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Resumo 

O artigo problematiza a identidade visual das revistas impressas do segmento de moda, 

observando a forma como esta se manifesta no projeto gráfico das publicações, em suas três 

dimensões: editorial, institucional e publicitária. Para tanto, discute-se a relação 

estabelecida entre as revistas e o conceito de identidade, dando-se ênfase aos seus três perfis 

identitários; propõe-se uma revisão do conceito de identidade visual, vinculando-o ao 

projeto gráfico e aos seus elementos; e, são elaborados três eixos para análise dos elementos 

de identidade visual no projeto gráfico das revistas de moda. A discussão fundamenta-se na 

pesquisa teórica, e apresenta reproduções de páginas exemplares de títulos do segmento, 

que evidenciam os elementos analisados. Conclui-se que no projeto gráfico das revistas de 

moda transparecem uma série de elementos que constituem sua identidade visual.  
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Identidade em revista, múltiplos enfoques 

Enquanto produto editorial e objeto teórico, a revista tem sido problematizada a partir 

de diferentes vieses, relativos ao tratamento dado aos seus temas, intrínsecos à sua 

materialidade; ao seu projeto gráfico; ao seu vínculo com o leitor; à sua periodicidade; além 

de sua característica de segmentação, seja por público ou por tema/interesse (ALI, 2009; 

BENETTI, 2013; SCALZO, 2004; TAVARES, 2013). Benetti (2013) ainda ressalta outros 

aspectos que a caracterizam, tais como: o fato de apresentar-se como um repositório 

diversificado de temas da atualidade, constantemente reiterados; de possuir um caráter 

normativo; de contribuir para a formação da opinião e do gosto; além de possuir uma 

estética particular, a partir da interação entre a arte (layout) e o texto, que fomentariam um 

processo de leitura associado à fruição estética, sobretudo nas publicações de moda. 

Por outro lado, em relação ao tratamento dado à sua identidade, a revista pode ser 

definida a partir de diversas perspectivas, que vinculam-se a estudos realizados em 

diferentes áreas do conhecimento, tais como a comunicação visual, o marketing, o 

jornalismo e o design gráfico, por exemplo. Tais perspectivas evidenciam a pluralidade do 

objeto “revista”, mas também demonstram a complexidade do conceito e do tema – aqui 
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introduzidos inicialmente, para, posteriormente, dar-se ênfase à identidade visual da revista, 

em suas três dimensões e elementos constituintes. 

A partir de um viés editorial e/ou jornalístico, a identidade da publicação se 

relacionaria à missão, perfil ou projeto editorial da publicação (ALI, 2009; BAHIA, 2009; 

SCALZO, 2004; TAVARES, 2013); a partir da visualidade do objeto, a identidade (visual) 

estaria vinculada a certas operações, estratégias e elementos gráficos geralmente vinculados 

à construção de marcas e identidades corporativas (PEÓN, 2009; STRUNCK, 2012; 

WHEELER, 2008); já a partir de uma perspectiva cultural, relacionada aos sujeitos, 

subjetividades, alteridades e identificações (HALL, 2000), teríamos um possível 

deslocamento do conceito, do objeto-revista para o sujeito-leitor3. 

Por seu viés editorial e/ou jornalístico, a identidade pode, ainda, ser explorada a partir 

de duas perspectivas, como sugere Tavares (2013, p.76): “uma profissional – aquela que 

fala do jornalista”, e outra “midiática – aquela que situa editorialmente um produto”. 

Vinculada à perspectiva profissional, a identidade da revista constitui-se pela representação 

do jornalista “sobre si mesmo – e sobre o jornalismo que diz exercer”, e pela “imagem que 

lhe será atribuída pelo leitor” (BENETTI, HAGEN, 2010, p.125). Por outro lado, quando 

associada ao produto jornalístico, a identidade é relacionada à sua “missão editorial”, 

“plano editorial” (SCALZO, 2004), “perfil editorial”, “linha editorial” ou “projeto 

editorial”, compondo “binômios frequentemente associados a um universo de atuação 

comercial e política”, que situam “a revista tanto no contexto social de sua atuação quanto 

no horizonte daquilo que se espera ou se pretende do e com seu jornalismo” (TAVARES, 

2013, p. 77), – considerando-se, nesse processo, sua necessária adequação frente a possíveis 

mudanças mercadológicas e sociais, como explica Tavares (2013). 

Assim, a identidade editorial, em sua perspectiva midiática, estaria vinculada ao 

“conceito” e ao “projeto editorial” da publicação, “linha de conduta” que conjuga interesses 

e decisões “relacionadas ao seu foco jornalístico e temáticas de interesse, às suas estratégias 

comerciais, ao seu posicionamento junto ao mercado e aos receptores, à sua identidade, 

periodicidade, materialidade e produção” (GRUSZYNSKI, CALZA, 2013, p.208-209). 

Vinculado aos manuais de redação, o “projeto editorial” formaliza, então, um documento 

que explicita aquilo que “se espera para o título em questão e que deve pautar as ações de 
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sua equipe, bem como afinar a inserção de tal produto no interior de um segmento midiático 

ou de um nicho de mercado a partir de um perfil jornalístico” (TAVARES, 2013, p.77). 

Outro aspecto aqui sublinhado diz respeito ao fato de que a imprensa e o jornalismo 

também estariam associados a visões ideológicas, políticas e econômicas (TAVARES, 

2013; BENETTI, 2013), que moldariam a identidade das publicações. Ademais, o “projeto 

editorial”/identitário de uma revista estaria também associado ao seu perfil mercadológico, 

tendo em vista seu vínculo com anunciantes e leitores. A construção de sua identidade, 

desta forma, pode ser também balizada por seu potencial de consumo, por seu perfil comer-

cial e por sua posição estratégica junto ao consumidor, além de seu posicionamento no 

mercado. Como ressalta Sodré (1977, p.45), “mais do que qualquer outro veículo impresso, 

a revista está diretamente vinculada à estrutura capitalística do mercado”. A revista, explica 

o autor, “é feita para o entretenimento ou a evasão do consumidor” (SODRÉ, 1977, p.45). 

 

Perfis identitários das revistas 

Tendo em vista a diversidade de abordagens existentes para se problematizar a 

identidade da revista, são revistadas as dimensões sistematizadas por Storch (2012), para o 

estudo do leitor imaginado: editorial, institucional e publicitária. Embora constituam 

categorias e indicadores analíticos (internos e externos) às publicações, elaborados para a 

identificação do leitor (imaginado), tais dimensões podem ser vinculadas, em maior ou 

menor grau, às noções de identidade anteriormente abordadas, de tal modo que conformam, 

aqui, elementos, eixos e perfis identitários associados à própria definição da “revista”. 

A primeira dimensão proposta por Storch, editorial, se refere aos “indicadores 

propriamente jornalísticos” da publicação, de modo que “são problematizadas as inscrições 

de uma idéia de leitor a partir da materialidade discursiva jornalística”. São enfatizados, 

assim, “aspectos relativos à noticiabilidade e aos modos de narrar do jornalismo e das 

configurações visuais das publicações, além da presença explícita do leitor real nas publica-

ções” (STORCH, 2012, p.101). Ou seja, busca-se compreender o tipo de jornalismo 

produzido e o público para o qual ele se destina. A dimensão editorial constitui-se, então, a 

partir de três indicadores centrais: (i) o conteúdo jornalístico da publicação, constituído 

pelos temas, personagens e angulações das matérias, além dos editoriais; (ii) a visualidade, 

que, na perspectiva de Storch, vincula-se, sobretudo às capas e imagens; (iii) além das 

manifestações explícitas ao leitor, em espaços (internos e externos) da publicação. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 4 

Por sua dimensão editorial, a identidade da revista constituir-se-ia, então, pelo e no 

conteúdo jornalístico da publicação, produzido segundo diferentes gêneros, editorias e 

seções (STORCH, 2012) e direcionado a um determinado segmento; caracterizar-se-ia, 

ainda, na estrutura física e material da publicação, no seu projeto gráfico (GRUSZYNSKI; 

CALZA, 2013), evidenciando, assim, a existência de uma “linguagem jornalística” própria 

(CAPRINO, 2002), além de um “estilo jornalístico” e de um “estilo magazine” (BAHIA, 

2009; TAVARES, 2013; CAPRINO, 2002), – associados ao “projeto editorial” e ao manual 

de redação das publicações, e à perspectiva “midiática” evidenciada por Tavares (2013).  

A segunda dimensão proposta por Storch (2012), institucional, diz respeito à “voz 

institucional da publicação”, às “representações de si elaboradas no contexto da revista 

enquanto parte de uma organização que, ao falar de si, também registra representações 

sobre o outro (o leitor) com quem pretende negociar sentidos” (STORCH, 2012. p.101). A 

autora parte do pressuposto que “os modos de apresentação de si carregam os valores 

indicativos acerca do leitor”, uma vez que a imagem de si seria construída também a partir 

da imagem que se tem do outro (BENETTI; HAGEN, 2010, p.128) – seja este outro o leitor 

ou o jornalista, cujas “marcas de subjetivação” modelariam um “forte discurso de auto-

representação” (BENETTI; HAGEN, 2010, p.126). 

A dimensão institucional proposta por Storch constitui-se a partir da identificação de 

três indicadores específicos, internos e externos às publicações: (i) os índices de 

segmentação, relacionados ao perfil dos leitores e da publicação (geralmente evidenciados 

por elementos externos às revistas, como mídia kits e sites); (ii) a publicidade de si, 

constituída por “slogans, peças publicitárias auto-referenciais e o discurso sobre si” 

(STORCH, 2012, p.106), que evidenciam a “existência de um propósito editorial em 

qualquer publicação, [...] conformado segundo interesses, arranjos e agenciamentos [...]” 

(TAVARES, 2013, p.13); além dos (iii) materiais promocionais, através dos quais a publi-

cação promove a interação com o leitor, visando à fidelização e o aumento da circulação. 

De um ponto de vista institucional, a identidade da revista poderia ser vinculada, então, à 

perspectiva “profissional” evidenciada por Tavares (2013), ancorada pela imagem de seus 

editores, jornalistas e colaboradores –, hipervalorizada no âmbito do jornalismo de moda, 

tendo em vista a influência de seus profissionais no funcionamento do sistema (da moda).  

A terceira dimensão proposta por Storch (2012), publicitária, refere-se “às 

formulações que compreendem a revista como parte de uma estrutura organizacional mais 

ampla, indicando a demarcação de segmentos de mercado propostos a certos perfis de 
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leitores” (STORCH, 2012, p.101). Nesse contexto, a “localização dos registros do leitor 

imaginado exige que o pesquisador compreenda os nichos de mercado em que certa 

publicação se situa”, sendo que a “publicidade pode nos fornecer índices importantes desse 

processo de posicionamento” (STORCH, 2012, p.115). Assim, tal dimensão constitui-se a 

partir de dois indicadores: (i) o tipo de produto anunciado, vinculado aos bens de consumo 

e ao comportamento, expressos por diversos produtos, serviços e marcas; (ii) e os índices 

verbais e não verbais do perfil do consumidor, observados na análise das campanhas veicu-

ladas. Tais indicadores evidenciam, ainda, o estreito vínculo das revistas com a publicidade, 

sobretudo nos títulos de moda, em função da semelhança entre seus conteúdos (editorial e 

publicitário) – ponto passível de crítica, como sugerem Buitoni (1986) e Schmitz (2010). 

  

Identidade visual e projeto gráfico 

A partir de um viés relacionado à visualidade dos objetos, a identidade (visual), em 

um sentido mais estreito, estaria vinculada ao universo das marcas, sendo responsável por 

sua materialização e aparência, através da adoção de diversos elementos. Por conseguinte, 

vincula-se a certas operações, estratégias e elementos gráficos relacionados à construção de 

marcas e identidades corporativas – objetos pertinentes a áreas como marketing, branding, 

comunicação visual e design gráfico. Strunck (2012), Peón (2009) e Wheeler (2008) 

reforçam de certa forma tal proposição, sendo que, para esta última autora, a identidade 

visual refere-se à “expressão visual e verbal de uma marca”, dando a esta “apoio, expressão, 

comunicação”, ao sintetizá-la e ao facilitar a sua visualização (WHEELER, 2008, p.14). 

Sob essa perspectiva, a identidade visual pode ser pensada a partir de diferentes 

elementos, primários, secundários e acessórios. No que concerne aos seus elementos 

primários, Peón (2009) define a identidade visual a partir de seu logotipo e de seu símbolo – 

elementos que conformam sua assinatura visual (STRUNCK, 2012). O logotipo se refere à 

forma particular através da qual um nome é registrado, que pode ser acompanhada de um 

decodificador, expressão-chave que representa o campo de atuação, a origem ou posiciona-

mento da organização, empresa ou instituição. Formado por famílias tipográficas existentes, 

modificadas ou desenhadas, o logotipo, quando usado isoladamente, constitui marcas 

nominativas, formadas apenas por letras e números, como se observa nas revistas Vogue, 

Elle, CR Fashion Book e Visionaire, por exemplo. O símbolo, por sua vez, é definido como 

“um sinal gráfico que substitui o registro do nome da instituição”, caracterizado pela 

capacidade de síntese e de representação de uma ideia e/ou conceito (PEÓN, 2009, p.22), e 
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classificado como tipográfico, abstrato ou figurativo. Já os elementos secundários da 

identidade visual são caracterizados pelas cores e pelo alfabeto institucional/padrão, que 

favorecem o seu reconhecimento. Seus elementos acessórios são constituídos pelo uso 

(facultativo) de grafismos, mascotes ou outros elementos (PEÓN, 2009). 

Desta forma, a identidade visual pode ser compreendida a partir da manipulação e 

adoção desses diferentes elementos, com vistas à singularização e expressão visual de uma 

marca, embora seu uso também esteja associado à produção de outros objetos (em selos 

comemorativos, embalagens ou campanhas publicitárias, por exemplo). Por conseguinte, 

observa-se a necessária revisão e ampliação do conceito, em relação ao seu escopo e aos 

seus objetos, já que, em sua essência, a “identidade visual é um componente de singulariza- 

ção visual” (PEÓN, 2009, p.10); pode ser entendida como aquilo que representa e 

“singulariza visualmente um dado objeto, [...] diferenciando-o dos demais por seus 

elementos visuais”, além de “gerar o reconhecimento e a pregnância necessários para sua 

consolidação” (PEÓN, 2009, p.10-11). Como afirma Strunck (2012, p.57) as identidades 

visuais “devem informar, substancialmente, à primeira vista. Estabelecer com quem os vê 

um nível ideal de comunicação”. 

Para Strunck (2012, p.14), a identidade visual é definida como um “conjunto de 

elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um nome, ideia, produto 

ou serviço”. O autor, inclusive, evidencia o uso da tipografia no projeto gráfico dos jornais, 

enquanto elemento distintivo:  

[...] cada um deles [jornais] tem uma tipologia que, associada à paginação, 

determina sua personalidade. Para o leitor habitual do jornal, apenas isso é 

suficiente para identifica-lo em meio a outros. Não são necessários logoti- 

pos ou símbolos. Basta abrir o jornal, em qualquer página, que sua tipolo-

gia explicita imediatamente sua identidade (STRUNCK, 2012, p.109). 

 

Tais definições permitem pensar o objeto próprio a esta identidade visual de modo 

mais abrangente, não restrito e vinculado somente à constituição das marcas e assinaturas 

visuais. Em um sentido mais amplo do termo, o escopo e o universo de ação de uma deter-

minada identidade visual seriam constituídos por quaisquer elementos ou objetos que 

representam uma ideia, conceito, produto ou serviço, sendo identificáveis e visíveis em seu 

conjunto ou em particular; seriam caracterizados, em sua conformação e composição, por 

princípios de harmonia, coerência, repetição e unidade, por um conjunto “de características 

formais ou cromáticas” e pela “utilização de métodos de produção específicos” – atributos 

que, conforme sugere Bonsiepe (2011, p.77), materializam a identidade do design.  
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Deste modo, a revista, enquanto um produto vinculado ao design gráfico em sua 

dimensão editorial, pode ser “singularizada” ou “identificada visualmente” tanto a partir de 

sua marca e/ou título (normalmente manifestado somente por seu logotipo), como também 

pelos diferentes elementos visuais que, usados reiterada e harmoniosamente em suas 

páginas, constituem seu projeto gráfico (GRUSZYNSKI, CALZA, 2013). Assim, 

reconhece-se aqui a importância de se pensar a identidade associada à visualidade em um 

sentido amplo, vinculada ao projeto gráfico da publicação – tendo-se em vista que a identi-

dade, em suas três dimensões (editorial, institucional e publicitária), manifestar-se-ia na 

maneira de ser e de parecer do periódico (ALI, 2009; SCALZO, 2004; TAVARES, 2013).  

Por conseguinte, ao configurar a materialidade e a visualidade do periódico, através 

de uma série de elementos intrínsecos ao design editorial e ao jornalismo visual, o projeto 

gráfico transparece e personaliza a identidade visual das revistas. Seus elementos a 

constroem e a mantêm, e possibilitam também que a revista tenha um impacto visual junto 

às demais mídias. Em nível macro, os elementos do projeto gráfico correspondem ao seu 

formato e espaço gráfico, de modo que a diagramação (e/ou grid) oriente a organização dos 

dados na página; e, em nível micro, observam-se no projeto gráfico detalhes relativos à 

aplicação da tipografia, das cores, das imagens (fotográficas/pictóricas), além de outros 

recursos. Ademais, ressalta-se que sua construção é balizada por uma série de parâmetros, 

relativos aos campos do jornalismo e do design, envolvendo processos de edição, produção 

e recepção, associados aos valores-notícia da publicação (GRUSZYNSKI; CALZA, 2013). 

 

Elementos de identidade visual no projeto gráfico das revistas de moda 

Na tentativa de se definir a revista e sua identidade visual, são apropriadas aqui as 

dimensões propostas por Storch (2012). Contudo, se na perspectiva da autora a visualidade 

é evidenciada a partir da dimensão editorial, aqui a visualidade se configura como a matriz 

principal da observação, tendo em vista a centralidade do projeto gráfico na configuração 

dos periódicos. Por conseguinte, ao considerar-se que as dimensões editorial, institucional e 

publicitária propostas por Storch (2012) podem caracterizar a identidade das revistas – para 

além de permitir a identificação do leitor –, mapeá-las e identificá-las em seu projeto 

gráfico, sob o viés da visualidade, possibilita o entendimento daquilo que poderia ser 

considerado sua identidade “visual”, dando condições para se (re)problematizar o conceito. 

Assim, propõe-se aqui a construção de uma matriz em três eixos (editorial, 

institucional e publicitário) para a observação da identidade visual das revistas de moda, a 
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partir da análise dos elementos constituintes do seu projeto gráfico, materializados em 

diferentes páginas e seções (exemplares) das publicações. Considera-se, nesse processo, 

especificidades inerentes ao universo das revistas de moda. Além disso, ressalta-se que a 

observação proposta fundamenta-se na pesquisa teórica realizada e é constituída pela 

análise estrutural das publicações, relativa à observação de seus componentes estruturais e 

materiais (enfatizada nas dimensões editorial e publicitária); e pela análise formal, centrada 

na observação dos elementos gráfico-visuais que conformam o conteúdo dos títulos 

mobilizados: Elle Brasil, ffw>>mag! e Manequim, revistas impressas de moda feminina, 

brasileiras, selecionadas por sua ampla circulação e relevância no segmento/mercado.  

 

Identidade visual sob o viés editorial 

A partir de um viés editorial, a identidade visual conforma-se em diferentes páginas 

das revistas, que evidenciam o conteúdo jornalístico publicado: nas capas e nas seções do 

miolo, integradas visualmente a partir do uso coeso e repetitivo dos elementos do projeto 

gráfico. Sob o ponto de vista estrutural/material, observa-se que as (i) capas das revistas de 

moda geralmente são produzidas em papel couche brilho, 170 g/m² (à exceção de ffw>> 

mag!, produzida em reciclato), com dimensões de 20,8 x 27,4cm (formato fechado), apre-

sentando certa similaridade; contudo, as revistas se diferenciam por sua encadernação, 

colada, com lombada quadrada (em Elle Brasil) ou grampeada (em Manequim). Já o miolo 

das publicações, caracterizado pelo extenso número de páginas e composto, em sua maioria, 

por editoriais de moda e anúncios, geralmente é impresso em papel couche brilho, 90 g/m² 

(à exceção de ffw>>mag!), podendo sofrer alterações, conforme o interesse de anunciantes.  

No que diz respeito à análise formal do conteúdo das publicações de moda, são 

evidenciados aqui alguns elementos, tais como: (i) capa (primeira capa e lombada); (ii) 

editorial e (iii) sumário; além de matérias jornalísticas específicas ao segmento, conforme a 

tipologia proposta por Joffily (1991): (iv) matéria de tendências, (v) serviço e (vi) comporta-

mento. Dentre os recursos gráficos utilizados na composição de tais páginas, evidencia-se 

aqui o uso reiterado do nome da publicação, mínimo e dominante, como sugere Mouillaud 

(2002): mínimo porque representa o produto jornalístico, seu conceito, valores e 

concepções; dominante, pois perpassa todos os conteúdos, não podendo ser considerado 

isolado e autônomo. Inserido na publicação de dois modos distintos, o logotipo de Elle 

Brasil ilustra o argumento: em sua forma “original”, expressa pela família tipográfica 

moderna, o logotipo é enquadrado em diferentes contextos espaciais, leia-se capa, sumário e 
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“capas internas” das seções e editorias (Elle Brasil, Figura 1), criando uma unidade entre as 

páginas editoriais/jornalísticas da publicação, além de determinar as demais fontes tipográ-

ficas selecionadas pela revista, em seu padrão tipográfico, que também oscilam em relação 

ao contraste entre traços grossos e finos; em uma versão secundária, o nome da revista é 

expresso por uma fonte não serifada, geométrica, bold, que se vincula às chamadas de capa, 

aos fólios e aos títulos das seções internas (na forma de título corrente), e se relaciona com 

as demais informações da edição presentes na lombada (Elle Brasil, Figura 1).  

Já as imagens, produzidas por stylists a serviço de editoras e, condicionadas pelas 

lentes de diferentes fotógrafos, oscilam entre a apresentação de produtos isoladamente, à 

construção dos ensaios fotográficos, cujo universo referencial vincula-se a certos temas, 

tendências e conceitos. Nas capas (exterior ou das seções de Elle Brasil, Figura 1), as 

fotografias cumprem importante função, ao impactar o leitor, evidenciando, em parte, o 

conteúdo publicado. Situam-se em diferentes planos, ao relacionarem-se com os textos (à 

frente ou ao fundo), oscilando entre o close-up e o plano americano (no enquadramento dos 

produtos e modelos). Sua produção (conceitual e plástica) determina a composição dos 

textos (suas cores, corpos e alinhamentos); já sua inserção na mancha pode ser orientada 

por um grid (no sumário, em três colunas, a exemplo), ou influenciar a constituição do lay-

out e a posição dos elementos (em termos de contraste e leitura, como observado na capa).  

 

     

 

Figura 1 - Capa, sumário, capas (seções), editorial, lombada. Fonte: Elle Brasil (mar. 2013). Acervo do autor. 

 

Nas revistas de moda, as fotografias também evidenciam a constante estetização dos 

sujeitos e produtos, – sobretudo quando vinculadas às matérias de tendência ou editoriais de 

moda
4
, que fazem referência às “[...] peças, comprimentos, materiais e cores que estão ou 

estarão na moda” (JOFFILY, 1991, p.95-96). Tais matérias caracterizam-se pela pequena 

quantidade de textos e legendas, em contraponto às fotografias, constituídas por diversos 

                                                 
4 Conforme sugere Aspers (apud MOERAN, 2006), 50 páginas das revistas de moda, em média, são compostas por 

fotografias relativas aos desfiles, à produção de estilistas, às modelos, maquiadores e cabeleireiros reconhecidos. As 

revistas geralmente são compostas por 6 ensaios fotográficos, com uma extensão que oscilaria entre 4 e 18 páginas.  
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elementos, tais como: locação, cenário, cor, iluminação, casting (modelos, atrizes ou 

celebridades), cabelo e maquiagem, styling (edição dos produtos na construção dos looks), 

articulados a um determinado conceito, tendência e tema (FRANGE, 2012). Seu tratamento 

pode, ainda, oscilar entre ou assumir uma abordagem “conceitual”, vinculada a uma “moda 

conceitual”, “da vedere” (VOLONTÉ, 2008), relacionada à reflexão, ao prazer estético e à 

cultura visual (Splash!, Elle Brasil, Figura 2); ou uma abordagem “comercial”, vinculada ao 

corpo e ao vestir, “da indossare” (VOLONTÉ, 2008). Ressalta-se, ainda, que as tendências 

e lançamentos constituem-se como tema de outras matérias jornalísticas, também 

fotográficas, cuja ênfase está na cobertura dos desfiles, caracterizadas visualmente pela 

simetria e verticalidade dos elementos, dispostos em coluna (Elle Brasil, Figura 2).  

  

  

Figura 2 - Editorial de moda e Elle Fashion Desfiles Internacionais Milão. Fonte: Elle Brasil (abr. 2013). 

Acervo do autor. 

As matérias de serviço, por sua vez, auxiliam os leitores na adoção das tendências, de 

forma didática e objetiva (JOFFILY, 1991); fazem referência ao seu universo, em função da 

necessária adequação das roupas ao seu estilo, ao seu corpo ou ao seu orçamento. Tais 

matérias geralmente são compostas apenas por fotografias de produtos, sem a presença de 

modelos, conhecidas como stills de moda: nesses casos, o produto pode ser inserido na 

página isoladamente, orientando sua composição (Elle Acessórios, Figura 3); ou (os 

produtos) podem ser inseridos de modo combinado, na sugestão dos looks, dispostos em um 

layout ordenado por colunas que orientam a disposição vertical das imagens e textos 

(Guarda-roupa inteligente, Manequim, Figura 3). Ademais, tais matérias podem ser 

compostas por produtos acompanhados pela imagem de modelos, atrizes e celebridades 

(referências), ou por desenhos artísticos de moda (croquis), que ilustram determinados 

estilos, adequados ao perfil dos leitores (Estilo em Preto & Branco, Manequim, Figura 3)
5
.  

                                                 
5 Observa-se, ainda, a produção (cada vez mais incomum) de matérias jornalísticas cujo objetivo é orientar o leitor através 

da realização da crítica dos looks vestidos por sujeitos nas ruas, a partir da observação de suas fotografias, “flagras” 

cotidianos que omitem seus rostos (seção “Certo e Errado”, revista Manequim, a exemplo). 
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Figura 3 - Matérias de serviço. Fonte: Elle Brasil (abr. 2013), Manequim (mar. 2013). Acervo do autor. 

 

Já as matérias de comportamento inserem “a moda na atualidade, nas correntes 

sociais e culturais, relacionadas à sua história, seus criadores, sua preocupação estética” 

(JOFFILY, 1991, p.96-97). Seu conteúdo dá ênfase a diversas temáticas, contrapondo 

imagens e textos, que geralmente prevalecem na composição. A tipografia dos títulos 

acompanha o logotipo da publicação; já os textos, distribuídos em colunas, atribuem certa 

consistência e variedade rítmica à narrativa visual. As ilustrações, manipulações das foto-

grafias produzidas nos editoriais ou na cobertura dos desfiles, são conjugadas a grafismos, 

que acompanham a simetria das páginas e da composição visual (Elle Brasil, Figura 4).  

 

      

Figura 4 - Matérias de Comportamento. Fonte: Elle Brasil (fev./abr. 2013). Acervo do autor. 

 

Identidade visual sob o viés institucional 

No que concerne à dimensão institucional das revistas de moda, dá-se ênfase àquelas 

páginas das publicações nas quais prevalece um discurso de auto-representação e 

autorreferencialidade, seja através das imagens ou dos textos, elementos que caracterizam o 

conteúdo da análise formal. Dentre os recursos utilizados pelas revistas, faz-se breve 

menção aqui ao (i) nome das publicações, enunciado primeiro que dá credibilidade ao 

conjunto de informações veiculadas (MOUILLAUD, 2002), publicado reiteradamente nas 

capas, lombadas e miolos, conforme já observado; além disso, observa-se o uso frequente 

da fotografia em páginas relacionadas à produção das revistas/edições.  

Os profissionais envolvidos na construção das publicações geralmente são evidencia-

dos em diferentes seções, – legitimando sua produção e as instituições responsáveis pelas 
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revistas: (ii) nas páginas de expediente; (iii) nos editoriais (Elle Carta da Editora, Figura 5, 

a exemplo) caracterizados, geralmente, pela imagem fotográfica da editora (em primeiro 

plano ou close up); por sua assinatura, expressa em fonte manuscrita, autoral; e pela 

reprodução de páginas relativas ao conteúdo editorial das publicações (stills ou editoriais de 

moda), arranjados no grid em colunas, que orienta a posição dos textos; (iv) em seções 

como Elle Colaboradores (Figura 5), constituídas por fotografias dos profissionais 

(jornalistas, colunistas, fotógrafos, modelos, stylists), em plano médio, primeiro plano ou 

close up, dispostas na página conforme o grid em colunas; (v) além de seções como Elle 

Online (Figura 5), que apresentam imagens fotográficas relativas ao conteúdo publicado no 

site da publicação, ao passo que evidenciam os bastidores da produção da referida edição, 

fazendo também referência ao seu conteúdo/dimensão editorial.  

 

         

 Figura 5 - Elle: Carta da editora / Colaboradores / Online. Fonte: Elle Brasil (jun. 2013). Acervo do autor. 

 

Ainda no que concerne à imagem de si, observa-se a constante (vi) reprodução das 

capas das edições, seja no seu sumário, em detalhe, acompanhadas dos créditos das produ-

ções (identificação da modelo, produtos, styling etc) (Elle Brasil, Figura 6); seja (vii) nos 

anúncios publicitários dos próprios títulos, veiculados em seus miolos ou em outras publica-

ções da editora, com o objetivo de fomentar sua leitura em outras plataformas. Além disso, 

nas páginas das revistas de moda, observa-se a veiculação de (viii) anúncios que também 

levam suas marcas, associadas aos seus diversos produtos – suplementos, guias ou eventos, 

tais como Vogue Fashion Night Out ou Elle Summer Preview (Figura 6), por exemplo.  

 

     

Figura 6 - Capa, sumário, Elle Online, Anúncio “Elle”. Fonte: Elle Brasil (mar. 2013). Acervo do autor. 
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Tais estratégias autorreferenciais materializam o caráter institucional das publicações, 

mas também seus perfis editorial e publicitário, – evidenciando a interseção entre as 

dimensões, aqui analisadas sistemática e separadamente.  

 

Identidade visual sob o viés publicitário  

De um ponto de vista publicitário, a identidade visual das revistas de moda materia-

liza-se nas (i) páginas relacionadas às campanhas publicitárias, cujo conteúdo geralmente 

vincula-se ao universo feminino (roupas, sapatos, acessórios, além de serviços direciona- 

dos ao leitor). Materializa-se, ainda, através de (ii) ações promocionais promovidas pelas 

revistas, em parceria com anunciantes ou estilistas – ações de sampling, distribuição e expe-

rimentação de brindes e produtos, que reconfiguram sua materialidade: ffw>>mag!, a 

exemplo, ao “encartar” em seu miolo o produto anunciado (meia Trifil, Figura 7), tem seu 

volume expandido; já a revista Elle Brasil (Figura 7), ao presentear o leitor com um lenço 

assinado por Lenny Niemeyer, acompanhado de um suplemento dedicado à estilista, é 

vendida em uma embalagem (tipo saco), que afeta a leitura de sua capa, em segundo plano.   

 

       

Figura 7 - Ação promocional/samplings. Fonte: ffw>>mag! (nov.2013), Elle Brasil (nov. 2012). Acervo do 

autor. Imagens disponíveis em: <http://marggah.blogspot.com.br/>. Acesso 18 jul. 2014. 
 

Contudo, observa-se que a identidade visual das revistas de moda, em sua dimensão 

publicitária, também é manifestada pelo seu (iii) conteúdo jornalístico: os textos/legendas 

das matérias de serviço, tendência e dos guias geralmente apresentam informações relativas 

às marcas e aos preços dos produtos usados na produção de suas fotografias; ademais, a 

composição visual dos editoriais de moda pode acompanhar a linguagem dos anúncios (e 

vice-versa), em diferentes níveis e em função de diversos fatores: do uso de fotografias em 

primeiro plano, e de textos com verbos no imperativo, que remeteriam “ao tom persuasivo” 

dos anúncios; além da “adoção de uma linguagem de sedução que substitui a objetividade 

informativa”, como afirma Schmitz (2010, p.8). A semelhança entre os conteúdos (editorial 

e publicitário) é evidenciada pela 33ª edição de ffw>>mag! (Figura 8), cujas ilustrações de 
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moda produzidas por Tomek Sadurski estampam sua capa e matéria central, mas também o 

anúncio da marca Trifil, veiculado na segunda capa/página desdobrável da revista, contendo 

os mesmos traços, formas e cores da ilustração principal. A publicidade, aqui, “acaba sendo 

lida como informação”, em função de sua adequação (excessiva) ao veículo (SCALZO, 

2004, p.83). 

 

    

Figura 8 - Ilustrações de Tomek Sadurski para ffw>>mag! (nov.2013). Fonte: Acervo do autor. 

 

Considerações gerais 

Mais do que determinar o perfil de uma determinada publicação, procurou-se, aqui, 

elaborar categoriais de análise para a compreensão da identidade visual das revistas do 

segmento de moda, mobilizando-se, para tanto, páginas exemplares de alguns títulos em 

circulação no mercado. Os elementos gráficos evidenciados pelas capas, sumários, seções e 

matérias jornalísticas são analisados en passant, tendo em vista as limitações do texto (em 

termos de extensão, por exemplo). Além disso, ressalta-se que as análises realizadas tem 

como foco a marca/nome dos periódicos, mas também os demais elementos constituintes de 

seu projeto gráfico, vinculados ao conteúdo e à identidade visual das publicações, em suas 

três dimensões: editorial, publicitária e institucional.  

Reconhece-se, ainda, que as definições relativas ao conceito de identidade debatidas 

ao longo do texto apontam para diferentes perspectivas e/ou vieses passíveis de serem 

adotados, evidenciando a própria interdisciplinaridade do objeto “revista”. Contudo, em seu 

conjunto e, em função de sua multiplicidade de enfoques e desdobramentos, também 

evidenciam certo risco de dispersão no tratamento dado ao conceito, além da complexidade 

do tema aqui posto em debate. Nesse sentido, observa-se que as categorias propostas por 

Storch (2012) vinculam-se aos eixos teóricos debatidos no texto, associando-se à identidade 

visual em sua multiplicidade de elementos, ao passo que também permitem a compreensão 

do meio “revista”, aqui associado ao segmento da moda. 
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