presença na 

peça e ainda é pouco conhecida no cenário brasileiro da moda. A peça-chave fica por conta da 

cor laranja, que foi escolhida como eixo do tecido da roupa da modelo e que ganha grande 

destaque, fazendo referência às tendências de moda. 

 

5.2.11 Anúncio 10 

 

 

                                                           
32Ana Beatriz Barros é uma modelo brasileira que se tornou uma das top models brasileiras mais requisitadas 

internacionalmente. Ana fez editoriais para importantes revistas internacionais, como a Marie Claire britânica, 

Elle americana, Vogue, Amica, Nylon, Numero, SportsIllustratedSwimsuitIssue. Fez trabalhos publicitários para 

Diesel, L’Oréal, Victoria’sSecret e Chanel. Desfilou também para Christian Dior, Christian Lacroix, Jean Paul 

Gaultier e Paco Rabanne. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Beatriz_Barros>. Acesso em: 20 out. 

2013. 
33 A marca Dimy está há exatamente 15 anos no mercado, sendo que há seis está estabelecida como marca para 

jovens garotas de 16 a 25 anos, garotas modernas e com atitude, que gostam de muita diversão, roupas sensuais, 

são sofisticadas e se mantêm sempre antenadas, além de frequentarem badalados eventos. Disponível em: 

<http://comovoceleva.blogspot.com.br/2011/09/minha-melhor-dimy-my-id.html>. Acesso em: 20 out. 2013. 
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Figura 17 – Campanha Moikana 
Fonte: <http://www.dropsmagazine.com.br/2013/09/12/sofisticacao-e-sensualidade-no-verao-2014-da-

moikana/>. 

 

Elementos de denotação: 

 Na foto, em uma praia ensolarada com um mar ao fundo, é possível visualizar uma 

jovem mulher encostada em um gazebo de palha que a protege do sol e faz sombra. Ao fundo, 

é possível perceber o sol pelo reflexo na areia.  

 A mulher está com o cabelo molhado e penteado para trás, usando um batom laranja. O 

vestido, longo e alcinha, com recortes nas costas, é estampado e com listras verticais, em preto 

e branco, e com flores rosa e vermelha com folhas verdes. 

 

Elementos de conotação: 

 A marca Moikana,34 por apresentar roupas exclusivas e com a pretensão de conquistar 

as melhores multimarcas no cenário nacional, busca estar diretamente ligada às tendências de 

moda traduzidas nas características e desejos da mulher brasileira.  

A campanha publicitária da marca aderiu ao cenário de praia ou ilha deserta para sua 

campanha, a tendência de moda está no estampado do vestido e na leveza em torno da postura 

da modelo na relação com o ambiente quente, com sol que remete à praia. A modelo, como as 

demais das várias campanhas que vêm sendo analisadas, segue o padrão de beleza da mulher 

ocidental, magra e alta, especialmente os estereótipos ou padrões estéticos que o sistema e a 

indústria da moda estipulam, fazendo com que muitas mulheres se adéquem a esse padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Informações obtidas pelo site oficial. Disponível em:<http://www.moikana.com.br/folk#prettyPhoto>. Acesso 

em: 31 out. 2013. 
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5.2.12 Anúncio 11 

 

 

Figura 18 – Campanha Osmoze 
Fonte: <http://osmoze.com.br/inv13/campanha>. 

 

 

Elementos de denotação: 

 A imagem é composta por quatro pessoas sentadas, aparentemente em um lugar pouco 

iluminado, mas com uma luz direcionada para eles. O primeiro homem sentado no lado direito 

está com o rosto virado para o lado, vestindo uma camiseta bege com fecho na gola, um casaco 

preto por cima e calça jeans. No lado dele, uma mulher com o cabelo loiro, maquiagem bem 

marcada nos olhos e brincos dourados, está sentada com a perna esquerda dobrada, vestindo 

uma blusa dourada com estampa e uma calça preta em couro. A segunda mulher, também com 

uma maquiagem forte nos olhos, está sentada usando um vestido preto tomara-que-caia com 

tachas. O último homem, também sentado, está usando uma camiseta preta, camisa e calça 

jeans; nos acessórios, cinto preto e, na mão esquerda, uma luva de couro preta.  
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Elementos de conotação: 

 A campanha da marca Osmoze,35 já mais conhecida no cenário da moda brasileira, traz 

famosos casais de celebridades da mídia brasileira: Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e 

Thaila Ayala e Paulo Vilhena. A estratégia de publicidade é, realmente, centrada no discurso 

da referenciabilidade e testemunhalidade das reconhecidas figuras midiáticas. Jovens e bem 

sucedidos, viram emblemas de comportamento e modos de fazer para o público jovem que 

reconhece a marca e se identifica com ela. Na imagem, os quatro não olham diretamente para a 

câmera, como se quisessem ou estivessem ali para serem observados e seguidos. As tendências 

de moda podem ser identificadas a partir das opções de vestuário escolhidas para os modelos, 

que é bastante jovial, já que traz elementos como o jeans e vestidos curtos.  

 

5.2.13 Anúncio 12 

 

                                                           
35  Há 14 anos, a Osmoze descobriu um novo conceito de moda. A marca paranaense entrou no mercado 

revolucionando o mundo do jeans e fez com que essa peça − parte integrante de um look básico − ganhasse estilo 

próprio. Disponível em:<http://osmoze.com.br/verao2014/a_marca>. Acesso em: 21 out. 2013. 
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Figura 19 – Campanha Dolce & Gabbana 
Fonte: <http://ideasthatcomeout.blogspot.com.br/2013/03/dolce-and-gabbana-ad-campaign-woman.html>. 

Elementos de denotação: 

 Pela imagem, é possível enxergar que o ambiente em que as pessoas se encontram é ao 

ar livre, sendo que duas mulheres estão em destaque, porém existem outras pessoas que 

compõem a fotografia. Na frente, há uma jovem mulher, cujo cabelo castanho está preso, 

amarrado com um lenço estampado nas cores amarelo e azul, os óculos também são 

estampados, nas cores azul e branco, com listras verticais, e o outro acessório que chama 

bastante a atenção são os brincos, com detalhes em pedra e dourado. A roupa, assim como os 

acessórios, também mantêm a proposta do mix de estampa e cor, sendo amarela, laranja, verde 

e azul. 

 A outra mulher, visivelmente com mais idade, também tem o cabelo castanho e preso e 

está mais discreta em comparação à jovem em destaque, usando uma roupa preta. No fundo, 

veem-se dois meninos sem camisa, com a pele morena, o mar e pedras. 

 

Elementos de conotação: 

 A campanha de Dolce & Gabbana (D&G)36 evidencia um investimento fotográfico a 

partir da imagem da atriz Mônica Belucci37 e da modelo italiana Bianca Balti, que contrastam 

na indumentária, já que a primeira está vestida com rendas pretas e a segunda, com um look 

mais colorido e evidência nos acessórios, o que remete a uma passagem pela África ou algum 

lugar próximo ao Mediterrâneo, já que o plano de fundo mostra jovens meninos em um lugar 

de praia. A marca D&G tem investido em linhas não só para o público feminino, mas também 

homens, crianças e linhas de maquiagem, óculos e acessórios. Recentemente, passou por um 

escândalo38. 

                                                           
36Dolce & Gabbana é uma internacionalmente famosa marca italiana criada pelo estilista siciliano Domenico 

Dolce e pelo vêneto Stefano Gabbana, em Milão, na Itália.A grife é muito popular entre estrelas como Madonna, 

Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Monica Bellucci, AyumiHamasaki, Isabella Rossellini e Kylie Minogue. 

Sua primeira loja foi aberta nos Estados Unidos em 1985, na cidade de Houston. Hoje, as lojas estão espalhadas 

ao redor dos principais centros da moda do mundo, como Nova Iorque, Londres, Milão, Paris, entre outros.É uma 

das mais renomadas grifes de moda do mundo, junto com Armani, Versace, Chanel, Gucci, Prada e Louis Vuitton. 

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Dolce_%26_Gabbana>. Acesso em: 21 out. 2013. 
37 A icônica atriz e modelo italiana Monica Bellucci, nova garota-propaganda da Dolce & Gabbana, que também 

participa da campanha de verão 2012 da grife, foi escolhida a dedo pelos designers da marca, Stefano Dolce e 

Domenico Gabbana, por ser um ícone de beleza para eles, como afirmaram em entrevista ao WWD. Disponível 

em: <http://virgula.uol.com.br/lifestyle/moda/monica-bellucci-e-nova-garota-propaganda-da-dolce-gabbana>. 

Acesso em: 21 out. 2013. 
38“Justiça italiana multa Dolce & Gabbana em 343 milhões de euros”. Dupla de estilistas foi condenada por fuga 

aos impostos. Para evitarem os impostos italianos, criaram uma sociedade sediada no Luxemburgo. Disponível 

em: <http://www.publico.pt/economia/noticia/fisco-italiano-multa-dolce--gabbana-em-343-milhoes-de-euros-

1589639>. Acesso em: 21 out. 2013. 
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5.2.14 Anúncio 13 

 
Figura 20 – Campanha Van Cleef&Arpels 

Fonte: revista L’Officiel. 

 

Elementos de denotação: 

O fundo da imagem é na cor azul bebê, sobre ele está um colar cor ouro amarelo com 

detalhes que lembram uma flor em ônix. Em volta do colar, três borboletas azuis e uma amarela. 

Os elementos textuais, além da assinatura da marca (com detalhe de outra borboleta azul perto), 

estão em francês, e, do lado da imagem, há um texto explicando os detalhes sobre o colar e o 

endereço onde é possível encontrar a loja de joias no Brasil, mais especificadamente, em São 

Paulo. 
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Elementos de conotação: 

 A campanha da joalheria francesa Van Cleef&Arpels 39  brinca com elementos da 

natureza, como imagens de borboletas e o próprio layout do colar posicionado à direita da peça, 

que sugere flores, de forma delicada e discreta, no dourado e no preto. Promovendo a quebra 

na sequência das publicidades brasileiras que foram dispostas até então, a grife ainda apresentou 

na peça seu carro-chefe em produtos: as joias. Contudo, a própria marca também promove-se, 

a partir de outros produtos mais acessíveis, como seus reconhecidos perfumes, por exemplo. O 

fundo azul-claro também garante um ar angelical ou, até mesmo, clássico “rococóziano” para 

a peça, de forma que a joia divide espaço apenas com a própria marca. Quanto às tendências de 

moda, a marca recupera sua imagem de clássica e icônica nessa peça, não deixando margem 

para moda e trabalhando em grande medida sua posição de luxo. 

 

5.2.15 Anúncio 14 

 
 

 

                                                           
39Van Cleef&Arpels é uma empresa francesa de comércio e fabricação de jóias e relógios, fundada em 1896 por 

Alfred Van Cleef e seu sogro Salomon Arpels. Atualmente faz parte do grupo suíço Richemont 

(CompagnieFinancièreRichemont S.A.). Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Van_Cleef_%26_Arpels>. 

Acesso em: 21 out. 2013. 
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Figura 21 – Campanha Alexandre Herchcovitch 
Fonte: revista L’Officiel. 

Elementos de denotação: 

 A imagem da modelo é usada duas vezes, porém em poses diferentes. A da esquerda 

está olhando para a sua direita, é possível perceber que o vestido dela está aberto nas costas. Na 

segunda foto, do lado direito, os cabelos dela estão esvoaçantes e seu braço direito está perto 

do rosto, como se ela estivesse dançando. A roupa usada é um vestido estampado com listras e 

flores.  

 

Elementos de conotação: 

 A marca Alexandre Herchcovitch40 também marca presença nessa edição de sequência 

da L’Officiel. Dessa vez, o investimento da peça está no layout do vestuário visível no corpo 

das duas modelos que em muito se parecem. À primeira vista, pode-se chegar a pensar que a 

estratégia do espelho está sendo utilizada na peça, evocando reciprocidade e alteridade nos usos 

e práticas da moda. Mas, em um segundo momento, observa-se o movimento entre duas 

mulheres, as modelos escolhidas, que, tecnicamente, estão semidespidas, já que estão 

produzidas com um sutien aberto no corpo e vestidos que cobrem da cintura para baixo, o que 

permite mostrar as tendências de moda, a partir das cores e das próprias peças utilizadas como 

uma transição entre as passarelas e os usos cotidianos e apropriações de uma moda conceitual. 

 O fechamento dessas primeiras campanhas com a grife Herchcovitch, antes do sumário 

da revista, também significa trabalhar o imaginário a que a própria revista se propõe, na medida 

em que essa é uma marca conceitual e já observada como posicionada entre moda e luxo no 

cenário brasileiro. 

 

5.3 OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

 Sendo assim, diante das análises, o fato de ler uma revista de moda, principalmente no 

seu público específico, que são mulheres, ser leitora de uma revista têm uma série de 

significados além da leitura da mesma. O processo de reformulação que a revista L’Officiel 

passou no ano de 2012, serviu como objeto de estudo desta pesquisa para avaliar as mudanças 

que ocorreram nela, partindo do princípio que a análise a partir dos elementos que compõe a 

                                                           
40Alexandre Herchcovitch nasceu em São Paulo. Em 1993, quando tinha 22 anos, formou-se em moda, obtendo 

grande sucesso em seu desfile de formatura. Desde então, a marca e o estilista Alexandre Herchcovitch ganharam 

uma grande repercussão e reputação no mundo da moda brasileira e internacional. Disponível 

em:<http://greenpedia.greenvana.com/empresa/alexandre-herchcovitch>. Acesso em: 21 out. 2013. 
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capa, desde o papel, as imagens e os elementos textuais, assim como o número, conteúdo e 

segmento das publicidades que inicialmente eram compostas no primeiro momento da revista.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Numa palavra, como a elaboração publicitária, mistura de bem e mal, de buscas e 

transigências, de imagens ora conformistas, ora poéticas, ora superficiais, ora 

profundas, é um trabalho literalmente dialético, que visa a dispor dentro de limites 

draconianos do contrato comercial algo propriamente humano.” 

(BARTHES, 2005, p. 100). 

 

Barthes enfatiza a importância da inserção do conteúdo propriamente humano na 

publicidade contemporânea. Por mais que inúmeras estratégias sejam escolhidas e discursos 

sejam elaborados, quando se pensa a política criativa em peças publicitárias, é preciso sempre 

partir do público-alvo e, especialmente, manter, de alguma forma, o teor de humanidade em 

cada imagem que se origina entre a moda e a própria publicidade. Assim, a partir das análises 

das campanhas publicitárias na revista L’Officiel, pressupõem-se os efeitos que esses discursos 

produzem na vida da leitora, o impacto que a marca estampada na revista gera aos seus 

indivíduos, em níveis de alteridade e reciprocidade, que são as práticas sociais entre os 

indivíduos que geram o desejo de consumir.  

Esses discursos são desenvolvidos como estratégias que, de alguma forma, envolvem o 

leitor, por meio dos recursos midiáticos, dos elementos imagéticos ou textuais ou, até mesmo, 

devido ao uso da figura de uma pessoa pública, que são negociações simbólicas e sociais que 

envolvem os sujeitos e os objetos. É por meio dos anúncios publicitários que as marcas, 

principalmente de luxo, demonstram a sua essência e, ainda, posicionam-se frente a seu público 

leitor, desejando buscar uma distinção visível, diante, cada vez mais, do desejo de um grande 

número de expectadores em consumir, porém sendo consumido de fato por um determinado 

público mais escasso (BOURDIEU, 1983). 

Diversas marcas optam por promover seus conteúdos pelo meio impresso. Segundo 

Castarède (2005), é exatamente a mídia impressa a mais utilizada, isso em função da 

segmentação do público e da qualidade que é reproduzida na impressão com as cores e os 

detalhes que se destacam (LAYBAUER, 2010). Ou seja, os anúncios analisados neste trabalho, 

juntamente com as edições da revista em questão, foram veiculados por todo o Brasil, isso por 

fazer parte deste meio, e também por estarem em uma revista de moda direcionada para um 

público exigente em suas compras.  

Dessa forma, para responder à pergunta sobre como se evidenciam as estratégias 

publicitárias, a partir dos discursos das marcas presentes em anúncios apresentados nas edições 

de novembro de 2009 e junho de 2013 da revista L’Officiel, é possível perceber, primeiramente, 
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que a revista envolve e representa não apenas o seu próprio nome, mas acaba tornando-se uma 

marca como um todo, afinal, ela sempre tentou se posicionar no mundo da moda, além de tentar 

ser reconhecida no mercado brasileiro. 

Assim, foi possível compreender que houve uma mudança. O primeiro momento foi 

marcado pelo número pequeno de publicidades na revista, com apenas três campanhas, da folha 

de rosto até o sumário. Após a mudança, evidencia-se uma tendência de incremento da 

publicidade, em relação ao número de publicidades e também ao novo formato apresentado da 

revista, como foi comentado nas análises. Desse modo, tornou-se possível observar não só como 

se constituem essas campanhas, mas também quais as estratégias utilizadas para despertar o 

interesse no leitor, baseadas na discursividade das capas, repercussão das marcas em relação ao 

uso, frequência e presença das mesmas na mídia. Por esse viés, também é possível compreender 

que o aumento visível em número de publicidade pode estar relacionado à dependência das 

publicidades a que as revistas se condicionam de forma geral. A análise mostra, inclusive, que 

as próprias capas traduzem modos de posicionamento em diferentes tempos, conforme edições 

escolhidas para este estudo. Na primeira edição, pode-se perceber uma L’Officiel posicionada 

de uma forma mais desvinculada de algumas questões de moda, como, por exemplo, a 

preocupação com a produção visual da modelo e um nível textual que retoma suas origens 

francesas. Na segunda, esse mesmo aspecto pode ser percebido como diretrizes de organização 

da própria revista e, por último, por se tratar de uma revista de moda, dedicada à relevância das 

tendências de moda na vida das pessoas. Com a repaginação, que ocorreu em 2012, foi possível 

perceber a grande quantidade de publicidade, principalmente se comparada ao primeiro 

momento da revista. Esse uso excessivo oscila entre moda propriamente dita, perfumes, 

acessórios e tecnologias. 

A partir das análises feitas, dois lados da repaginação da revista L’Officiel são possíveis 

de observar: primeiramente, a tentativa de criação de uma identidade de moda e alta moda, 

comparada ao formato da L’Officiel francesa, com grandes nomes da moda e luxo reconhecidos 

mundialmente. O outro lado, porém, é caracterizado pelo uso excessivo das marcas por meio 

da publicidade, deixando claro como o mundo hoje, e as revistas também, acaba se deixando 

ser consumido pela publicidade das marcas. Nesse sentido, por meio das observações sobre a 

referida revista, pode-se afirmar que existe uma promoção do luxo e da moda nas imagens, de 

forma que o público-alvo consome essas imagens e assimila seus discursos e estratégias, mas 

nem sempre tem acesso aos produtos anunciados. Configuram-se, dessa forma, dois tipos de 

consumo: um virtual, no sentido de imagético, e outro real, no sentido da materialidade dos 

objetos desejados. Assim, as referidas marcas anunciantes seguem operando na lógica das 
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revistas e posicionando seus discursos por meio do sistema da moda, das tendências e dos 

contextos culturais, sociais, políticos e econômicos. A estratégia mais evidente gira em torno 

dos significados privados, da reciprocidade e dos processos de alteridade, na medida em que as 

leitoras, ao lerem a revista, não necessariamente precisam consumir suas mercadorias 

propriamente ditas e veiculadas por cada marca. A tendência desdobra-se, então, nos modos de 

usar que cada um, que cada pessoa, que cada indivíduo pode apresentar e de que pode dispor. 

Essa é, sem dúvida, a grande estratégia criativa que a “alma” das revistas de moda ainda 

conserva e colabora para manter, ao mesmo tempo, as individualidades e as diferenças 

humanas. 
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