
três milhões de pessoas apareceram por lá no
último dia 10 de junho. O Brasil é, ainda, o país
com o maior número de eventos do gênero no
mundo; foram realizadas cerca de 400 paradas
neste ano, em diversas cidades, todas lotadas e
com ampla cobertura da mídia. Em 2007, pela
primeira vez, o IBGE (Instituto Brasileiros de
Geografia e Estatística) incluiu a opção "cônjuge/
companheiro do mesmo sexo" como possibili-
dade de resposta para a pergunta sobre a relação
do entrevistado com o responsável pelo domicí-
lio no questionário do censo. Antes disso, em
2006, outro censo, o "1° Censo GLS do Brasil",
feito pelo "Data GLS" (Instituto de Pesquisa e
Cultura GLS), ouviu 5.180 participantes de 470
cidades brasileiras. Uma bela mostra, diga-se. E
descobriu, entre outras coisas, que 54% da popu-
lação gay desaprova o governo Lula. Nas novelas,
os personagens gays não só deixaram de ser tabu,
como ganharam lugar cativo tanto na Globo

quanto na Record, as duas maiores fabricantes de
folhetins. "De quatro anos para cá, todas as pro-
duções da TV Globo no horário [nobre] tiveram
personagens gays com algum grau de destaque",
notou o repórter Marcelo Marthe, em reportagem
publicada na revista Veja.

Apesar de todas as evidências, grande parte
da comunidade gay ainda acha que é exagero
afirmar que o preconceito acabou — ou pelo
menos diminuiu. Se, por um lado, os gays estão
mais presentes nas novelas (e não morrem mais
em explosões devido à rejeição do público, como
em "Torre de Babel"), por outro eles ainda não
se beijam. Nem andam de mãos dadas. Para
serem "aceitos" pelo público, os gays do horário
nobre têm de ter relacionamentos perfeitos, sem
conflitos, e jamais devem chegar perto demais
um do outro. As Paradas Gays também são con-
testadas. Para muitos, a ampla maioria dos par-
ticipantes ê formada pelo "S", de simpatizantes,
gente que vai lá só para curtir a festa, sem com-
promisso com a causa, ao contrário dos Estados
Unidos, onde as paradas, apesar de mais modes-
tas, reúnem multidões de gays engajados, assu-
midos e bem-resolvidos.

Brasil está saindo do armário? A
julgar pelas aparências, sim. Aos
fatos. A maior Parada Gay do
planeta acontece na Avenida
Paulista, em São Paulo. Cerca de



Discussões à parte, não há como negar: pelo
menos no mercado de comunicação houve, em
2007, um faoom sem precedentes de produtos
gays. No último dia 5 de dezembro, pela primei-
ra vez, uma grande editora brasileira, a Peixes,
lançou no mercado um título GLS, a DOM (De
Outro Modo). Em setembro, começou a circular
outra publicação na mesma raia, a bem-sucedida
Júnior, da editora Sapucaia, editada pelo jorna-
lista André Fisher, fundador e dono do "Mix
Brasil", maior portal gay brasileiro, e criador da
sigla GLS. Até o fim do ano também deve chegar
às bancas a revista Sobre Ellass, feita para lésbi-
cas, além de um portal de mesmo nome e um
programa que está sendo negociado, segundo o
editor, com a RedeTV!. Isso sem falar na Seu
Expedito, a primeira agência de publicidade do
Brasil que atende exclusivamente a clientes que
querem atingir o público gay. A R&K Press, pri-
meira agência de assessoria de imprensa do
setor, criada em 2006, também não pára de
crescer. Merece registro a revista A Capa, lança-
da em fevereiro deste ano.

Apesar da enxurrada de concorrentes, a revis-
ta G Magazine, que passou dez anos sozinha no
mercado, está passando por uma ótima fase.
Criou uma agência de turismo, a G Travei, e tem
faturado com seu portal na internet e com um
serviço de bate-papo e contos eróticos por tele-
fone. "Hoje a revista tem receita e uma exposição
de banca e de mídia muito boa. Dependendo da
capa, a tiragem é de 50, 6o mil exemplares. Já
estava na hora de ter concorrentes. Isso baliza
muito nosso trabalho", diz Ana Fadigas, diretora
da G Magazine.

O DILEMA DO NU
Existem muitos dados circulando no mercado

editorial sobre o perfil e o poder do consumidor
gay. O "Censo GLS", por exemplo, estima que
83% dos gays pertençam às classes AB, que 57%
tenham curso superior e que eles consumam
30% a mais que os heterossexuais. "É preciso
analisar esses dados com cautela. A orientação
sexual não está diretamente ligada à renda per
capita", argumenta o jornalista Jorge Tarquini,
editor da revista DOM. "É tudo furado. Não exis-
te pesquisa gay no Brasil. Entrei nesse censo
GLS e respondi como se fosse um travesti de 20
anos. Nesse mercado a gente trabalha com fee-
ling", dispara André Fisher, do Mix Brasil e da
Júnior. Seja por feeling ou não, o fato é que tanto
a DOM quanto z Júnior conseguiram atrair anun-
ciantes de peso para suas primeiras edições.
Entre outros, Air Canadá, Samsung e TAM
Viagens entraram na DOM. E Diesel, Olla, Calvin
Klein, Fnac e Alexandre Herchcovitch, na Júnior.
"A Fnac fez um anúncio especialmente para a
gente", comemora Fisher, que cobra R$ 11 mil por
uma página simples (preço de tabela).

Há dez anos na praça, a G Magazine nunca
conseguiu o mesmo desempenho comercial das
duas novas concorrentes. Sua força está mesmo
nas vendas, nas assinaturas e em outros produ-
tos paralelos. Mas como explicar que duas
publicações novatas seduzam mais os anuncian-
tes que uma veterana consagrada? A explicação
está no nu. Quanto mais ousado for, mais afas-
tará o anunciante. Nem DOM nem Júnior publi-
cam ensaios fotográficos "ousados demais", ou
seja, com nu total, que é a especialidade da G.



"Não podemos tapar o sol com a peneira. O nu
masculino é visto com mais preconceito. Quando
dizem: Tiramos a roupa de uma atriz global',
cria-se uma expectativa enorme, sai notinha em
jornal e os anunciantes querem entrar. Mas não
existe o conceito de nu artístico masculino. Isso
é especialmente complicado em um país católico
e moralista como o Brasil", pondera Jorge
Tarquini. "Eu trabalhei na G e sempre disse isso
para eles: em nenhum lugar do mundo existem
grandes anunciantes em revista com homens
com ereção", diz André Fisher.

DIFERENTES
A Peixes exagerou na dose na tenta-

tiva de mostrar ao mercado que seu
produto é diferenciado. Durante o pro-
cesso de divulgação da DOM, a assesso-
ria de imprensa da editora fez de tudo
para que as matérias sobre a revista não
citassem nem colidissem com a G.
Durante a produção desta matéria, essa
condição chegou a ser imposta para que
IMPRENSA pudesse visitar a redação.
Diante da negativa, foi pedido que, pelo
menos, "a DOM saísse em um box
separado, já que a linha editorial é com-
pletamente diferente".

Os assessores da Peixes ficaram
especialmente irritados com uma
reportagem da revista Meio &
Mensagem, que colocou todos "no
mesmo saco". Essa história vazou e
acabou causando constrangimentos.
"Acho que eles ficaram bravos, já que
nós, sem saber dessa 'estratégia', publi-
camos uma matéria sobre a DOM aqui
na G", ironiza a editora Ana Fadigas.
Além da linha editorial, outro diferen-
cial entre as três revistas é o preço.
Enquanto a G Magazine custa R$io,9O,
a Júnior sai por R$ 12 e a DOM, por R$
10. A posição delas nas bancas também
é uma preocupação constante dos res-
pectivos promotores. DOM e Júnior
preferem ser vendidas ao lado de publi-
cações como Men's Health e Vogue
Homem, portanto bem longe das revis-
tas eróticas, onde invariavelmente se
encontra a G.

Em entrevista para IMPRENSA,
concedida em abril desse ano, o mês-



tre revisteiro Thomaz Souto Corrêa, vice-presi-
dente do Conselho Editorial da Abril e membro
do Conselho de Administração, conta que a Abril
também namora a idéia de lançar um título gay.
"Nós fizemos um levantamento. Existem algu-
mas revistas americanas gays que conquistaram
bons anunciantes. É um mercado conhecido
como AB, que tem dinheiro, não tem filho, gasta
sozinho. Do ponto de vista teórico, não tenho
dúvida de que seria um bom empreendimento
comercial." No mercado norte-americano, inclu-
sive, esse público é conhecido pela sigla DINK:
double income, no kids — em português, "rendi-
mentos em dobro, sem filhos".

SOBRE ELLASS
Paulo Coutinho tomou uma decisão radical

quando perdeu o "'emprego de cinegrafista no
SBT. Raspou a conta do FGTS, tirou as econo-
mias da poupança e investiu tudo em uma revis-
ta para lésbicas. Apesar de não ser jornalista —
nem gay — ele sentia que o projeto tinha tudo
para dar certo. A inspiração, conta, veio das mui-
tas amigas gays que reclamavam: "falta espaço
para as lésbicas no universo gay". Funcionando
em uma redação improvisada, no bairro de Santa
Cecília, em São Paulo, a Sobre Ellass deve chegar
ainda em 2007 às bancas. Mas talvez com outro
nome. "Fiquei sabendo pelo Portal IMPRENSA
que a marca Sobre Elas (com um L e um S) per-
tencia a uma jornalista, a Nina Lopes, e que já
existiu uma revista com esse nome. Olha... eu
não coloquei dois Ls e dois Ss por esse motivo.
Já estou em contato com ela (Nina) para chegar-
mos a um acordo. Vai dar trabalho, mas, se pre-
cisar, eu mudo o nome" explica o editor.

Se obtiver êxito, Coutinho será exceção. Raros
são os casos de revistas para lésbicas que deram
certo no Brasil, caso da Sobre Elas (com um L e
um S). "As lésbicas estão muito mais dentro das
relações que os homens. Elas não saem, não fre-
qüentam a noite, não movimentam esse mercado.
A gente tem uma audiência lésbica [no portal
Mix Brasil] que nunca passou dos 10%, apesar do
espaço que a gente dá", conta André Fisher.

Paulo Coutinho conta que gastou quase R$
300 mil para colocar o projeto da revista na rua.
"Consegui o apoio de alguns investidores que
vão aparecer na hora certa." O editor conta,
ainda, que tem fé que o mercado publicitário vá
receber bem o seu produto. E que, justamente
para isso, não está aceitando anúncios de sau-
nas, cinemões, boates etc.

O boneco da primeira edição, entretanto,
pouco se diferencia das caras, bocas, poses e
doses de um ensaio da revista Sexy. "A diferença
é que o nosso nu é mais artístico. Preste atenção
nos detalhes... Olha o dose nesse peito, por
exemplo. É a visão feminina. Durante as fotos,
eu conto com o auxílio técnico de amigas lésbi-
cas" tenta explicar o editor.

Se as fotos são parecidas, as pautas são dife-
rentes. Dicas de bares, saúde, moda para mulhe-
res gays. Lá pelo fim da entrevista, Coutinho
conta que seu projeto é bem mais ousado. "Estou
negociando com Rede TV! um programa para
lésbicas. Na TV não vai ter nu. A idéia é fazer a
interação entre o programa, a revista e um por-
tal, que estamos montando. Estou pensando a
nível de Brasil."

** Da equipe de estagiários da Revista IMPRENSA.
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