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O artigo em questão trata do consumo de moda em redes sociais como o Instagram e o impacto que 
essas redes têm sobre o público que se utiliza delas para tais fins. 
 
Pontos fortes: 
- A estrutura está de acordo com o que é pedido nas recomendações para os autores do Journal. 
- O artigo está bem completo e estruturado, com títulos e subtítulos que auxiliam melhor na 
compreensão do assunto. 
- As figuras e tabelas também são relevantes e auxiliam na compreensão. 
 
Pontos fracos: 
- A parte Theorical Review poderia estar incorporada a outra parte, como à Introduction. 
- Apenas por questões de estética, acho que as figuras poderiam estar centralizadas. 
- Os resultados podem ter uma discussão mais aprofundada.  
 
Sugestões: 
O formulário que embasa a pesquisa poderia ser um anexo, ao invés de ser colocada uma figura para 
mostrar apenas uma das questões. Acredito que, se mostrar uma das perguntas seja importante, o 
formulário todo deve ter importância para a compreensão do trabalho. 
A discussão pode ser mais aprofundada para dar mais embasamento para a relevância da pesquisa. 
 
Infelizmente, não consigo dar muitas opiniões sobre o artigo, pois não é da minha área. Li em inglês, 
mas, por haver termos técnicos e discussões específicas da área, não foi possível pensar em muitas 
contribuições. 
No geral, acredito que é um bom trabalho e oferece contribuições relevantes para a área.
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