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I'm coming out  
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 RESUMO 

  
O mercado publicitário, a cada dia mais, trabalha com a segmentação e a cultura de nichos. 
Um nicho que, apesar de ainda marginalizado no Brasil, tem se mostrado bastante lucrativo 
por todo o mundo é o mercado voltado para os consumidores homossexuais. Desta forma, este 
trabalho visa analisar as estratégias de marketing e as propagandas direcionadas para o 
público GLS. Partindo de uma análise histórico-cultural e passando pelo comportamento de 
consumo e o mercado gay, o objetivo principal é a análise dos anúncios publicitários, tendo 
como base as principais publicações brasileiras voltadas para o segmento GLS: as revistas G 
Magazine, Júnior, DOM e Aimé.  

Palavras-chave: nicho, propaganda, revistas, homossexualidade, mercado GLS. 
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a study of advertising and marketing strategies to the homosexual target. Advisor: Fernanda 
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ABSTRACT 

 
The advertising market works more and more with the segmentation and niche culture. The 
gay consumer market is a niche that, although still marginalized in Brazil, has been shown to 
be very profitable in the entire world. This study analyzes the marketing strategies and 
advertising served to the homosexual target. From a historical-cultural perspective and 
through the consumption behavior and the gay market, the main purpose is to analyze the 
creative solutions of advertisements, based on the main Brazilian publications dedicated to 
this segment: G Magazine, Junior, DOM and Aimé. 

Keywords: niche, advertising, magazines, homosexual, gay, marketing. 
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Introdução 
 

O mercado publicitário vem se ramificando cada vez mais. Tanto na área de marketing 

quanto na de publicidade e propaganda, percebe-se uma clara tendência à formação de 

segmentos ou nichos. Trabalha-se com pequenos mercados com o objetivo de atingi-los mais 

diretamente, através de uma comunicação especializada.  

Com as crescentes comprovações, através de estudos e pesquisas, do potencial de 

compra do consumidor GLS, um nicho que vem surgindo com força é o chamado mercado 

gay. Desde o surgimento da imprensa direcionada aos homossexuais, um modo que tem se 

mostrado eficaz para atingir este público é a utilização do mercado editorial especializado, 

principalmente das revistas segmentadas.  

O olhar sobre o público-alvo homossexual vem aumentando por ter sido criada uma 

crença nos últimos tempos de que neles reside uma fonte de renda totalmente voltada para a 

satisfação pessoal, uma vez que a visão que se tem sobre esse público é a de que 

homossexuais não têm filhos e, por isso, não constituem família. Portanto, todo o dinheiro 

ganho seria gasto com ele mesmo e em grande parte com vestuário, cultura e turismo. Sendo 

assim, torna-se muito importante questionar se essas visões que vão surgindo são 

estereotipadas. É necessário verificar até que ponto elas realmente se revelam na prática ou 

são apenas fruto de um imaginário criado sobre os gays. Isto deve ser feito para que a 

eficiência desses novos investimentos possa ser questionada diante da percepção que esse 

público tenha de sua representação na propaganda, revelando uma boa aceitação ou uma 

imagem negativa. 

Com este cenário construído em mente e pela nossa ligação com a área criativa da 

publicidade e propaganda, surgiu o interesse de analisar como o mercado publicitário está se 

voltando para este tema extremamente rico. Para tal, percebemos a necessidade de verificar 

como os anúncios estão abordando o público GLS no Brasil e no mundo e se a propaganda 

veiculada nas revistas especializadas brasileiras está surtindo efeito entre os consumidores. 

Estes foram nossos questionamentos iniciais, os quais deram origens aos desdobramentos 

teóricos e analíticos que compõem esta monografia.   

Como objetivo principal para a elaboração do trabalho, temos a análise dos anúncios 

veiculados nas principais revistas do segmento GLS brasileiro (G Magazine, DOM, Júnior e 

Aimé) com a finalidade de compreender o mercado gay atual. Os objetivos específicos são: 

verificar a forma como os homossexuais são representados nos anúncios publicitários; 



 
15 

 

observar, através de entrevistas com leitores, a aprovação do conteúdo publicitário veiculado; 

e questionar as percepções acerca do mercado gay. Além disso, o trabalho contará com 

entrevistas realizadas com profissionais tanto de revistas como de editoras GLS, de duas 

agências que desenvolvem campanhas para o público homossexual e do representante de uma 

marca que anuncia com frequência para este nicho. Tenta-se, assim, cercar todas as esferas 

relacionadas ao tema do ponto de vista do mercado para criar uma imagem ampla. Há também 

o traçado de um paralelo, demonstrando ações e propagandas que se utilizam do gay como 

personagem e que estão acontecendo na mídia em geral. 

É importante ressaltar que, devido à falta de revistas especializadas, com tiragem e 

distribuição relevantes, voltadas exclusivamente para as lésbicas e pela escassez ainda muito 

grande de estudos, pesquisas e materiais sobre elas, esta monografia será conduzida com base 

nos comportamentos de compra, hábitos, opiniões e percepções dos homossexuais masculinos. 

Sendo assim, no primeiro capítulo, abordaremos a construção da categoria 

homossexual, através de um histórico da representação do gay, desde os olhares criminalistas, 

médicos e psicológicos até o entendimento contemporâneo. No segundo capítulo, 

posicionaremos a cultura de nichos como uma estratégia de mercado que vem se solidificando, 

demonstrando como o consumidor homossexual vem se firmando como nicho e revelando as 

particularidades do mercado gay. O terceiro capítulo é mais expositivo e analítico, com 

exemplos de propagandas GLS veiculadas nas grandes mídias, exposição de anúncios 

presentes na mídia impressa mundial e análise de anúncios presentes na mídia impressa 

especializada brasileira - as já citadas revistas G Magazine, DOM, Júnior e Aimé.  

Portanto, o presente estudo propõe uma análise sob diferentes aspectos do nicho GLS 

e as suas formas de representação na mídia, de modo que possa servir de base para pesquisas 

futuras e também para ajudar no planejamento e elaboração de estratégias de comunicação e 

marketing focadas nesse público. 
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1º Capítulo – Na esteira da homossexualidade: os olhares histórico-culturais 

sobre o ser gay 

 

1.1 – Do homossexualismo à homossexualidade: um histórico. 

 

Quando falamos de homossexualidade, devemos estar atentos para o fato de 
que este termo não designa uma realidade em si, mas uma coisa que é 
produto do vocabulário moral da modernidade: o conceito de homossexual 
é tão histórica e socialmente construído como qualquer outro termo. 
(NUNAN, 2003, p. 24) 

 

Do século XVII até o século XIX, a sexualidade “vivia” apenas dentro de casa. O 

único lugar onde ela era reconhecida como existente era dentro do quarto dos pais. No 

restante das esferas, ela era escondida ao máximo. Não se falava de sexo na tentativa de 

controlá-lo: esta era a postura adotada pela maioria; esta era a norma. “E se o estéril insiste, e 

se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as sanções” 

(FOUCAULT, 1988, p.10). O único caso em que a sexualidade era tolerada marginalmente 

era quando ela gerava lucro, como no caso dos prostíbulos. Toda a repressão sexual existente 

nessa época era feita a fim de que os indivíduos focassem totalmente no trabalho.  

O silêncio exigido fez com que as pessoas que falavam de sexo fossem vistas como 

transgressoras. Este status parece ter sido estimulante para que cada vez mais falassem sobre o 

assunto. O importante não era simplesmente a polaridade entre falar a verdade sobre o sexo 

ou tentar ocultá-lo, mas demonstrar o interesse em saber. E é daí que se origina a Ciência da 

Sexualidade. 

Na época da Contra-Reforma, percebe-se que é importante que o sexo entre no 

discurso não de forma valorativa, mas analítica. O sexo é colocado num discurso detalhado, 

mas com palavras neutralizadas para o momento da confissão. Desta forma, o sexo sai da 

obscuridade e é tratado como segredo, pela valorização do discurso sobre ele.  

Com o aumento dos discursos sobre o sexo, aumenta também a condenação sobre as 

chamadas atividades infecundas, ou seja, todo tipo de sexo que negue o propósito da 

fecundação. Há um movimento de forte afirmação da monogamia heterossexual. “Além de ser 

inútil para a reprodução da espécie, a prática homossexual solaparia a família (em cujo seio se 

geram os novos consumidores e seus padrões ideológicos cuja ordem é consumir)” 

(TREVISAN, 2007, p. 19). 
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Antes do século XVIII, o homossexual era visto como um sodomita. A sodomia reunia 

a prática de sexo oral e anal (dentro ou fora do casamento) e relações sexuais entre indivíduos 

do mesmo sexo. Era um crime condenável sob pena de fogo, confisco dos bens e infâmia 

sobre filhos e descendentes do acusado. “Pecado de todos o mais torpe, sujo e desonesto” 

(NUNES, 1928; apud TREVISAN, 2007, p. 164). Na época do Brasil colônia, inclusive, este 

crime era de gravidade equivalente ao de Lesa Majestade1. Já em 1830, a sodomia sai da 

legislação criminal brasileira e a homossexualidade passa a ser enquadrada nos crimes por 

ofensa à moral e aos bons costumes. 

Durante o século XIX, a experiência vasta com a loucura permite à psiquiatria 

conhecimento suficiente para enquadrar os desvios à norma não mais como crimes, mas como 

doenças (TREVISAN, 2007). O homossexual, nesta época cotidianamente chamado de 

pederasta, deixa de ter um status de culpado e passa a ser tratado como uma figura doente. O 

homossexualismo é, então, visto como uma anomalia, e, portanto, tem a necessidade de 

tratamento. São realizados estudos psicopatológicos minuciosos com homossexuais e os 

tratamentos propostos vão desde cuidar da educação das crianças, como medida preventiva, 

estimulando a convivência delas com o sexo oposto, até transplantes de testículos com a 

teórica finalidade de masculinizar os homossexuais. Estes transplantes eram feitos até mesmo 

sem o consentimento dos pacientes, pois diziam os médicos que os resultados teriam até mais 

credibilidade desta forma, uma vez que não se poderia atribuir a “visível melhora” a uma 

sugestão psicológica do paciente que soubesse da cirurgia.  

Durante as décadas de 1920 e 1930 no Brasil, mesmo com o status de doença ainda 

creditado ao homossexualismo, surgem novos discursos sobre a necessidade de meios de 

repressão contra a prática. “Se os pederastas são doentes (...), não é justo que a sociedade 

fique exposta às reações de suas mórbidas tendências” (SINISGALLI, 1938/39; apud 

TREVISAN, 2007, p. 187). Aparecem, então, ideias sobre a criação de um instituto específico 

para tratamento de homossexuais. Segundo os defensores dessa ideia, os pederastas não 

deveriam ir para as prisões, pois não possuíam culpa por serem doentes, mas também não 

poderiam conviver livremente em sociedade, já que representavam uma ameaça a esta. Era 

comum a noção de que homossexuais estavam sempre procurando “recrutar” pessoas, 

principalmente crianças. Esta ideia da criação do instituto, porém, nunca foi posta em prática. 

                                                 
1 Termo definido pelas Ordenações Filipinas, que eram consideradas a base do direito português durante os 
séculos XVII e XVIII. Designava crime de traição contra a pessoa do rei e seu real Estado. 



 
18 

 

Conforme já dito anteriormente, até o século XVIII, o homossexual era visto como um 

sodomita. No século XVIII, como um pederasta ou infame e, até meados do século XIX, 

como um invertido. A homossexualidade aparece como uma das figuras sexuais quando é 

transferida da prática da sodomia para uma espécie de androgenia interior (FOUCAULT, 

1988). 

Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou o homossexualismo da lista 

de transtornos mentais e emocionais, no que foi seguida pelas demais entidades ao redor do 

mundo. Atualmente, o termo usual é homossexualidade, justamente porque o sufixo _ismo 

passava a noção de doença já embutida na nomenclatura. Apesar disso, o preconceito sobre os 

homossexuais está longe de ser extinto e ainda existem pessoas que consideram a 

homossexualidade uma doença, apesar da unanimidade da comunidade médica contra isto. 

Segundo matéria da revista Superinteressante (2004), o deputado estadual e pastor evangélico 

Édino Fonseca propôs que verbas públicas fossem utilizadas no tratamento de quem 

voluntariamente quisesse deixar a homossexualidade, projeto de lei que tramitou na 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, causando muita polêmica, pois na época o projeto 

foi aprovado em três comissões da Assembleia. 

Na década de 80, surge a ideia de orientação sexual, o que pressupõe a natureza 

enraizada da homossexualidade e a falta de escolha do gay2. 

 

O sexo de uma pessoa é determinado antes do seu nascimento por uma 
definição biológica. O papel sexual é determinado por leis sociais que 
indicam como cada sexo o deve se portar. (...) O indivíduo desenvolve dois 
esquemas de identidade (papel) sexual no cérebro. Um é esquema de 
identidade de si mesmo e o outro é o do sexo oposto. A identidade sexual é 
a percepção de ser homem ou mulher que cada indivíduo tem a seu respeito. 
Ao contrário do que se acreditou durante muitos anos é diferenciada 
principalmente após o nascimento e infância. É determinada muito cedo, 
provavelmente até aos 2 anos de idade. A orientação sexual significa a 
expressão sexual de cada indivíduo por um membro de outro sexo, do 
mesmo sexo, ou por ambos os sexos. Não se sabe se a orientação sexual é 
determinada pelo social, por fatores biológicos ou ambos. (SUPLICY, 1986 
apud BAGGIO,2003 p. 76) 

 

 Apesar de até hoje não ter sido proposto uma causa única para a homossexualidade, o 

discurso mais aceito é o de que ela deriva de uma série de fatores associados.  

Mesmo com esse longo caminho percorrido pelos discursos e olhares acerca da figura 

do homossexual, um aspecto que se mantém até hoje é o estigma que o gay carrega pelo seu 

                                                 
2 O termo gay será usado durante toda a monografia como de significado equivalente ao do termo homossexual. 
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papel social. Este estigma ganha um grande peso quando o gay se assume, o chamado coming 

out of the closet.  

Coming out of the closet refere-se ao processo através do qual o 
homosexual revela sua orientação sexual a outras pessoas (sejam familiares, 
amigos, colegas de trabalho ou estranhos), tornando-se visível, 
culturalmente inteligível e desafiando abertamente o discurso sexual 
hegemônico (NUNAN, 2005, p. 126). 

 

O preconceito é uma soma de criação de estereótipos com discriminação e, mesmo que 

de certa maneira tenha se transformado numa forma mais velada, ele esteve e está presente na 

vida dos homossexuais, desde o início dos estudos sobre eles até hoje. 

 

1.2 – A representação do gay ao longo da História 

 

1.2.1 – Percepções sobre a homossexualidade e a imprensa gay no Brasil 

 

Há, talvez, uma falsa percepção de que a atração sexual por pessoas do mesmo sexo 

fosse bem tolerada no Brasil, devido ao destaque que o carnaval tem no país e a 

representatividade dada aos travestis e figuras transgêneras durante as festividades (vide a 

importância dada a Rogéria3, até hoje um dos travestis mais famosos do Brasil). Já no início 

do século XX, quando os homossexuais começam a ocupar praças, cinemas e outros espaços 

públicos (apesar da punição por mecanismos legais a qual estava submetida a exposição de 

comportamento homossexual), a homossexualidade só era tolerada quando o indivíduo gay 

assumia estereótipos femininos, mostrando que os papéis de gênero eram preponderantes aos 

papéis sexuais. Um indivíduo homossexual não era visto como homem e, portanto, deveria ser 

ligado à figura de uma mulher. Levando em conta estas percepções acerca das diferenças de 

gênero, nos anos 40 surge o termo “entendido”, designando um homossexual que não atuasse 

no papel feminino nem no masculino.  

O sistema heterossexual dominante impunha aos homossexuais a posição de quase 

invisibilidade dentro da sociedade brasileira. A chamada imprensa gay surge, portanto, como 

uma forma de reunir um grupo fortemente marginalizado pela sociedade e de tentar dar voz a 

ele. As grandes cidades brasileiras começam a tomar corpo entre os anos 50 e 60. Nesta época 

também surgem os primeiros grupos que buscavam dar maior visibilidade à causa gay. Deste 

modo, as primeiras publicações voltadas ao público homossexual datam da década de 1960, 

                                                 
3 O travesti “Rogéria” foi destaque na TV e no cinema ao longo das décadas de 70, 80 e 90. 
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sendo que, precisamente no ano de 1963, na cidade do Rio de Janeiro, surge O Snob, o 

primeiro jornal assumidamente gay. Num primeiro momento, o conteúdo do jornal era 

composto por fofocas e entrevistas com travestis, mas logo após foi se tornando um jornal 

mais politizado, preocupado com as questões homossexuais. Seis anos depois, em 1969, este 

pequeno jornal acaba fechando. Antes de O Snob, as publicações homossexuais não eram 

feitas por eles e o que se podia ler sobre era escrito em relatórios médicos, páginas policiais 

ou em reportagens sobre o carnaval.  

Ainda tratando de acontecimentos da década de 60, no dia 28 de Junho de 1969, 

durante uma batida policial no bar nova-iorquino Stonewall Inn (ocorrida como tantas outras 

simplesmente pelo fato de ser um bar gay), os gays presentes resolveram reagir ao 

autoritarismo e teve início uma série de rebeliões dos gays contra a polícia, que entraram para 

a História como símbolo da resistência e luta por direitos dos homossexuais. Um ano depois, 

em 1970, exatamente no mesmo dia e em homenagem à data, ocorreu a primeira Parada Gay 

do mundo, nos EUA. A primeira Parada Gay brasileira data de 1995.   

No que diz respeito ao conteúdo homoerótico, até os anos 50 não havia publicações 

feitas propriamente com nu masculino. O que restava como alternativa, então, eram as 

revistas de fisiculturismo. Na década de 70, porém, começam a surgir as primeiras revistas 

com conteúdo pornográfico somente heterossexual, como a Playboy e a Nova. O surgimento 

destas revistas, no entanto, junto com as transformações sociais ocorridas em decorrência 

delas, abre caminho para as primeiras revistas de homoerotismo brasileiras. Para entender este 

acontecimento, é importante ter em mente que “o que acontece com as publicações eróticas ou 

pornográficas ao longo de sua história relaciona-se intimamente às concepções socialmente 

aceitas sobre o sexo, o casamento e a família” (MIRA, 2001 apud SILVA, 2009, p.12). 

Em 1976, antigos colaboradores do jornal O Snob, lançam um novo jornal: o Gente 

Gay, que é considerado como “a primeira de uma onda de novas publicações que marcaram o 

início de um movimento politizado de gays e lésbicas no país” (MACRAE, 2000 apud SILVA, 

2009, p.13). 

Já em 1978, nasce o Lampião da Esquina, primeiro jornal gay a ser editado com a 

presença de grande intelectuais em suas editorias, como João Silvério Trevisan, Aguinaldo 

Silva e Darcy Penteado. O Lampião visava defender os direitos homossexuais e questionava a 

moral vigente na sociedade da época. Ele é o grande representante de uma era com uma 

imprensa fortemente especializada, segmentada e militante, com finalidade de derrubar os 

estereótipos relacionados aos homossexuais. Em Junho de 81, chega às bancas a última edição 
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do Lampião da Esquina, que fecha suas portas por uma série de fatores conjugados, entre eles 

a falta de anunciantes, disputas internas e o surgimento de novas publicações gays.  

No campo político, é importante ressaltar que na Constituição de 1988 não entrou o 

item que proíbe a discriminação sexual, reflexo ainda da época da Ditadura, que promovia a 

censura a conteúdos homossexuais em defesa dos valores tradicionais. Em 1997 também é 

rejeitado o Projeto de Parceria Civil entre Homossexuais, proposto pela então deputada Marta 

Suplicy. 

Depois de um hiato de quase 20 anos, preenchido somente por revistas pornográficas e 

material de grupos militantes, aparece a revista SuiGeneris (1995), resultado da segmentação 

do mercado editorial e que propunha a afirmação da homossexualidade através de uma 

discussão tanto com homossexuais quanto com heterossexuais. É a primeira expressão mais 

próxima do conteúdo editorial adotado atualmente pelas revistas do segmento. Nos dias atuais, 

as revistas seguem mais ou menos a mesma linha editorial e podemos citar como exemplo a G 

Magazine, a Júnior, a Aimé e a DOM, que servirão de base para a análise dos anúncios 

publicitários em capítulo futuro.  

 

1.2.2 – Sopa de letrinhas: termos e siglas no mundo gay 

 

O início do movimento homossexual, no ano de 1978, é marcado pela tentativa de 

valorização das categorias “bicha” e lésbica. A categoria “bicha” representa o homossexual 

masculino afeminado. Esta característica, na época, ainda era basicamente associativa ao 

homossexual masculino como um todo, devido às noções de como deveriam ser as 

representações dos papéis de gênero, assim como visto anteriormente. De forma chula, 

pejorativa e usada algumas vezes por heterossexuais preconceituosos, os termos “veado” e 

“sapatão” também se referem a gays e lésbicas, respectivamente.  

Após 1990, com a revigoração da militância homossexual proporcionada pela 

diminuição dos discursos sobre a AIDS e suas associações com os homossexuais, novas 

categorias surgem como sujeitos do movimento. Em 1993, aparece a expressão “Movimento 

de Gays e Lésbicas” e, em 1995, a sigla “GLT”, incluindo a categoria dos travestis ao indicar 

o movimento como sendo de gays, lésbicas e travestis. 

Já em 1999, aparece a expressão “GLBT”, surgindo de parte do movimento e 

começando por São Paulo. A partir daí, a luta por direitos incorpora as categorias gays, 

lésbicas, bissexuais e transgêneros. Explicando melhor cada uma destas categorias: o termo 
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gay tem sua origem no inglês, com o significado de alegre e jovial, designando os 

homossexuais masculinos. Muitas vezes, porém, ele pode abarcar tanto os homossexuais 

masculinos quanto os femininos, como nos casos de mercado gay ou comunidade gay, por 

exemplo, em que atua como sinônimo de homossexual. A palavra lésbica nomeia as 

homossexuais femininas e é derivada da ilha de Lesbos, na Grécia, onde vivia a poetisa Safo, 

nascida no século 7 a.C.. Acredita-se que ela mantinha relacionamentos com suas estudantes 

femininas, daí a origem do termo. Há, inclusive, uma tentativa dos habitantes da ilha atuais de 

proibir juridicamente o uso desta palavra pelo movimento gay; eles querem que o termo seja 

restrito às mulheres nascidas na ilha. Bissexuais diz respeito a pessoas que se sentem atraídas 

afetiva e eroticamente por pessoas de ambos os sexos. Já a categoria dos transgêneros reúne 

homossexuais que consideram ter nascido em corpos biologicamente errados em questão de 

gênero e por isso modificam sua figura. Alguns fazem cirurgias de mudança de sexo: os 

transexuais; outros, apenas se travestem com roupas e acessórios do sexo oposto: os travestis. 

A chamada drag queen seria um meio termo, pois se traveste somente para shows em boates 

ou festas, se portando o resto do tempo como uma figura masculina.  

Mais recentemente, precisamente no ano de 2008, a sigla do movimento homossexual 

foi alterada para “LGBT”, colocando o nome das lésbicas na frente. O motivo alegado para 

isto é o de que as lésbicas há tempos precisavam de mais visibilidade dentro do movimento, 

que sempre foi muito focado na figura dos gays. Cláudio Nascimento, superintendente de 

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, que pertence à Secretaria estadual de Ação Social e 

Direitos Humanos, dá sua opinião: 

 

Não é só uma mudança estética. Tem um caráter político importante que é 
considerar a questão de desigualdade de gênero dentro do movimento 
LGBT, já que boa parte da visibilidade social e política ainda recai sobre os 
gays. É importante, sim. Primeiro porque sempre foi uma reivindicação das 
lésbicas e segundo porque não houve desacordo entre os outros grupos. 4 

 

Esta mudança dividiu opiniões, pois há participantes do próprio movimento que 

acreditam que esta mudança de posição é bobagem e não acarretaria em nenhuma melhoria 

prática. De qualquer maneira, esta mudança segue uma tendência mundial, uma vez que na 

maioria das siglas internacionais a categoria das lésbicas já vem no início. Atualmente, 

                                                 
4 INESC. Disponível em: http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-gerais/2008/junho/mudanca-de-sigla-de-glbt-
para-lgbt-divide-comunidade-gay/  
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portanto, o mais correto e aceito dentro da comunidade gay é justamente o uso da sigla 

“LGBT”, já amplamente usada.  

Além das categorias mais abrangentes presentes na sigla “LGBT”, há os subgrupos, 

principalmente originários da categoria dos gays. Entre eles, por exemplo, estão os “ursos” 

(gays que se identificam com códigos de masculinidade e valorizam gordura e pelos) e as 

“barbies” (gays que exibem corpos extremamente musculosos e, muitas vezes, depilados). De 

certa forma, estes dois subgrupos se contrapõem. Como subgrupos pertencentes à categoria 

das lésbicas, podemos citar como exemplos as “butches”, também conhecidas como 

“caminhoneiras” ou “bofinhos” (lésbicas que exibem características bastante masculinizadas e 

que, muitas vezes, se comportam como tal), e as “femmes” ou “ladies” (ao contrário, são 

extremamente femininas, com gosto por saltos e vestidos, por exemplo).  

Devido à existência desse apanhado de identidades, ocorre também o crescimento do 

circuito voltado ao público homossexual, com iniciativas como festivais de cinema e espaços 

de lazer e sociabilidade. Por exemplo, em 1993, ocorre o primeiro Festival MixBrasil de 

Cinema e Diversidade Sexual. André Fisher, organizador do festival, começa a perceber que o 

público deste ia além do segmento dos gays somente. Neste momento, ele passa a buscar uma 

sigla que desse conta também das lésbicas e do grande número de pessoas que estão de acordo 

com a causa gay mesmo sem serem necessariamente homossexuais, que acabaram sendo 

chamadas de simpatizantes. Ao reunir as letras GLS, torna-se visível a associação com alguns 

modelos específicos de automóveis produzidos na época. Toma corpo então a sigla GLS (gays, 

lésbicas e simpatizantes) que, a partir do ano de 1994, é usada na divulgação do festival e, 

logo depois, passa a designar todo circuito de lazer e consumo voltado ao público 

homossexual.  

A comunidade gay, como visto, está repleta de termos e siglas. O mais importante, no 

entanto, é perceber que todas estas nomenclaturas foram criadas e estão até hoje a serviço de 

uma tentativa de melhoria de vida, através da conquista de maior visibilidade, estruturação e 

organização do movimento homossexual e servem de base para o entendimento mais 

profundo de um mercado de consumo gay.  
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1.3 – O gay na cultura e sociedade contemporâneas 

 

1.3.1 – A visibilidade e o preconceito  

 

A visibilidade do segmento LGBT na sociedade contemporânea vem crescendo de 

forma bastante marcante. Nunan (2003) afirma que em nenhum período da história moderna 

os homossexuais tiveram tamanha representatividade. A partir da década de 80, com o 

aparecimento da AIDS, eles passaram a ser foco da mídia e de muitos debates na sociedade. 

“Graças à AIDS, nunca se falou tão abertamente da homossexualidade, o que trouxe efeitos 

positivos para a luta de direitos homossexuais e sua necessária visibilidade social” 

(TREVISAN, 2000; apud NUNAN, 2003, p. 53). No entanto, é necessário destacar que o fato 

de a AIDS ter colocado o segmento LGBT no “centro dos holofotes” criou uma associação 

direta entre a doença e os homossexuais, que carregam até hoje, em função disso, o falso 

estereótipo de promíscuos e irresponsáveis. Porém, como sabemos, a AIDS, atualmente, está 

presente em todos os grupos sociais e não se pode mais usar o termo “grupo de risco” e sim, 

“comportamento de risco” (NUNAN, 2003). Isso fica bastante claro se analisarmos as últimas 

campanhas do governo brasileiro voltadas para o combate da AIDS, incentivando o uso da 

camisinha, principalmente no período de Carnaval (período marcado pelo chamado 

comportamento de risco). Há tanto campanhas feitas para o público homossexual quanto para 

o heterossexual, afinal, o que interessa é a prevenção e o cuidado por parte de toda a 

população. 

Juntamente com o aumento da visibilidade, a discussão em torno do preconceito 

também passa a ser evidenciada. A homofobia, termo estabelecido pelo psicólogo George 

Weiberg, pode ser interpretada como uma aversão ou medo irracional de homossexuais 

(NUNAN, 2003). O Brasil ocupa o primeiro lugar em termos de homofobia no mundo, com 

mais de cem mortes por ano, em que as vítimas foram assassinadas unicamente por serem 

homossexuais, segundo dados do Grupo Gay da Bahia. Foram vítimas de assassinato em 

nosso país mais de 2500 homossexuais entre os anos de 1980 e 2005. E, infelizmente, o 

preconceito ainda é enorme até em entidades em que ele deveria ser extremamente combatido. 

Uma pesquisa divulgada recentemente pela Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), revelou que 87% da comunidade 

escolar brasileira (incluindo alunos, pais, professores ou servidores) têm algum nível de 
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preconceito contra os homossexuais5. Tal fato evidencia a necessidade de investir em políticas 

de apoio à diversidade em diversas esferas da sociedade e, em especial, no ambiente escolar, 

uma vez que é dali que vai sair uma nova geração de cidadãos.  

O preconceito fica bastante evidente através do estereótipo que é dado aos 

homossexuais. Eles são muitas vezes vistos como promíscuos, anormais, pedófilos, imorais, 

efeminados, complicados e pouco confiáveis (SIMON,1998; WOLFE. 1998 apud NUNAN, 

2003). Diversos autores afirmam que o preconceito é maior em indivíduos idosos, que 

cresceram numa sociedade em que o gay não tinha a visibilidade atual, assim como pessoas 

com nível de escolaridade baixo ou de áreas rurais. Geralmente também é uma característica 

de pessoas extremamente autoritárias, religiosas ou conservadoras. (NUNAN, 2003). É 

importante mencionar o papel exercido pela religião para a manutenção do preconceito aos 

homossexuais. Boa parte delas difunde a intolerância, associando a homossexualidade ao 

pecado. Além disso, muitas vertentes religiosas formam grupos de resistência aos projetos que 

favorecem aos homossexuais na esfera legislativa. Considerando o papel de influência que as 

religiões ainda exercem em todo o mundo, isso é um fator extremamente preocupante e ainda 

mostra que há um longo caminho até que a homossexualidade possa ser vista de uma forma 

mais natural. Curioso notar também que já há algumas igrejas evangélicas chamadas de 

inclusivas, que aceitam a comunidade LGBT, como a “Igreja para todos”, em São Paulo. 

Diversas campanhas têm sido feitas nos últimos anos para combater o preconceito e 

pressionar as autoridades em relação à criminalização da homofobia. Em 2004, foi lançado o 

programa “Brasil sem homofobia”, que consiste no combate à violência e à discriminação 

contra o segmento LGBT, assim como promoção da cidadania homossexual. É fruto de uma 

parceria entre o governo e sociedade civil, organizada pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, e determina uma série de ações nas áreas da saúde, segurança pública, trabalho, 

educação e cidadania. Mais ainda há muitas conquistas a serem atingidas em nosso país, como 

o projeto de criminalização da homofobia, o PLC 122/06, idealizado em 2001 e que até hoje 

não foi aprovado pelo Senado.  

Lançada em 2008, a campanha “Não Homofobia” tem como objetivo ser um canal de 

divulgação e mobilização social para a aprovação do PLC 122/06. Além da veiculação da 

campanha pela mídia, foi criado um site para ajudar na mobilização da comunidade LGBT 

nacionalmente, através de um abaixo-assinado que visa conseguir um número expressivo de 

                                                 
5   O Globo On-line. Disponível em: http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2009/07/24/pesquisa-revela-que-87-
da-comunidade-escolar-tem-preconceito-contra-homossexuais-756961210.asp 
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assinaturas eletrônicas. Além disso, o site ainda disponibiliza materiais da campanha para 

serem difundidos pela Internet, e também coloca uma listagem com os nomes de todos os 

senadores em exercício atualmente e seus respectivos e-mails, estimulando que sejam 

enviadas mensagens sobre a campanha. A criminalização da homofobia pode ser o primeiro 

passo para a conquista de uma série de direitos para os homossexuais em nossa sociedade, 

como a união civil entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Campanhas como a “Não 

Homofobia”, aliado a outros fatores, como a representação positiva da comunidade LGBT em 

diversas esferas das artes, cultura e comunicação, são fundamentais para mudar a percepção 

preconceituosa que ainda existe em nossa sociedade. 

 

A homossexualidade e seus desdobramentos é algo socialmente construído. A 
cultura de uma determinada sociedade irá se constituir como um fator crucial 
para a representação desta forma de sexualidade no imaginário coletivo, isto 
é, a partir de um complexo de tradições, pensamentos, costumes e 
comportamentos que o aceite da homossexualidade se processa ou não. 
Ampliaram-se e diversificaram-se as entidades e instituições produtoras de 
um saber sexual, ou seja, novos grupos se impõem como fonte difusora da 
“verdade” das relações sexuais. Percebe-se que este tabu está sendo quebrado 
cada vez mais pelos meios de comunicação, que até por uma breve análise, 
exacerba este assunto na veiculação das mensagens. (COTTA, 2009, p.5) 

 

É interessante destacar que o aumento da visibilidade homossexual pôde projetar sobre 

o público GLS um estereótipo positivo. Eles passaram a ser considerados indivíduos 

emotivos, sensíveis para música e artes em geral, criativos, alegres e extremamente afetuosos 

(HADDOCK; ZANNA, 1998 apud NUNAN, 2003).  

 

Apesar de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais serem um grupo com 
origens, estilos e interesses distintos, todos compartilham, em maior ou 
menor grau, um histórico comum de repressão e convivência com a 
diversidade. E grande parte encontra refúgio em uma cultura que tem como 
referência principal a perspicácia e o bom humor como armas contra o 
preconceito. (FISHER, 2008, p.19) 

 

Um fator fundamental para a visualização de uma imagem positiva da comunidade 

LGBT não parte apenas da mídia, mas também do próprio homossexual. Acredita-se que por 

ele se aceitar naturalmente e projetar isso nas suas atitudes e no seu convívio social, a 

aceitação por parte das demais pessoas acaba sendo mais fácil (NUNAN, 2003). Dessa forma, 

a luta contra o preconceito também pode ser vista como um processo de aceitação 

internalizado do próprio homossexual, independente do seu subgrupo ou tribo. 
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1.3.2 – O movimento homossexual e a Parada Gay 

 

A organização do Movimento Homossexual foi fundamental para aumentar a 

visibilidade desse segmento na nossa sociedade, além de ter permitido uma série de 

conquistas de direitos pelo mundo afora e, principalmente, ajudar na construção de uma 

identidade gay e trazer o sentimento de orgulho para a própria comunidade. A partir de 1924, 

surgiram nos Estados Unidos as primeiras organizações voltadas para políticas de melhoria 

das condições de vida dos homossexuais. Mas é partir da década de 70 que o movimento 

homossexual realmente começou a ganhar força mundialmente. Já no Brasil, apenas após a 

ditadura, no início da década de 90, é que tal movimento começou a se posicionar de forma 

marcante, com a criação do famoso Grupo Arco-Íris, no Rio de Janeiro, e da Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT). A organização dessas entidades foi 

extremamente importante para promover a interação da comunidade gay, assim como a sua 

relação com a sociedade. 

Aliado ao desenvolvimento do movimento homossexual, deve-se destacar o papel 

exercido pelas paradas LGBT para a mobilização da sociedade. Elas reúnem milhões de 

homossexuais e simpatizantes por todo o mundo, sempre ganhando enorme destaque em todos 

os veículos de comunicação. A parada gay de São Paulo é um ótimo exemplo para avaliar o 

crescimento da visibilidade que a comunidade LGBT vem ganhando na sociedade brasileira. 

Ela começou com apenas 2 mil pessoas, em 1997. A última, realizada em 2009, contou com a 

participação de 3,5 milhões de pessoas, consolidando a sua posição conquistada em 2003 

como o maior evento LGBT do planeta. Além disso, o Brasil é o país com o maior número de 

paradas gays no mundo. Sendo assim, tal evento evidencia o poder da comunidade 

homossexual, tendo um enorme impacto político, social e mercadológico. “O Ministério da 

Cultura já reconheceu sua importância cultural e financia expressivamente boa parte destes 

eventos”, afirma Fisher (2008, p. 139).  

É interessante notar que, como mencionado anteriormente, o Brasil é o país número 1 

em homofobia. Seria essa a razão para as paradas gays serem tão numerosas em nosso país? 

Ou é o aumento da visibilidade que oferece mais oportunidades de agressão? Sem dúvida, 

toda a mobilização gerada por elas é fundamental para combater o preconceito e gerar mais 

liberdade e aceitação. No entanto, alguns autores afirmam que falta um pouco mais de 

organização do movimento na luta por direitos e igualdade, assim como da consciência do seu 

poder em termos políticos. O que se percebe atualmente é que as paradas no Brasil ganharam 

um caráter de puro entretenimento bastante semelhante ao Carnaval e perderam um pouco da 
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sua essência inicial (FISHER, 2008). Mais do que difundir o orgulho gay, elas foram 

idealizadas para ser um mecanismo pela luta contra o preconceito e por mais igualdade na 

sociedade. E, como constatado anteriormente, ainda há muitos direitos a serem conquistados. 

 

1.3.3 – A representação do homossexual na mídia 

 

Além do crescimento do movimento homossexual e das Paradas LGBT, o espaço que 

vem sendo conquistado nos veículos de comunicação, principalmente depois da década de 80, 

tem sido essencial para garantir mais visibilidade e importância para tal segmento. Essa 

grande exposição midiática, tanto na televisão, como em revistas, no cinema, na literatura e 

artes em geral, favorece o processo de aceitação que todo homossexual passa em algum 

momento de sua vida, à medida que se sente parte de um grupo e consegue visualizar 

representações positivas como referência. Além disso, o destaque na mídia também está 

permitindo que se forme uma nova geração de cidadãos com maior receptividade para a 

diversidade sexual.  

 
Às vezes é difícil para gays e lésbicas adultos, que tiveram, de descobrir sua 
sexualidade sem o apoio de uma mídia GLS, acompanhar a mudança de 
comportamento de crianças e adolescentes. Até poucos anos atrás não havia 
Internet, livros, programas de tevê nem filmes falando sobre o tema de 
forma natural. Ao que tudo indica, vem aí uma geração mais aberta à 
diversidade e mais simpatizante, que está crescendo consciente de que há 
outras possibilidades de expressão sexual e afetiva. (FISHER, 2008, p.14) 
 

 
Atualmente os homossexuais estão cada vez mais sendo retratados com naturalidade 

pela mídia, ao contrário do que acontecia anos atrás, em que predominavam estereótipos 

extremamente negativos. Era comum ver o típico personagem homossexual: efeminado e 

engraçado, muito explorado em programas humorísticos e também na dramaturgia televisiva. 

O que se percebe agora é que os homossexuais têm sido mostrados como pessoas comuns, 

bonitas e bem-sucedidas profissionalmente (GONÇALVES, 2000 apud NUNAN, 2003). 

Na televisão, que continua sendo um dos veículos de comunicação de maior alcance, o 

espaço conquistado pelo segmento LGBT foi bastante gradativo. Aparições discretas e quase 

invisíveis eram comuns até a década de 90, com personagens pouco expressivos e importantes 

para as tramas centrais. Nos EUA, há grandes referências que evidenciam o destaque que a 

comunidade homossexual passou a ter, como o seriado Queer as folk, que mostrava o 

cotidiano de um grupo de amigos gays; o seriado Will and Grace, que batia recordes de 
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audiência e era uma das comédias mais vistas nos EUA; e o The Ellen Show, que consagrou a 

atriz/apresentadora lésbica Ellen DeGeneres. No Brasil, ainda não há nenhum grande sucesso 

televisivo que tenha tido como protagonista um homossexual. No entanto, os personagens 

secundários estão tendo cada vez mais destaque e estão presentes em quase todas as novelas 

do horário nobre (FISHER, 2008).  

Em “Paraíso tropical”, novela das 21h da Rede Globo, exibida em 2007 e escrita por 

Gilberto Braga, foi retratada a imagem que se tem atualmente do homossexual: bem-sucedido, 

bonito e discreto. Carlos Casagrande e Sérgio Abreu formavam um casal que era mostrado 

com uma “discreta” naturalidade, ou seja, eram bem aceitos por todos os personagens da 

trama e não tinham conflitos em função da homossexualidade, porém, tudo era mostrado de 

uma forma bastante sutil e sem muito contato afetivo entre os personagens. Esse é o caminho 

que se tem adotado na televisão brasileira para gerar maior aceitação com o grande público. 

Até hoje a questão do “beijo gay” causa polêmica no Brasil, sendo que tal fato já é algo 

extremamente comum em programas e seriados de outros países, amplamente difundidos por 

todo o mundo através da Internet. Talvez uma das iniciativas mais ousadas no nosso país 

tenha sido dos programas “Fica Comigo Gay” (2001) e “Beija Sapo (2005)”, ambos da MTV. 

Nos dois programas, um homossexual escolhia dentre alguns pretendentes alguém para iniciar 

um novo relacionamento, com uma série de provas e desafios até chegar ao beijo com o 

finalista. O beijo cinematográfico protagonizado por homossexuais bateu recordes históricos 

de audiência nessa emissora. 

 

 
Figura 1 – Cenas do programa “Beija Sapo” na MTV 

 

Há dois projetos de seriados brasileiros com temática homossexual, voltados para a 

TV Fechada. “Cariocas” e “Farme 40º” têm em comum, além do tema, o Rio de Janeiro como 

cenário e personagens com corpos “sarados” e bronzeados. O objetivo é seguir os moldes dos 

sucessos norte-americanos já citados anteriormente, mostrando o cotidiano de homossexuais, 
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com suas rotinas de trabalho, lazer e seus envolvimentos amorosos, buscando mostrar uma 

realidade ainda não vista na TV aberta. Com todo o interesse que o mercado GLS vem 

conquistando atualmente, é possível que tendências como essa cresçam no Brasil. No entanto, 

ainda percebe-se uma resistência das emissoras e dos patrocinadores, o que fica evidenciado 

pelo fato de ambos os seriados mencionados ainda não possuírem um veículo de exibição 

definido (LUCON, 2009). 

 

 
Figura 2 – Foto de divulgação do seriado “Cariocas” 

 

Ao contrário do que acontece na televisão, no cinema, a representação da 

homossexualidade consegue geralmente ser mostrada de uma forma mais natural, ousada e 

livre de estereótipos (NUNAN, 2003). É um veículo que tem uma maior possibilidade de 

explorar temas mais polêmicos da natureza humana. 

 

O cinema é similar à psicanálise (e à filosofia), na medida em que pode nos 
levar a compreender melhor a complexidade dos homens e seus símbolos. Só 
que a licença poética do cinema lhe permite mergulhar nos lugares mais 
recônditos do ser humano, espreitar suas dores, alegrias, a parte de júbilo e 
de descontentamento. Na sala escura, as imagens, quando reveladas, têm o 
grande poder de liberar a catarse, o êxtase,o arrebatamento (PAIVA, 2006,  
p.3) 

 

Um dos fenômenos recentes de filme com temática homossexual foi “O segredo de 

Brokeback Moutain” (2005), do diretor Ang Lee. Tal produção acumulou U$$111 milhões, 

sendo que seus custos de produção não passaram de U$$14 milhões. E o sucesso do filme não 

ficou restrito ao cinema: várias revistas aproveitaram a inspiração no universo dos cowboys 

mostrado no filme, fazendo ensaios fotográficos com essa temática. O filme trouxe 

influências até para o turismo, pois o rancho onde foram gravadas boa parte das cenas, no 

estado de Montana (EUA), se tornou ponto turístico, com agências oferecendo pacotes de 

viagens e excursões. O fenômeno também atingiu a Internet, em que se proliferaram vídeos de 
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paródias sobre o filme, discussões em redes sociais e leilões no Ebay com peças utilizadas 

pelos atores durante as gravações.6 

No filme em questão, o casal de protagonistas era mostrado dentro de um universo 

extremamente machista e tradicional e, por isso, acabaram renegando seus desejos e seguindo 

um padrão de vida dentro da “normalidade” heterossexual. O interessante de tal obra é 

mostrar dois homossexuais totalmente livres de estereótipos, assim como a opressão passada 

por ambos para lutar contra as suas vontades. Ao contrário do que acontece nas novelas da 

televisão brasileira, o filme evidencia a afetividade entre os dois protagonistas, inclusive com 

cenas de sexo, sendo, portanto, um retrato muito mais realista dos conflitos e da própria vida 

dos homossexuais que se mantêm “dentro do armário”. Porém, o cinema não se limita a 

mostrar esse lado da homossexualidade; a variedade temática da representação LGBT nos 

filmes é extremamente grande, desde dramas mais reflexivos até comédias extremamente 

comerciais.  

A diversidade da produção cinematográfica envolvendo temáticas homossexuais tem 

possibilitado a criação de vários festivais e mostras específicas para tal segmento, mostrando 

toda a diversidade que existe nele e se tornando também um mecanismo de sociabilização 

dessa comunidade. Como o cinema é um veículo que permite um maior grau de liberdade 

criativa e de expressão, ele tornou-se fundamental para o aumento da visibilidade 

homossexual e também ajudou a colocar o tema em destaque no centro das discussões e 

debates da sociedade.  

 

 
Figura 3 – Cartaz de divulgação do filme “O segredo de Brokeback Mountain” 

 

De todos os veículos de comunicação, o que garante maior visibilidade para a 

comunidade GLBT é a Internet. A rede mundial permite uma liberdade de expressão jamais 

vista em nossa sociedade. Qualquer pessoa pode montar um blog ou site atualmente. Além 
                                                 
6  Isto É Dinheiro. Disponível em: http://www.terra.com.br/istoedinheiro/441/estilo/fenomeno_brokeback.htm 
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disso, vídeos, propagandas ou notícias interessantes para os homossexuais ganham ampla 

divulgação por toda a rede em questão de segundos. Esse fato permite que haja uma ampla 

variedade de conteúdos que atendam aos mais diferentes gostos da comunidade homossexual. 

“Existe hoje uma infinidade de sites voltados para atender o público. São dezenas de revistas 

digitais, blogs, sites de relacionamento, empresas de turismo e serviços.” (GUAZINA, 2008, 

p.34). Dessa forma, um homossexual que não se sinta devidamente bem representado pelos 

veículos tradicionais da mídia, pode perfeitamente criar um blog ou site com seus pontos de 

vista, além de também ser possível compartilhar das suas opiniões nas famosas e populares 

redes sociais. Mais do que gerar conteúdo e difundir informações, a rede mundial também 

permite a criação e produção artística sem os limites impostos pela televisão ou cinema, por 

exemplo. Essa característica da Internet se torna muito importante para ajudar na mobilização 

da comunidade LGBT, através da difusão de conteúdos e informações que contribuem para a 

construção de uma identidade positiva para os homossexuais. 

 

1.3.4 – A representação homossexual no mercado editorial atual 

 

As publicações GLS na imprensa mundial estão num processo de intensa expansão. 

Uma das maiores referências é a revista bimestral norte-americana Advocate, lançada há 40 

anos. A mesma editora tem outra publicação mais recente que também conquistou 

notoriedade no mercado: a famosa Out, que possui uma circulação de aproximadamente 

200.000 exemplares mensais nos EUA7. O sucesso dessas publicações se refletiu na criação 

de uma grande variedade de outras revistas, que buscam atender aos mais variados subgrupos 

da comunidade homossexual. Há revistas com foco nas lésbicas, nos gays mais jovens, nos 

homossexuais mais velhos e mais preocupados com a carreira profissional etc.. O mesmo 

fenômeno ocorre na Europa, com grandes sucessos como a revista inglesa Attitude e a 

francesa Têtu. O objetivo de todas essas publicações é mostrar o estilo de vida da comunidade 

LGBT, considerando toda a sua grande variedade e buscando explorar satisfatoriamente cada 

um desses “subnichos”. Praticamente todas essas revistas internacionais mencionadas não 

utilizam ensaios fotográficos com nudez, explorando, então, apenas a sensualidade em fotos 

que valorizam a estética e a moda. Além disso, algumas possuem um caráter de militância 

homossexual, não se limitando apenas a explorar conteúdos sobre lazer e entretenimento. 
                                                 
7 Portal Imprensa. Disponível em: 
http://portalimprensa.uol.com.br/revista/edicao_mes.asp?idEdicao=6&idMateriaRevista=70 
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Dessa forma, retratam um perfil de homossexual que tem consciência do seu papel na 

sociedade e que não tem medo de lutar por seus direitos e por mais igualdade. 

 

          
Figura 4 – Capas das revistas Advocate, Out, Attitude e Têtu 

 

No Brasil, ainda existe uma limitação dentro do mercado editorial GLS. Boa parte das 

publicações é direcionada aos homossexuais masculinos e de classe média. É interessante 

notar que não existe nenhuma revista focada no segmento das lésbicas. Sobre nosso país, 

Trevisan afirma: “(...) além da ausência de uma publicidade consistente, o número de leitores 

ainda é muito pequeno. Há um problema endêmico na comunidade homossexual brasileira 

que é a dificuldade de se assumir publicamente de forma natural”.8 Apesar das dificuldades 

encontradas por tais publicações, há revistas que conseguiram conquistar uma boa posição no 

mercado atual. 

A G Magazine, criada em 1998 com o nome original de Banana Loca, chega a vender 

até 110 mil exemplares por mês, segundo dados do IVC (Instituto Verificador de Circulação). 

Desde o seu início, tal revista apresenta um conteúdo mais voltado para o lazer, sexo e 

entretenimento, através de colunas sobre casas noturnas, bares e saunas gays, além de dar 

dicas sobre vídeos e sites com conteúdo erótico homossexual. Porém, o seu carro-chefe nunca 

foi o conteúdo e sim os ensaios fotográficos com homens nus. Uma das estratégias que 

garantiu a conquista da popularidade foi a contratação de celebridades para realização desses 

ensaios. “Usando uma forma descontraída, a G Magazine preferiu tratar dos prazeres da vida 

gay, despreocupando-se com o rótulo de pornografia.” (COSTA, 2008). A nudez do corpo 

masculino representada na revista se tornou um símbolo de êxito, saúde e virilidade, além de 

evidenciar um padrão estético de beleza para uma parte da comunidade gay. 

 
No ensaio pioneiro de um homem da mídia com o ator Mateus Carrieri, 
pode-se perceber essa adoração ao corpo torneado por parte dos gays, 
transmitido pela G Magazine. A estética masculina vigente preza pela 

                                                 
8 Portal Imprensa. Disponível em: http://portalimprensa.uol.com.br/revista/edicao_mes.asp?idMateriaRevista=66 
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exibição muscular, que depila os pelos do corpo para melhor exibir seus 
contornos musculares. Os nus nas publicações gays mostram imagens mais 
explícitas. O fotografado olha incisivamente para o leitor. (COSTA, 2008, 
p.4) 

 

              
 

Figura 5 – Capas da revista G Magazine 
 
 

Praticamente 10 anos após a publicação da G Magazine, surgiu uma nova proposta de 

publicação gay sem conteúdo erótico explícito: a revista Júnior, criada por André Fisher do 

grupo Mix Brasil9. Diferentemente da G, a Júnior investiu em um acabamento primoroso e 

explora conteúdos mais diversos do mundo homossexual masculino. Começou com uma 

tiragem trimestral de 30 mil exemplares e conta atualmente com uma tiragem bimestral de 22 

mil exemplares. A proposta diferenciada conseguiu garantir a presença de anúncios de 

grandes marcas, como Diesel e Calvin Klein. O foco da revista é o gay mais jovem, que 

cresceu em um ambiente social mais favorável e tolerante com a diversidade sexual. A revista 

explora conteúdos referentes à moda, música, estilo, saúde e comportamento.  

 

          
Figura 6 – Capas da revista Júnior 

 
A associação do homossexual masculino ao homem que se cuida se faz 
presente, tanto na proposta editorial, quanto no reforço imagético utilizado 
ao longo da publicação. A revista constrói a imagem de um gay que investe 
no cuidado do seu corpo sem se preocupar com o gasto, se importando com 

                                                 
9 Mix Brasil é a maior organização GLS da América Latina. É responsável por portais de conteúdo homossexual 
com mais de 900 mil visitantes mensais. Tal portal conta com mais outros 9 sites, que juntos são visitados por 
cerca de 1,6 milhões de internautas todos os meses. Além disso, é responsável pela organização do Festival Mix 
Brasil de Cinema e Diversidade Homossexual. 
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as roupas que vai vestir, a maneira como vai adquirir o bem-estar físico e 
cuidados com a estética corporal. Apesar de trazer informações sobre saúde 
e beleza, a publicação concentra esforços em editoriais de moda. Nesse caso, 
a roupa funciona como segunda pele e é a partir dela que o homossexual irá 
se posicionar, demonstrando seu poder de posse/consumo perante a 
sociedade. (SOUZA, 2009, p.53). 
 

Seguindo uma proposta bem semelhante à da Júnior, foi lançada, em dezembro de 

2007, a revista DOM. No entanto, desde o seu início, tal publicação passou por problemas 

financeiros e administrativos, que a levaram a mudar de editora, indo para o grupo Fractal, 

que também edita a G Magazine. A revista começou com uma tiragem bastante superior à da 

Júnior: 50 mil exemplares, sendo inicialmente bimestral e, depois, mensal. Apesar disso e da 

conquista de bons anunciantes, em agosto de 2009, foi divulgado na imprensa o fim da 

revista. Sobre esse assunto, o criador e diretor de redação da revista DOM, afirmou: “O 

mercado brasileiro gay precisa se profissionalizar para que possa crescer e aparecer. Ele ainda 

é imaturo no campo dos negócios e restrito aos assuntos mais ligados ao sexo e à diversão"10.   

A revista DOM tinha como objetivo tratar o universo gay com naturalidade e sem 

estereótipos, apresentando-se como uma “revista de atitude, estilo e prazer” (SOUZA, 2009, 

p.56). A publicação caprichava no aspecto editorial e visual, além de valorizar assuntos 

relacionados à beleza, moda, artes e comportamento. Seu foco era o homossexual masculino 

acima dos 25 anos, das classes AB. O próprio nome faria uma referência ao target em 

questão, como uma “(...) referência ao título de nobreza e sinônimo de talento (...)” (SOUZA, 

2009, p.56).  

 

          
Figura 7 – Capas da revista DOM 

 

Assim como no caso das revistas mencionadas anteriormente, o foco também era a 

beleza masculina, evidenciando a representação de um gay extremamente vaidoso e 

                                                 
10 A Capa. Disponível em: 
http://acapa.virgula.uol.com.br/site/noticia.asp?codigo=9119&target=_blank&titulo=%2522O+mercado+brasilei
ro+gay+ainda+%25E9+restrito+ao+sexo+e+%25E0+divers%25E3o%2522%252C+diz+criador+da+DOM 
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preocupado com a estética. No entanto, ao contrário da Júnior, buscava atingir um público 

homossexual mais velho e maduro. Outra diferença marcante é que a DOM utilizava famosos 

em suas capas, que também não eram tão eróticas/sexuais como as da Júnior e G Magazine, o 

que a equiparou às revistas masculinas de comportamento e saúde como a Men’s Health. 

Dessa forma, percebe-se que o modelo de gay retratado era um pouco mais discreto que o 

apresentado nas demais publicações. Além disso, a linguagem utilizada na revista era mais 

neutra, com o objetivo de se tornar uma revista universal, “(...) passível de leitura, 

compreensão e entretenimento para todos que se interessassem pelos temas contemplados, 

independentemente da sexualidade do leitor” (SOUZA, 2009, p.59).  

Em abril de 2008, outra publicação gay foi lançada no mercado brasileiro: a revista 

Aimé, da editora Lopso. Apesar de ser considerada bimestral, a revista tem uma periodicidade 

indefinida e alguns problemas de circulação, o que gera alguns comentários negativos em 

comunidades de redes sociais, como o Orkut. Começou com uma tiragem de 30 mil 

exemplares e também com foco no público gay acima dos 25 anos de classes A e B. O seu 

conteúdo segue a mesma linha da Júnior e DOM, porém não apresenta a mesma qualidade 

editorial. Também utiliza famosos em suas capas, como a DOM, mas explora um pouco mais 

a sensualidade do corpo masculino.  

 

          
Figura 8 – Capas da revista Aimé 

 

A utilização do corpo masculino musculoso nessas publicações é marcante e pode ser 

relacionado a uma própria tendência de parte da comunidade gay em buscar e valorizar tal 

padrão estético. “A construção de um corpo masculino e viril, isto é, não afeminado, facilita a 

aceitação social destes homossexuais, pois sua aparência externa está dentro dos padrões de 

masculinidade (SABINO, 2000 apud NUNAN, 2003, p. 146). Dessa forma, os modelos 

retratados nessas publicações são bonitos e extremamente masculinos, seguindo os valores e 

parâmetros predominantes na sociedade. A representação desse modelo de gay masculino e 
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discreto também é um mecanismo para atrair anunciantes para as revistas, o que mostra que 

“(...) as grandes empresas parecem estar dispostas a anunciar para homossexuais, contanto 

que estes não demonstrem abertamente à sua orientação sexual” (NUNAN, 2003 p. 173). 

Dessa forma, a diversidade dentro da comunidade homossexual ainda não é realmente 

explorada por essas publicações nacionais. 

Além das revistas, as editoras também têm investido em livros para esse segmento, 

lançando não apenas obras com temática homossexual, como também criando selos 

exclusivos para tal nicho de mercado. A Edições GLS, do grupo Summus, foi criada em 1998 

e publica livros atendendo a uma gama ampla de interesses, desde a psicologia aos contos 

eróticos. Em 2008, em seu aniversário de 10 anos, a Edições GLS sofreram ampla 

reformulação em sua linha editorial. Além de uma sensível melhora no padrão gráfico dos 

livros, o selo passou a investir na qualidade das obras publicadas, segundo Soraia Bini Cury, 

editora executiva da Edições GLS. Sobre o preconceito ainda enfrentado para quem investe 

em tal nicho, ela destaca: 

 

Vale lembrar que o selo enfrenta muito preconceito – que começa no 
livreiro e culmina até no próprio leitor. Nas duas primeiras bienais de que a 
GLS participou, decidiu-se que haveria uma prateleira separada e 
semifechada para expor as obras, o que, na época, foi criticado por algumas 
pessoas. Nas últimas feiras, a GLS passou a ser exposta junto com os outros 
selos. Porém, em todas essas ocasiões a GLS foi responsável por 25% do 
faturamento do Grupo na feira.  Isso mostra que os livros têm potencial de 
venda quando são expostos corretamente. Outro exemplo do tamanho do 
preconceito: todos os livros do selo vendem mais na internet do que nas 
livrarias físicas. Vale lembrar também que boa parte dos compradores da 
Bienal é composta por mães e irmãos de gays.11 

 

O papel dessas publicações é essencial na construção de uma identidade e cultura 

gays, além de ajudar no crescimento do movimento homossexual e no amadurecimento desse 

mercado. A sua importância reside no fato de que elas permitem que os homossexuais possam 

ter acesso a modelos de identificação positivos, como já destacado anteriormente (NUNAN, 

2003). Além disso, permitem que empresas passem a perceber a importância desse mercado e 

se interessem em investir em produtos e serviços para tal segmento, assim como definir 

estratégias de marketing e comunicação voltados para a comunidade homossexual. Apesar do 

preconceito e das limitações ainda presentes nas formas de representação dos homossexuais 

na imprensa e no mercado GLS como um todo, percebe-se que os últimos anos foram 

                                                 
11 Entrevista realizada com Soraia Bini Cury, editora executiva das Edições GLS, em 27/10/2009. 
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marcados por grandes avanços, fundamentais para o aumento da visibilidade dos 

homossexuais na sociedade contemporânea. Esse aumento de visibilidade ainda não se 

traduziu diretamente em uma melhoria na qualidade de vida e na conquista de direitos da 

comunidade LGBT. No entanto, a expansão desse mercado mostra-se fundamental para o 

aumento da aceitação da diversidade na atualidade, assim como para a construção de uma 

nova geração de cidadãos mais receptivos e menos preconceituosos. 
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2º Capítulo – Pink Money: o consumo, a cultura de nichos e as estratégias 

de Marketing 

 

 
2.1 – Marketing de Nicho como tendência e estratégia 

 

 O mundo contemporâneo adquire cada vez mais consciência da oportunidade e até 

mesmo da necessidade de construir uma comunicação voltada para parcelas específicas da 

sociedade a fim de criar uma maior identificação com os clientes e um relacionamento mais 

sólido destes com a marca. Segundo Kotler (2000), um segmento de mercado é um grupo 

grande que é reunido por suas preferências, localização geográfica, poder de compra, atitudes 

e hábitos de consumo semelhantes. Já um nicho é um grupo mais restrito, um pequeno 

mercado com necessidades ainda não satisfeitas por completo.  

 A procura por nichos de mercado reflete uma tendência atual que já vem sendo 

perseguida há algum tempo e se transformou numa das principais estratégias das empresas 

para sobreviver numa nova dinâmica mundial, dentro da qual está bastante enfraquecida a 

ideia de tratar o consumidor como parte de uma massa praticamente uniforme, que não se 

diferencia. Para que se tenha uma noção, segundo o estudo O Impacto do Lucro na Estratégia 

de Marketing, o retorno gerado pelos investimentos em mercado de nicho nos Estados Unidos 

já era maior do que aquele advindo dos investimentos em grandes mercados, ainda no final da 

década de 80 (BUZZEL e GALE, 1987 apud LINNEMAN; STANTON JR. 1993, Introdução 

XXXI). 

 Essa clara tendência de crescimento do mercado de nicho não que dizer, contudo, que 

ele esteja substituindo o mercado de hits. O que está acontecendo de fato é que, com a 

diminuição infinita dos custos de distribuição ocasionada pelo crescimento do mercado online, 

os produtos que vendiam pouco em termos absolutos ganharam novo espaço e o volume 

somado da venda dos milhares de produtos de nicho está gerando um lucro proporcionalmente 

grande para os produtores, assim como o mercado de hits. O que antes não interessava para 

ser exposto nas prateleiras por ocupar um espaço caro e vender pouco agora interessa, pois o 

mercado online não possui limites de armazenamento.  “O principal efeito de toda essa 

conectividade é acesso ilimitado e sem restrições a culturas e a conteúdos de todas as espécies, 

desde a tendência dominante até os veios mais remotos dos movimentos subterrâneos” 

(ANDERSON, 2006, p. 3). 
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 Uma vez que o panorama contemporâneo demonstra que os mercados já não são mais 

os mesmos, é preciso mudar com eles. Conforme dito pelo executivo de propaganda Laurel 

Cutler (apud LINNEMAN e STANTON JR, 1993, Introdução XXX), “não haverá mercado 

para produtos que todo mundo aprecie um pouco, só para produtos que alguém aprecie 

bastante”. É dentro dessa lógica que o montante outrora obtido pelo marketing de massa vai 

dando lugar à soma dos lucros obtidos pelos diversos mercados de nichos atuais. Ou seja, 

“cada vez mais o mercado de massa se converte em massa de nichos” (ANDERSON, 2006, 

p.6). 

 Segundo Linneman e Stanton Jr. (1993), enquanto o marketing de massa trabalha com 

suposições, o marketing de nichos trabalha com informações. Desta forma, fica evidente a 

necessidade que os profissionais deste ramo têm de estar próximos do público, principalmente 

através da pesquisa de mercado - um referencial de extrema importância - a fim de que seja 

possível entender o que os clientes realmente valorizam e, assim, atender a essas necessidades 

com eficácia, antes que outra empresa o faça. Até porque é muito mais fácil lançar um 

produto no mercado do o que retirar depois, caso ele fracasse.  

 Mercados segmentados existem anteriormente aos produtos feitos a eles. Portanto, o 

principal objetivo dos executivos das empresas é identificá-los, procurar fatias dentro da 

massa e saber como desenvolver uma comunicação direcionada a elas, diferenciando-se ao 

dar mais satisfação ao cliente do que qualquer outra marca (LINNEMAN; STANTON JR., 

1993). 

Seguindo esse raciocínio e de acordo com os motivos principais de compra dos 

consumidores, produtos e serviços devem ser adaptados para os nichos, pois “o mercado é 

soberano, ele define o produto, o serviço e o preço. Cabe às organizações buscar posição 

competitiva para atingir seus objetivos estratégicos. Não existe fórmula. Existe tentativa” 

(CARVALHO, 1998 apud ANSELMO, 2003, p.6). 

 Uma estratégia de marketing interessante quando se trabalha com nichos é relacionar 

o produto ao estilo de vida do público-alvo, criando uma personalização. Se os consumidores 

de um nicho desejam algo e identificam determinado produto como feito para ele, este 

produto é automaticamente bem aceito dentro do nicho.  

Aliando a segmentação com a diferenciação, surge o conceito de posicionamento. 

“Diferentes clientes têm diferentes necessidades. Nem todos exigem o mesmo produto e nem 

todos exigem os mesmos benefícios do produto. Mesmo em relação a um produto individual, 

nem todos os clientes o comprarão pelos mesmos motivos” (WESTWOOD, 1996 apud 
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ANSELMO, 2003, p.9). Portanto, a empresa tem de decidir como ela quer ser percebida pelos 

clientes, qual lugar ela quer ocupar em suas mentes e desenvolver uma comunicação que 

deixe isso bem claro, para que possa construir uma posição sólida e bem estruturada.  

Todas as pessoas possuem interesses genéricos e interesses específicos. O marketing 

de massa há muito tempo atua em atender aos interesses genéricos do consumidor, o qual 

havia se acostumado a conviver com este tipo de oferta durante o período em que não havia 

possibilidade de escolha. Quando o marketing de nicho encontra um terreno fértil para crescer, 

devido às novas dinâmicas de distribuição, passa a haver a possibilidade de atender também 

às necessidades específicas dos consumidores que, desta maneira, passam a procurar cada vez 

mais produtos e veículos que dialoguem diretamente com ele.  

Portanto, juntamente com o número crescente de mercados de nicho que surgem e se 

estabelecem, ocorre também uma segmentação nos meios de comunicação. A cada momento, 

surgem novos veículos dispostos a atender os novos mercados em ascensão. Muitos dão certo 

e se estabelecem, outros tantos fracassam e rapidamente saem de circulação.   

Essa tendência de fragmentação dos meios de comunicação e da formação de nichos 

reflete a necessidade que o indivíduo tem de se sentir parte de um grupo como forma de 

identificação. “Quanto maior a fragmentação das nossas identidades e fracionamento dos 

nossos dias, maior a necessidade de fundamentação. Declarar nossa coletividade versus 

individualidade. Ligar-nos em rede a pessoas afins... e com necessidades semelhantes” (POP 

CORN, 1996 apud LIMA; MARIANO, p.7). Esse tipo de segmentação claramente segue 

características psicográficas, ou seja, dá-se pela identificação de fatores psicológicos, 

sociológicos e antropológicos. 

 

2.1.1 – Segmentação no mercado editorial 

 

Como foi visto anteriormente, o mercado de Comunicação como um todo, 

principalmente o publicitário, vem seguindo o caminho da segmentação cada vez mais forte. 

Leon Tolstoi declarou (apud FRANÇA, 2007): “quer ser universal, fale sobre a sua aldeia”. 

Falar para poucos e semelhantes tem criado uma maior identificação entre mídia e público, 

gerando a consolidação de pequenos mercados. Por isso, com o objetivo de atender a 

demanda gerada pelos mercados de nichos emergentes, criou-se, tanto no Brasil como no 

mundo inteiro, um mercado editorial também bastante segmentado. Afinal, as revistas estão 
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entre os meios que mais oferecem um terreno fértil para a segmentação, até mesmo pela sua 

lógica de conteúdo.  

Essa tendência de segmentação já vem acontecendo há algum tempo. Nas décadas de 

60 e 70, por exemplo, as revistas começaram a se direcionar para os jovens, que eram os 

grandes participantes de movimentos, como o hippie, símbolos da cultura moderna e 

adquiriam cada vez mais poder de compra. Nos anos 80, passam a se diferenciar também por 

sexo, uma vez que há a percepção de que homens e mulheres têm necessidades e anseios 

diferentes. Sexo e faixa etária, quando associados, formam segmentos editoriais altamente 

lucrativos. Na década de 90, a segmentação passa a abrir o leque em torno das minorias, como 

negros, idosos, deficientes físicos e homossexuais, criando revistas como a Raça Brasil e a G 

Magazine.  

Está claro, portanto, que a segmentação vem acompanhando o mercado editorial e, nos 

últimos anos, só fez se intensificar ainda mais. Uma boa prova disso é que, segundo o Estudo 

Brasileiro do Mercado de Revistas e Publicações Periódicas, lançado em 2008 pela 

Associação Nacional dos Editores de Publicações (Anatec), o mercado editorial brasileiro 

vive um processo de extrema ramificação e deve seguir na direção de nichos cada vez mais 

específicos durante os próximos anos.  Pedro Renato Eckersdorff, presidente da Anatec, 

declarou: 

 
Esse estudo nos mostrou que o grande desafio das editoras daqui para a 
frente é produzir conteúdos que agradem a um determinado tipo de público 
e, ao mesmo tempo, aos anunciantes daquela área. É preciso atender aos 
interesses de nichos, de grupos menores, e a tendência é que a segmentação 
ainda cresça bastante. 12 
 

 A cada dia, surgem novas publicações com foco em algum novo pequeno mercado. O 

próprio mercado editorial segmentado favorece a criação de nichos, pois estimula a agregação 

de pessoas com interesses, comportamentos, mentalidades e, logicamente, padrões de 

consumo semelhantes. Desta forma, torna-se mais fácil o contato focalizado no público-alvo, 

permitindo uma comunicação direcionada.  

Como disse Kathryn Woodward (2000; apud RODRIGUES; VICTORIO FILHO, 

2008, p.3), “as identidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas 

simbólicos pelos quais elas são representadas. (...) Existe uma associação entre a identidade 

da pessoa e as coisas que uma pessoa usa”. Entende-se, então, por que estas publicações 

                                                 
12 Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica.  Disponível em:  http://www.abtg.org.br/index.php/br/notas-
mainmenu-26/3210-anatec-lannovo-estudo-sobre-mercado-editorial 
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ajudam no processo de construção de identidades. É através da expressão das diferenças e da 

busca de cada grupo minoritário por legitimação, por intermédio da procura por visibilidade, 

que cada causa aparece como um novo nicho de mercado em potencial: para os movimentos 

sociais e culturais, uma tentativa de dar voz às minorias; para o mercado, um novo potencial 

de consumo.  

Apesar de toda essa emergência de publicações segmentadas, alguns segmentos ainda 

encontram uma maior resistência para se estabelecerem no mercado brasileiro, seja por 

preconceito, estereótipos ou até mesmo por uma certa ignorância sobre o tema, no sentido de 

haver poucas informações fundamentadas sobre ele. Dentro deste caso está, por exemplo, o 

mercado de publicações voltadas para o público GLS, que ainda encontra resistência por parte 

das editoras.  

 

2.2 – Um nicho em potencial: o público GLS 

 

Para investir num mercado segmentado, é necessário conhecer profundamente o nicho 

que se busca alcançar e, principalmente, avaliar se ele realmente representa um investimento 

em potencial. Porém, o que torna um segmento realmente atrativo? Segundo Kotler (2000), 

algumas características básicas devem ser levadas em consideração, como tamanho, 

crescimento, aproveitamento e baixo risco. Identificar e medir o alcance de um possível novo 

mercado torna-se fundamental, de modo a posicionar os novos produtos e/ou serviços. Como 

afirma Al Ries e Jack Trout (2002), tal posicionamento tem por objetivo visualizar “a mente 

do cliente potencial”. Dessa forma, chega-se à identificação de um determinado grupo com 

preferências, poder aquisitivo, atitudes e hábitos de compras semelhantes. 

Dentro desse cenário, um novo nicho passa a ganhar cada vez mais destaque no 

mercado, sendo alvo de debates e estudos em diversas publicações. Ainda pouco explorado no 

Brasil, mas em foco em diversos países do mundo como os EUA, o público GLS apresenta-se 

como um segmento com grande potencial de crescimento. 

 
O que atualmente se define como a segmentação de mercado GLS é toda a 
atividade econômica focada nos consumidores homossexuais que aceitam 
com naturalidade sua orientação sexual, desejando consumir produtos e 
serviços direcionados ao seu estilo de vida. (REINAUDO; BACELLAR, 
2008, p.172). 
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É importante destacar a dificuldade de se mensurar esse público de uma forma 

realmente precisa, pois nem todo homossexual é assumido ou se identifica com a cultura gay, 

tendo muitas vezes um padrão de consumo muito próximo ao do heterossexual. Portanto, só é 

considerado pertencente ao mercado GLS os homossexuais que adotam uma identidade gay, 

possuindo, assim, um padrão de consumo que realmente pode ser explorado (NUNAN, 2003).  

André Fisher (2008) faz uma definição sintética que serve de ponto de partida para 

entender esse mercado.  A principal diferença desse segmento é a maior renda disponível, que 

é direcionada principalmente para o entretenimento. Sendo assim, parte considerável desse 

público investe em viagens, cultura, lazer, estética e moda. Obviamente, não se pode tomar 

essa diferença como algo absoluto, afinal, o meio homossexual apresenta várias nuances e não 

pode ser generalizado e muito menos estereotipado. Existe toda uma discussão sobre até que 

ponto pode se considerar o público gay como um segmento, justamente em função da sua 

grande variedade e, consequentemente, por não haver um comportamento de consumo 

totalmente homogêneo. Por isso, pode-se afirmar que existe uma subcultura de consumo 

semelhante entre os homossexuais que assumem uma identidade gay e que desejam consumir 

produtos e serviços direcionados ao seu estilo de vida (NUNAN, 2003). 

Não há dados definidos sobre o número percentual de homossexuais na população. 

Acredita-se que nos centros urbanos a população ocidental gay gire em torno de 6% a 11%. 

No entanto, isso não reflete a quantidade real de homossexuais nem de bissexuais, afinal, nem 

todos eles se sentem confortáveis em se assumir ou em se definir como tais numa pesquisa, 

independente do meio em que ela seja realizada (mesmo sob a condição de anonimato) 

(REINAUDO; BACELLAR, 2008). É interessante notar que o fato das pesquisas se 

concentrarem nos grandes centros urbanos revela que os homossexuais procuram sair de 

ambientes preconceituosos, como cidades pequenas, por exemplo, buscando locais em que a 

aceitação seja um pouco mais facilitada e onde se sintam mais confortáveis para exercerem 

sua identidade gay sem tanta discriminação. 

O primeiro a propor essa média de 10% como um número provável de homossexuais 

na população foi o pesquisador Alfred Kinsey, que publicou seu primeiro relato em 1948. 

Suas pesquisas buscavam definir o comportamento sexual das pessoas, levando-o a 

conclusões interessantes: “um terço dos homens respondeu ter tido orgasmos com outros 

homens e 46% dos homens não eram nem exclusivamente homossexuais, nem 

exclusivamente heterossexuais” (REINAUDO; BACELLAR,2008; p. 74). 
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A demografia da homossexualidade brasileira passou a ganhar destaque no censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de 2007. Foi incluído o item 

“companheiro do mesmo sexo” no questionário de pesquisa. Além dela, há inúmeras outras 

desenvolvidas por órgãos não-oficiais, como a Mosaico Brasil, que identificou o número de 

gays, lésbicas e bissexuais em dez capitais brasileiras. Essa pesquisa foi realizada pelo Projeto 

Sexualidade (Prosex), do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de 

São Paulo, em 2008, e considerou uma amostra de 8.200 pessoas entrevistadas em Belo 

Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 

Salvador e São Paulo. Tal pesquisa mostrou que o Rio de Janeiro é a cidade com maior índice 

de gays e bissexuais masculinos com 19,3%; já Manaus tem o maior percentual de lésbicas e 

mulheres bissexuais, com 10,2%. Considerando a média geral entre as dez cidades, obteve-se 

a média de 10,4% de gays e 6,3% de lésbicas13. Esses dados confirmam a média de percentual 

de homossexuais em grandes metrópoles ao redor do mundo, como mencionado 

anteriormente. Considerando os 10% da população brasileira, chegaríamos a um número de 

18 milhões de homossexuais. 

Em 2004, foi realizado o chamado censo GLS no Brasil, feito em parceria com o site 

GLS Planet e a empresa Jump, abrangendo 470 cidades e com a participação de 5180 

anônimos, tanto homens como mulheres. Utilizando o padrão da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (Abep), que classifica as classes sociais levando em conta os bens de 

consumo, tal censo revelou que 36% dos homossexuais pertencem à classe A, 47% à classe B 

e 16% à classe C. Quanto ao grau de escolaridade, 57% têm nível superior completo, e 97%, o 

Ensino Médio. Vale destacar que 53% dos entrevistados eram da faixa dos 18 aos 30 anos. 

Além disso, 69% deles disseram ser assumidos e 65% disseram já ter sofrido algum tipo de 

discriminação (ISTOÉ, 2005, apud AMARAL, 2005). 

 

2.2.1 – Padrões de consumo do nicho GLS 

 

Além da questão demográfica, o comportamento de consumo homossexual também 

passou a ser alvo de estudos e pesquisas nos últimos anos. Canclini (1995, p.53) define 

consumo como um “conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e 

os usos dos produtos (...) algo mais do que simples exercícios de gostos, caprichos e compras 

irrefletidas...”. Campbell (2006, p. 63) acrescenta que o “próprio consumo pode propiciar a 

                                                 
13  Mundo Mais. Disponível em: http://www.mundomais.com.br/exibemateria2.php?idmateria=334 
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significância e identidade que os seres humanos tanto desejam”. Sendo assim, o ato de 

consumir, além de todo o seu caráter simbólico, reflete o estilo de vida e o papel representado 

pelo cidadão na sociedade. Estudar o padrão de comportamento do consumidor homossexual 

é uma forma de entender mais profundamente os mecanismos utilizados por esse segmento no 

exercício de sua identidade e cidadania.  

 
Nós homens intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que 
fixamos culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para pensar nossa 
situação no mundo, para controlar o fluxo errático dos desejos e dar-lhes 
constância ou segurança em instituições e rituais. (CANCLINI, 1995, p.67). 
 

Underhill (1999) afirma que a maior ignorância dos empresários se centra no 

desconhecimento do seu público-alvo. Portanto, estudar o comportamento do consumo é a 

melhor maneira de entender um mercado, ainda mais no caso do segmento GLS, que está 

numa fase inicial de desenvolvimento. Vale ressaltar a multidisciplinaridade do estudo do 

consumo, afinal ele envolve conceitos de psicologia, economia, sociologia, antropologia 

cultural, semiótica, demografia e história (PINHEIRO, 2006). Sendo assim, não há como 

entender o nicho GLS apenas tomando como base dados demográficos; é necessário analisar a 

representação do homossexual na sociedade e a importância da comunidade LGBT como um 

grupo de referência, além de outros fatores, que pouco a pouco estão sendo explorados nas 

pesquisas voltadas para tal segmento. 

A primeira pesquisa sobre o consumidor homossexual aconteceu nos EUA, em 1968, 

com leitores do jornal The Advocate. Porém, até os dias de hoje, o número de pesquisas sobre 

este segmento ainda é muito pequeno e de pouca confiabilidade, o que dificulta a expansão do 

mercado. Nas palavras de Poux (apud NUNAN, 2003, p. 164), “mal informadas pela escassez 

de pesquisas confiáveis, as empresas compram espaços publicitários inadequados e acabam 

por ter a impressão de que o mercado gay não é viável”.  

Um dos maiores estudos realizados para esse segmento até hoje, que recebeu o nome 

de Gay and Lesbian Market Study, demonstrou a importância do mercado homossexual, pois 

boa parte dos 4000 participantes tinha rendas médias individuais em torno de $3000 mensais 

contra os $1000 da média da população norte-americana (NUNAN, 2003, p.159). Vale 

ressaltar que essa pesquisa mostrou a renda individual dos participantes, ou seja, aqueles que 

viviam com seus parceiros teriam o dobro da renda mencionada. Aliado a isso há o fato de 

que boa parte deles não possui filhos, sendo assim considerados DINKS, sigla para Double 

income, no kids, ou seja, renda dupla e sem filhos, o que aumenta ainda mais a sua 
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importância em termos de potencial de consumo. Esse é um fator que possibilita ao público 

gay investir em produtos supérfluos ou de luxo e valorizar a qualidade dos serviços. No 

entanto, vale destacar que apesar dessa e de outras pesquisas mostrarem a superioridade da 

renda homossexual, há gays que ganham salários inferiores a heterossexuais, com o mesmo 

emprego, por discriminação, por exemplo. 

 
Nos países onde se cultiva o machismo – a noção de que o homem é superior 
à mulher e tem direito a comandá-la e subjugá-la -, gays e lésbicas de todas 
as classes sociais encontram maior dificuldade em levar uma vida normal. 
(REINAUDO; BACELLAR, 2008, p. 100) 

 

Uma pequena pesquisa de campo realizada em 1997 em São Paulo mostrou que os 

homossexuais, independente da classe social “(...) dariam muito valor à imagem, aparência e 

moda, mesmo que o estilo de roupa adotado fosse distinto” (NUNAN, 2003, p.181). Um outro 

estudo interessante foi realizado pela empresa L2 Pesquisas e Comunicação, que utilizou uma 

pequena amostragem em São Paulo, com jovens de 18 a 29 anos das classes A (51%) e 

B(36%) e C (11%), seguindo o critério Brasil 2000. Esse estudo revelou a preferência dos 

gays por meios interativos como a Internet (BORGES; LIMA, 1999). Além disso, destacou a 

timidez que existe em comprar títulos gays em bancas de jornal, como a G Magazine, eleita 

por eles a revista que melhor representa o mundo homossexual. Outras revistas foram citadas 

como bastante lidas pelo público homossexual, como a Veja (84%), Caras (31%) e Istoé 

(29%), revistas que têm um público bastante variado e não são voltadas para tal nicho, mas 

que através delas eles encontram o que precisam: informação, cultura, moda e dicas de lazer. 

A pesquisa também mostrou a preferência por empresas que anunciem para os homossexuais, 

como a marca de roupa Ellus, destacando a importância desse fato para diminuir o 

preconceito da sociedade. As marcas citadas mais consumidas foram as seguintes: Natura 

(15%), Ellus (12%), M. Officer (12%) e O Boticário (12%). 

Uma pesquisa realizada pelo portal Mix Brasil, em 2009, revelou o alto grau de 

escolaridade dos seus leitores: 52,42% possuem nível superior e 20,84% possuem pós-

graduação. Boa parte deles possui TV por assinatura e 31.57% possui renda superior a 

R$4000. A pesquisa também revelou que vão a teatros e cinemas com bastante frequência. O 

consumo de livros e revistas também é um destaque: 19.79% afirmaram consumir de 2 a 3 

revistas por mês e 40.81% afirmaram ler mais de 5 livros por ano. Os produtos mais 

consumidos pela Internet são passagens áreas (53,83%), o que evidencia o destaque do 

turismo para o segmento GLS, além de livros (48,72%), DVDs (36,06%), CDs (29,99%) e 
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eletrônicos (31,93%). Além disso, 66.23% disseram ler jornais diariamente, o que também 

mostra a tendência desse público em buscar estar sempre atualizado com as principais 

tendências e novidades. As redes de relacionamento e blogs na Internet também são 

amplamente utilizados. Outro dado importante é que 50.75% dos entrevistados revelaram que 

na hora de escolher o destino de viagem, buscam opções de hotéis/programas gays.14 

Apesar de outras pesquisas terem confirmado tais dados, há novamente que se destacar 

a pluralidade existente no meio homossexual. “A diversidade da população homossexual é tão 

grande quanto a existente entre os heterossexuais” (BADGETT, 1998; apud NUNAN,2003, p. 

161). Há uma enorme pluralidade de tribos dentro da comunidade homossexual, que vai desde 

os mais modernos aos ativistas e intelectualizados, por exemplo. Um outro dado interessante 

revelado por Badgett é que 25% dos homossexuais norte-americanos participantes de sua 

pesquisa eram pais ou cuidavam de crianças menores de 18 anos, o que revela que a sigla 

DINK mencionada anteriormente não pode ser tomada como algo absoluto dentro do meio 

GLS. Sendo assim, a definição do público homossexual se mostra uma tarefa mais difícil do 

que parece. No caso do Brasil, as poucas pesquisas sobre o perfil e comportamento desse 

público se baseiam em subgrupos específicos, valorizando a parcela com um bom grau de 

escolaridade, renda alta e usuários de Internet (ALSOP; FONTANA, 2000 apud SOUZA, 

2009). Além disso, boa parte das pesquisas do público homossexual se concentra em estudar 

os gays masculinos, havendo poucos dados precisos sobre o segmento das lésbicas. Reinaudo 

e Bacellar (2008, p. 107), afirmam que elas “são um dos grupos mais desconhecidos do 

mercado porque quase nunca estudado”. Portanto, boa parte dos dados aqui mencionados é 

referente exclusivamente aos homossexuais masculinos. 

Em meio a toda essa discussão e críticas em torno das pesquisas para o público GLS, 

podem-se apontar algumas características elementares que o diferem do consumidor 

heterossexual. Para Lukenbill (1999, apud NUNAN, 2003, p.158), os gays costumam ser mais 

individualistas; têm necessidade de estar associados a outras pessoas; estão constantemente 

buscando novas experiências, com o intuito de procurar sair da rotina; são submetidos a altos 

níveis de estresse e possuem uma relação de desconfiança com instituições sociais. Nunan 

(2003) acrescenta que gays e lésbicas gastam mais que os heterossexuais em viagens, carros, 

cigarros, cartões de crédito, serviços de telefone, perfumes, música, bebidas, restaurantes, 

cinema, cultura, artes, academias, artigos esportivos e objetos de luxo em geral. Um fator 

curioso foi a criação de cartões de crédito direcionados diretamente para esse público, como o 

                                                 
14 Portal Mix Brasil. Disponível em:  http://mixbrasil.uol.com.br/pesquisa2009-resultado.asp 
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Rainbow card (Visa), nos EUA, e o Queercard (Mastecard), na Inglaterra. Além disso, o fato 

de serem mais consumistas, buscando sempre novos produtos e serviços, pode ser justificado 

como uma forma de busca por segurança e proteção.  

Martin Lindstrom (2009) afirma que as pessoas buscam em momentos de estresse um 

certo conforto no simples ato de consumir, adquirindo produtos ou objetos conhecidos. Dessa 

forma, por viverem sob uma constante pressão e com uma grande necessidade de se 

reafirmarem na sociedade, os homossexuais encontrariam no consumo uma forma de 

aumentarem sua autoestima e status social. O grande valor dado à estética e à aparência, por 

exemplo, também pode ser encarado como uma forma de se “tornarem mais aceitáveis para a 

sociedade heterossexual” (NUNAN, 2003, p.311). É importante destacar novamente que em 

nossa sociedade capitalista o consumo é diretamente vinculado à questão da cidadania e o 

dinheiro pode trazer mais respeito e poder. Nos EUA, por exemplo, a comunidade GLS utiliza 

o consumo como uma ferramenta política, através do boicote aos produtos e serviços que 

manifestem qualquer tipo de discriminação ou preconceito (REINAUDO; BACELLAR 

(2008). 

 
Estes consumidores também seriam mais jovens, preocupados com moda, 
fiéis a determinadas marcas e bem informados social e politicamente, se 
comparados com a população heterossexual. Outorgariam igualmente muita 
importância às amizades, gostando de presentear entes queridos. Outros 
autores acrescentaram ainda que muitos homossexuais são trabalhadores 
autônomos preocupados com o seu bem-estar físico e psicológico, 
características que sugeririam uma população aberta a novas tecnologias e 
cuidados com a saúde. Outro dado bastante interessante é o seguinte: por não 
terem filhos, os homossexuais disporiam de mais tempo livre do que os 
heterossexuais, tempo este dedicado ao lazer e, consequentemente, ao 
consumo (NUNAN, 2003, p.161). 

 

As características acima mencionadas por Adriana Nunan são fundamentais para 

compreender algumas das particularidades do público homossexual e devem ser levadas em 

conta na hora de investir em tal nicho de mercado. Um dos setores que mais vêm obtendo 

êxito ao investir no público gay é, sem dúvida, o de lazer e turismo. AMARAL (2005) afirma 

que o ótimo resultado obtido por negócios dessa área são justificados porque buscaram captar 

a grande necessidade de sociabilização e relaxamento por parte do nicho GLS. Há mais de 

1200 empresas registradas na IGLTA (International Gay and Lesbian Travel Association), 

criada em 1983. Segundo dados dessa instituição, os homossexuais gastariam mais de $2 

bilhões em turismo anualmente (COSTA, 2002 apud NUNAN, 2003, p. 161). Como explicar 

tal fenômeno? Além do já mencionado fator da disposição de mais tempo livre, uma 
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observação deve ser feita. Os homossexuais costumam ter responsabilidades familiares 

reduzidas, já que muitos saem cedo de casa, para fugir do preconceito e discriminação. Sendo 

assim, seu tempo é mais empregado em lazer com seus amigos, que se tornam uma segunda 

família para eles. 

Amaral (2005) destaca a importância da comunidade gay para o consumidor 

homossexual, pois ela representa a sua maior referência. A falta de apoio existente em 

entidades tradicionais como a Igreja ou família é compensada através dessa comunidade. É 

através desse “grupo de afinidade”, que padrões de consumo podem ser estabelecidos. Kotler 

(2000, p. 186) afirma que “as pessoas são significativamente influenciadas por seus grupos de 

referência (...)”. Há, portanto, uma intensa influência nas atitudes e na autoimagem do 

consumidor homossexual. Além disso, as escolhas de marcas e produtos dentro da 

comunidade gay acabam virando uma enorme referência para os homossexuais que estão em 

fase de aceitação e construção de sua própria identidade. Sendo assim, o marketing “boca a 

boca” torna-se fundamental na comunidade GLS, pois tal público compartilha as experiências 

positivas obtidas através do consumo de determinados produtos ou eventos. É interessante 

também notar que dentro da comunidade gay há uma certa rejeição ao que se relaciona com o 

universo heterossexual, havendo assim uma “inversão significativa da ordem convencional”, 

como afirma Nunan (2003, p.130). 

Considerando o aspecto de o público homossexual rejeitar elementos ligados ao 

tradicionalismo da sociedade heterossexual, percebe-se que ele passa a construir uma relação 

bastante positiva e fiel com produtos, marcas ou serviços que se direciona diretamente a ele. 

Em uma pesquisa recente, realizada pela Prime Access Inc. e a PlanetOut15, conclui-se que 

85% dos homossexuais e simpatizantes dão preferência de compra para empresas que se 

posicionam como gay-friendly 16 . Esse fator também contribui para a importância da 

propaganda “boca a boca”, já mencionada anteriormente.  

Avaliando os dados mencionados sobre o público GLS, podemos sintetizar as 

seguintes características, também destacadas por Reinaudo e Bacellar (2008): por terem 

passado por experiências de discriminação, os homossexuais buscam apoio na comunidade 

gay e através das redes de troca de informação e relacionamento, sendo assim sensíveis a 

                                                 
15 Prime Acess. Disponível em: 
www.primeaccess.net/downloads/news/Highlights08_PrimeAccess&PlanetOutG&LSurvey.pdf 
 
16 Essa expressão é originária dos Estados Unidos e visa designar estabelecimentos, produtos, serviços ou 
empresas que tenham boa receptividade com o público homossexual. 
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qualquer tipo de preconceito ou discriminação; são criativos, bem informados, atualizados, 

arrojados e aventureiros; gostam de conhecer lugares exóticos e diferentes; arriscam-se a 

comprar novos produtos e buscam novas experiências, o que os tornaram uma referência de 

moda, estilo e atitude na sociedade. Esses fatores serão fundamentais para analisar o 

direcionamento que o mercado GLS está tomando no Brasil e no mundo.  

 

2.3 – O mercado gay fora do armário 

 

Por volta dos anos 90, nos EUA e na Europa, ocorre o “descobrimento” do mercado 

gay. É importante ficar claro que este descobrimento se deve ao fato de que, neste momento 

em especial, é lançado um olhar mais atento e focado no potencial econômico e comercial que 

este nicho pode oferecer. Aqui, se faz necessário relembrar o que foi dito acima: o mercado 

gay está intimamente ligado à noção de identidade, pois só fazem parte dele os homossexuais 

que adotam uma identidade gay. Ou seja, assumem a orientação sexual como um traço 

importante e dominante no trato em suas relações sociais.   

O processo de assumir a homossexualidade, denominado coming out of the closet (o 

que no Brasil é chamado de “sair do armário”), é um fato de extrema relevância para definir 

um consumidor como parte do mercado gay.  

 

Segundo alguns autores, o coming out está intimamente relacionado com 
uma mudança nos padrões de consumo dos sujeitos: estes passam a 
frequentar lugares de socialização homossexual, privilegiam serviços e 
produtos especificamente direcionados a este público e muitos mudam sua 
aparência externa. (KATES, 1998; apud NUNAN, 2003, p. 131) 
 

Na década de 90, a erotização do corpo masculino na publicidade de moda faz com 

que haja um estouro da publicidade dirigida a homossexuais. Publicidade esta que, nesta 

época nos EUA, era de conteúdo sexual ou visava anunciar estabelecimentos locais. 

Característica que, de certa maneira, se mantém até hoje aqui no Brasil. 

O mercado homossexual norte-americano é, sem dúvida, um grande referencial 

quando se fala no segmento GLS. Apenas em 2007, tal mercado tinha o poder aquisitivo de 

660 bilhões de dólares e segundo previsões deve atingir 835 bilhões em 2011. Já é 

considerado um mercado consolidado nesse país, afinal a homossexualidade tem um bom 

nível de aceitação, existe uma legislação para criminalização da homofobia, grandes empresas 

vêm adotando práticas de inclusão para funcionários homossexuais, além de haver uma 
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enorme variedade de produtos e serviços especializados. Bancos, seguradoras, companhias 

aéreas, fabricantes de automóveis, a indústria estética, da moda e da tecnologia, além do 

mercado editorial, têm se voltado nos últimos anos para tal público. Já o Brasil tem um longo 

caminho a percorrer, mas já pode ser considerando como um mercado iniciante e em 

expansão (REINAUDO; BACELLAR, 2008, p.77).  

 

2.3.1 – As estratégias de marketing no mercado GLS 

 

Muitas estratégias de marketing interessantes têm sido feitas voltadas para o nicho 

homossexual. A marca Levi’s escolheu uma forma inusitada de mostrar o seu apoio ao 

casamento homossexual proposto pela ONG White Knot, que significa “laço branco”, símbolo 

da luta pela igualdade de direitos civis entre homossexuais e heterossexuais nos Estados 

Unidos. Mostrando seu apoio a tal causa, 20 lojas Levi’s ao redor dos Estados Unidos 

colocaram o laço branco nos manequins das vitrines, além de orientar seus funcionários sobre 

o assunto17. A empresa já se estabeleceu como uma marca gay-friendly e os seus famosos 

jeans modelo 501 são considerados peça-básica para o guarda-roupa de qualquer homossexual. 

Além dessa ação, a Levi’s foi um dos patrocinadores do filme “Milk – A voz da Igualdade”, 

que conta a história de um vereador gay que foi assassinado em 1978. A empresa também 

patrocinou o canal Logo, da MTV, que é voltado para o público gay. Outra ação de impacto 

semelhante foi realizada em 2008 pela Vodka Absolut, que em comemoração aos 30 anos da 

bandeira do Arco-Íris, lançou uma edição especial e limitada da vodka, chamada Absolut 

Colors. A garrafa da bebida era coberta pela bandeira e vinha acompanhada de um texto a 

favor da diversidade18. 

Além de investir em ações de marketing para agradar ao público GLS, as empresas 

também estão adotando políticas internas corporativas que valorizem a diversidade e criando 

canais de relacionamento especializados nesse público.  “94% das 500 maiores empresas do 

mundo listadas pela Forbes em 2007 já ofereciam proteção contra a discriminação a seus 

funcionários gays e lésbicas, assim como aos transgêneros.” (REINAUDO; BACELLAR, 

2008, p.50).  Grandes empresas como Coca-Cola, HP, Ford, IBM e Alcoa integram tal 

                                                 
17  Mundo Mais. Disponível em: http://www.mundomais.com.br/exibemateria2.php?idmateria=634 

18  A capa. Disponível em: http://www.acapa.com.br/site/noticia.asp?codigo=4694 
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listagem. Um case que merece ser mais detalhado é o da IBM. A empresa adota, desde 1995, 

políticas de inclusão para a comunidade LGBT e, no Brasil, é uma das precursoras em 

promover a visibilidade de seus funcionários gays. Funcionários homossexuais do mundo 

todo podem se comunicar por meio de um site específico para eles. A empresa ainda garante 

plano médico e odontológico para os parceiros desses funcionários (FERRAZ, 2005). Além 

disso, a IBM mantém uma equipe de vendas em contato direto com formadores de opinião do 

segmento LGBT. A ideia surgiu a partir de pesquisas que evidenciaram que “proprietários 

gays de negócios tendem a comprar mais de vendedores gays” (KOTLER, 2000, p.66). A 

empresa também investiu pesado em publicidade nos Estados Unidos, colocando anúncios nas 

revistas The Advocate e Out, referências no mercado editorial GLS mundial, conseguindo 

assim bastante notoriedade na comunidade homossexual e reconhecimento como uma 

empresa gay-friendly. 

Um ramo que também vem se destacando no mercado GLS é o imobiliário. Há muitas 

áreas de grandes cidades que passaram a ser considerados como “bairros gays”, como a Frei 

Caneca, em São Paulo, bairros de São Francisco e Nova York nos Estados Unidos, parte de 

Ipanema (Rio de Janeiro), além de muitos outros. Isso pode ser visto como um reflexo do 

preconceito, pois pessoas com o mesmo estigma passam a se juntar em uma determinada área, 

para fugir do preconceito e poder viver com mais liberdade e naturalidade (NUNAN, 2003). 

Além disso, outra implicação para esse fato seria a possível formação de guetos, o que poderia 

trazer um maior isolamento para tal comunidade.  

Atraída pelo segmento GLS, a construtora Tecnisa passou a adotar uma postura gay-

friendly desde 2002. A empresa identificou uma grande oportunidade de negócios neste 

público, passando a investir na divulgação em sites GLS, além de anunciar em revistas para 

esse segmento. A empresa contratou inclusive um consultor para treinar os funcionários para 

lidar com esse público Atualmente, 12% das vendas da empresa são provenientes do 

segmento GLS. Segundo pesquisas feitas pela empresa, tal público investe em média 20% do 

valor do imóvel em modificações de plantas e acabamentos, contra uma média de 80% do 

mercado heterossexual. Além disso, foi detectado pela Tecnisa que este público é 

extremamente exigente, sensível e perceptivo, tendo como principais solicitações: banheira 

com hidromassagem, cozinha americana, closet, academia e acabamento de alto nível. Romeo 

Busarello, diretor de marketing da Tecnisa, afirma: “O que para uns é preconceito, para nós é 

negócio.” (TERRA, 2009). 
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2.3.2 – Tiro ao alvo: os melhores meios de atingir o nicho homossexual 

 

O sucesso da ação da Tecnisa, mencionada anteriormente, se deu principalmente em 

função da divulgação na Internet, que como evidenciado em várias pesquisas, é fundamental 

para a comunicação da comunidade GLS. Um estudo realizado em 2001 pelas empresas 

Harris Interactive e Witeck-Combs Commmunications mostrou que esse público passa mais 

tempo online que os heterossexuais. Como justificar tamanho interesse pela Internet? 

Acredita-se que a privacidade e a segurança proporcionadas por ela sejam os fatores mais 

importantes para o público GLS.  

 
Para homossexuais adolescentes, não assumidos ou que vivem afastados dos 
grandes centros urbanos, a Internet torna-se uma excelente veículo de 
comunicação e busca de informações. Por outro lado, segundo Trevisan, a 
Internet tornou mais ágil e diversificada a circulação de notícias, o que por 
sua vez teria afetado o ativismo. (NUNAN, 2003, p. 188). 
 

No Brasil, há uma infinidade de sites direcionados a homossexuais, sendo os mais 

importantes o Mix Brasil, visitado por mais de 900.000 internautas por mês, e o GLS Planet. 

O conteúdo de ambos é marcado por notícias importantes para o meio GLS, dicas de lazer, 

cultura, moda, estética, fotos, vídeos e contos eróticos. Além dos portais, há inclusive redes de 

relacionamento voltadas exclusivamente para os gays, como o MIG, que significa Metade 

Ideal G, o Gaykut, que possui mais de 18.000 usuários cadastrados, além de outros. 

“Queremos que a comunidade LGBT se encontre neste espaço e discuta diversos assuntos, 

crie blogs, divulgue seus vídeos e música, queremos ser uma comunidade verdadeira e um 

ponto de encontro para o público gay”, afirma Christian Ribeiro, um dos fundadores do 

Gaykut.19 

É importante destacar as possibilidades adotadas pelas empresas na hora de investir no 

segmento GLS, tanto em divulgação na Internet, como em outras mídias. Empresas mais 

tradicionais e que visem expandir sua publicidade a fim de atingir também o público GLS 

costumam ter três tipos de caminho a seguir: utilizar os mesmo anúncios criados para o 

público heterossexual e veiculá-los numa mídia GLS; reformular o anúncio, modificando até 

que se encaixe mais adequadamente nos padrões de consumo homossexuais ou, ainda, criar 

                                                 

19 Entrevista com Christian Ribeiro. Disponível em: http://www.maringay.com.br/entrevistas/christian-ribeiro/ 
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um anúncio especificamente para o público gay. Este último método tem se revelado o mais 

efetivo dos três, pois “gays e lésbicas são extremamente fiéis a marcas” (NUNAN, 2003, p. 

178) e costumam criar um relacionamento duradouro com empresas que se mostram 

francamente dispostas a anunciar diretamente para eles, não os ignorando como consumidores. 

É normal que ocorra o famoso “boca-a-boca”, como já mencionado, de produtos e serviços 

entre os membros da subcultura homossexual fazendo propaganda destas empresas. O caso 

negativo também ocorre, quando encontram empresas preconceituosas.  

No Brasil, a publicidade gay ainda está muito aquém da dos EUA, encontrando ainda 

muita resistência dos anunciantes. Um dos principais motivos citados para justificar a 

escassez de anunciantes é a presença de nudez masculina ou insinuação ainda presentes em 

alguns veículos gays, principalmente revistas (como a G Magazine). Muitos teriam receio de 

vincular sua marca a uma revista com conteúdo sexual sugestivo gay. Mas esse argumento 

mostra-se um pouco duvidoso, uma vez que revistas como a Playboy, com conteúdo sexual 

sugestivo heterossexual, estão abarrotadas de anúncios dos mais diversos. Nos EUA e 

também na Europa, a variedade de anunciantes é muito grande, o que também se reflete na 

diversidade de publicações direcionadas ao nicho GLS. Já o mercado editorial GLS brasileiro 

ainda é bastante limitado e atende apenas a um pequeno subgrupo do público gay. 

 
Se por um lado, algumas das publicações dirigidas ao público homossexual 
fazem sucesso nos meios de comunicação; por outro, praticamente todos os 
veículos reclamam do preconceito que sofrem por parte dos anunciantes, 
ainda limitados às empresas especializadas nesse público: saunas, boates, 
termas, sex-shop, disque-sexo. (...) Entre o impasse, pouquíssimos são os 
anunciantes que se “arriscam” a flertar abertamente com o público 
homossexual, anunciando nas publicações dirigidas a ele. (SOARES, 2000; 
apud NUNAN, 2003, p. 190) 

 

Apesar da dificuldade ainda encontrada pelas publicações brasileiras em conseguir 

anunciantes, o patrocínio de eventos gays por grandes empresas já ocorre no Brasil há algum 

tempo, como o caso de O Baile dos Enxutos, promovido pela cervejaria Antarctica em 1962. 

Um dos principais exemplos de lucratividade em eventos gays é o obtido com a realização das 

diversas Paradas Gays espalhadas pelo país. Como visto anteriormente, em 2009, a parada 

gay de São Paulo reuniu 3,5 milhões de pessoas. 400 mil delas compostas apenas por turistas, 

que deixaram em torno de R$200 milhões na cidade, através dos gastos com compras, bares, 

restaurantes, hotéis e casas noturnas paulistas. Ela se tornou o maior evento de São Paulo em 
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arrecadação com turismo, perdendo unicamente para a Fórmula 1 20 . Poucas empresas 

brasileiras patrocinam a Parada Gay, o que denota a resistência do mercado brasileiro em 

investir nesse segmento. A Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobrás são 

alguns exemplos de empresas nacionais que estão dando apoio às Paradas. Nos Estados 

Unidos, elas contam com o apoio de grandes multinacionais, tais como Bank of America, 

MasterCard, Pepsi e Delta Airlines (CUNHA, 2006). Não é à toa que o chamado Pink money 

(o dinheiro que circula na economia proveniente do mercado GLS) está tão em voga 

atualmente.  

A última década tem sido marcada pela organização de grandes eventos com foco na 

comunidade homossexual mundo afora. Um dos mais famosos internacionalmente é o Gay 

Day realizado na Disney, que atrai mais de 120.000 pessoas todos os anos, além da White 

Party de Miami. No Brasil há iniciativas semelhantes, como o Gay Day realizado pelo 

Playcenter. O evento recebe consumidores de todo o Brasil, das classes BC e de 25 anos, em 

média. No entanto, notam-se ainda algumas atitudes discriminatórias e um despreparo em 

lidar com esse público. Na última festa realizada nessa instituição foi apontado pelo evento 

que a “grande novidade” seria oferecer teste de HIV gratuitamente para todos os 

frequentadores (TERRA, 2009). Qual a necessidade de oferecer esse tipo de “brinde”? Isso 

reforça o estereótipo de que gays são extremamente promíscuos e que não se previnem. 

Atitudes falhas como essas devem ser evitadas, afinal esse público rejeita qualquer tipo de 

discriminação e não gosta da associação estereotipada e preconceituosa entre 

homossexualidade e AIDS. 

O Brasil conta com mais de 200 empresas direcionadas ao segmento GLS e, até hoje, 

o maior responsável pelos lucros gerados pelo mercado gay ainda é o setor de turismo. A Álibi 

Turismo, situada em São Paulo, foi a primeira agência de turismo especializada no público 

homossexual. O turista gay costuma viajar com frequência para dentro e fora do país, dando 

preferência a destinos culturais, que sejam gay-friendly, afinal esse consumidor quer se sentir 

à vontade, sem problemas de ser discriminado por expor sua sexualidade. O perfil desse 

homossexual que é altamente lucrativo costuma ser: masculino, solteiro, sem filhos e que não 

se importa em pagar um pouco mais, pois faz extrema questão de serviços de qualidade em 

                                                 

20  Ultimo Segundo. Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2009/06/14/parada+gay+deve+receber+cerca+de+35+milhoes+de+pessoas
+em+sao+paulo+6718909.html 
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hotéis, agências de viagem, restaurantes etc.. Vale a pena destacar que o atendimento nesses 

estabelecimentos surge como um grande diferencial para os consumidores GLS.   

 Poria (2006) realizou um estudo sobre hospitalidade em hotéis entre gays e lésbicas. 

Segundo a pesquisa, os homossexuais consideram fundamental se sentirem bem aceitos nos 

lugares aonde vão quando sua sexualidade está exposta. “Por este motivo, os participantes do 

estudo de Poria consideram importante quando os funcionários de hotéis alocam o casal gay 

em apartamentos com cama de casal. Isso, para eles, tem um significado simbólico” 

(PEREIRA; SILVA, 2008). O Hotel NH em São Paulo é um ótimo exemplo de atendimento 

para o público GLS.  Esse hotel oferece para seus clientes folhetos, mapas e informações 

sobre locais GLS, além de fazer parcerias com estabelecimentos voltados para tal segmento, 

de modo a oferecer descontos e benefícios para seus hóspedes. Além disso, os funcionários 

são treinados para oferecer um atendimento de qualidade. O hotel também patrocina eventos 

GLS e oferece promoções para lua-de-mel para casais do mesmo sexo, por exemplo. Com 

isso, o Hotel NH tornou-se uma referência para a comunidade gay. “Além das peculiaridades 

dos produtos e serviços, gays investem em empresas que veem eles como seres humanos (...)” 

(KATES, 1998; LUKENBILL, 1999 apud PEREIRA; SILVA, 2008, p. 8). 

  Os principais centros urbanos do Brasil são sedes da maioria dos estabelecimentos 

que vêm surgindo, cada dia mais, para atender os turistas homossexuais. São Paulo, Rio de 

Janeiro e Recife são cidades brasileiras que contam com um intenso circuito de lazer voltado 

ao público gay. Há festivais de cinema, bares, restaurantes, hotéis, casas noturnas e diversos 

eventos fazem com que estas cidades sejam grandes polos atrativos do turismo GLS. No caso 

da cidade do Rio, até mesmo um trecho da praia de Ipanema (ou seja, um local público e 

muito conhecido pelos turistas) é reconhecidamente de frequência predominante GLS, com 

vários locais situados nas ruas do entorno voltados para eles, como a famosa Rua Farme de 

Amoedo. O próprio Rio de Janeiro ganhou esse ano o título de Melhor Destino Gay através do 

Tripout Gay Travel 2009. As outras cidades concorrentes foram Buenos Aires, Barcelona, 

Sidney, Montreal e Londres21. O Brasil tem conhecidamente uma vocação para o turismo em 

geral. Um maior número de investimentos no circuito do turismo homossexual, não somente 

em época de grandes eventos tais como a Parada Gay, promoveria muito a economia do país, 

uma vez que já ficou claro o potencial que o mercado gay tem de movimentar grandes somas 

de dinheiro para empresas e, até mesmo, para países que assumam a postura de dialogar com 

                                                 
21  Jornal do Brasil. Disponível em: http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/11/02/e021119795.asp 
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esse público. Apesar de o mercado GLS brasileiro ainda ter de amadurecer, podemos perceber 

que, com a visibilidade que a comunidade homossexual está conquistando, com propagandas 

em horário nobre voltadas para tal segmento, por exemplo, já é possível prever que ele está no 

caminho certo. É só uma questão de tempo para que o interesse econômico por esse nicho de 

mercado se torne maior do que o histórico preconceito da sociedade. 
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3º Capítulo – Todas as cores da propaganda: a mídia e os anúncios no 

mercado editorial GLS 

 

O aumento da visibilidade e o crescimento do mercado voltado para o público GLS 

possibilitaram o surgimento de estratégias de comunicação e o desenvolvimento de 

campanhas publicitárias específicas para esse nicho. O que se percebe atualmente é o 

investimento em mídias segmentadas, como sites e revistas. No entanto, paralelamente a isso, 

também já existe a presença de anúncios para esse segmento, em mídias voltadas para o 

grande público, como a TV aberta. Independente da mídia veiculada, o importante é perceber 

que esses anúncios agradam à boa parte da comunidade homossexual, que aprecia e se sente 

confortável com empresas que investem nesse nicho, difundindo produtos, marcas e serviços 

de que gostam através de “uma poderosa propaganda boca a boca” (NUNAN, 2003, p.178).  

Sendo assim, a propaganda se evidencia como um fator fundamental para o amadurecimento 

desse potencial mercado de consumo, além de também contribuir para uma maior 

representação e visibilidade da comunidade homossexual. 

 

O papel da publicidade e propaganda nas transformações das representações 
é fundamental como elemento mediador e balizador da cultura 
contemporânea no que tange às alterações das representações das 
homossexualidades alinhada à luta histórica de um ator que busca sua 
inserção social. Como balizadora de práticas sociais do consumo, a 
publicidade deve estar atenta no que reproduz e propõe como práticas 
sociais, entre elas as afetivas e sexuais, do que é regulado e, portanto, precisa 
de um tratamento adequado. (IRIBURE, 2008, p.288) 
 

Acredita-se que a primeira propaganda voltada para o público homossexual tenha sido 

o anúncio de sabonetes da Procter & Gamble, nos Estados Unidos em 1917. Ele foi 

considerado na época como gay em função de seu leve teor de homoerotismo, com vários 

homens tomando banho em um vestiário onde dois deles trocam olhares sugestivos. 

Analisando anúncios da última década, o que será feito posteriormente, poderemos notar que 

muitos deles utilizam os mesmos elementos presentes em tal campanha da Procter & Gamble.  
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Figura 9 – Anúncios da Proctor e Gamble (1917) e da Absolut (1992) 

 

Apenas a partir das décadas de 80 e 90, com o surgimento do mercado GLS, foi que a 

propaganda se voltou de fato para esse público, inicialmente com contextos mais políticos ou 

educativos, em função principalmente da epidemia da AIDS, como já comentado em capítulos 

anteriores. Em função disso, boa parte das campanhas incentivava o uso de camisinha, além 

de se mostrar contra a difusão do preconceito aos portadores do HIV. O foco realmente 

comercial só começou posteriormente, com o anúncio da vodca Absolut, que possuía 

claramente uma identidade gay, através da utilização das cores do arco-íris. A ação pioneira 

da marca abriu caminho para muitas outras empresas investirem em anúncios que 

valorizassem a diversidade sexual.  

O crescimento das mídias específicas para o segmento GLS permitiu que marcas como 

Mc Donald’s, Motorola e Johnsons & Johnsons, passassem a criar peças específicas para esse 

público. O que se pode notar desde então é que geralmente os anúncios com uma linguagem 

explicitamente homossexual estão presentes em mídias para tal segmento. Já em outras 

veiculações mais gerais, o caminho que tem sido escolhido pelos anunciantes é o da sutileza, 

“(...) mantendo uma sensibilidade para não ofender o público heterossexual (SOUZA, 2009, 

p.36). Além disso, acredita-se que os homossexuais sejam mais perceptivos que os 

heterossexuais, decodificando imagens e insinuações sutis contidas em propagandas com mais 

facilidade (RUCKER, 1996 apud NUNAN, 2003). Independente das estratégias de 

comunicação adotadas, o destaque conquistado pelo nicho homossexual nos Estados Unidos 

permitiu o surgimento de diversas campanhas por todo o mundo e evidenciou ainda mais o 

potencial desse mercado. 
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3.1 – A propaganda para o público GLS na mídia brasileira 

 

No Brasil, os primeiros anúncios de destaque realmente voltados para o público 

homossexual foram veiculados a partir da década de 90. Antes disso, o que se via era a 

utilização do estereótipo do gay efeminado em situações de humor, fórmula também muito 

presente em programas televisivos, como visto no primeiro capítulo. Sendo assim, esses 

anúncios não eram focados no público homossexual, pois reforçavam preconceitos presentes 

em nossa sociedade.   

Um dos comerciais mais marcantes foi veiculado em 1994, pela Folha de São Paulo 

na TV aberta nacional, que mostrava um rapaz apresentando seu namorado aos pais. O título 

da campanha era: “O mundo está mudando. É melhor você começar a ler a folha”.  Esse 

anúncio refletiu as mudanças na percepção da sexualidade naquele período, assim como as 

conquistas do movimento homossexual na luta por mais respeito para a comunidade LGBT. 

 

Não por acaso, o comercial ocorre três anos após a primeira Lei Orgânica 
Municipal em Salvador proibindo a discriminação baseada na orientação 
sexual. Um ano antes da Lei, a Assembléia Geral da Organização Mundial 
de Saúde retirou do código internacional de doenças a homossexualidade da 
lista de doenças mentais. Essas, entre outras conquistas, mobilizaram a 
sociedade, embora as tensões provocadas com os setores mais conservadores 
tenham se tornado visíveis. (IRIBURE, 2008, p.162) 
 

 
 

Figura 10 – Imagens com cenas do clássico comercial da Folha de São Paulo de 1994 

 

Em 2008, outro comercial ganhou notoriedade no horário nobre da televisão aberta. A 

pomada antibiótica Nebacetin, do laboratório farmacêutico Nycomed Pharma, veiculou um 

comercial que mostrava diferentes configurações familiares, sendo uma delas um casal 

homossexual masculino de mãos dadas e com um deles segurando o filho no colo. O final do 

comercial era acompanhado pela seguinte frase: “As famílias mudam; o jeito de cuidar, não”. 

Esse posicionamento gayfriendly de tal marca mostrou, dessa maneira, os homossexuais de 

uma forma natural, inseridos num contexto cotidiano e normal, sem apelar para qualquer tipo 

de estereótipo ou imagem homoerótica. Essa abordagem sutil e direta é fundamental para a 



 
62 

 

manutenção de uma identidade positiva para a comunidade LGBT (NUNAN, 2003). Sem 

dúvida, esse comercial gerou muitos comentários em todas as esferas da sociedade e teve um 

efeito viral pela Internet, gerando assim mídia espontânea, que, com certeza, agregou valor 

para a marca em questão. 

 

 
Figura 11 – Imagem com uma das cenas do comercial do Nebacetin 

 

Com uma abordagem semelhante, a Unimed Blumenau, empresa de planos de saúde, 

veiculou em Santa Catarina um outdoor que mostrava um casal gay se abraçando com o 

seguinte texto: “Plano Familiar para todo o tipo de família. De um jeito ou de outro, todo 

mundo precisa". A ação foi recebida com comemorações pelo movimento homossexual e 

também acabou tendo alcance nacional, através da sua difusão pela Internet. No entanto, a 

ação da empresa falhou em um aspecto importante. Durante o período de veiculação da 

campanha ainda não havia um plano de descontos e benefícios para casais homossexuais, nos 

mesmos moldes dos casais heterossexuais (REINAUDO; BACELLAR, 2008). Dessa forma, 

mesmo adotando uma comunicação que evidencia o apoio à diversidade, a empresa não 

adotou medidas práticas que pudessem realmente representar uma conquista para a 

comunidade LGBT. “(...) As empresas que não têm coerência entre suas campanhas 

publicitárias e suas atitudes não conseguem conquistar o consumidor homossexual” 

(BAGGIO, 2004). Esse tipo de equívoco deve ser evitado, pois como já mencionado 

anteriormente, a comunidade homossexual valoriza muito as marcas que invistem nesse 

segmento, mas não basta apenas adotar uma comunicação diferenciada, é preciso investir em 

ações de marketing e em políticas internas que realmente evidenciam o posicionamento gay-

friendly da marca ou serviço. 
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Figura 12 – Imagem do outdoor da Unimed Blumenau 

 

O efeito viral que as campanhas voltadas para o público homossexual conquistam é 

bastante significativo, o que evidencia que a polêmica gerada acaba sendo bastante benéfica 

tanto para o anunciante, como para a comunidade LGBT. No entanto, o conservadorismo e o 

preconceito ainda presentes na sociedade dificultam a veiculação de algumas dessas 

campanhas. Um case interessante é o da Affair, marca de preservativos e lubrificantes 

desenvolvida exclusivamente para os gays e que foi a primeira a realizar uma campanha de 

comunicação de massa de um produto desse tipo. A campanha realizada pela linha Affair 

contou com mídia exterior, mídia impressa, marketing digital, ações de ativação e 

reformulação da linha de embalagens. O primeiro podcast gay da internet brasileira aconteceu 

dentro do hot site da campanha, que teve amplo apoio das organizações LGBT, trazendo 

resultados bastante expressivos para a marca. 

 
Figura 13 – Outdoors da campanha da Affair em São Paulo  (Primeira e Segunda Versões) 

 

Como, ao longo do trabalho, têm demonstrado serem comuns, temáticas gays 

costumam envolver polêmicas e, neste caso, não foi diferente. Cerca de 20 outdoors da marca 

Affair foram retirados de São Paulo, no ano de 2006, por conterem cenas de beijo gay. O 

vereador Carlos Giannazi (PSOL) era favorável a veiculação das placas e considerou sua 
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retirada suspeita e arbitrária, julgando também que a prefeitura foi omissa no que diz respeito 

à situação. Porém, a propaganda foi parar em análise do próprio CONAR, o Conselho de Auto 

Regulamentação Publicitária, que decidiu pela retirada das placas. Segundo o órgão, a decisão 

foi tomada porque as placas estariam ferindo a moral dos consumidores22. O outdoor foi 

substituído por outro com uma tarja preta e a seguinte frase “O amor não deveria incomodar”. 

Sendo assim, pode-se constatar que mesmo em estratégias bem sucedidas de marcas gays para 

com o público e o movimento homossexual, ainda há barreiras a serem enfrentadas, tanto com 

a sociedade brasileira mais conservadora quanto com o próprio meio publicitário.  

 

3.1.1 – Campanhas de conscientização e a divulgação das Paradas LGBT 

 

As campanhas pela luta contra o preconceito, assim como as peças criadas para 

veicular as Paradas LGBT, também merecem ser destacadas, afinal contribuem intensamente 

para o aumento da visibilidade desse segmento.  

Criada pela Indústria Nacional Design e pela Dialogo Design, a campanha “Não 

Homofobia” começou em 2008, tendo como principal evento de mobilização a Parada LGBT 

Rio do mesmo ano. Através da criação de um site (www.naohomofobia.com.br), distribuição 

de várias peças de material gráfico e elaboração de eventos não só no Rio de Janeiro como em 

outros lugares do Brasil, a campanha tinha como objetivo estimular as pessoas a participarem 

de um abaixo-assinado pela criminalização da homofobia. 

O conceito criado tinha como objetivo mostrar a violência sofrida por homossexuais 

devido a sua orientação sexual, mas sem retratar diretamente pessoas. A solução encontrada 

para transmitir essa ideia foi a utilização de manequins, que possuem uma figura próxima à 

humana, mas possuem também uma expressão sem brilho, tal qual a de uma pessoa vítima de 

violência. A campanha contou com cartazes promocionais e filipetas de divulgação (foram 

desenvolvidas 3 versões, específicas para gays, lésbicas e travestis), feitos para o dia da 

Parada Rio 2008, adesivos, camisas promocionais, crachás, bolsas, galhardete de rua, 

marcadores de livros, outdoor, etc. 

 

                                                 
22 Ultima Instância. Disponível em: 
http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/CAMARA+DE+VEREADORES+DE+SP+TRAVA+BATALHA+SOB
RE+POLEMICA+DOS+OUTDOORS_26046.shtml 
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Figura 14 – Filipetas da campanha “Não homofobia” 

 

 Foi criada também uma marca oficial de luta contra a homofobia, que mostrava a 

conhecida bandeira gay do arco-íris com o vermelho sangrando. A marca, justamente por seu 

ar minimalista e, ao mesmo tempo, bem impactante ganhou o Leão de Cannes em Design 

neste ano de 2009 e foi muito bem recebida entre os membros da comunidade gay que, em 

sua grande maioria, a aprovaram como um símbolo bastante eficaz pela luta dos direitos 

LGBT.  

 

 

Figura 15 – Marca Oficial da campanha “Não homofobia”  

 

Acho que ela retrata exatamente um dos maiores medos de quem teme a 
homofobia: agressão física. Acompanhamos sempre, o grande número de 
mortos no Brasil devido à homofobia. Por isso, acho que o visual passou isso 
de forma espetacular. Tanto o "sangramento" da bandeira, como os tons de 
preto nas camisetas e no flyer da campanha contribuíram para isso. (Leitor 
de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay) 

 
 

Originalmente, a campanha duraria somente até a Parada LGBT Rio 2009 e pretendia, 

até esta data, conseguir 1 milhão de assinaturas. Porém, atualmente, o site conta com um 

pouco mais de 66 mil assinaturas e a campanha continua. 
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Também elaborado pela Indústria Nacional Design, que desenvolve peças publicitárias 

para as paradas LGBT do Rio desde o ano de 2006, foi o visual da Parada LGBT Rio 2009. O 

layout da campanha mudou um pouco as suas características e apostou numa estética mais 

solar, divertida e colorida, dando um ar mais alegre ao evento e diminuindo um pouco o 

“peso” decorrente da discussão sobre a aprovação de projetos de criminalização da homofobia. 

O texto das peças produzidas tinha como título a seguinte frase: “Eu tenho direito de viver e 

amar livremente”. 

 

Passamos os últimos 3 anos desenvolvendo campanhas fortes e emocionais 
para a temática de inclusão de gays na cidadania e consequentemente 
criminalização da homofobia. Os layouts foram sérios e tocavam no 
sentimento das pessoas (héteros e gays) - tínhamos bandeiras sujas e 
rasgadas, manequins machucados e uma marca oficial de luta contra a 
homofobia que trazia o vermelho da bandeira sangrando (essa faturou o leão 
de Cannes em Design este ano). Resolvemos esse ano continuar falando 
sério, mas com uma temática de liberdade, por isso deixamos o cartaz livre 
– uma mistura da luta contra homofobia com a liberdade dos anos 70! 23 
 

 
Figura 16 – Site da 14º Parada do Orgulho LGBT RJ 2009 

 

Sérgio Cabral e Eduardo Paes, respectivamente governador e prefeito do Rio de 

Janeiro, estiveram presentes na Parada, que aconteceu no dia 01/11/2009. Eduardo Paes 

declarou que a maioria do povo carioca é aberta à diversidade e que vai se esforçar mais para 

implementar o projeto “Rio Sem Homofobia”.  

Seguindo o sucesso e o crescimento das Paradas LGBT pelo Brasil, podemos citar o 

caso da rádio Sul América Trânsito. A MPM Propaganda criou uma série de anúncios de 

oportunidade para divulgar a programação da Parada LGBT São Paulo do ano de 2007.  

Um dos anúncios, por exemplo, trazia uma placa de trânsito com duas setas invertidas 

com os seguintes títulos, um de cada lado: “Para escapar da Parada gay, ouça 92,1” e “Para 

chegar na Parada Gay, ouça 92,1”. Um outro anúncio que divulgou a Parada tinha apenas uma 

                                                 
23 Entrevista realizada com Bruno Bertani, Founder/Diretor de Criação da Indústria Nacional Design, em 
13/09/2009. 
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placa de trânsito pintada de arco-íris. Mais um título que pode ser citado era o “No dia 25 de 

maio, sintonize. Porque o trânsito vai estar uma lou-cu-ra” ao lado de uma enorme placa de 

trânsito envolta em fumaça rosa com o nome da rádio. Nesse caso, o uso do humor e a 

presença de uma linguagem específica para homossexuais são bastante evidentes e mostram-

se como uma estratégia inteligente e divertida. Este também tem sido um caminho bem 

sucedido utilizado nas campanhas voltadas para o público GLS. 

 

       
 

Figura 17 – Algumas das peças impressas da campanha da rádio Sul América 
 

 

3.2 – Os anúncios mundiais contemporâneos: análise das soluções criativas 

3.2.1 – A categorização dos anúncios 

A gama de possibilidades ao se criar um anúncio voltado para o público homossexual 

é enorme. De anúncios específicos para este nicho a anúncios mais gerais que são adaptados 

para serem veiculados em revistas gays, há diversas nuances que permitem variações de 

abordagem e de linha criativa a serem seguidas no momento da concepção dos mesmos.  

Os anúncios mencionados neste tópico foram veiculados entre 1996 e 2009 em 

publicações internacionais. Como o objetivo é apenas mostrar o cenário das propagandas dos 

últimos anos no exterior, não foram definidas mídias específicas, como ocorrerá no próximo 

tópico, com foco no que é veiculado nas principais revistas voltadas para esse nicho no Brasil. 

Sendo assim, a metodologia utilizada na seleção dos anúncios internacionais foi pensada com 

a intenção de traçar um paralelo com o que é veiculado na mídia brasileira, que é o objeto de 

estudo deste trabalho. 
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Para fins de estudo e análise dos anúncios publicitários durante esta monografia, 

baseando-se na noção da existência de diferentes tipos de linha criativa e levando em 

consideração a percepção de que algumas abordagens aparecem muito mais frequentemente, 

dividimos os anúncios veiculados nas revistas gays especializadas (tanto nas internacionais 

como, posteriormente, nas nacionais) em 4 categorias. A saber, os anúncios foram divididos 

em: sensuais, cômicos, entendidos e abrangentes. 

Explicando melhor a criação das categorias, nosso processo de divisão se baseou no 

entendimento de que, dentre todos os anúncios analisados, a imensa maioria poderia ser 

enquadrada em 4 grandes grupos, orientados pelo tipo de abordagem utilizada e pelo principal 

artifício usado para tentar chamar a atenção do público-alvo: os homossexuais. Partindo dessa 

percepção, os grupos ou categorias foram criados da seguinte maneira: anúncios que utilizem 

o homoerotismo como principal elemento de atração ao público passam a fazer parte da 

categoria sensuais; anúncios que tenham no humor a base para sua comunicação, seja 

utilizando os chamados ícones de homossexualidade (bandeira gay, cor rosa, sujeitos 

efeminados, etc..) ou uma linguagem bem-humorada, fazem parte da categoria cômicos; 

anúncios que retratem os gays em situações cotidianas e de naturalidade, como passeio de 

namorados ou um casal formando uma família, estão na categoria entendidos24; e, finalmente, 

anúncios que funcionem tanto em revistas gays como heterossexuais, por trabalhar com uma 

linguagem sutil, que atraia os gays sem ter algo necessariamente voltado para eles, serão 

incorporados pela categoria abrangentes. 

A seguir, veremos essas categorias evidenciadas durante a análise dos anúncios 

presentes na mídia impressa internacional e nas revistas gays especializadas do Brasil. 

 

3.2.2 – A propaganda se revela: os anúncios internacionais na mídia impressa 

 

Uma das categorias de anúncios mais presentes atualmente em publicações 

especializadas ainda é a dos anúncios sensuais, ou seja, a que explora o homoerotismo. 

Homens seminus ainda povoam com frequência as páginas de publicidade em revistas 

especializadas. Mesmo das internacionais, nas quais os anúncios já estão mais divididos 

também pelas outras categorias de forma mais proporcional. A representação do imaginário 

homoerótico nos anúncios sensuais ainda é fortemente ligada à figura do homem barbie, 

                                                 
24 Lembrando que esta palavra surgiu para designar homossexuais que não se enquadrassem nos papéis de 
gênero masculino nem feminino. 
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como citado anteriormente, aquele que possui um corpo bastante musculoso, com poucos 

pelos e viril. “Pode-se dizer que, sob a moral da ‘boa forma’, um corpo trabalhado, cuidado, 

sem marcas indesejáveis é o único que, mesmo sem roupas, está decentemente vestido. Um 

corpo de homem, se é musculoso, não está jamais verdadeiramente nu.” (COURTINE, 1995 

apud MONTENEGRO; SILVA, 2009, p.15). 

No caso dos anúncios presentes em revistas internacionais, podemos citar vários 

exemplos de anúncios sensuais. Um exemplo é uma propaganda da Armani Exchange, 

veiculada numa revista norte-americana no ano de 2007, na qual havia um homem muito 

bonito e musculoso deitado sem camisa olhando para outro modelo nos mesmos padrões que 

saía de dentro da água vestido apenas com a calça da grife. Outro anúncio da mesma marca, 

no ano de 2008, retrata também um modelo musculoso de óculos escuros, usando apenas uma 

cueca branca da grife. 

               
Figura 18 – Propagandas da Armani Exchange nos EUA25

 

 

Este tipo de anúncio demonstra claramente a estratégia bastante usada de associar 

corpos sarados à moda, com estilo elegante e ao mesmo tempo sensual. Há também anúncios 

da Versace, 1996, e da Unico Underwear, 2007, nestes mesmos moldes de “homens sarados 

somente de cuecas”. Neste último, é interessante notar a presença de um homem branco de 

mãos dadas com um negro, o que evidencia a defesa pela diversidade em todos os sentidos, 

desde o sexual ao racial também. 

                                                 
25 Todos os anúncios exibidos nesse subtópico estão disponíveis em: http://www.commercialcloset.org. Trata-se 
de um portal que veicula anúncios com temática homossexual de todo o mundo. 
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Figura 19 – Anúncios da Versace e Unico Underwear 

 

Outro exemplo é o da cerveja Coors Light, também veiculado nos EUA, dessa vez em 

2006. Neste anúncio, dois rapazes atléticos aparecem dançando sensualmente juntos em uma 

boate, com os dizeres: “Now’s the Time” (Agora é a hora). Dessa vez, mesmo sem a presença 

de nus ou seminus, fica claro o conteúdo homoerótico da peça. 

 

 

Figura 20 – Anúncio da cerveja Coors Light 

 

Nessa campanha, havia também uma versão do anúncio sensual com duas mulheres 

bem próximas, uma passando batom na outra e anúncios com vários homens malhados e sem 

camisa, rindo, conversando e bebendo a cerveja numa piscina.  

Ainda na categoria bebidas, a Skyy Vodka no mesmo ano veiculou um anúncio com 

uma carga forte homoerótica. O inovador, neste caso, é que praticamente não se nota a 

presença dos corpos. O que se vê, somente, são dois pares de braços masculinos, musculosos, 

suados, agarrados de uma maneira forte, segurando a garrafa de vodka e duas taças.  
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Figura 21 – Anúncio da Sky Vodka 

 

Voltando ao imaginário da moda relacionada ao homoerotismo, existem diversos 

anúncios da grife Dolce & Gabbana que também poderiam fazer parte da categoria sensuais. 

Muitos apresentam os típicos rapazes musculosos e viris, seminus. Mas, particularmente as 

que se destacam como homoeróticas são as que aliam a isso a presença de outros homens 

como observadores dos corpos masculinos despidos.  

 

             
Figura 22 – Campanhas da Dolce & Gabbana 

 

Estas propagandas mencionadas acima também foram veiculadas nos EUA, nos anos 

de 2007 e 2006, respectivamente. Já a grife Yves Saint Laurent, ao lançar seu perfume M7 na 

França, em 2002, colocou um modelo completamente nu. O interessante da peça é que o 

modelo não aparece totalmente depilado, como geralmente é utilizado, e tem uma aparência 

mais comum. A fotografia é impecável e conseguiu captar o nu masculino sem vulgaridade. 

Este tipo de abordagem é bastante inusitada, pois não costuma ocorrer nem em anúncios 

voltados para o público heterossexual. Apesar de o corpo feminino ser muito usado na 

publicidade, ele costuma ser insinuado, não explicitamente nu. Isto mostra o interesse da 

marca Yves Saint Laurent em causar polêmica e se posicionar como uma empresa ousada.  
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Figura 23 – Anúncio ousado da marca Yves Saint Laurent 

 

A maioria dos anúncios sensuais praticamente não possui texto, somente a assinatura 

da marca. Este fato acontece porque o apelo todo da propaganda está justamente nos corpos 

dos modelos. Apesar de ainda haver forte presença de homoerotismo em campanhas 

internacionais, elas estão geralmente ligadas a grifes consagradas com fotos bem produzidas 

esteticamente. 

A categoria de anúncios cômicos também é bastante marcante em publicações 

internacionais GLS. A famosa marca de bebidas Absolut Vodka veiculou nos EUA, em 2000, 

uma campanha em que a imagem de uma garrafa pode ser perfeitamente associada ao órgão 

sexual masculino. Para o anúncio, contrataram o designer da grife Gucci Tom Ford, que é 

assumidamente homossexual. Essa é uma tendência bastante comum em publicações 

internacionais, pois através da participação de homossexuais com notoriedade na mídia pode-

se gerar uma identificação imediata com o target GLS. 

 

 
Figura 24 – Anúncio da Absolut Vodka nos EUA  

 

Humor semelhante foi utilizado pela companhia aérea Air Canada, que percebendo o 

quanto o nicho homossexual investe em turismo e viagens, veiculou em 2005 nos EUA uma 

peça com uma foto da parte dianteira de um avião remetendo à figura do órgão sexual 
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masculino. O título da peça “Enjoy the ride” (Aproveite a viagem) faz uma referência aos 

prazeres sexuais relacionados ao prazer de viajar. O que torna esse anúncio claramente gay é a 

presença discreta das cores do arco-íris na parte superior direita, reforçando o posicionamento 

gay-friendly de tal companhia. Em 2003, na Austrália, foi veiculado um anúncio da Volvo, do 

segmento automobilístico, em que o freio de mão do carro também era associado diretamente 

ao pênis. O título da peça complementa: “We’re just as excited as you” (Estamos tão 

excitados quanto você). 

 

           

Figura 25 – Anúncios sugestivos da Air Canadá e da Volvo 

 

Em 2006, o hotel e cassino norte-americano Paris Las Vegas lançou uma campanha 

que usou o humor de uma forma bastante inusitada e criativa. O título da peça afirmava que 

tudo é mais sexy nesse hotel/cassino (“Everything is sexier in Paris Las Vegas”). Para ilustrar 

esse fato, mostrou a imagem de um jogo de cartas, em que uma delas tinha um “valete” junto 

ao outro, com uma outra carta vazia, evidenciando assim, uma relação homoafetiva entre 

“ambos”. Foi uma forma divertida de mostrar que essa instituição respeita e investe no 

segmento GLS. 

 

Figura 26 – Anúncio criativo do hotel/cassino Paris Las Vegas  
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Apesar de o homoerotismo e de o uso do humor serem utilizados com bastante 

frequência em propagandas para o público GLS, outra estratégia de comunicação usada na 

mídia internacional é retratar situações do cotidiano do homossexual com sutileza e 

naturalidade, que aqui classificamos como a categoria dos entendidos. A consagrada grife 

Abercrombie & Fitch lançou uma campanha em 1996 com uma linguagem que se mantém até 

hoje em seus anúncios. As peças não apresentavam título e as fotos eram todas em preto e 

branco, o que dava um tom mais sofisticado para essa campanha.  Nela eram mostrados casais 

de homossexuais em situações românticas, mas sem apelo erótico. Sendo assim, é evidenciada 

a naturalidade da relação gay, sem estereótipos e preconceitos. Uma das peças veiculadas 

mostrava um casal passeando em um barco, brincando, fazendo filmagens e outras atividades 

comuns em qualquer relacionamento. Esse tipo de abordagem tem uma receptividade muito 

boa entre o público GLS, como será visto no próximo tópico.  

        

Figura 27 – Anúncios da Abercrombie & Fitch nos EUA  

 

Outra campanha bastante interessante foi veiculada pelo Volvo, marca já citada na 

categoria dos anúncios cômicos. Adotando uma estratégia diferente numa campanha de 2003 

nos EUA, tal marca veiculou um anúncio que consagrava a diversidade existente nas famílias 

contemporâneas. As fotos utilizadas mostravam casais com gays e lésbicas, alguns inclusive 

com filhos ou animal de estimação em situações de descontração e lazer. O título afirmava: 

“Whether you starting a family, or creating one as you go” (Se você está começando uma 

família ou criando uma pelo caminho). Sendo assim, o carro da Volvo era mostrado como 

parte do que é necessário para construção de qualquer família, marcando o posicionamento 

gay-friendly da marca. 
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Figura 28 – Anúncio da Volvo nos EUA 

 

Seguindo o mesmo caminho criativo, a empresa Avis rent a car, que aluga automóveis 

para turistas em vários lugares do mundo, veiculou em 2005 nos EUA, uma série de anúncios 

que retratavam casais de homossexuais em cenas naturais e românticas em momentos de 

viagem. O diferencial da campanha foi mostrar casais de várias faixas de idade, o que não é 

muito comum em campanhas para o público GLS, que usam com frequência modelos entre 18 

e 30 anos. Essa atitude mostra que tal empresa percebe a variedade existente nesse nicho, 

assim como no meio heterossexual, e busca investir em campanhas que gerem identificação 

por diferentes grupos de homossexuais. 

 

         
Figura 29 – Anúncios da Avis rent a car nos EUA 

 

É interessante também notar que muitas empresas procuram atingir o segmento GLS, 

porém sem utilizar nenhum dos elementos mencionados anteriormente, mantendo uma 

linguagem abrangente. Algumas marcas ou empresas costumam veicular campanhas em 

mídias voltadas para o público homossexual, mas sem colocar algo nos anúncios que explicite 

a temática gay. Muitas vezes fazem uma pequena modificação, como no caso da campanha 

veiculada pela Nivea na Alemanha, em 2004, que mostrava apenas um rapaz jovem sorrindo 

ao lado dos produtos da marca voltados para cuidados com a estética. O mesmo anúncio 

circulava em revistas voltadas para heterossexuais, mas com uma pequena diferença: a 

presença de uma mulher sorrindo próximo ao rapaz. O título permanecia o mesmo: “Zeig 

dich” (Exiba-se). Sendo assim, para ambos os públicos, o produto seria um mecanismo para 
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gerar uma melhora estética que proporcionaria vantagens na imagem social. A empresa 

poderia ter optado por colocar um homem junto ao rapaz, sorrindo ou falando no seu ouvido, 

mas preferiu utilizar uma linguagem menos específica. Como as pesquisas mencionadas em 

capítulos anteriores, o público GLS investe bastante em artigos de beleza e estética e a Nivea 

partiu desse princípio para investir nesse nicho, adotando uma linguagem extremamente 

abrangente. 

 

 

Figura 30 – As duas versões dos anúncios da Nivea em 2004 

 

Outro anúncio que se encaixa perfeitamente na categoria abrangentes é o da marca de 

perfumes Givenchy, que lançou em 2009 um perfume chamado Play em formato de aparelho 

de MP3, inspirando-se no mundo da música. A campanha, veiculada nos EUA, contou com a 

participação do cantor norte-americano Justin Timberlake. Ele aparece dentro de um avião 

ouvindo música, em um clima de bastante sofisticação. O anúncio é em preto e branco e não 

apresenta título. O uso de um artista que é um ícone da música pop reforça o interesse de 

atingir diferentes públicos, incluindo os gays, mas sem evidenciar tal fato na criação de uma 

peça de comunicação específica. Este anúncio foi veiculado em vários tipos de publicações, e 

não apenas em revistas voltadas para o público GLS. 

 

 
Figura 31 – Anúncio abrangente da marca Givenchy (2009)  
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Independente da estratégia adotada, as campanhas internacionais para o público GLS 

são, sem dúvida, uma grande fonte de inspiração para o que é veiculado na mídia impressa 

brasileira, como será analisado no próximo tópico. 

 

3.3 – Os anúncios na mídia impressa brasileira especializada (G, DOM, Júnior, Aimé) 

 

Para compor a análise dos anúncios nas publicações GLS nacionais, foi realizado um 

levantamento das revistas G Magazine, DOM, Júnior e Aimé, que foram veiculadas no Brasil 

entre abril e outubro de 2009. Também foram realizadas entrevistas com profissionais com 

algum tipo de vínculo com esse nicho, como André Fisher, diretor executivo do grupo Mix 

Brasil e da revista Júnior; Bruno Bertani, da Indústria Nacional Design; Mariana Aguiar, 

responsável pela marca Aussiebum no Brasil; e Wilson Spinola, diretor de criação da agência 

Spinola Comunicação Integrada. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa através de um formulário com perguntas 

abertas disponíveis na Internet com leitores das revistas GLS nacionais. A divulgação desse 

formulário ocorreu em redes sociais e de relacionamento voltadas para essas publicações. A 

opção de utilizar a Internet como plataforma para a realização das entrevistas ocorreu em 

função da importância que essa mídia tem para o público homossexual, que se sente mais 

confortável e seguro no espaço virtual para expor opiniões e sentimentos. A pesquisa contou 

com 53 participantes, todos do sexo masculino, divididos em duas faixas de idade: dos 18 aos 

30 anos e dos 30 aos 40 anos. Não foi considerado o público acima dos 40 anos, pelo fato 

dessas publicações estarem focadas nos homossexuais mais jovens. Por estarmos nos 

baseando nos leitores das revistas GLS, consideramos que os participantes são em sua maioria 

das classes A e B, que são os principais consumidores dessas publicações. Além da idade, foi 

considerado um outro fator para a triagem: se o participante se sentia como membro da 

comunidade gay; pois como visto anteriormente, para ser considerado como parte do mercado 

GLS, é necessário que o homossexual se sinta confortável com sua orientação sexual, 

desejando consumir produtos e serviços específicos. 

 

3.3.1 Os anúncios sensuais  

 

O uso do homoerotismo é um artifício muito comum nas campanhas voltadas para o 

público GLS, como visto no tópico anterior. No Brasil, essa estratégia também se repete. No 
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entanto, dentro do período analisado, entre abril e outubro de 2009, percebe-se que elas são 

mais voltadas para explorar o corpo masculino, sem criar ou evidenciar cenas ou contextos 

mais sexuais ou eróticos. Dessa forma, o que é mais comum é ver um anúncio exaltando o 

corpo escultural e “sarado” de um modelo. Em publicações internacionais também existe essa 

solução criativa, mas muitas delas não exploram apenas o corpo de um modelo e apresentam 

vários homens em contextos sensuais ou eróticos, como visto através das campanhas da Dolce 

e Gabbana, por exemplo. Isso pode ser relacionado com a representação do gay na mídia 

brasileira. Em novelas, como constatado no primeiro capítulo, são mostrados casais 

homossexuais extremamente discretos, que não demonstram explicitamente em nenhum 

momento a relação amorosa. Tal representação evidencia o grande preconceito ainda presente 

na sociedade brasileira, já que para inserir esses personagens na trama é necessário mostrá-los 

com grande sutileza. Isso pode ser uma justificativa para boa parte dos anúncios nacionais 

ainda não explorarem o homoerotismo de uma forma mais agressiva, ou seja, mostrando 

homossexuais interagindo em momentos de sedução ou conquista.  

Um dos anunciantes mais presentes nas revistas DOM, Júnior e Aimé é a marca 

australiana de sungas e roupas íntimas Aussiebum. Ela está presente em mais de 75 países e 

centraliza boa parte de suas vendas na Internet. “(...) A chegada oficial ao Brasil aconteceu em 

2006, pois além de ter um público promissor, o Brasil toma conta de 80% do comércio virtual 

da América do Sul e assim funcionam as vendas aqui, on line.” (LOYOLA, 2002, p.42). 

Desde o início, a Aussiebum investiu em um design diferenciado, sensual e ousado dos seus 

produtos, o que acabou gerando uma grande identificação com o target gay. É interessante 

notar que a disseminação do estereótipo positivo relacionado aos homossexuais, fez com que 

essa marca enxergasse esse público como um grande gerador de tendências na sociedade 

como um todo. Sendo assim, a Aussiebum não é uma marca que se considera exclusivamente 

gay, mas investe nesse nicho porque sabe que, além de consumir, esse público também tem 

influência na moda vigente na sociedade contemporânea. 

É importante reconhecer que os homens gays estão constantemente ditando a 
moda. O público gay tem um olho clínico para identificar tendências que 
hoje são usadas pelo homem moderno. Normalmente, uma vez que uma 
marca seja adotada pelo público gay, ela não falhará com o restante do 
mercado.26 

                                                 
26 Entrevista realizada com Mariana Aguiar, gerente de contas da marca Aussiebum no Brasil, em 10/10/2009. 



 
79 

 

Em termos de campanhas nas revistas GLS nacionais, a Aussiebum encaixa-se bem na 

categoria dos anúncios sensuais, pois explora bastante o homoerotismo, sempre com modelos 

com corpos perfeitos usando seus produtos, em um ambiente tropical e paradisíaco. O texto 

evidencia o estilo de vida proposto por tal empresa: “Se você duvida de si mesmo, use outra 

coisa”. Sendo assim, é vendida a ideia de uma marca ousada, para homens confiantes e 

determinados, que não têm medo de serem guiados pelos seus próprios desejos. Em um dos 

anúncios, o modelo sai da água olhando sensualmente para o leitor. O padrão de beleza 

retratado é o mesmo evidente nas capas das revistas GLS: o gay bonito, magro e musculoso. 

O texto e imagem reforçam o padrão de beleza masculina vigente na sociedade.  

 

         
Figura 32 – Anúncios da Aussiebum  (Júnior - Edições 10 e 12 / DOM - Edição 10) 

 
As propagandas da Aussiebum têm como principal ícone o corpo masculino. 
As cuecas e sungas dessa marca são bonitas, coloridas, alegres, mas não são 
tão diferentes de outras que existem no mercado. A principal diferença, 
acredito eu, está na forma como ela se colocou no mercado. Como uma 
marca que possui peças que te farão mais poderosos. Nunca vi uma 
propaganda dessa marca com um cara magrelo ou fora de forma. (Leitor de 
revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay) 
 

Essa representação de poder e autoestima relacionados ao uso da marca e evidenciado 

no anúncio reflete, de certa forma, a necessidade do homossexual em assumir uma posição de 

destaque e superioridade, de modo que a marginalização sofrida por ele em função do 

preconceito seja “compensada”. Sendo assim, a vaidade e grande preocupação com aparência 

e moda seriam uma forma dos homossexuais se sentirem mais aceitáveis na sociedade, como 

comentado anteriormente (NUNAN, 2003). Além disso, a imagem desses corpos idealizados 

na propaganda faz com que os gays se sintam confiantes e sensuais como os modelos das 

fotos, ao usarem o produto que está sendo veiculado (LINDSTROM, 2009). Sendo assim, 
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mais do que gerar uma atração sexual, o uso do homoerotismo na propaganda também pode 

assumir um papel importante no imaginário desses consumidores. 

 

A Aussiebum é uma marca voltada demais ao público gay. Usa uma estética 
um pouco gay, mas ainda muito hétero. Aquele modelos perfeitos. Você olha 
e pensa: ah, eles são héteros vestindo cuecas de gays. Mas vende muito. Eu 
já entrei no site da Aussiebum e comprei umas 10 cuecas só por causa das 
imagens, quem não quer ficar sexy como aqueles modelos? Se os héteros no 
Brasil fossem mais metrossexuais, poderia sim estar numa revista como a 
Playboy. As pessoas querem ser como aqueles modelos, héteros ou gays, 
eles são lindos. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da 
comunidade gay) 

 

É interessante destacar que alguns leitores entrevistados acreditam que os anúncios da 

Aussiebum poderiam perfeitamente ser veiculados em revistas heterossexuais, afirmando que 

a marca busca atingir o homem moderno e vaidoso. Outra parcela de entrevistados acredita 

que para veicular tais anúncios em outras mídias para heterossexuais seria necessário fazer 

uma adaptação. “(...) Teria que ter outro biotipo e, provavelmente, famoso para que os 

heterossexuais pudessem se identificar com algo além da aparência do modelo. Alguém que 

reforce a sua masculinidade (...)” (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da 

comunidade gay). 

Outra marca que segue a tendência de explorar o corpo masculino com apelo 

homoerótico é a Foch. As roupas da marca podem ser encontradas em lojas localizadas em 

São Paulo, Rio, Curitiba e México, além de Espanha, EUA e Inglaterra. O conceito da marca 

se resume em conforto e estilo, para um público masculino moderno e antenado. Sendo assim, 

parte do seu público é, sem dúvida, composto pelo nicho homossexual, o que justifica a 

presença da marca em várias edições da revista Júnior. Em um dos anúncios, há apenas a foto 

de um modelo olhando diretamente para o leitor e segurando uma mangueira, que deixa 

escorrer água por todo o seu corpo, enquanto usa uma bermuda da marca. Portanto, o anúncio 

tem um apelo erótico bastante marcante e deixa claro seu objetivo em agradar tal público. 

Essa peça não possui título nem texto, apenas destaca as localidades da loja.  
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Figura 33 – Anúncios da marca Foch (Júnior - Edição 11) 

 
Nas entrevistas realizadas com os leitores de revistas GLS, percebe-se, no entanto, que 

muitos criticam esse constante uso de modelos com corpos perfeitos nas campanhas para o 

público homossexual. Para eles, seria uma forma de reforçar o estereótipo do gay fútil que só 

pensa em sexo e na realização de seus desejos carnais. Um deles afirmou: “Acredito que 

talvez a sedução da estética e demais situações clichês do público gay inibam o aparecimento 

de propagandas que possuam fundamento na vida do homossexual como indivíduo, não como 

corpo”. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). Entretanto, 

alguns acrescentaram que esse caráter hedônico não é exclusividade das propagandas 

veiculadas nessas revistas GLS, mas também é um fato recorrente em anúncios voltados para 

o público heterossexual. Comerciais de cervejas que costumam explorar o corpo feminino 

com um apelo bastante sexual foram bastante citados como forma de comparação com os 

anúncios sensuais. 

 

Só acho que essas propagandas não estão mostrando todas as realidades 
existentes. Não só temos gays e lésbicas sarados, muito menos somente caras 
malhados. Existem os nerds, os que que trabalham o dia todo, os pobres, os 
bem sucedidos...Enfim, uma infinidade de outras realidades. Mas entendo a 
propaganda nesse aspecto. Ela funciona assim até mesmo para os 
heterossexuais. Ninguém quer ver alguém feio em uma propaganda. Bom, 
pelo menos não é o que todo o mundo deseja ver. (Leitor de revistas GLS, 
entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay) 
 

 
Boa parte dos entrevistados acredita que a utilização do homoerotismo chama a 

atenção para o anúncio. No entanto, nem sempre isso é considerado positivo. “O fato de 

causar impacto não quer dizer que seja sempre apropriado.” (Leitor de revistas GLS, entre 30 e 

40 anos, membro da comunidade gay). Ao serem questionados sobre alguma propaganda que 
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tenha se destacado recentemente, poucos se lembraram de alguma para citar, e dessa minoria 

boa parte lembrava por causa de um modelo muito bonito presente no anúncio. É interessante 

destacar que a representação constante desse modelo de beleza considerado inalcançável para 

muitos, pode afastar alguns consumidores do produto que está sendo veiculado.  

 

O atrativo é a beleza, vende-se a imagem do gay lindo e perfeito. Eu mesmo 
já fiquei tentado em comprar uma sunga da Aussie Bum, porque é tudo muito 
bonito, mas depois percebi que não tenho aquele corpo. (Leitor de revistas 
GLS, entre 30 e 40 anos, membro da comunidade gay) 
 
 

           
 

Figura 34 - Outros exemplos de anúncios sensuais (G Magazine - Edição 139 / Aimé - Edição 9) 
 

 

Muitos dos entrevistados acreditam que existem maneiras mais interessantes de atingir 

o público homossexual, com anúncios que explorem mais a inteligência, a irreverência, o 

bom-humor, sem precisar explorar tanto o homoerotismo. Mesmo tendo um impacto no 

sentido de chamar a atenção, pode-se notar que o apelo sexual constante gera certo incômodo 

em muitos leitores das revistas GLS, pois estes buscam outros tipos de representação que 

sejam mais condizentes com a sua realidade.  

 
O que podemos perceber em propagandas GLS é o uso excessivo do apelo 
sexual. Não julgo necessária a exclusividade desse recurso. O público gay 
também é muito inteligente e capaz de absorver propagandas que abusem 
mais da criatividade e inteligência sem o uso de corpos sarados. (Leitor de 
revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). 
 

É importante novamente destacar que existe uma limitação no mercado editorial GLS 

nacional em relação aos anunciantes. O preconceito ainda afasta grandes marcas e empresas, 

mesmo com o tão comentado potencial do mercado gay. Esse problema acaba fazendo com 
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que as revistas GLS abram espaço para anúncios de saunas e outros serviços voltados 

exclusivamente para o sexo. Esse fator também contribui para a impressão dos leitores que a 

propaganda voltada para os homossexuais tem um apelo sexual muito grande. E os setores de 

grande porte que mais veiculam são ligados à moda, que exploram bastante o erotismo nas 

suas campanhas, ou seja, boa parte do que é anunciado nessas publicações tem algum teor de 

sensualidade. 

 

Anunciantes ainda não se deram conta que ao anunciar em um veículo GLS 
vai falar diretamente com esse público. Há sempre o medo de “contaminar” 
outros públicos que poderiam se  ressentir pelo fato da empresa estar 
investindo no público gay. Mas no fundo acho que o que ainda existe é um 
imenso preconceito, que busca essas desculpas para se manifestar. Há 
também o fato da imprensa gay ser muito jovem no país (...). O abre-fecha 
de revistas e sites não ajuda muito a melhorar essa imagem.27 

 

O uso de do apelo erótico/sexual em propagandas tem sido alvo de estudos 

extremamente interessantes atualmente. Martin Lindstrom realizou uma pesquisa, publicada 

em 2008, de neuromarketing, novo campo do marketing que possibilita monitorar as emoções 

vividas durante as experiências de consumo e o impacto ou reação que as estratégias de 

comunicação podem causar. Esse monitoramento ocorre através de aparelhos de ressonância 

magnética, que permitem a identificação das zonas do cérebro estimuladas. Lindstrom destaca 

o uso do sexo na publicidade em sua pesquisa de neuromarketing, relatando que cerca de um 

quinto de toda a propaganda contemporânea usa de elementos com teor sexual. Numa 

pesquisa realizada nos EUA pela MediaAnalyser Software & Research chegou-se à conclusão 

que boa parte dos participantes não prestavam atenção nas informações importantes no 

anúncio, nem mesmo no próprio nome do produto, pois ficavam “cegos” pelo material 

sexualmente sugestivo. 

 

Na verdade, o resultado foi que apenas 9,8% dos homens que haviam visto 
os anúncios com conteúdo sexual eram capazes de se lembrar da marca ou 
produto em questão corretamente, em comparação com quase 20% dos 
homens que haviam visto os anúncios sem conteúdo sexual (...). A equipe de 
pesquisa apelidou esse fenômeno de efeito vampiro, referindo-se ao fato de 
que o conteúdo excitante roubava a atenção da verdadeira mensagem do 
anúncio. (LINDSTROM, 2009, p.157). 

 

                                                 
27 Entrevista realizada com André Fisher, diretor executivo do Grupo Mix Brasil e da revista Júnior, em 
08/10/2009. 
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Lindstrom acredita que para uma campanha com teor sexual realmente ser bem 

sucedida ela precisa ser polêmica, que ele destaca como sendo o fator de influência mais forte 

no comportamento do consumidor. Partindo dessa ideia, os anúncios nacionais para o público 

GLS podem ser vistos apenas como eróticos, mas não chegam a ter um caráter polêmico, 

como as campanhas internacionais. Esse fator pode ser também outra justificativa para o 

incômodo relatado por nossos entrevistados em relação ao uso constante do homoerotismo na 

propaganda para o nicho homossexual.  

Além da questão da polêmica, Lindstrom também destaca que os consumidores 

buscam atualmente representações mais próximas da sua realidade, ou seja, têm mais 

“empatia com pessoas iguais a eles mesmos” (LINDSTROM, 2009, p.162). Esse fator 

também fica comprovado com as entrevistas realizadas com os leitores de revistas GLS, que 

evidenciaram o seu apreço por anúncios que mostrem situações mais naturais e menos 

eróticas. Um deles afirmou: “Creio ser desnecessário vender uma pasta de dente com um cara 

seminu (...)” (Leitor de revistas GLS, entre 30 e 40 anos, membro da comunidade gay). No 

entanto, muitos afirmaram que em determinados setores, como o da moda, o uso de modelos 

masculinos perfeitos funciona muito bem e teria um impacto positivo entre os gays. “(...) Em 

se tratando de moda, perfumes e baladas o homoerotismo cai bem, e é algo que realmente 

chama a atenção e desperta o interesse. Em outros casos, acredito ser dispensável” (Leitor de 

revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). 

Em meio a essa discussão, pode-se afirmar que a utilização do homoerotismo em 

publicações GLS tem o seu grau de eficiência, pois consegue causar impacto e estimular o 

imaginário do público homossexual. No entanto, o seu uso deve ser bem dosado, para não 

reforçar o estereótipo do gay unicamente sexual e promíscuo, que praticamente todos os 

entrevistados comentaram como sendo um fator negativo para essas propagandas. Além disso, 

os anúncios sensuais precisam ter qualidade e sofisticação, para atender a esse público, que é 

extremamente exigente e antenado com as tendências mundiais. Os anúncios internacionais 

têm fotografias impecáveis e uma produção bastante primorosa, que ainda não é vista nos 

anúncios nacionais. Seria interessante que a propaganda para o público GLS no Brasil ousasse 

mais em seus anúncios, assim como as campanhas internacionais estão fazendo atualmente, 

afinal, como comentado anteriormente, sexo e polêmica são dois aliados de peso para a 

publicidade. Porém, não podem ser considerados como uma fórmula única e exclusiva para 

atingir o nicho GLS, pois esse público busca uma maior variedade de representações que 

possam atender a própria diversidade dentro da comunidade homossexual. 
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3.3.2 – Os anúncios cômicos 

 

Como visto na etapa que demonstrava o processo de categorização dos anúncios, os 

agora chamados anúncios cômicos são aqueles que exploram o humor como principal 

estratégia criativa. Tanto no uso de ícones gays (o que precisa ser tratado com cuidado, pois 

fica numa linha tênue com o reforço de estereótipos) quanto de linguagem bem-humorada. 

Talvez até mesmo pela característica bem-humorada e “brincalhona” do brasileiro, a categoria 

de anúncios baseada no humor é uma das que mais aparecem nas revistas especializadas 

nacionais. 

Um anúncio em particular merece ser destacado, tanto por representar bastante este 

espírito do que denominamos de cômicos, como por ter feito parte da pesquisa realizada com 

os leitores de revistas GLS, possibilitando uma discussão maior sobre ele. Trata-se de um 

anúncio da Arte Própria, uma loja que vende quadros, molduras e espelhos, veiculado na 

revista G Magazine. No anúncio, há uma foto de dois rapazes bastante musculosos e de sunga 

(com perfis bem de acordo com aqueles geralmente expostos nos anúncios sensuais), numa 

tentativa de remeter aos gogoboys que costumam estar presentes nos trios elétricos da parada 

gay. O fundo é composto levemente por grafismos de prédios, ícones representativos da 

cidade de São Paulo. No pé da página, um arco-íris pintado e algumas obras vendidas pela 

loja. Como título, a frase “É melhor deixar sua casa mais bonita, porque você vai arranjar 

alguns convidados este ano na Parada Gay”. 

 

 
Figura 35 – Anúncio da Arte Própria (G Magazine - Edição 141) 

 

O anúncio, definitivamente, dividiu opiniões. Alguns leitores gostaram do aspecto 

bem-humorado apresentado nele e o encararam simplesmente como uma brincadeira saudável, 
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utilizando o espírito de leveza normalmente associado aos gays. “Achei uma propaganda 

maneira. Não é ofensiva nem apelativa. Acho que, para um gay, é bom que marcas apoiem 

descaradamente a causa LGBT. Eu me sentiria até mais contente em ir à loja” (Leitor de 

revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). Porém, uma grande parcela 

achou a propaganda muito ruim. A grande queixa dos leitores foi a de que este tipo de 

anúncio reforça estereótipos de que homossexuais são extremamente promíscuos e só se 

interessam por temas ligados ao sexo. “Generaliza que todo gay gosta de fazer sexo grupal... 

não compro de marca que reforça estereótipo negativo” (Leitor de revistas GLS, entre 30 e 40 

anos, membro da comunidade gay). 

Falando um pouco mais sobre a questão da construção de estereótipos, lembramos que 

estes podem ser positivos ou negativos. Os negativos, muitas vezes, são usados para 

desqualificar e tripudiar sobre quem está aquém nas relações de poder (IRIBURE, 2009). 

Quando ocorre a presença de homossexuais em material que é veiculado para a mídia em 

geral, normalmente são trabalhados perfis estereotipados, com predominância de 

características negativas. Como visto no primeiro capítulo, a televisão aberta costumava se 

utilizar do personagem gay caricato e efeminado, pois este é o homossexual relacionado ao 

humor, passível de risadas e, portanto, mais palatável para o público heterossexual de uma 

forma geral. Porém, quando estes perfis são publicados em veículos segmentados, como 

revistas GLS, o reforço de representações gays negativas causa uma indignação maior neste 

público, como quando acontece a generalização de que homossexuais só se interessam por 

temas que tenham um forte apelo sexual, conforme o que foi criticado no anúncio da Arte 

Própria. No caso de veículos especializados, há a expectativa de um diálogo mais franco e 

cuidadoso por parte dos anunciantes. Mesmo quando os estereótipos colocados possam ser 

considerados positivos, por exemplo, a presença quase unânime de homens com corpos 

extremamente malhados e bonitos em propagandas GLS, isto pode ser considerado ruim e 

incomodar por não ser reflexo da realidade da maioria dos homossexuais. “O perfil do 

homossexual é muito mais amplo do que os divulgados pela propaganda GLS. Só vemos 

corpos malhados e rostos bonitos. Os ursos, afeminados, feios, gordos e afins são excluídos” 

(Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). 

Conforme colocado em capítulo anterior, a representação do perfil homossexual como 

ícone do segmento em revistas GLS é extremamente importante no processo de construção de 

identidades, e, quando este perfil foge à realidade, pode ser motivo para a geração de muita 

polêmica. Wilson Spinola, diretor de criação da agência responsável pelo anúncio da Arte 
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Própria, declarou que acredita que as características que mais devem ser valorizadas ao lidar 

com o nicho GLS são auto-estima, apuro estético, inteligência e bom-humor. E que uma boa 

forma de atingir esse nicho é retratá-los em situações normais. Porém, quando se trata de 

revistas com apelo erótico como a G Magazine, em que o anúncio em questão foi veiculado, 

nada mais natural do que se utilizar do apelo homoerótico. Na opinião dele, não se pode 

esquecer que o público homossexual é muito hedonista28. Muitas vezes, é justamente esta 

visão que incomoda o público gay.  

Outro problema colocado é o de que há ainda poucos anúncios feitos diretamente para 

o público gay no Brasil. “Infelizmente há pouquíssimos anúncios produzidos para o público 

gay. O que diferencia uma campanha gay de uma não-gay é o uso de humor gay ou de 

imagens homoeróticas/homoafetivas”29. Muitas vezes, a simples presença de homens seminus 

ou de símbolos e linguajar homossexual é considerada totalmente eficaz para estabelecer uma 

comunicação bem sucedida com o consumidor GLS. Isto, na opinião dos 

leitores/consumidores participantes da pesquisa, não é necessariamente verdade.  

Depende do que for e como é a maneira a ser abordada. Acho que tudo 
depende da sensibilidade e da sutileza da propaganda. Você não precisa 
colocar um arco-íris ao fundo da propaganda para as pessoas entenderem 
certas sutilezas dignas de excelentes publicitários. (...) (Leitor de revistas 
GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). 

A mesma loja Arte Própria veiculou também outros anúncios explorando o humor, 

todos na revista G Magazine, talvez um pouco menos polêmicos do que o citado acima. Além 

disso, criou anúncios de oportunidade, tanto para a Páscoa como para o Dia dos Namorados. 

Na Páscoa, um rapaz dormia ao lado de um ovo de chocolate aberto e um pintinho ao lado, 

sugerindo que teria saído do ovo. O título: “Capriche na decoração e acorde pronto para 

aproveitar as surpresas da Páscoa”. Já o do Dia dos Namorados mostrava o peitoral malhado 

de um rapaz com uma tatuagem de coração na qual estavam escritos dois nomes masculinos 

de um lado, enquanto do outro lado, vinha o título: “Coloque seu amor na parede. Exija 

presente da Arte Própria”. Em todos os casos, na parte inferior apareciam alguns exemplos de 

obras vendidas na loja.  

 

                                                 
28 Entrevista realizada com Wilson Spinola, diretor de criação da Spinola Comunicação Integrada – responsável 
pela campanha do “Arte própria”, em 29/10/2009. 
 
29 Entrevista realizada com André Fisher, Diretor Executivo do Grupo Mix Brasil e da Revista Júnior, em 
08/10/2009. 
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Figura 36 – Anúncios de oportunidade da Arte Própria (G Magazine - Edições 139 e 141) 

  

Também como exemplo da categoria cômicos, podemos citar um anúncio do gel 

lubrificante Semina, veiculado na revista Júnior. No anúncio, é contada uma “versão 

alternativa” para a conhecida história de Branca de Neve e os Sete Anões. Neste caso, o 

príncipe ao invés de salvar a Branca de Neve, vai com o Dunga para trás de uma moita, e 

depois passam a viver juntos em São Francisco (cidade conhecida por ser gayfriendly). A 

propaganda, dessa vez, brinca com alternativas ao padrão heterossexual estabelecido. 

 

 
Figura 37 – Anúncio de página dupla do Semina (Júnior-  Edição 11) 

 

Por fim, citaremos um anúncio da construtora Tecnisa veiculado na revista Júnior. Ele 

foi citado por um dos leitores de revistas GLS que participou da pesquisa, que o colocou 

como um anúncio que tinha sido marcante e do qual ele se lembrava por posicionar a empresa 

como gayfriendly. Neste caso, o humor é bem leve e o objetivo principal dele é passar para o 
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consumidor uma cumplicidade, na construção da ideia de que há quase um compartilhamento 

de símbolos. Nas palavras dele, a descrição do anúncio:  

 

(...) Mas lembro de uma propaganda da Tecnisa em que aparecia a frase 
"Não é à toa que o arco-íris tem o vermelho da Tecnisa", ou algo assim. Na 
imagem aparecia apenas uma bandeira gay hasteada e a logo da Tecnisa no 
canto direito da página, onde vemos o vermelho como principal cor da 
empresa. Isso remete que a construtora tem prazer em receber clientes gays, 
ou que é gay-friendly. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro 
da comunidade gay.) 
 

 
Figura 38 – Anúncio da Tecnisa (Júnior - Edição 10) 

 

Os anúncios cômicos costumam ser muito eficientes com consumidores homossexuais, 

porque este nicho tem o estereótipo conhecido do bom-humor. Porém, como em todo e 

qualquer material veiculado para o público GLS, é extremamente necessária a atenção ao bom 

gosto. Propagandas criadas em cima de estereótipos muito arraigados de gays e que, na 

opinião deles, possam reforçar o preconceito, podem acabar tendo o efeito inverso do 

desejado, causando uma impressão negativa nos consumidores. De qualquer forma, seja 

trabalhando com ícones, símbolos ou linguagem, o importante é nunca esquecer de que este 

público em particular é muito exigente e gosta de comunicações bem trabalhadas e 

desenvolvidas.  

 
 
3.3.3 – Os anúncios entendidos 

 

Os anúncios considerados como entendidos são aqueles que tratam a 

homossexualidade com naturalidade, em situações cotidianas ou homoafetivas, fugindo um 
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pouco do teor sexual predominante na propaganda voltada para o nicho GLS. Nas publicações 

internacionais, essa abordagem natural já aparece com bastante destaque, como visto 

anteriormente, com diversos tipos de anunciantes, tanto no setor automobilístico, na moda, no 

turismo etc.. Nas revistas nacionais específicas para o público gay, durante o período 

analisado em nossa pesquisa, apareceu um número pequeno de campanhas com características 

da categoria entendidos, o que mostra a necessidade das empresas e agências de se 

preocuparem mais em conhecer esse público, já que campanhas com esse tipo de abordagem 

são muito bem recebidas pela comunidade gay. 

Um anúncio que foi bastante elogiado pelos leitores das revistas GLS nacionais, foi o 

da FNAC, rede de lojas de produtos culturais e eletrônicos, publicado recentemente na Júnior. 

Não havia no questionário nenhuma pergunta que falasse diretamente desse anúncio; sendo 

assim, ele foi mencionado espontaneamente pelos participantes, o que evidencia que essa 

campanha conseguiu gerar uma boa identificação com seu público. Um dos participantes 

ainda afirmou que só conseguia se lembrar dos anúncios dessa empresa, quando perguntado 

sobre alguma campanha que tenha visto recentemente e que tenha apreciado. “Diferente do 

apelo sexual abusivo, só me recordo mesmo da FNAC.” (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 

anos, membro da comunidade gay). Outro entrevistado ainda acrescentou: 

 
(...) Logo, me parece que é uma questão de tempo para que as propagandas 
gays saiam do lugar comum e alcancem novos níveis de subjetividade e de 
referências. Há o exemplo da propaganda da FNAC veiculada na última 
edição da revista Júnior, que mostra dois rapazes ouvindo o mesmo aparelho 
de MP3. Sutil e Friendly. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, 
membro da comunidade gay.) 

 

Em tal peça, havia uma foto em preto e branco com dois homens encostados um ao 

outro e compartilhando os fones de ouvido de um aparelho de MP3. O interessante é que os 

dois modelos utilizados têm perfis diferentes e um pouco mais comuns, se comparados ao que 

geralmente é utilizado nas campanhas com homens lindos e fortes da categoria sensuais. Um 

deles é um pouco mais velho e olha para o leitor com um sorriso discreto e um olhar bastante 

afetuoso. 
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Figura 39 – Anúncio da FNAC (Júnior - Edição 13) 

 

O texto desse anúncio era o seguinte: “Encontre, conheça, compartilhe”. Sendo assim, 

fica evidente na relação texto-imagem a questão de compartilhar experiências através dos 

produtos vendidos na FNAC. Esse anúncio conseguiu ser bastante natural e sutil. Além de 

conquistar a simpatia do público gay, poderia obter uma receptividade melhor na parcela 

preconceituosa do público heterossexual, caso ele fosse publicado em outras mídias não 

segmentadas para os homossexuais.  

A empresa se posiciona claramente como gayfriendly e sinaliza, com esse anúncio, 

saber da importância da valorização da diversidade dentro da comunidade homossexual. Além 

disso, ao colocar um possível casal gay em uma situação bastante cotidiana, como ouvir 

música, destaca uma representação positiva do homossexual. Isso tem papel fundamental na 

construção da identidade da comunidade LGBT, como já destacado anteriormente. Os 

participantes das entrevistas destacaram essa importante função de inclusão da propaganda e 

destacaram que não é necessário sempre se utilizar de elementos que explicitem a 

homossexualidade, como o uso da bandeira do arco-íris, por exemplo. “Acho de uma 

grandiosidade, modernidade e sutileza sem tamanho os anúncios da FNAC na Júnior. São 

bem legais, bem bolados e criam a ideia de inclusão sem precisar da bandeira do arco-íris 

tremulando ao fundo.” (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade 

gay.) 

Um setor que costuma utilizar uma abordagem natural nas suas campanhas é o de 

turismo. Geralmente mostram casais de homossexuais ou grupos de amigos em situações de 

lazer, evidenciando felicidade e diversão. Sobre a questão do turismo gay-friendly um dos 

entrevistados fez o seguinte comentário:  
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(...) Dessa forma, temos eventos e serviços diferenciados sim, mas não como 
uma forma de nos excluir do restante da sociedade, e sim uma maneira de 
termos um espaço para usufruir de muita alegria e diversão sem invadir a 
área de ninguém que não queira. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, 
membro da comunidade gay) 

 

Um anúncio da G Travel Online, que pertence ao grupo da G Magazine e oferece 

pacotes turísticos para locais gay-friendly no Brasil e no exterior, em parceria com a Atlantis 

Events, veiculado na revista DOM, mostra exatamente isso. Nessa campanha, são utilizadas 

várias fotos de momentos de viagem, com um ar de descontração, alegria e leveza. Os 

modelos que participam das fotos aparentam ser de várias faixas de idade e de nacionalidades 

diferentes. O título da peça deixa bem claro que se trata de um anúncio para o público GLS: 

“News ships. New cruises. Destinos clássicos. Dois espetaculares cruzeiros all-gay no verão 

europeu”. Ainda há outro texto que se encerra com a seguinte frase: “Tudo isso em 

companhia de gays e lésbicas de todo o mundo, com toda a diversão e entretenimento que 

fazem da Atlantis uma empresa única.” Esse tipo de abordagem tem uma receptividade muito 

boa entre tal público, o que ficou evidenciado nas entrevistas realizadas.  

 

 
Figura 40 – Anúncio da G Travel e Atlantis (Dom - Edição 12) 

 

O uso da homoafetividade agrada muito o público GLS, pois através disso conseguem 

visualizar uma representação positiva dos relacionamentos amorosos entre homossexuais, que 

não se limitam apenas a sexo. Na verdade, para o público em geral, e não apenas o 

homossexual, a utilização ou alusão ao romantismo tem uma receptividade muito boa. Uma 

empresa de pesquisas de mercado Market Facts detectou que o número de pessoas que 

poderiam comprar um produto cujo anúncio tivesse imagens românticas seria de 53%, contra 

26% das pessoas que comprariam um produto cujo anúncio tivesse imagens com teor sexual 
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(LINDSTROM, 2009). Analisando as respostas dos leitores de revistas GLS, pode-se 

perceber que eles também gostariam de ver mais anúncios e representações na mídia como 

um todo que mostrassem esse lado natural e romântico do relacionamento homossexual. 

 

Uma relação de verdade, seja ela hétero ou homossexual, é construída com 
amor, carinho, companheirismo, cumplicidade. Em revistas brasileiras já vi 
propaganda parecida, mas somente em anúncios de agências de turismo gay, 
ou seja, ligando-nos ao exterior. Acho que seria ótimo se esse ponto de vista 
das relações gays pudesse ser mais explorado nos anúncios nacionais 
destinados a esse público. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, 
membro da comunidade gay) 

 

Muitos participantes acreditam que no exterior a realidade evidenciada nas 

publicações GLS é diferente, valorizando mais a naturalidade e sutileza das relações entre 

gays e menos o aspecto homoerótico. Essa abordagem permite que se tenha uma imagem mais 

humana da comunidade LGBT, servindo de referência para a sociedade e também tendo papel 

importante para os jovens que ainda estão descobrindo sua sexualidade e que precisam de 

referências positivas de relacionamento entre homossexuais na mídia. Sobre esse aspecto de 

comparação com os anúncios internacionais um leitor afirmou: 

 

Em alguns países, é muito comum a discussão sobre a vida cotidiana de 
casais homossexuais, não é mais um discurso que patina nos primeiros 
estágios do preconceito, então as pessoas já têm no seu imaginário a 
existência real de casais felizes e que vão além do corpo físico. Aqui acho 
que ainda não estamos nesse ponto. As pessoas ainda não têm no imaginário, 
ainda que efetivamente vivam isso, essa questão do romantismo ou da 
própria vida conjugal mais estável, até porque a sociedade dificulta isso de 
todas as formas, então a publicidade focada nisso não "toca o sino" logo de 
imediato. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da 
comunidade gay) 

 

Um outro anúncio, também do setor de turismo, que mostra homossexuais em 

situações de naturalidade e descontração é o da Costa do Sauípe. Na verdade, o anúncio 

poderia até ser considerado abrangente, pois não há nada explicitamente que denote o 

interesse no público GLS. No entanto, por estar numa revista para o público homossexual e 

não trazer nenhuma imagem de casais heterossexuais ou famílias “tradicionais”, fica evidente 

a preocupação que se teve na concepção dessa peça. No anúncio, há apenas imagens de 

grupos de amigos conversando e se divertindo, pessoas lutando capoeira, um cozinheiro e 

duas mulheres caminhando. Sendo assim, pode-se afirmar que mostram possíveis 

homossexuais em momentos de lazer, com uma certa discrição. Sabe-se que o público GLS 
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rejeita elementos ligados ao tradicionalismo da sociedade heterossexual (NUNAN, 2003). Por 

isso, o não-uso de casais heterossexuais em um anúncio de turismo como esse é extremamente 

importante. O texto do anúncio não traz nenhum elemento ou linguajar tipicamente 

homossexual, sendo bastante neutro: “Deixe o seu desejo te levar para Costa do Sauípe”.  

 

 
Figura 41 – Anúncio da Costa do Sauípe (Dom - Edição 12) 

 

Os anúncios da categoria entendidos, além de gerar bons comentários entre o público 

GLS, são vistos por eles como uma forma de combate aos estereótipos presentes na sociedade. 

“Precisamos mostrar urgentemente que somos médicos, engenheiros, políticos, professores, 

donos de casa e que amamos. Talvez seja esse um dos caminhos para se acabar com o 

preconceito.” (Leitor de revistas GLS, entre 30 e 40 anos, membro da comunidade gay). Sem 

dúvida, seguir essa estratégia de comunicação pode render ótimos frutos para os anunciantes. 

Por isso, mostra-se como uma das melhores formas de evidenciar a adoção de um 

posicionamento a favor da diversidade. Nas publicações nacionais, isso ainda não aparece 

com tanta frequência, mas, com a expansão do mercado GLS, essa situação deve mudar. 

Além da naturalidade, é importante perceber as diferentes nuances da comunidade 

homossexual e perceber que tal público valoriza a representação da sua própria diversidade. 

Segundo Bruno Bertani30, não se pode considerar uma fórmula exclusiva para lidar com o 

target GLS, mas deve-se ter consciência que a comunicação tem o papel de legitimizar esse 

nicho. E, como visto através das entrevistas com os leitores de revistas GLS, esse público 

busca justamente encontrar nessas publicações e na mídia formas de representação com que 

possam se identificar e que contribuam para o seu sentimento de pertencimento na sociedade 

contemporânea. 

                                                 
30 Entrevista realizada com Bruno Bertani, Founder/Diretor de Criação da Indústria Nacional Design, em 
13/09/2009. 
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3.3.4 – Os anúncios abrangentes 

 

Os anúncios abrangentes são aqueles nos quais a linguagem e a abordagem da 

propaganda não são direta e/ou exclusivamente direcionadas para o público GLS. Não há um 

diálogo exclusivo com o consumidor homossexual e, em muitos casos, o mesmo anúncio pode 

ser veiculado numa revista heterossexual. A veiculação desta categoria de anúncios é uma 

estratégia criativa geralmente usada por anunciantes que estão começando a sua inserção no 

mercado gay. Desta forma, quando procuram uma revista GLS para veicular seu anúncio, não 

há a criação de uma propaganda específica feita somente para aparecer naquele veículo. O 

mesmo anúncio que poderia ser veiculado em qualquer outra revista é o que acaba publicado 

nas páginas de uma revista gay. Assim, empresas que ainda não têm experiência em 

desenvolver comunicação para o consumidor homossexual podem demonstrar o início de uma 

tentativa de se mostrar gayfriendly. 

Porém, a categoria abrangente não é exclusividade de novos anunciantes. Muitas 

empresas a utilizam propositadamente como estratégia criativa por considerarem que o mais 

eficaz é tratar o homossexual como qualquer outra parcela da sociedade, sem a necessidade de 

uma propaganda totalmente específica, seja com um arco-íris desenhado, homens com corpos 

esculturais ou gírias gays. A aposta, neste caso, é a de que o que irá chamar a atenção é 

justamente a simplicidade. O gay é tratado como uma pessoa comum que pode muito bem se 

interessar em ir a um restaurante pelo fato de a comida ser boa ou de o serviço ser luxuoso, 

sem precisar haver gogoboys dançando no local, por exemplo. No caso de serviços mais 

gerais como este, que vendem produtos sem nenhum cunho claramente homossexual, muitos 

consumidores concordam que não há a necessidade de uma abordagem diretamente GLS nas 

propagandas, mesmo que veiculadas em revistas segmentadas.  

 

Acho que devem ser objetivas no serviço que oferecem, iguais ou 
específicas, vai depender do “senso” do elaborador. Ao vender uma caneca, 
ela não necessariamente tem que ter um arco-íris e I will survive de fundo 
musical, isso é coisa dos anos 80, 90. (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 
anos, membro da comunidade gay). 

 
 

Para ilustrar melhor o que vem sendo dito acima, daremos exemplos de anúncios 

abrangentes veiculados durante o período de pesquisa nas principais revistas GLS brasileiras. 

Em primeiro lugar, seguindo o raciocínio de que determinados estabelecimentos podem 

vender seus serviços ao público gay sem necessariamente usar algum elemento homossexual 
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em sua propaganda. Até mesmo porque a noção de que aquele estabelecimento possa ser 

gayfriendly já está embutida no fato de ele ter se proposto a veicular seu anúncio numa revista 

gay. O restaurante L’Open, localizado em São Paulo, veiculou um anúncio na revista Aimé no 

qual apareciam somente imagens do local e a chamada “De cara nova e delicioso como 

sempre”. Ou seja, a propaganda pretendia anunciar o lugar como sinônimo de boa cozinha, 

sem ter nenhum tipo de apelo exclusivo ao consumidor homossexual.  

Outro leitor participante da pesquisa reforça, em sua fala, o fato de que muitos gays 

procuram serviços pela qualidade e receptividade com os homossexuais, mas sem 

necessariamente ser exclusivos para eles. “(...) Mas não vejo produtos somente para gays - a 

não ser sites e revistas - por me ver mais como uma pessoa do que um gay. Frequento lugares 

para o público, mas os demais serviços me atraem pela qualidade dos seus profissionais” 

(Leitor de revistas GLS, entre 30 e 40 anos, membro da comunidade gay). Este é o caso do 

restaurante L’Open e também é o caso da Linen House, loja de cama, mesa e banho. Esta 

anunciou na DOM com a perspectiva de atingir o nicho gay, mas tratando-os mais como 

consumidores do que como homossexuais. Gays são pessoas e pessoas querem uma casa 

bonita. No caso da Linen House, ainda há um diferencial da cama fotografada no anúncio ser 

uma cama de casal, mostrando um certo diálogo, mesmo que bem sutil, com a categoria 

entendidos. 

            
Figura 42 – Anúncios da L’Open (Aimé - Edição 9) e do Linen House (DOM - Edição 7) 

  

Ambos os anúncios poderiam perfeitamente estar veiculados em qualquer outra 

categoria de revistas. Ressaltando, mais uma vez, que o apelo ao consumidor gay já está no 

fato da presença do anúncio em revistas GLS, como a Aimé e a DOM.                                                                                   

Como já foi dito ao longo deste trabalho, gays se interessam bastante por assuntos 

ligados à moda e à beleza. Portanto, anúncios de grifes deveriam ser abundantes nas páginas 
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das revistas analisadas. De fato, existem muitos anúncios ligados à moda feitos para os 

homossexuais. Porém, se no mercado editorial internacional eles são, na sua maioria, de grifes 

famosas e consagradas como Versace e Dolce e Gabbana, no mercado brasileiro, as revistas 

ainda não têm essa predominância de marcas de luxo. Pensando nisso, um exemplo 

importante a ser analisado é justamente do caso de uma grife famosa presente em páginas 

brasileiras. Trata-se da Emporio Armani, em um anúncio que pode ser considerado um grande 

exemplo do uso da categoria abrangente. No anúncio veiculado na revista Júnior, há 

simplesmente a presença de Kaká, jogador brasileiro admirado internacionalmente e 

considerado ícone de beleza, vestindo um terno da grife. Esta propaganda, se veiculada em 

revistas heterossexuais, surtiria efeito pela questão da admiração que muitos homens têm pelo 

Kaká, almejando ser iguais a ele. Já em revistas homossexuais, a beleza do jogador chamaria 

a atenção dos consumidores assim como a elegância, uma vez que consumidores GLS são 

muito mais ligados em ter uma aparência bonita. Ou seja, a síntese da propaganda abrangente 

é ser capaz de ser veiculada para o público de uma forma geral, com atrativos para todos sem 

que o aspecto que agrade a um cause sentimento negativo em outro.  

 

 
Figura 43 – Anúncio da Emporio Armani (Júnior - Edição 12) 

 

Ainda no mercado estético, desta vez falando de produtos de beleza, podemos 

considerar o exemplo da Clinique. Esta empresa veiculou um anúncio na DOM para divulgar 

sua linha de produtos para cuidados exclusivos com a pele masculina. Nada mais natural do 

que anunciar este tipo de produto numa revista GLS, uma vez que gays procuram cuidar da 

aparência e do corpo. Porém, não é sempre que empresas de cosméticos anunciam em 

publicações gays nacionais. Na verdade, este é até um fato raro, o que chama mais atenção 

para o caso da Clinique. O produto é para a pele masculina e não faz nenhum tipo de menção 



 
98 

 

ao público homossexual. Tanto homens heterossexuais quanto homossexuais podem se 

interessar por cuidados com a pele. O que torna este anúncio abrangente é justamente isto: ele 

não particulariza o produto, somente valoriza o cuidado masculino com a aparência - o que, 

atualmente, tem crescido muito, seja entre homossexuais ou entre heterossexuais, evidenciado 

na figura do metrossexual.31 O título da peça, “Chegou a linha masculina da Clinique. Invista 

na sua aparência”, demonstra justamente isto, a preocupação é atingir o homem que quer se 

cuidar, e não somente os gays; portanto, o anúncio poderia estar veiculado em qualquer tipo 

de publicação. 

 
Figura 44 – Anúncio da Clinique (DOM -  Edição 7) 

  

Como exemplo final, mais um anúncio da FNAC, já citada anteriormente por ter 

veiculado um exemplo bem sucedido de anúncio entendido. Agora, um caso em que a loja 

veiculou um anúncio abrangente para comemorar seu aniversário de 10 anos. Em um fundo 

com a cor da logomarca, aparecia somente a frase “Alimente sua curiosidade” como título. A 

simplicidade e ambiguidade da frase tornam este anúncio um dos principais exemplos da 

categoria abrangente coletado durante o tempo da pesquisa. A FNAC se intitula como uma 

loja de música, literatura, tecnologia e comportamento. Em uma publicação heterossexual, 

este anúncio poderia sugerir uma indicação da loja para que o público procurasse expandir 

seus conhecimentos através do vasto catálogo de produtos oferecidos. Porém, para o público 

homossexual a palavra “curiosidade” tem um apelo todo especial, pois adquire o sentido de 

possuir um interesse pelo mesmo sexo e de haver o desejo por adquirir experiências novas. 

Sendo assim, apesar da sutileza, o anúncio adquire uma comunicação particular com o 

consumidor homossexual sem ter sido feito exclusivamente para ele, o que cria uma 

                                                 
31 Expressão utilizada para designar homens heterossexuais que se preocupam bastante em cuidar da aparência e 
do corpo.  
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atmosfera de cumplicidade entre a loja e o público GLS, pelo fato de compartilharem sentidos 

que podem não ser compreendidos inteiramente pela sociedade como um todo. Este aspecto 

de cumplicidade dá ao anúncio uma carga extremamente positiva diante dos consumidores em 

revistas GLS sem prejudicar sua veiculação em qualquer outro tipo de mídia. Encaixe perfeito 

na categoria abrangente.  

 
Figura 45 – Anúncio da FNAC (Júnior - Edição 12) 

 
A categoria abrangente pode gerar sentimentos diferentes em consumidores gays. 

Enquanto alguns consideram o diálogo direto e claro com os gays uma coisa importante para a 

afirmação dos homossexuais na sociedade, principalmente em publicações segmentadas: 

“Propagandas sempre são específicas. Além disso, para uma minoria, se ver representada em 

veículos de comunicação em massa sempre mexe com o campo da subjetividade” (Leitor de 

revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay); outros acham que seja 

desnecessário e até segregador tratar os homossexuais de maneira diferenciada nas 

propagandas: “Eu acho que isso cria uma barreira pra gente, não queremos ser diferenciados, 

mas sim iguais.” (Leitor de revistas GLS, entre 18 e 30 anos, membro da comunidade gay). É 

bastante complicado querer achar uma fórmula perfeita. Como já vimos anteriormente, não há 

fórmulas para trabalhar com o nicho GLS dada a pluralidade dos indivíduos. Desta forma, isto 

não poderia deixar de se afirmar verdade dentro do público homossexual, considerando todas 

suas particularidades. Muitas vezes considerada eficaz; outras, considerada negligente, a 

categoria abrangente é mais uma possibilidade dentro da propaganda feita para os 

homossexuais.  
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Considerações finais 

 

O desenvolvimento desta monografia foi todo traçado numa perspectiva de tentar 

compreender e analisar o mercado GLS. Mostrou-se necessário, então, buscar as raízes da 

construção da categoria homossexual para, assim, entender os processos evolutivos, tanto 

históricos quanto culturais, que estruturam a visão que a sociedade tem sobre o ser gay. Se em 

tempos anteriores, ser homossexual já chegou a ser considerado crime e doença, o que se 

percebe atualmente é que ainda há um preconceito, muitas vezes velado, existente em 

algumas parcelas da sociedade. A chamada imprensa gay, assim como o movimento LGBT, 

contribuiu para um enorme aumento de visibilidade, favorecendo uma inserção mais efetiva 

dos homossexuais na sociedade e, por conseguinte, na mídia. 

A Parada Gay é um evento que, desde o episódio de Stonewall, figura como uma luta 

pelos direitos LGBT, e, além disso, ela tem um caráter de projeção do movimento que auxilia 

na construção de identidades, na medida em que outras pessoas possam se reconhecer nessa 

representação. “Nós nos definimos pelas semelhanças com algumas pessoas e as diferenças 

com outras. O sentimento de identidade sexual também obedece a esse processo” 

(BADINTER, 1992 apud NUNAN, 2003, p. 121). Apesar de as paradas reunirem milhões de 

pessoas, ainda se percebe uma falta de organização da própria comunidade LGBT em lutar 

por seus direitos. A campanha “Não Homofobia”, por exemplo, conseguiu, até o presente 

momento, apenas 67.515 assinaturas em seu abaixo-assinado online, o que é muito pouco se 

comparado aos milhões de frequentadores desses eventos. 

A noção de identidade sexual, ou seja, o fato de se sentir como um membro da 

comunidade gay, foi extremamente importante na construção deste trabalho, pois, como já 

dito anteriormente, para fazer parte do mercado gay não basta ser homossexual, é necessário 

adotar uma identidade gay - intimamente ligada ao processo de coming out, o que gera uma 

mudança nos padrões de consumo. O mercado GLS demonstrou, durante toda a pesquisa, 

estar extremamente em voga, por ser altamente lucrativo e porque a grande tendência da 

publicidade atual é justamente buscar nichos. Ou seja, agradar bastante a pequenos grupos 

com interesses e necessidades semelhantes. Unindo potencial de mercado com estratégia de 

marketing, o nicho GLS aparece como um alvo bastante eficaz para as empresas que 

aceitarem desenvolver uma comunicação francamente voltada para ele. Através da pesquisa, 

visualizamos a constituição dos padrões de consumo GLS. Este nicho é bastante ligado aos 
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setores de moda e estética, valorizando a aparência. Cultura, entretenimento e turismo 

também são áreas que podem encontrar neste público excelentes consumidores.  

Pensando no que já foi dito até aqui, percebe-se também que a figura do homossexual 

vem gradativamente mudando de representação nas mídias. “A gradativa alteração da 

percepção de anormalidade de posturas sexuais não-hegemônicas para novas configurações 

das orientações sexuais vem incluindo outros tipos sociais, relações sociais e, 

consequentemente, estereótipos ainda em construção” (IRIBURE, 2009, p. 335). Se, a 

princípio, o gay estava presente somente em programas de humor, de forma caricata, hoje isso 

vem mudando. As novelas já apresentam personagens gays constituindo relacionamentos 

amorosos, ainda que de forma bem sutil, afinal, o preconceito vem diminuindo, mas ainda 

está longe de ter se extinguido totalmente. O estereótipo negativo está pouco a pouco dando 

lugar ao reforço de um estereótipo positivo, que considera o público GLS composto por 

pessoas criativas, sensíveis, inteligentes, bem-informadas e modernas. Como destaca Fisher 

(2008, p.10), os gays “(...) já são identificados como pessoas criativas e de bom gosto. Bon-

vivants que se divertem mais, se vestem melhor, cuidam do corpo (...)”.  Essa questão torna-se 

bastante interessante no sentido de que à medida que uma marca passa a ser usada por 

homossexuais, esta pode ser vista como moderna e símbolo de qualidade e bom gosto pelo 

restante da sociedade. Além disso, o posicionamento gay-friendly das empresas conquista a 

respeitabilidade e a fidelidade desse público. 

Seguindo a mesma tendência de segmentação vista no mercado publicitário, aparece o 

mercado editorial, ou seja, fornece-se o veículo específico para que seja publicado o conteúdo 

segmentado. Desta forma, o alvo é atingido certeiramente. Depois de termos feito um 

panorama acerca das diversas publicações GLS que já existiram no Brasil, chegamos às 

quatro principais revistas especializadas para o público homossexual atualmente: a G 

Magazine, a Júnior, a Dom e a Aimé, instrumentos de pesquisa importantes para a análise da 

propaganda brasileira com foco no consumidor gay. Vale ressaltar novamente que a Dom saiu 

de circulação durante o período de pesquisa, mesmo tendo bons anunciantes e uma 

considerável tiragem bimestral, o que evidencia que, mesmo no segmento editorial, o mercado 

GLS ainda possui dificuldades a serem enfrentadas. 

Em relação ao que é veiculado na mídia impressa nacional para o público GLS, 

percebe-se uma série de limitações. Ao contrário do que acontece no exterior, não há uma 

grande variedade de anunciantes. Empresas do segmento de cosméticos, tecnologia, telefonia 

e do ramo automobilístico, ainda não aparecem com frequência nas revistas nacionais 
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analisadas (G, Júnior, Dom e Aimé). Esse fato foi mencionado por vários entrevistados, que 

sentem a necessidade de propagandas que não sejam exclusivamente de moda, turismo e lazer. 

E mesmo no ramo da moda, ainda há uma série de grifes famosas que anunciam em 

publicações GLS no exterior, mas não investiram efetivamente nesse mercado no Brasil. Vale 

novamente destacar que o mercado editorial GLS nacional ainda está exclusivamente voltado 

para os homossexuais masculinos e jovens, das classes A e B. Investir em outros subgrupos 

dentro no nicho homossexual, assim como em diferentes faixas de idade e classes sociais, se 

mostra como uma necessidade importante para o avanço desse mercado nacionalmente - o que 

ficou evidenciado através das entrevistas realizadas. O nicho GLS apresenta uma variedade 

muito grande, e, portanto, há varias e diferentes oportunidades para aproveitar o potencial 

desse mercado. 

A propaganda também deve refletir a variedade dentro do nicho GLS, como destacado 

por nossos entrevistados. Percebe-se que os anúncios com apelo homoerótico com belos 

modelos de fato chamam a atenção desse público, mas não pode ser visto como uma fórmula 

exclusiva na hora de montar um plano de comunicação ou estratégias de marketing para o 

target homossexual. Afinal, o uso constante de imagens e textos com teor sensual/sexual tem 

suas implicações negativas, como o reforço do estereótipo que muitos entrevistados criticaram: 

o gay como uma pessoa promíscua que só pensa em satisfazer seus desejos, sendo assim, 

extremamente hedonista. É óbvio que anúncios de marcas, como a Aussiebum, utilizam o 

homoerotismo até por estarem vendendo roupas íntimas; logo, o uso do erotismo acaba sendo 

um caminho natural. No entanto, há também outras possibilidades, como mostrar cenas 

naturais entre homossexuais utilizando o produto ou mesmo soluções mais ousadas que criem 

polêmica, fator que Lindstrom (2009) considera fundamental para que o uso do apelo sexual 

na propaganda realmente seja eficiente e possa agregar valor para a marca. Além disso, tal 

público aprecia campanhas que utilizem modelos de gays mais comuns e em situações do dia 

a dia, evidenciando a naturalidade das relações homossexuais e buscando retratar a 

diversidade da própria comunidade LGBT. 

Os anúncios que utilizam humor ou elementos da cultura GLS também devem ser 

elaborados com cuidado para não reforçar estereótipos negativos ou preconceitos. Não é 

necessário colocar um arco-íris no fundo de um anúncio para especificar que seu target é GLS. 

Os entrevistados destacaram que há maneiras mais sutis e inteligentes de atingir esse nicho, 

sendo assim, o uso da criatividade na publicidade dirigida aos gays mostra-se fundamental, e 

deve-se, então, fugir de fórmulas e clichês que tanto incomodam a comunidade homossexual. 
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Outro fator importante é conhecer as gírias e siglas presentes no mundo gay, pois elas 

compõem um linguajar que, muitas vezes, costuma ser apropriado pela propaganda com a 

finalidade de se aproximar deste público e dialogar com ele. Anúncios com frases ambíguas e 

situações mais ousadas ou inusitadas podem obter uma ótima receptividade e, realmente, 

atingir esse público de maneira eficiente. Utilizar uma linguagem abrangente também pode 

ser extremamente benéfico, afinal, as próprias qualidades de um serviço ou produto podem 

atingir esse público, mesmo sem o uso de uma comunicação específica. Uma mesma peça 

publicitária pode ser interpretada de forma diferente por homo e por heterossexuais (NUNAN, 

2003). Além disso, esse caminho acaba sendo mais interessante para empresas que ainda têm 

algum receio em investir nesse nicho. 

 No entanto, o que mais agradou aos entrevistados participantes da nossa pesquisa foi, 

sem dúvida, os anúncios que exploram a homossexualidade de forma natural e em situações 

cotidianas. Aliás, as entrevistas com os leitores de revistas GLS refletiram perfeitamente essa 

opinião também retratada pelos autores evidenciados neste trabalho. Afinal, o diálogo entre 

essas entrevistas e a discussão teórica presente neste estudo ficou muito evidente e foi 

extremamente pertinente para a estruturação da análise dos anúncios.  

A representação natural e cotidiana de homossexuais na propaganda mostra-se 

extremamente importante para criação de uma identidade positiva para a comunidade LGBT. 

Os entrevistados também acreditam que esse tipo de anúncio mostra a realidade dos gays, 

assim como ajuda na diminuição do preconceito. Sendo assim, as estratégias de comunicação 

e marketing para esse público devem valorizar e buscar essa abordagem positiva da 

comunidade. Afinal esse é o caminho ideal para legitimizar o nicho GLS, que busca apenas 

uma representação mais fiel à sua realidade e que fuja de qualquer tipo de discriminação. Vale 

ressaltar que o perfil do consumidor homossexual é maior do que o explorado pelas 

propagandas brasileiras. Atualmente, no Brasil, ainda estamos no estágio de tratar o público 

GLS como um segmento homogêneo, generalizando-o, mas o ideal e mais eficiente é 

enxergar os diferentes subgrupos presentes nesse nicho, respeitando a sua diversidade e 

permitindo uma maior variedade de abordagens. O mercado, então, deve procurar conhecer 

profundamente esse importante grupo de consumidores, uma vez que eles estão “saindo do 

armário” e buscam exercer mais livremente o seu estilo de vida e conquistar definitivamente o 

seu espaço na sociedade contemporânea. 
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Anexos 
 

 

A.1 Entrevista com André Fisher – Diretor executivo do Grupo Mix Brasil e 

da Revista Júnior 
 
 
Para começar, gostaria que você explicasse o surgimento da sigla GLS e sua relação com 

o festival de cinema gay que você organiza desde 1994.  
 
Fizemos o primeiro Festival MixBrasil de  Cinema da Diversidade Sexual em 1993 

e percebemos que o público ia mais além do segmento gay. Começamos a buscar, para a 
edição do ano seguinte uma sigla que mencionasse as lésbicas e abarcasse essa grande fatia 
que denominamos de simpatizantes. Quando colocamos no papel G, L e S vimos a sigla usada 
na época para versões especiais de alguns modelos de automóveis. Aí ficou. Em 1994 toda a 
divulgação do Festival foi justamente em cima desse conceito.  
 
 
Como foi o processo de concepção do portal Mix Brasil? Qual a média atual de visitação 

de todo o portal?  
 

Começamos como um BBS, um sistema pré-internet, em 1994. Ele serviu de ponto 
de encontro das pessoas que tinham conhecido o Festival MixBrasil. Eu trabalhava com 
computação gráfica e era o que me encantava na época. No final de 1995 migramos para 
internet e em 1997 fomos para o UOL, aí a coisa explodiu.  
O portal MixBrasil é visitado por cerca de 900 mil usuários mês. Mas além do Mix temos 
outros 9 sites que juntos são visitados por cerca de 1,6 milhões de internautas todos os meses.  
 
 
Como  você posionaria a Júnior no mercado editorial atual? Quais as principais 

diferenças que você apontaria entre ela e as revistas Dom, G e Aimé? Qual a sua tiragem 

mensal e os seus maiores recordes até hoje?  
 
A Júnior na verdade é a única revista gay sem conteúdo erótico com distribuição 

nacional (a Dom não existe mais e a Aimé não tem periodicidade fixa). Trabalhamos tendo 
sempre em mente a importância dessa presença, já que estamos dando a cara do (e para 
o)  público gay nas bancas. Nossa tiragem é de 22 mil exemplares, bimestral, auditada pelo 
IVC. As revistas com maior vendagem até hoje foram a #1 (lançamento), #5 (com Rômulo 
Arantes na capa) e #11 (que veio com Guia de SP encartada, lançada na época da Parada Gay 
de SP e com forte venda localizada). Mas a #12 ao que parece deve bater esses números.  
 
 
Quais os ramos de anunciantes que mais procuram veiculação na revista? Você acha 

que estão de acordo com o tipo de produtos que os consumidores GLS mais procuram? 

Há alguma carência grande ainda no setor, na sua opinião?  

 
Os maiores anunciantes até agora são da indústria da moda, turismo e do segmento 

gls (sobretudo baladas). Buscamos todo tipo de anunciante, mas ainda há uma grande 
resistência pelo fato de ser uma revista assumidamente gay. A maior carência é de articulação 
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política e consciência. Pela visibilidade que alcançamos nos últimos anos era para estarmos 
em situação bem melhor, tanto em termos de direitos garantidos quanto como mercado. Pelo 
fato da situação ter melhorado desde meados dos anos 90, acho que nos acomodamos um 
pouco. Mas é importante lembrar que somos um dos países mais atrasados do ocidente em 
termos de direito e organização como segmento.  

 

 

Vocês costumam realizar algum tipo de pesquisa para conhecer melhor o público 

homossexual? Qual a sua percepção mercadológica sobre a discussão atual em torno do 

potencial do nicho GLS? Foi pensando nesse potencial que surgiu a ideia para o titulo de 

seu livro "Como o mundo virou gay?"? 
 

Sim, há 13 anos realizamos pesquisas anuais entre os usuários do portal MixBrasil. 
Apesar da profissionalização e grande crescimento nos últimos, ainda é um segmento pouco 
explorado se comparado com outros países. Certamente ainda tem muito a crescer. O título do 
livro na verdade é um a brincadeira com essa percepção de que o mundo estaria ficando gay.  
 

 

Augusto Lins Soares, criador e diretor de redação da DOM, disse recentemente a 

seguinte frase:   "O mercado brasileiro gay precisa se profissionalizar (e muito!) para 

que possa crescer e aparecer. Ele ainda é imaturo no campo dos negócios e restrito aos 

assuntos mais ligados ao sexo e à diversão". Qual a sua opinião sobre essa afirmação? 

Quais as principais diferenças, na sua visão, entre o mercado GLS no Brasil e o 

internacional (como EUA e Europa)?  
 

Acho que ele está correto. Fora da noite, onde realmente se profissionalizou, o 
segmento é pouco organizado.  
 
 
Você acredita que ainda existe muita resistência (e/ou preconceito) por parte de 

clientes/anunciantes em investir nesse novo nicho de mercado? Quais as dificuldades que 

ainda tornam esse segmento pouco explorado, em sua opinião?  
 
Anunciantes ainda não se deram conta que ao anunciar em um veículo GLS vai falar 

diretamente com esse público. Há sempre o medo de “contaminar” outros públicos que 
poderiam se  ressentir pelo fato da empresa estar investindo no público gay. Mas no fundo 
acho que o que ainda existe é um imenso preconceito, que busca essas desculpas para se 
manifestar. Há também o fato da imprensa gay ser muito jovem no país; há apenas 3 grupos 
estabelecidos em todo país (MixBrasil, Disponível e Fractal). O abre-fecha de revistas e sites 
não ajuda muito a melhorar essa imagem.  
 
 
Nos anúncios publicitários voltados para o público gay você acredita que são 

trabalhados perfis estereotipados? O que você poderia apontar como essencial para a 

propaganda voltada para esse segmento? A utilização de elementos homoeróticos é 

realmente fundamental na criação dos anúncios? 
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Infelizmente há pouquíssimos anúncios produzidos para o público gay. O que 
diferencia uma campanha gay de uma não-gay é o uso de humor gay ou de imagens 
homoeróticas/homoafetivas. 
 
 
E para finalizar, você tem algum novo projeto (livro, revista, evento...) para esse 

segmento em andamento ou planejado para 2010?  
 

Sim. Temos projeto de 2 novas publicações e começo a escrever o próximo livro assim 
que passar o Festival. 

 

 

A.2 Entrevista com Bruno Bertani – Founder/ diretor de criação da 

Indústria Nacional Design 
 
 
A campanha publicitária para a parada Gay do Rio de Janeiro de 2009 foi o primeiro 

trabalho da agência voltado para o mercado GLS? Quais os outros?  

 
Não, trabalhamos desde 2000 com os temas gay, incluindo parada, orgulho dos 

segmentos, camisinha e Aids. Fizemos campanha de erotização da camisinha: 
“Campanha Vem”. Fizemos campanhas para “Faça o teste do HIV”, fizemos marcas para 
grupos como “adolescentes gays”, “orgulho lésbicas” além das paradas LGBT Rio desde 2006. 
 
 
Foi realizado algum tipo de pesquisa para conhecer melhor o público homossexual? 

Qual a sua percepção mercadológica sobre a discussão atual em torno do potencial do 

nicho GLS? 

 
Nunca tivemos uma pesquisa formal desenvolvida por Instituto ou algo assim. O que 

tivemos foi a construção desse tema dentro de nossa empresa a partir de anos de briefing e 
convívio com ONGS ligadas aos temas LGBT. Além de minha própria convivência com o 
tema – já que sou gay. Quanto ao potencial, acho que isso não é mais uma discussão: é fato 
que gays sozinhos e casais gays, por hábitos e por não terem dependentes, gastam seu 
dinheiro com as atividades e produtos de seu universo. Assim sendo, empresas que 
apresentam produtos que agradam também aos gays – podem apostar em um volume maior de 
venda. 
 

 

Foi divulgado pelo Site "A Capa" que a campanha para a parada Gay possuirá um 

layout "mais solar e colorido". Como foi o processo de criação para essa campanha? 

Quais os principais pontos que foram levados em consideração? 
 
Passamos os últimos 3 anos desenvolvendo campanhas fortes e emocionais para a 

temática de inclusão de gays na cidadania e consequentemente criminalização da 
HOMOFOBIA. Os layouts foram sérios e tocavam nos sentimentos das pessoas (héteros e 
gays) - tínhamos bandeiras sujas e rasgadas, manequins machucados e uma marca oficial de 
luta contra a homofobia que trazia o vermelho da bandeira sangrando (essa faturou o leão de 
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Cannes em Design este ano). Resolvemos esse ano continuar falando sério, mas com uma 
temática de liberdade, por isso deixamos o cartaz livre – uma mistura da luta contra 
homofobia com a liberdade dos anos 70! 
 
 
Em sua opinião, quais características devem ser mais valorizadas ao lidar com esse 

nicho? O que você entende como uma forma ou estratégia de comunicação eficaz para 

atingir esse público? 
 
Não acredito que tenha fórmulas fechadas para lidar com esse público, o que 

acredito é que como qualquer outro grupo (homens, mulheres, negros, roqueiros, 
evangélicos...), o que as pessoas gostam de ver na comunicação, é sua representação correta. 
Por anos as novelas só tinham negros como empregados. As propagandas só tinham casais 
brancos e sem tatuagem. Precisamos retratar na comunicação todas as pessoas que queremos 
atingir. Até mesmo porque isso legitima os segmentos. Existe ainda outra maneira de se falar 
com esse público: com pertinência, bom gosto e bom design/propaganda. Independente de ser 
gay, beleza é fundamental. 
 
 
Você acredita que ainda existe muita resistência (e/ou preconceito) por parte de 

clientes/anunciantes em investir nesse novo nicho de mercado? Quais as dificuldades que 

ainda tornam esse segmento pouco explorado, em sua opinião?  
 
Acredito. O entendimento da Homossexualidade como um caminho possível e real da 

existência humana ainda caminha com dificuldade em vários lugares do mundo. Temos 
exemplos de uma convivência bem adiantada como em Amsterdã, Londres e em NY ou outras 
ainda criminosas como em países Islâmicos, e exemplos da África e Ásia. Acho que nós da 
América estamos (nos grandes centros) na fase intermediária disso. E esse “entendimento” é 
um traço médio de cada sociedade, sendo assim nossos executivos, governantes e empresários 
ficam no meio do caminho quando se deparam com esse assunto. Aí, como as decisões quase 
sempre são financeiras, eles preferem não abordar o tema em seus produtos, palanques e 
investimentos. 
 
 
Qual a sua percepção sobre o mercado editorial voltado para o público GLS, como as 

revistas Júnior e Dom? Vocês já anunciaram ou estão anunciando campanhas nessas 

publicações? 
 
Bem, não somos uma empresa de propaganda, fazemos design (não trabalhamos 

com mídia), mas pelo que tenho acompanhado como consumidor, vejo essas revistas com 
bons anunciantes! Acho que o que vou falar ratifica o comentário acima: é mais fácil anunciar 
em uma revista segmentada para o público. Já que assim você não precisa se expor para os 
outros segmentos... Resumindo: quem lê Junior e Dom (em sua maioria) é GLS – assim são 
impactados positivamente com as marcas do mercado! Quem não é GLS não compra Dom, vê 
o mesmo anúncio em outra mídia e tudo certo! 
Acho que pode ser um bom caminho para as grandes marcas irem se posicionando  neste 
mercado. 
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A.3 Entrevista com Mariana Aguiar – Gerente de contas da marca 

Aussiebum no Brasil 
 

 

Ao anunciar a marca Aussiebum em revistas gays, vocês adotam uma comunicação ou 

uma linguagem diferenciada para atingir este público? Por quê?  

 
A ousadia na maneira de promover a marca é marca registrada da Aussiebum. Nós 

temos como intenção mostrar ao mundo algo diferente, algo mais sensual e envolvente. Nas 
publicações GLS não poderia ser diferente. Nós usamos as mesmas imagens e visuais 
utilizados em qualquer outra campanha.   
 
 
Como e por que a marca passou a investir no público gay? 
  

É importante reconhecer que os homens gays estão constantemente ditando a moda. 
O público gay tem um olho clínico para identificar tendências que hoje são usadas pelo 
homem moderno. Normalmente, uma vez que uma marca seja adotada pelo público gay, ela 
não falhará com o restante do mercado.  
  
 
Vocês costumam realizar algum tipo de pesquisa para conhecer melhor o público 

homossexual? Qual a sua percepção mercadológica sobre a discussão atual em torno do 

potencial do nicho GLS? 
  

Não. Nós somos engajados na causa gay e adoramos que o público tenha adotado a 
marca. Acredito que a experiência da Aussiebum nesses 8 anos de mercado tenha nos dado 
informações e conhecimento no mercado. No entanto, a Aussiebum não encara o mercado 
GLS como uma subdivisão de mercado, mas como parte do todo do nosso grupo de 
consumidores. Os nossos consumidores estão em busca do estilo de vida retratado pela marca. 
A marca não retrata uma opção sexual dos consumidores, mas um estilo de vida que eles 
podem atingir quando vivem do jeito que desejam e não do jeito que alguém disse que teria 
que ser.  
  
 
Quais as principais diferenças, na sua visão, entre o mercado GLS no Brasil e o 

internacional (como EUA e Europa)? Existe diferença entre o posicionamento da 

Aussiebum no Brasil e no restante do mundo em relação ao público gay? 
  

Como responsável pelo desenvolvimento do mercado brasileiro, eu acredito que no 
Brasil ainda exista mais uma separação do que é feito para o mercado GLS e o que é feito 
para o mercador heterossexual. Acredito que no mercado europeu estas classificações não 
estão tão presentes.   
  
 
Ainda hoje, existe um grande número de empresas que hesitam em anunciar seus 

produtos em publicações GLS por medo de taxações e de desagradar o público 

heterossexual. Qual é a visão da Aussiebum sobre isso? 
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A Aussiebum não tem essa preocupação. Nós nos preocupamos em selecionar títulos de 
qualidade, não voltados para pornografia, mas para a qualidade de informação. Selecionamos 
mídias pela qualidade das publicações e alguns títulos são voltados para o público 
homossexual.  
 

 

A.4 Entrevista com Soraia Bini Cury – Editora Executiva das Edições GLS 

(Grupo Editorial Summus) 
 

 

Como você posicionaria as Edições GLS no mercado editorial atual? Quais os seus livros 

de maior destaque e os principais sucessos de vendas? 
 

As obras publicadas pela GLS – editora criada em 1998 – têm uma larga gama de 
interesses, indo da psicologia aos contos eróticos, passando pelo lesbianismo e pela 
transexualidade. Suas maiores características são a transparência de conteúdo, a linha editorial 
firme quanto a obras positivas e de leitura acessível e um público-alvo definido, ainda que 
vasto. 

 Isso não quer dizer que todo leitor deva ser gay ou lésbica ou bissexual ou 
transgênero para adquirir um livro das Edições GLS. Afinal, a sigla que dá nome à editora 
significa gays, lésbicas e simpatizantes. Qualquer um pode ser simpatizante: pais, amigos, 
parentes e os profissionais que prestam atendimento psicológico e de saúde às pessoas 
pertencentes a minoria sexuais. 

 O significado de ter um público-alvo definido é que, embora possam e devam ser 
lidas por heterossexuais, as obras das Edições GLS têm como intuito principal atender aos 
interesses de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros. Interesses esses que, até 
agora, eram pouco reconhecidos ou tratados de forma atenuada em meio a obras genéricas.  

 Em 2008, em seu aniversário de 10 anos,  as Edições GLS sofreram ampla 
reformulação em sua linha editorial. Além de uma sensível melhora no padrão gráfico dos 
livros, o selo passou a investir em literatura de alta qualidade, que agrada tanto aos gays 
quanto aos héteros por seus predicados literários. O próximo passo é investir em livros 
informativos que esclareçam problemas cotidianos dos LGBT. 

Vale lembrar que o selo enfrenta muito preconceito – que começa no livreiro e 
culmina até no próprio leitor. Nas duas primeiras bienais de que a GLS participou, decidiu-se 
que haveria uma prateleira separada e semifechada para expor as obras, o que, na época, foi 
criticado por algumas pessoas. Nas últimas feiras, a GLS passou a ser exposta junto com os 
outros selos. Porém, em todas essas ocasiões a GLS foi responsável por 25% do faturamento 
do Grupo na feira.  Isso mostra que os livros têm potencial de venda quando são expostos 
corretamente. Outro exemplo do tamanho do preconceito: todos os livros do selo vendem 
mais na internet do que nas livrarias físicas. Vale lembrar também que boa parte dos 
compradores da Bienal é composta por mães e irmãos de gays. 

Temos 52 títulos em catálogo, sendo que em 2009 lançamos 6 obras. Nos últimos 
anos, crescemos entre 8% e 10%, número inferior ao crescimento geral do Grupo Editorial 
Summus.  

Entre os expoentes literários de nosso catálogo se destacam Nelson Luiz de 
Carvalho, Márcio El-Jaick, Claudio Picazio, Vange Leonel e Claudia Wonder. Entre nossos 
sucesso de vendas estão Apartamento 41 e O terceiro travesseiro, de Nelson Luiz de 
Carvalho. 



 
114 

 

Qual a sua percepção sobre o mercado editorial voltado para o público GLS, como as 

revistas Júnior e Dom? Vocês já anunciaram ou estão anunciando campanhas (com 

lançamentos de livros das Edições GlS) nessas publicações? Quais as estratégias de 

publicidade que são adotadas para divulgar os livros dessa editora? 

 
O mercado editorial voltado para o público gay ainda é muito pequeno. No caso de 

editoras, somente a nossa abrange o público LGBT como um todo. Porém, a publicação de 
revistas e a veiculação de sites têm crescido nos últimos anos, o que é positivo. Nós não 
costumamos fazer anúncios nessas revistas, mas sempre conseguimos espaço na divulgação 
dos livros.  
 
 
Vocês costumam realizar algum tipo de pesquisa para conhecer melhor o público 

homossexual? Qual a sua percepção mercadológica sobre a discussão atual em torno do 

potencial do nicho GLS? 
 
Não realizamos pesquisas, mas ficamos atentos ao crescimento do mercado. O 

problema é que, assim como para os héteros, para os gays o livro ainda é um produto 
supérfluo.  
 
 
Qual o papel da literatura GLS, na sua visão, na formação do que se chama de 

“identidade gay”? 
 
A literatura como um todo é muito importante para a formação da identidade, 

seja gay ou não. Isso começa nos títulos que lemos ainda na infância. É nos clássicos e nas 
boas obras que o leitor identifica seu potencial como ser humano. No caso das obras da GLS, 
procuramos investir em títulos que melhorem a autoestima e valorizem a singularidade de 
nossos leitores, e também que retratem a realidade e o cotidiano vividos por eles.   
 
 
As Edições GLS já sofreram algum tipo de preconceito ou situação que ameaçasse sua 

permanência no mercado? Quais as dificuldades que ainda tornam o nicho GLS pouco 

explorado no Brasil, em sua opinião? 
 
O pior preconceito que sofremos é de alguns livreiros, que têm vergonha de expor o 

produto ou jogam os títulos na prateleira de sexo. Hoje, felizmente, algumas livrarias já têm 
uma prateleira GLS. Também enfrentamos um pouco de descaso da grande imprensa, que 
acaba não valorizando nossa literatura de ficção. Mas pretendemos continuar avançando, 
sempre produzindo livros de qualidade. 
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A.5 Entrevista com Wilson Spinola – Diretor de criação da Spinola 

Comunicação Integrada – responsável pela campanha do “Arte própria”  

 
 
A campanha publicitária para o “Arte própria” foi o primeiro trabalho da agência 

voltado para o mercado GLS? Quais os outros? 
 

Sim, a Arte Própria foi o primeiro trabalho para esse mercado na revista G. 
Realizamos uma curta campanha na DOM para a rede de lojas Espaço Moveleiro no começo 
de 2008 também.  
 
 
Foi realizado algum tipo de pesquisa para conhecer melhor o público homossexual? 

Qual a sua percepção mercadológica sobre a discussão atual em torno do potencial do 

nicho GLS? 
 

Não fizemos pesquisa com instituto de pesquisas, pois os clientes não possuiam 
verba para esse tipo de informação. O que fizemos foi observar os consumidores das lojas e 
perceber que havia um grande público GLS. Obtivemos melhores informações conversando 
com os consumidores. Buscamos também pesquisas que alguns veículos oferecem como o site 
MIX BRASIL, as revistas e a própria Associação da Parada, mas não são muito 
consistentes.  Acredito muito nesse segmento de mercado, pois há um potencial enorme de 
consumo tanto em produtos de luxo, design, turismo, cultura, arte e decoração. Claro, não 
esquecendo moda e beleza. É um público que tem dinheiro e gosta de viver a vida com estilo. 
 
 
Na sua opinião, quais características devem ser mais valorizadas ao lidar com esse nicho? 

O que você entende como uma forma ou estratégia de comunicação eficaz para atingir 

esse público? 
 

Valorizar a auto-estima, apuro estético, inteligência e bom humor. Acredito que se 
os tratarmos como pessoas "normais" em situações "normais" os atingiremos: casais, namoro, 
trabalho... 
 
 
 Nos anúncios publicitários voltados para o público gay você acredita que são 

trabalhados perfis estereotipados? A utilização de elementos homoeróticos é realmente 

fundamental na criação dos anúncios? 
 

Depende muito do veículo, em revistas, por exemplo, com essa conotação erótica 
nada mais natural em utilizar esse apelo. Mas nunca devemos esquecer que esse público é 
muito hedonista. 
 
 
Você acredita que ainda existe muita resistência (e/ou preconceito) por parte de 

clientes/anunciantes em investir nesse novo nicho de mercado? Quais as dificuldades que 

ainda tornam esse segmento pouco explorado, na sua opinião? 
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Por incrível que pareça o brasileiro é muito preconceituoso e tem muito receio em 
associar sua marca a alguma conotação gay. Isso é muito simples, basta ver nossas 
celebridades e atletas indo a público dizer que não são homossexuais por medo de perderem 
patrocínios ou convites para estrelarem campanhas. Muitas empresas patrocinam eventos GLS, 
mas pedem para suas marcas nunca serem estampadas. Eu acredito que seja um erro 
estratégico, mas isso depende de mudança de cultura. Espero que as novelas façam esse 
serviço social de mudança de imagem do público GLS e que as marcas sintam-se mais a 
vontade em associar sua imagem a gente que tem prazer em viver a vida. 
 
 
Qual a sua percepção sobre o mercado editorial voltado para o público GLS, como as 

revistas G, Júnior e Dom? Vocês estão anunciando campanhas nessas publicações 

atualmente? 
 

Em termos de conteúdo a Júnior é a melhor publicação - é feita para gente inteligente 
e de bom gosto. Acredito que vá crescer muito. A G tem seu nicho erótico, pena que o 
conteúdo editorial perdeu muito com a venda para novo grupo. A DOM começou bem, mas 
devido a erros administrativos  anda com as pernas bambas, espero que se recupere. Hoje 
nosso cliente Arte Própria só anuncia na G Magazine. 
 
 

A.6  Roteiro para entrevista com leitores de revistas GLS 
 

 

• Qual a sua faixa etária?  
- Entre 18 e 30 anos  
- Entre 30 e 40 anos 

 
• Você sente que faz parte da comunidade gay, assumindo uma identidade própria?  
- Sim 
- Não 

 
 
• Por que você gosta de ler revistas GLS? O que você mais procura nelas e o que mais o atrai? 
 
 
• O que você pensa sobre produtos/serviços feitos exclusivamente para os gays? Sente-se 
confortável em consumir produtos ou serviços só para esse segmento? 

 
 
• O que você acha das propagandas veiculadas para os gays presentes nas revistas GLS? Você 
acha que elas devem ser iguais às que são publicadas em revistas héteros ou devem ser 
específicas? 

 
 
• Você sente falta de algum tipo de propaganda nessas revistas? Na sua opinião, há algum 
setor (produto/serviço) relevante para a comunidade gay que não costuma ser veiculado? 

 
 



 
117 

 

• Você se lembra de alguma propaganda vista recentemente nessas revistas GLS que o tenha 
chamado à atenção? Qual foi e o que o atraiu? 

 
 
• Você gosta da presença do homoerotismo nas propagandas gays? Acha que realmente o 
apelo erótico / sexual causa impacto para a marca/serviço ou não? Por quê? 

 
 
• Você acha que o perfil do homossexual exposto nas propagandas GLS está de acordo com a 
realidade? 

 
 
• Você acha que os anúncios da marca Aussiebum poderiam estar veiculados numa revista 
hétero (como a Playboy)? Por quê? Qual o atrativo deles para o público gay? 

 
 
• A campanha “Não homofobia” (www.naohomofobia.com.br) tem sido bastante comentada 
na imprensa, inclusive uma das peças que mostrava uma bandeira com o vermelho do arco-
íris sangrando foi vencedora em uma categoria do Festival de Cannes. O que você acha do 
visual dessa campanha? 

 
 
• O que você acha do anúncio do Arte própria veiculado durante o período da Parada Gay de 
São Paulo? O que você pensa desse tipo de humor nas campanhas GLS? 

 
 
• O que você acha da campanha internacional da marca Abercrombie & Fitch, que mostra um 
casal gay em situações bem naturais e românticas? Sente alguma diferença entre um 
anúncio assim e o que é veiculado geralmente nas revistas GLS nacionais? 

 

 

 
*As campanhas mencionadas nas perguntas foram disponibilizadas para visualização aos 
entrevistados. 
 
 
 




