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RESUMO 

 

A moda sempre foi parte fundamental da vida humana, mas com o passar do tempo 
se tornou algo cultural. Atualmente, a forma utilizada para se vestir diz muito sobre si 
e é utilizada também como forma de expressão. Durante a Segunda Guerra Mundial 
algumas alterações ocorreram, como por exemplo a substituição de tecidos que 
estavam em falta e a modelagem que tomou formas mais retas e militarizadas, 
passando uma ideia de seriedade às roupas. Itens habituais do vestuário, 
principalmente feminino, foram retirados do mercado, como ocorreu com as meias-
calças devido à escassez do nylon e da seda. Diversas maisons francesas fecharam 
suas portas, outras cresceram ainda mais com a oportunidade de mostrar seus 
trabalhos. Foi exatamente o que aconteceu com Coco Chanel e seu Tailleur, 
vestimenta popularizada durante a segunda guerra, mas que ainda hoje é ícone de 
elegância e feminilidade. No período pós-guerra as mulheres, devido ao desejo por 
novidade aderiram o New Look, modelo proposto por Dior, que voltava a moda 
feminina abandonada no início do século. Com o crescimento da mídia por todo o 
mundo e a popularização da televisão a moda, assim como as demais 
manifestações artísticas, ganhou as telas e se expandiu. A influência dos cinemas 
americano e francês conquistaram o Brasil e desde então são ícones em seus 
segmentos. Os filmes foram adaptados às telenovelas que abriram uma 
oportunidade muito rentável ao ramo publicitário explorando as celebridades para 
incentivar o consumismo. A ideia foi muito bem aceita e é utilizada até os dias atuais 
com o simples objetivo de aumentar a rentabilidade, e claro, o Brasil recebe muito 
bem as manifestações culturais importadas destes países. 
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INTRODUÇÃO 

Assim como os demais meios de comunicação a televisão ganhou seu 

espaço e abriu as portas para diferentes formas artísticas como é o caso do cinema. 

Atualmente, os grandes produtores da indústria do cinema, são também referência 

no mercado universal da moda, são estes a França e os Estados Unidos da 

América.  

Os mais requisitados estilistas são franceses e iniciaram seus trabalhos de 

maneira simples e manual, o que os tornou um grande sucesso e lhes garantiu um 

legado de glamour e riquezas, como o de Coco Chanel. Já os Estados Unidos 

dissemina cultura e costumes por todo o mundo. 

Durante a segunda guerra mundial, a indústria da moda francesa se viu em 

dificuldade, dezenas de maisons fecharam as portas, algumas para reabrir em 

outros países, outras em definitivo. A Alemanha tentou importar o estilo francês de 

produzir alta costura, tentativa essa frustrada que comprovou a força da França 

neste segmento.  

O Brasil é um país culturalmente híbrido, desde sua indústria até os meios 

de comunicação usados aqui são importados. A moda produzida na França e os 

filmes Americanos encontraram uma brecha no mercado brasileiro e dominam esses 

nichos do país. As novelas brasileiras são o grande sucesso do ramo televisivo no 

país, garantindo alta lucratividade e ditando tendências de comportamento e de 

moda através do marketing e publicidade das celebridades, que apresentam junto 

com seu personagem, os produtos que serão a febre da vez. 
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1 O SURGIMENTO DA COMUNICAÇÃO DE MASSA 

 

A data de 7 de setembro de 1922 é um marco na história do Brasil, no 

feriado de Independência ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil, foi 

durante a inauguração da Exposição do Centenário da Independência na Esplanada 

do Castelo. O público ouviu o pronunciamento do então Presidente da 

República, Epitácio Pessoa e a ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes, transmitida 

diretamente do Teatro Municipal. A ópera ainda é utilizada como tema de abertura 

do programa A Voz do Brasil. Os anos dourados do rádio no Brasil foram marcados 

pelo auge desse meio de comunicação nos anos 40 e 50, até a chegada 

da televisão o rádio era o veículo de comunicação de massa com maior alcance. A 

indústria radiofônica se viu ameaçada pelo avanço tecnológico e o surgimento dos 

primeiros aparelhos de televisão, com este advento, diferentes culturas puderam 

interagir e trocar experiências. Os primeiros aparelhos chegaram ao Brasil pelas 

mãos de Assis Chateubriand, que investiu na compra dos aparelhos para que 

pudessem iniciar as transmissões.  

A rede Tupi, criada em 1950, foi a primeira emissora de televisão do Brasil e 
reinou absoluta ao longo de muitos anos. Para fazer sua ideia decolar, 
Chateaubriand trouxe dos EUA 200 aparelhos de TV e os espalhou pela 
cidade, onde quem passava pela rua era “hipnotizado” pelas imagens e 
sons do mais novo invento. (STREICHER, 2013, p.21). 
 

Os sucessos de audiência consagrados do rádio foram tentar firmar carreira 

na televisão, como é o caso de Silvio Santos. 

 

1.1 Segunda Guerra Mundial 

 

Para compreendermos a evolução da moda na década de 50 é necessário 

voltar para o ano de 1939, período em que a França e Inglaterra declararam guerra 

à Alemanha, que já havia invadido a Áustria, a Polônia e Tchecoslováquia. 

                                        A Segunda Guerra, como se sabe, começou “oficialmente” a 1º de setembro 
de 1939, com a invasão da Polônia ocidental pela Alemanha nazista, que 
derrotou não tão rapidamente quanto inicialmente pensado (pelos líderes 
alemães) a resistência militar polonesa: “Foi a primeira demonstração 
prática do novo estilo de guerra conhecido como Blitzkrieg. As forças 
armadas alemãs misturaram os ensinamentos táticos da Primeira Guerra 
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Mundial com as novas tecnologias em veículos blindados, aviões de 
combate e comunicações por rádio para criar uma nova forma de guerra 
inter-armas. A ponta de lança da ofensiva alemã foram as divisões 
blindadas (Panzer) cuja potência de fogo e de surpresa foram 
incrementadas pela ação dos bombardeiros Stuka. O exécito polonês de 
1939 não era tão atrasado como frequentemente se afirma; sua obstinada 
resistência deu aos alemães mais de uma surpresa, como na contraofensiva 
de Bzura. O exército alemão não tinha ainda aperfeiçoado suas novas 
táticas; suas baixas foram relativamente altas para uma campanha tão 
curta. Isto forneceu à Wehrmacht uma série de lições cruciais. Manifestou 
as carências da doutrina e do treinamento alemão, e permitiu à Wehrmacht 
aprontar a Blitzkrieg antes de seu maior desafio: a invasão da França em 
1940. (ZALOGA, 2007, p.06). 

 

De 1939 a 1942, a estratégia de ataques rápidos do exército nazista 

conquistou expressivas vitórias, dominando países como Bélgica e Holanda. O ano 

de 1941 marcou a entrada dos Estados Unidos no conflito, após o ataque das tropas 

japonesas à base militar norte-americana de Pearl Harbor, (ataque este que rendeu 

um longa-metragem lançado em 2001 para a comemoração do Memorial Day, 

feriado em memória dos guerrilheiros mortos em campo de batalha. O longa teve 

duas indicações ao Globo de Ouro, três indicações ao MTV Movie Awards e quatro 

indicações ao Oscar). A Segunda Guerra mundial foi a única solução possível para a 

crise econômica, e se tornou uma peça essencial para o funcionamento da 

economia capitalista mundial. 

 

1.2 A guerra e a moda 

 

Uma vantagem da guerra, se é que é possível haver vantagens em meio a 

tamanha destruição, é o avanço tecnológico, que atingiu inclusive a indústria têxtil. 

Devido à escassez de tecidos como o nylon e a seda foi necessário desenvolver 

outros materiais para desenvolver roupas, calçados, paraquedas, etc. As mulheres 

começaram a utilizar materiais como a viscose, o raiom e as fibras sintéticas, 

materiais estes que continuaram sendo muito importantes, décadas depois para as 

consumidoras que queriam estar na moda, mas não tinham recursos para isso.  

A falta do nylon e da seda fez com que as meias finas desaparecessem do 

mercado na década de 40, sem opção as mulheres começaram a utilizar meias 

soquetes e até andar com as pernas à mostra. Neste período da história surgiu uma 
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mania que fez a cabeça das mulheres, era uma pintura característica que imitava a 

costura das meias finas, uma maneira moderna de “enfeitar” as pernas e superar a 

falta de tecido apropriado. Para criar um tecido parecido com a seda, foram 

utilizados os cetins, jérseis, crepes, sarja marroquina, musselina e veludos foscos, 

brilhantes ou até com bordados. Tudo isto mesmo com muita dificuldade de 

abastecimento para as maisons3, foi a partir de 1941 que a moda se apega com 

maior intensidade aos materiais alternativos. 

Os anos 30 marcaram a moda por voltar a cinturar o corpo feminino 

(característica esta que havia sido perdida no início do século). Mas foi no final da 

década que houve a maior das mudanças, as roupas femininas agora possuíam um 

corte antes restrito às roupas militares, e as saias tinham uma fenda para facilitar a 

locomoção, em vista que o veículo mais usado pelas mulheres era a bicicleta. Esta 

vestimenta, que mais tarde ficaria conhecido como Tailleur4 se tornou a marca 

assinada da estilista Coco Chanel e é usada até os dias atuais por mulheres de 

atitude que querem passar uma imagem séria sem deixar de lado a feminilidade. 

 
“A mulher dessa época devia ser magra, bronzeada e esportiva, o modelo 
de beleza da atriz Greta Garbo. Seu visual sofisticado, com sobrancelhas e 
pálpebras marcadas com lápis e pó de arroz bem claro, foi também muito 
imitado pelas mulheres. Aliás, o cinema foi o grande referencial de 
disseminação dos novos costumes. Hollywood, através de suas estrelas, 
como Katharine Hepburn e Marlene Dietrich.” (CALADO, 2006, pg.23). 

 

A escassez de tecido e os novos modelos obrigaram muitos estilistas a 

fecharem suas maisons e se mudarem da França. Após a invasão dos alemães 

houve uma tentativa de destruir o que restava da indústria têxtil francesa, levando-as 

para Berlim e Viena, mas os planos não deram certo. Segundo Dominique Veillon, 

durante todo o período da guerra apenas 92 ateliês continuaram abertos em toda 

Paris, e apesar das regras de racionamento impostas pelo governo, que também 

limitavam a quantidade de tecidos que se podia comprar e utilizar na fabricação das 

roupas, a moda sobreviveu à guerra. 

                                                 
3 Maison é um substantivo feminino do idioma francês, que em português significa casa, residência ou lar. Esta 

palavra deriva do termo em latim mansio, mas neste contexto está introduzida como loja ou comércio de luxo. 

Boutique. 
4 Vestuário de costume feminino composto de saia e casaco, geralmente do mesmo tecido, frequentemente 

ajustado na cintura, criação da estilista francesa Gabrielle Coco Chanel. 
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Durante a guerra, a alta-costura ficou restrita às mulheres dos comandantes 

alemães, dos embaixadores e aquelas que podiam frequentar os salões das grandes 

maisons. As mulheres passaram a ter cabelos mais longos devido a dificuldade de 

frequentar salões, foi então, por necessidade que elas passaram a utilizar grampos 

para prender as longas madeixas, foi neste período também que surgiu uma grande 

variedade de chapéus e adereços para cabeça. Como as roupas ainda eram neutras 

e possuíam um corte mais masculino os adereços caíram no gosto das mulheres 

que queriam parecer mais femininas. 

Sem dúvida, o isolamento de Paris fez com que os americanos se 
sentissem mais livres para inventar sua própria moda. Nesse contexto, 
foram criados os conjuntos, cujas peças podiam ser combinadas entre si, 
permitindo que as mulheres pudessem misturar as peças e criar novos 
modelos. A partir daí, um grupo de mulheres lançou os fundamentos do 
sportwear americano. Com isso, o ready-to-wear, depois chamado de prêt-
à-porter pelos franceses, que até então havia sido uma espécie de estepe 
para tempos difíceis, se transformou numa forma prática, moderna e 
elegante de se vestir. (EMBACHER, 1999, p.125). 

 

1.3 A Moda Pós-Guerra 

 

Em 1944, Paris estava livre, e no período pós-guerra, o curso natural, não 

apenas da moda mas de toda a indústria seria buscar a simplicidade e a praticidade, 

características dos modelos que foram lançados pela Chanel anteriormente, porém o 

francês Christian Dior se consagrou em sua primeira coleção que surpreendeu a 

todos com seu modelo conhecido como New Look5. Saias rodadas e compridas, a 

cintura extremamente marcada, ombros e seios naturais, luvas e sapatos de saltos 

altos são até hoje um ícone de elegância e marcaram toda a década de 50. Uma 

marca de sua criação é que a saia em modelo midi6 deveria ter sempre exatos 40 

centímetros de distância do chão, o que exigia a confecção de modelos feitos sobre 

medida. 

A coleção de Dior o consagrou em todo o mundo, até nas cópias de seu 

New Look ele era lembrado, essa não seria a última vez que suas criações se 

                                                 
5 O New Look foi uma criação de Christian Dior, no período pós-guerra. A feminilidade da criação foi abraçada 

pelas francesas que estavam cansadas das roupas retas e masculinizadas. 
6 Medida usada para designar o comprimento de saias ou vestidos que ficam abaixo dos joelhos e acima do 

tornozelo. As roupas em medida midi são conhecidas pela elegância. 
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tornariam febre. Um exemplo recente disso foi a criação das Pérolas Assimétricas7 

de Dior, que se tornou febre no mundo todo, até entra as mulheres que não são 

ligadas à moda. 

No ano de 1954, Gabrielle Coco Chanel voltava da Suíça e retomava seus 

trabalhos com a moda, que havia deixado para trás em 1939 com o início da guerra. 

A sua nova coleção não agradou os franceses mas foi sucesso de venda na América 

do Norte. Os norte-americanos até hoje estão entre os maiores consumidores da 

marca, possuindo 101 lojas espalhadas pelo país, perdendo apenas países como a 

Inglaterra com 121 lojas, e claro, a França com 271, enquanto no Brasil existem 

apenas 14, segundo o site da própria grife.  

 

1.4 A moda das telas 

 

No ano de 1955, as revistas Elle e Vogue destinaram as suas páginas à 

coleção prêt-à-porter, uma moda que até então era restrita para a maioria das 

pessoas. Alguns itens se tornaram símbolos do que havia de mais chique na época, 

como o lenço de seda Hermès, que Audrey Hepburn usava, o perfume Chanel Nº 5, 

que era o preferido de Marilyn Monroe, (“Apenas duas gotas de Chanel Nº 5”, foi o 

que disse Marilyn a um jornalista quando questionada sobre o que usava para 

dormir). Outro item adotado pelas mulheres foi o batom Coronation Pink, criado por 

Helena Rubinstein exclusivamente para a coroação da rainha da Inglaterra. 

A televisão estava se popularizando por todo o mundo e permitia que as 

pessoas assistissem aos acontecimentos que cercavam os ricos e famosos, como o 

casamento da atriz Grace Kelly com o príncipe Rainier de Mônaco. Era então 

construída uma imagem da mulher ideal através da mídia, haviam diferentes estilos 

de beleza feminina, a mulher ingênuas chiques que deviam ser belas esposas e 

mães dedicadas e tinham também as boazinhas e sensuais como Audrey Hepburn e 

Marilyn Monroe. 

                                                 
7 Brincos de luxo confeccionado com pérolas de tamanhos diferentes, onde a maior fica para traz e a menor para 

a frente da orelha. 
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Brigitte Bardot e Marilyn Monroe eram os maiores símbolos de beleza da 

época, por combinarem a ingenuidade e a sensualidade que conquistavam os 

homens eram o ideal de beleza buscado por toda mulher. O filme “O pecado mora 

ao lado”, lançado em 1955, é um clássico do cinema americano que marcou a 

carreira de Marilyn. O vestido de cor marfim usado pela atriz neste filme foi 

arrematado por mais de dois milhões de dólares em um leilão, comprovando a força 

que o cinema possui de impulsionar a moda. Na mesma data o cinema lançou a 

moda do garoto rebelde, simbolizada por James Dean, no filme "Juventude 

Transviada", no filme “Um Bonde Chamado Desejo”, Marlon Brando também sugeria 

um visual que ficaria famoso por designar os bad boys8, a camiseta branca se tornou 

um símbolo de juventude entre os homens da época.  

 

1.5 A publicidade televisiva 

 

Desde então as interferências da mídia no mundo da moda só aumentaram, 

atualmente no mercado é possível encontrar inúmeras revistas e programas de TV 

que trabalham com a moda e com o estilo nas mais variadas representações. A 

novela, por exemplo, utiliza os figurinos dos personagens da trama, para criar 

tendências visando estimular o consumo dos telespectadores. Aproveitando a 

popularidade e a grande audiência das novelas no Brasil a indústria da moda 

encontrou uma maneira eficaz de divulgar seu produto. 

Conta-se, assim, que bastaram alguns closes com o jeans Staroup no corpo 
de Júlia Matos (Sônia Braga), e mais o brilho do logotipo da empresa no 
salão da boate “quente” de Dancing’Days, para fazer saltar as vendas da 
empresa de 40 para 300 mil calças mensais, em 1979 e 1980. Ao fim da 
novela, o patrocinador dizia que as vendas que a primeira exibição 
desencadeara, já haviam coberto o gasto, estimado que as reapresentações 
no estrangeiro lhe trariam substanciais ganhos extras com exportações e 
contratos de licença. (DURAND, 1988, p.99). 

 

A novela atualmente traz temas que fazem o telespectador se identificar com 

o personagem, o que traz ainda mais proximidade para quem está assistindo. A 

imagem da tela transmite nossas vontades e através dos personagens vivemos 

                                                 
8 Homens com fama de “maus”, estilo que ficou marcado com o surgimento do Rock´n Roll. Eram considerados 

os tipos certos de garotos errados, geralmente utilizavam motocicletas. 
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nossos sonhos. Por isso os personagens vivem com mais intensidade, mais 

esbanjam e ostentam9 a vontade, são bonitos e os problemas vividos por eles são 

íntimos e finitos. 

Hoje a telenovela é o reflexo da sociedade brasileira: diversificada, 
abrangente e democrática. Esta mudança abre espaço para a criatividade e 
para os desafios que aparece numa verdadeira feira de estereótipos, numa 
espécie de mercado de estilos. Nesta cultura mista os personagens vão 
além do clássico rico x pobre. Agora há a classe média, os emergentes, os 
tipos excêntricos, os bregas, os esportivos e ainda as novas tribos como: os 
skatistas, os clubbers, as patricinhas, adeptos do hippie chique e outros 
estilos que surgem a cada estação. (CARNEIRO, 2003, p.63). 

 

Está ficando cada vez mais difícil de encontrar filmes, novelas e seriados 

com temática de época, mesmo vivendo um verdadeiro déjà vu10 no mundo da 

moda. Estilos das décadas de 50, 60, até 70 estão voltando à moda, depois de 

resgatados por estilistas famosos em suas criações e aderidos pelos fashionistas11, 

caiu no gosto dos jovens que não tiveram a oportunidade de viver nestas épocas.  

A mídias “criam” celebridades para poder utilizá-las como vitrine da indústria 

do consumismo. Essa cultura pretende atingir o público criando necessidades de 

consumo através de imagens, palavras e dos apelos publicitários, assim, a cultura 

de massa se identifica com estes artistas e ainda que inconscientemente consomem 

seus produtos. 

Artistas de cinema, personalidades dos esportes, figuras da sociedade tem 
sido, desde então, utilizados pela publicidade no processo de construção 
das marcas, emprestando seu ethos a produtos e serviços como estratégia 
de diferenciação e associação com elementos subjetivos diferenciadores. 
(SILVA, 2014, p.43) 
 

 Uma ferramenta comum são as lojas online das próprias emissoras, onde é 

possível encontrar desde o acessório usado por determinado personagem da 

novela, até itens presentes na decoração dos cenários. 

Em um país onde são fracos os hábitos de leitura e onde a queda dos 
salários compromete a vendagem de revistas e de ingressos de cinemas, a 
televisão acabou assumindo posição dominante entre os meios de 
comunicação e os veículos publicitários. Em 1963, ela captava um terço dos 
gastos totais com veiculação de propaganda no Brasil; em 1980, essa 

                                                 
9 Estilo de vida caro, que consiste em adquirir bens de luxo e esbanjar com o objetivo de se auto promover.  
10 Sensação que surge ocasionalmente, ocorre quando fazemos, dissemos ou vemos algo que dá a sensação de já 

ter feito ou visto antes. 
11 Pessoas antenadas no mundo da moda, designadas como pessoas estilosas e criativas referentes à forma de 

vestir. 
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parcela subira a 58%, devendo-se ainda considerar que, em valor absoluto, 
a despesa publicitária cresceu enormemente (DURAND, 1988, p.96). 

 

Há pouco tempo atrás mais uma novela que trazia à tona tramas acerca do 

mundo da prostituição de luxo (book rosa) na moda ganhou espaço em toda a mídia 

e chamou o holofotes novamente para este que é um dos segmentos mais rentáveis 

do mundo. Isso comprova a ideia de que quando se reúne duas áreas de renome o 

sucesso torna-se ainda maior, no caso a moda e a televisão. A novela que levava o 

nome de “Verdades Secretas”, contou com nomes já famosos no ramo da moda, 

como Alessandra Ambrósio (modelo consagrada da grife Victoria´s Secret) e Camila 

Queiroz (modelo oficial da marca Giorgio Armani). 

 

1.6 A Moda no Cinema 

 

Filmes como “O Diabo Veste Prada”, lançado em 2006, tem feito cada vez 

mais sucesso. Os figurinos usados por Anne Hathaway causaram furor entre os 

amantes da moda, e a forma como a personagem do filme aprendeu a se vestir de 

acordo com as tendências das passarelas transmite a ideia de que a moda é 

acessível. Outro longa com um figurino rico em detalhes é o protagonizado por 

Cameron Diaz, “O Amor Não Tira Férias”, onde a atriz esbanja looks de alta costura. 

As maratonas de compras de “Sex And The City” também fizeram sucesso, tanto em 

forma de seriado quanto em forma de filme, a trama conta o dia a dia de quatro 

mulheres que vivem em Nova York. Produções cinematográficas como estas, são 

em grande parte patrocinadas por grifes, que veem neste ramo um ótimo nicho para 

atingir seu público alvo.  

Em “O Diabo Veste Prada”, o que parece ficção é na verdade o ponto de 

vista de Lauren Weisberger sobre sua experiência de trabalho na revista Vogue. A 

personagem Miranda Priestly, que foi interpretada por Meryl Streep, é inspirada em 

Anna Wintour, Editora Chefe da revista Vogue América. No filme, segundo a 

Billboard, é possível encontrar moda até na trilha sonora, a primeira faixa, claro, é 

“Vogue”, da diva pop norte americana, Madonna. Na sequência vem um sucesso da 

banda U2, “City Of Blinding Lights”, que no filme aparece quando Miranda e Andy 
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chegam a cidade de Paris. Jamiroquai, uma banda bem sintonizada com o lado 

fashion12 da música, participou com o sucesso “Seven Days In Sunny June”. 

 

1.7 A “Esponja Cultural” 

 

O Brasil, através de seus métodos de colonização tornou-se um país 

multicultural, e não seria errado compará-lo à uma esponja, que absorve resquícios 

culturais das demais nações, esse feito é chamado de hibridismo cultural. Um 

exemplo disto é a Umbanda, ela é um resultado do Candomblé, trazido pelos 

negros, e o Catolicismo, religião predominante dos colonizadores portugueses. 

O maior problema do hibridismo cultural é que ele só surge quando duas ou 

mais culturas entram em choque, e isso pode alterar as características das culturas 

envolvidas, e até criar uma cultura nova, caso este ocorrido no Brasil. E o avanço 

tecnológico acaba por agravar ainda mais o feito, uma vez que é mais fácil se 

comunicar com alguém que está do outro lado do mundo sem nem sair de casa, do 

que conhecer seus vizinhos. É possível conhecer mais da cultura de outros países 

que a sua própria cultura, porém ela perde seu valos, pois um símbolo cultural só é 

significativo para sua cultura de origem.  

 
Da janela do meu apartamento, vejo na rua um grupo de nordestinos, 
trabalhadores da construção civil, enquanto alguns metros adiante 
conversam alguns surfistas. Na padaria há uma fila de empregadas 
domésticas, três senhoras de classe média conversam na porta do prédio 
em frente; dois militares atravessam a rua. Não há dúvidas de que todos 
estes indivíduos fazem parte da paisagem, do cenário da rua, de modo 
geral estou habituado com sua presença, há uma familiaridade. Mas, por 
outro lado, o meu conhecimento a respeito de suas vidas, hábitos, crenças, 
valores é altamente diferenciado. (VELHO, 2008, p.126). 

 

No mundo da moda é possível comparar essa fragmentação cultural, o 

Casaco de Pele, comum na França em seus períodos mais frios perde sua 

significância quando trago ao Brasil, país tropical, onde foi transformado em Colete 

de Pele, apenas para ser usado como acessório. E por conta do excesso de 

informações absorvidas, principalmente neste âmbito, é que a moda brasileira possui 
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tantas variações de estilos, atualmente é possível sair nas ruas e encontrar 

referências americanas, francesas, orientais, russas e até africanas. Sem contar que 

dentro das ramificações culturais do nosso próprio país encontramos diferenças 

gritantes, por exemplo, é difícil comparar um gaúcho, um carioca e um 

pernambucano, por suas diferenças culturais gritantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção deste trabalho foi necessária para maior compreensão dos 

temas relacionados a comunicação na indústria da moda. Questões abordadas 

como a moda no período pós-guerra ajudaram no entendimento da cultura de moda 

atual em todo o mundo, principalmente no Brasil. 

A popularização dos meios televisivos interferiram não só na cultura de 

moda, mas na cultura em geral. As influências publicitárias relacionadas às séries de 

TV, novelas, e cinema, geraram um viés consumista grandioso, que movimenta este 

nicho econômico em todo o mundo.  

A “produção” de celebridades para influenciar a cultura de é uma realidade 

vivida em qualquer cultura, e também se popularizou junto com os aparelhos 

comunicadores. Em suma, a comunicação, quando unida a qualquer ramificação 

econômica é capaz de realizar feitos grandiosos. Novelas que trouxeram como 

trama a indústria da moda bateram recordes de audiência e isso só comprova a 

força destes dois segmentos. 
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