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Entrevista

O empresário André Fischer é a prova 
de que associar nome e marca ao merca-
do GLBT é um excelente negócio. Cria-
dor da Associação Cultural Mix Brasil, 
coletivo de empreendimentos lançado há 
15 anos e que hoje abriga um festival de 
cinema, um portal de internet e sites com 
conteúdo para homossexuais masculinos 
e femininos, Fischer tornou-se referên-
cia no segmento. Com mais de 15 anos 
de experiência e 40 de vida, ele deu em 
outubro passado aquele que considera 
o passo mais ousado de sua carreira: 
a edição da revista Júnior, publicação 
bimestral para o público gay masculino. 
Nesta entrevista, o botafoguense fanático, 
que tem uma estrela solitária — símbolo 
do clube — incandescente tatuada nas 
costas, fala sobre a nova abordagem 
do mercado e do setor de serviços ao 
consumidor gay, como a publicidade 
está falando com esse público e o boom 
das novas publicações. Também afirma 
que, se não houver uma intervenção do 
governo federal, o Brasil, assim como na 
Lei Áurea, será um dos últimos países a 
assegurar direitos civis para seus gays, 
lésbicas, bissexuais e transexuais. 

Meio & Mensagem — Gays são grandes 
consumidores. Mas nem sempre recebem um 
tratamento digno do seu poder de compra. 
Alguns avanços, no entanto, estão sendo vistos 
no mercado. Pode-se afirmar que o poder do 
dinheiro está vencendo o preconceito?

André Fischer — O gay sempre consumiu 
muito. Pesquisas mostram que em todos 
os segmentos sociais ele tem uma renda 
maior do que o hetero da mesma classe. 
Mas a diferença é que agora o mercado 
começa a se preocupar com esse público. 
Há algumas particularidades que começam 
a ser entendidas. No setor de turismo, por 
exemplo. No passado houve uma tentativa 
de criar agências específicas para o público 
gay. Porém, o Brasil não é os Estados Uni-
dos. Então isso não funcionou. E não é que 
o gay não viaje. Pelo contrário. Mas quer 
dizer que o gay brasileiro, por uma série 
de características, não usa agências gays e 
serviços específicos. Essa particularidade 
fez com que as empresas buscassem formas 
de dialogar e atrair esse público. 

M&M — Que fatores produziram essa 
mudança?

Fischer — Sem dúvida foi a visibilidade 
que esse público obteve nos últimos anos. 
Isso veio depois de tanto tempo martelando, 
com paradas, festival Mix Brasil, novelas, 
mídia, etc. Essa conjunção levou o mercado 
a ver que esse público está aí e precisa ser 
atendido. Mas há outro ingrediente a ser 
discutido. Criou-se um mito de que todo 
gay é classe A/B. É óbvio que há uma boa 
freqüência nesse estrato social. Só que há 
também o gay da classe C, que consome 
mais do que o hetero do mesmo nível social. 
O Shopping Iguatemi, a Daslu e a Oscar 
Freire estão habituados a atender um pú-
blico gay de alto padrão. Porém, há todo um 
segmento de comércio e serviços que parece 
ainda não ter se dado conta de que há outros 
gays que consomem muito também. 

M&M — E como conscientizar esse setor 
da importância de tratar esse cliente com 
respeito?

Da guerrilha à sofisticação
Fischer — Há boas iniciativas aconte-

cendo. Sou consultor de um projeto da 
Federação do Comércio do Estado de São 
Paulo. A entidade está fazendo um traba-
lho de identificação de estabelecimentos 
comerciais que atendem esse consumidor. 
Costumo dizer que o enfoque vai ser na Rua 
25 de Março, e não na Oscar Freire. Nosso 
desejo é que o comércio trate bem esse 
cliente, que com o aumento da renda tem 
mais condições de comprar, adquirir bens. 
E o legal desse trabalho é que ele abrangerá 
diversos setores, desde lojas de móveis até 
as autopeças da periferia. 

M&M — Essa nova visão parece não ter 
chegado aos departamentos de criação das 
agências de publicidade. Por que quase não 
há anúncios com gays nos principais veículos 
de comunicação do País?

Fischer — Temos de entender que mes-
mo nos países mais abertos e desenvolvidos, 
como nos Estados Unidos e nas nações 
européias, não é comum ver comerciais 

com gays em horário nobre na televisão. A 
presença é até um pouco maior. Mas não 
é usual. O que acontece nesses mercados 
é que existe uma mídia especializada, na 
qual os anunciantes divulgam campanhas 
direcionadas para esse público.

M&M — A publicidade ainda está descobrin-
do esse segmento?

Fischer — O Mix Brasil está transforman-
do o seu modelo de faturamento. Desde o 
final do ano passado nós temos mais recur-
sos vindos da publicidade do que da venda 
de assinaturas nos nossos sites. Já existe 
um movimento nesse mercado que fez o 
nosso faturamento publicitário triplicar. 
Na Júnior temos a presença de grandes 
marcas, de Calvin Klein a Fnac. No último 
número tivemos 16 páginas de anúncio. 
As marcas começam a perceber que essa 
é uma maneira eficaz de falar com esse 
público. A Petrobras, por exemplo, segue 
essa tendência. 

M&M — Mas a Petrobras é uma empresa 
que tem uma política de apoiar eventos ligados 
à diversidade, como a Parada de São Paulo. 

Fischer — A Petrobras patrocinava 
diversos festivais de cinema, muito deles 
menores do que o Mix Brasil. Ela demorou 
para entrar no nosso, que se tornou um 
dos maiores eventos cinematográficos do 
País, tanto em termos de público como 
em número de filmes exibidos. Então a 
empresa percebeu que o tema não era tão 
polêmico e que havia público para justificar 
o investimento. A Vivo, que em 2007 entrou 
como co-patrocinadora, neste ano deve 
fechar como apoiadora principal do Mix. 
Precisamos entender que o patrocínio nesse 
segmento tem uma dinâmica. As empresas 
entram timidamente, botam ali um pezinho 
e gradativamente investem mais.

 
M&M — Como tem sido o comportamento 

dos anunciantes da Júnior?
Fischer — Ao contrário da antiga Sui 

Generis (primeira revista brasileira do 

segmento. Circulou na segunda metade 
da década de 90), que saiu de circulação 
por falta de anunciantes, a revista tem tido 
mais anúncios a cada edição. Isso com a 
desconfiança de muitos que não acredita-
vam que era possível fazer uma revista gay 
sem nu frontal. Isso é um ponto de honra 
para nós e uma questão muito emblemática. 
Por isso não somos uma Playboy para gays. 
Para a gente, falo ereto nem pensar. Não 
publicamos nem pêlos púbicos. 

M&M — Quando começou, há 15 anos, o Mix 
Brasil era praticamente a única manifestação 
para o público GLBT.  Alguns anos depois explo-
diu a Parada do Orgulho GLBT de São Paulo. Que 
importância esses dois eventos tiveram para a 
formação da nova identidade GLBT no País? 

Fischer — A gente apareceu num mo-
mento em que não estava acontecendo 
muita coisa no Brasil. E aí surgimos como 
um festival de cinema. Foi importante para 
entender que gay tinha alguma coisa além 

dessa questão festiva, sexual. Quando co-
meçou, o Mix Brasil era um ato de guerrilha. 
Agora, passou a ser sofisticado. O ambiente 
é diferente e a temática deixou de ser trans-
gressora. Outra coisa foi a Parada. Ela deu 
grande visibilidade ao movimento. Hoje, 
metade do público presente é heterosse-
xual. São famílias e casais que desde cedo 
querem que seus filhos entendam a diver-
sidade e o respeito à orientação sexual. O 
Brasil é o País que tem o maior número de 
paradas no mundo. A presença de gays em 
novelas e na televisão é um reflexo direto 
dessas ações. 

M&M — Mas toda essa mobilização não foi 
capaz de fazer o País avançar na garantia dos 
direitos civis para os homossexuais. Por quê?

Fischer — Apesar de algumas legislações 
estaduais e municipais e jurisprudências, 
avançamos pouco. Mas o problema é do 
brasileiro, e não apenas dos gays. É um povo 
que tem dificuldade para lutar pelos seus 
direitos. E nós temos um fator complicador. 

O contra é mais organizado do que nós. Os 
evangélicos mais radicais são mais mobili-
zados do que os simpatizantes e  têm uma 
bancada forte no Congresso. Por isso seria 
preciso que o Executivo se manifestasse. 

M&M — O governo Lula, que veio do PT, um 
partido historicamente alinhado à luta pelos 
direitos dos homossexuais, fez pouco pelo 
movimento?

Fischer — O governo apóia o programa 
Brasil sem Homofobia, mas nunca vi o pre-
sidente manifestando se é contra ou a favor 
dos direitos civis. Ele acha que tem de ter 
casamento? A homofobia deve ser crimina-
lizada? Em outros países, os avanços foram 
liderados pelo Executivo, que tomou a fren-
te do processo apresentando projetos de lei 
e trabalhando para que fossem aprovados. 
Será que vamos repetir com o movimento 
GLBT o que fizemos na época da Lei Áurea, 
quando fomos os últimos a dar liberdade 
para os nossos escravos? 

“Desde o final do ano passado nós temos mais recursos vindos da publici-
dade do que da venda de assinaturas nos nossos sites. Já existe um movi-
mento nesse mercado que fez o nosso faturamento publicitário triplicar”
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