




mobilizada com a evidente solicitação daquelas pessoas por
proteções sociais e respaldo legal. Não há leis que as protejam.
Quantos casos de casais homossexuais que vivem juntos por
dez anos e, na falta de um deles, o companheiro fica na rua.
Nada garante a ele os direitos pelos bens que dividiram ao
longo da vida". Então, a Gents Corretora de Seguros se rees-
truturou para atender também a esse público. "Precisei remon-
tar a equipe e organizar treinamentos com técnicas de aten-
dimento direcionadas. O cliente é quem nos dá a dica de como
quer ser tratado. Oriento meus funcionários até a suprimirem
artigos. Não podemos permitir nenhum tipo de constrangi-
mento aos nossos clientes", diz. A primeira batalha de
Luciane foi conseguir estender os planos de saúde
familiares aos casais gays. "Minha abordagem
às operadoras não é para pedir tratamento
especial, maior carência, ou coisa parecida.
Peço, simplesmente, direitos iguais. E um
público que não tem, na maior parte das
vezes, filhos dependentes, e nem gastos
com serviços caros como parto, por exem-
plo. Por que não oferecer a eles o direito
de compartilharem um plano de saúde?".

Outra luta acirrada que vem travando há um ano é também em
prol da especificação do tipo de relacionamento como união
estável nos contratos desses casais. Existem algumas operadoras
que exibem a cláusula contratual: extensão de direitos indepen-
dente do grau de parentesco. "E por que não tratá-los como
qualquer outro cliente? Sim, eles querem ser assumidos perante
à sociedade. Esse pequeno detalhe lhes causa uma enorme
satisfação", afirma emocionada. O mais importante é que, aci-
ma de tudo, essa é também uma estratégia usada para garantir
ao casal uma pensão do INSS em caso de falecimento. "Já que
não existe lei, nos apoiamos em subterfúgios para conseguirmos

algum suporte. 'Subterfúgios do bem', eu diria.
Então, munidos de declaração de convivência,

convênio de saúde familiar e uma conta ban-
cária conjunta, podemos comprovar a

convivência para o INSS e conseguir a
pensão", explica Luciane. E, além de ter
o mérito de trabalhar em benefício do
próximo, vibrando a cada passo
conquistado, a Gents já pode exibir um
aumento de 35% nos lucros desde o
início dessa jornada.

Um pouco de história
Ronaldo Trindade é doutor em antropologia social pela DSP e autor do livro "Homossexualismo em São Paulo

e Outros Escritos" (editora UNESP, 2005). Com ele, a Consumidor Moderno revisitou um pouco a trajetória da
comunidade GLS no Brasil, para melhor entender seu perfil.

Segundo conta o antropólogo, para chegarmos a um momento da história em que a imagem pública da homossexualidade
é 'modernidade', um árduo caminho foi trilhado. Nos anos 70, assim como mulheres, negros e operários, o homossexual
se tornou um sujeito político e social. Em meio ao período de violência e abuso de poder da ditadura militar, os ativistas
ensaiavam os primeiros passos para se oporem à maneira como eram percebidos e tratados pela sociedade. Já na década
de 80, um clima de abertura política se disseminava no País e com ele vários grupos que reivindicavam direitos sociais e
visibilidade tinham, mais do que nos últimos 20 anos, a possibilidade de se fazerem ver e ouvir por um número maior
de pessoas. Democracia, liberdade e justiça eram as palavras de ordem das Diretas-já e de esperança para os GLSs.

Só que nesse mesmo exato momento, no lado de lá do Equador, aparecia uma doença que causaria profundas
transformações à trajetória dos homossexuais no mundo: a AIDS. A doença trouxe medo, mais um tipo de preconceito, e exigiu
mudanças de comportamento da comunidade como a busca por alternativas de sociabilidade mais segura, distantes dos novos
surtos de violência nas ruas; e a monogamia, muitíssimo recomendada naquele período. O paralelo AIDS/homossexualismo era
inevitável."Ficou cada vez mais difícil assumir a homossexualidade publicamente.Tanto a família quanto a sociedade eram
informados obsessivamente de que cresciam os casos de infecção entre os homossexuais", conta Ronaldo.

Nos anos 90, as mulheres começam a liderar os grupos de risco e a tal relação AIDS/homossexualismo perde a força. Mais
uma vez, a identidade homossexual se remodela. "Mas, além da AIDS, o mercado também parece ter sido um importante vetor
de transformação dos significados sociais da homossexualidade. Um tipo de consumo específico foi se especializando. A criação
do termo GLS, pelo colunista André Fisher, é um exemplo claro de uma abertura para que as pessoas com diferentes
orientações sexuais pudessem consumir os mesmos produtos. O mercado é definidor dessa sigla que nada mais é do que uma
categoria de consumo", esclarece o antropólogo social. Assim, por meio dos rumos mercadológicos, a imagem que começa a
expressar esse segmento é a de pessoas antenadas na moda, modernas, com uma vida noturna ativa, e prontas para quebrarem
tabus. Mas é claro que as demandas por serviço e produtos especializados estariam mais relacionadas a uma classe média alta.
Estar inserido nesse universo se torna requisito para se transmitir uma imagem pública positiva.
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Surfando na onda do mercado e in-
vestindo num perfil positivo, a Tecnisa orgulha-se

por ser a primeira empresa assumidamente "gay friendly" do
País. "Simplesmente detectamos o potencial desse nicho. Hoje
eles somam 12% de nossa carteia de clientes. O gosto por
detalhes e a exigência por qualidade faz com que o público
GLS gaste, em média, de 20% a 25% a mais do preço do
imóvel com acabamentos. No público hétero, não passa de
10%", conta Romeu Busarello, diretor de marketing da
construtora. As ações que qualificaram a Tecnisa para atrair o
nicho foram principalmente: viabilizar para o cliente a escolha
de acabamentos e mudanças de planta, oferecer um aten-
dimento atento e sensível ao perfil do público, e formar par-
cerias importantes como, por exemplo, a consultoria jurídica
especializada nos temas homossexuais, realizada pela empresa
Direito Gay. "Nossos clientes são predominantemente pro-
fissionais liberais, pertencem majoritariamente às classes A e
B, 85% é do sexo masculino e 90% tem formação completa.
Esse homossexual não quer ser visto como diferente, não gosta
de uma comunicação escancarada, mas, sim, exige um
tratamento vip e sem distinção alguma. À medida que con-
quistamos a confiança desse público, pudemos provar o que é
o poder do 'boca-boca' e o que significa essencialmente fide-
lidade", complementa Romeo.

Contudo, o dito pink money que a Tecnisa está con-
seguindo movimentar habilmente não é tão evidente assim.
Não basta se tornar uma empresa gay friendly para, num passe
de mágica, começar a usufruir de todas as possibilidades de
negócio que esse nicho tem a capacidade de gerar. Para Nilton

Paiva, presidente da Associação Brasileira de Turismo
GLS, o percurso é bem complexo. "Ter um funcionário
gay ou lésbica, por exemplo, não capacita de maneira
alguma a empresa para atender esse consumidor. A própria
comunidade é subdividida em diversos segmentos e cada
universo exige uma forma específica de atendimento. O erro
ocorre muitas vezes pela falta de informação", assegura.
Mesmo com o sucesso de público da Parada Gay 2006 -
segundo o levantamento da polícia militar, foram 2,5 milhões
de pessoas - Nilton afirma que o mercado GLS brasileiro,
mais especificamente o turístico, está ainda engatinhando,
em pleno processo de expansão e descoberta. "Há 13 anos,
quando entrei no mercado, o turismo GLS no Brasil era
inexistente. Muita coisa mudou, mas ainda hoje não po-
demos pensar em colher frutos imediatos. Estamos falando
de uma ascensão que acontecerá daqui a dez, 15 anos. Há
ainda de se profissionalizar e trabalhar muito para que con-
sigamos resultados brilhantes".

A Mash e o Mercure Grand Hotel São Paulo Ibirapuera
são exemplos de empresas que começam a erguer as antenas
em direção ao segmento. Hélio Oliveira Júnior, diretor comer-
cial da Mash, conta que nos últimos cinco anos a marca vem
trabalhando seu posicionamento para transitar entre todos os
nichos do público masculino, inclusive o GLS. "Nosso foco são
homens de todas as idades e estilos, dos mais conservadores
aos übersexuais. Principalmente, o jovem que busca qualidade,
tecnologia e conforto. Trabalhamos principalmente com as
classes B, C e D". A estratégia da Mash para transitar entre os
segmentos héteros e homos foi investir no desenvolvimento de
tecidos tecnológicos, na contratação de estilistas para a criação
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de novas modelagens e aumento da gama de cores. A loja
situada na Rua da Consolação exemplifica perfeitamente esse
posicionamento. De um lado, cuecas e calções vermelhos e
azuis turquesa com modelagem descolada, de outro, pijamas
mais conservadores acompanhados pelas tradicionais pantufas
do vovô. A Mash teve em 2005 um faturamento de 35 milhões
de reais e prevê um crescimento de 25% para esse ano. O Mer-
cure Grand Hotel pertence à Accor e, como as outras marcas
do grupo, trabalha seu público e comunicação de forma perso-
nalizada. Há algum tempo, o hotel vem detectando que é um
pólo atrativo para o público GLS. "Diferenciais como a arqui-
tetura, boa cozinha, música ao vivo e sofisticação sempre foram
próprios da unidade Ibirapuera e, naturalmente, são cativantes
para o perfil desse consumidor. Simplesmente decidimos
aproximar o hotel desse cliente e desenvolver uma comunica-
ção focada para ele", explica Joana Araújo, coordenadora de
marketing do Mercure Grand Hotel. Depois de um ano de
pesquisa, a Parada Gay seria o evento ideal para se testar a nova
estratégia. "Oferecemos um pacote com tarifa especial e nossos
hóspedes encontravam no quarto uma espumante de boas vin-
das. Os dados não são oficiais, mas, em relação ao ano passado,
tivemos um aumento de 50% na ocupação". Joana enfatiza que
a meta não era ocupar todo o hotel, mas, sim, começar um
relacionamento estreito com esse nicho. "Não foi uma ação
oportunista. Esse é apenas o começo de uma história". André

Victoria, gerente-geral da unidade, reitera que o mais impor-
tante foi alcançar dois objetivos: fazer negócio na Parada e o
sucesso de uma comunicação dirigida que lançou o Grand
Hotel como um estabelecimento "gay friendly". André acredi-
ta que o sucesso desse posicionamento se dará apenas pelo
atendimento cordial e atencioso que já é peculiar de seus pro-
fissionais. "Simplesmente reforçamos o cuidado com esse
cliente, orientando os funcionários para estarem preparados
para contornarem qualquer contratempo. Mas nossos casais
GLSs são tratados como qualquer outro segmento. Criar
fórmulas específicas para um determinado público só estereo-
tipa. Quanto menos entrarmos nessa linha divisória, melhor",
conclui. Em 2006, o Mercure Grand Hotel vem apresentando
uma taxa de ocupação superior aos últimos cinco anos e um
crescimento de 60% ao ano.

Estatísticas e estratégias à parte, ao que tudo indica o mer-
cado consumidor GLBTT pode ser, sim, um tesouro valioso a
ser explorado.

Ronaldo Trindade finaliza: "Isso não quer dizer que já haja
uma total aceitação social de todos os tipos de envolvimentos
homoeróticos e que a violência e exclusão daqueles que não se
enquadram nas formas 'aceitáveis' não seja uma realidade pre-
sente. Mas, como diz o professor e estudioso do tema John
D'Emilio, 'alguma coisa irreversível aconteceu nos anos 90; resta
entender os significados mais profundos dessa transformação"'.
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Fonte: Consumidor Moderno; a.10; n.105; p.18-23; jul.2006




