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Certificação

Turismo

De todos os setores econômi-
cos com uma relação mais íntima 
com o mercado GLBT, o turismo 
foi o primeiro a perceber que 
havia um público que merecia 
ser bem tratado e atendido. Pes-
quisa realizada pela Community 
Marketing Inc., empresa norte-
americana especializada em aná-
lises e estudos do segmento GLS, 
mostrou que em 2006 o turismo 
segmentado nos Estados Unidos 
movimentou US$ 54,1 bilhões. O 
mesmo levantamento revelou que 
51% dos americanos gastam, em 
média, de US$ 1,5 mil a US$ 3 mil 
no gozo de suas férias. No Brasil 
não há estatísticas e estudos que 
mostrem o tamanho real desse ne-
gócio, mas apurou-se, por exem-
plo, que o turista gay gasta cerca 
de US$ 200 por dia contra US$ 74 
do heterossexual. Dados colhidos 
com operadores estrangeiros e 
analistas do setor apontam para 
um aumento do interesse desse 
público pelo Brasil.

Atento a essa movimentação, 
o Instituto Brasileiro de Turismo 
(Embratur) está empenhado em 
vender a imagem do País como 
um destino gay friendly. Jeanine Pires, 
presidente da Embratur, está confiante 
que em breve o Brasil se tornará um dos 
principais pontos de atração para o turismo 
gay mundial. “Além da beleza, o País é de-
mocrático, apóia a diversidade e a alegria 
do povo contagia esse turista”, diz. Mas 
é preciso mais do que isso. A Embratur 

Após décadas de indiferença e um 
certo distanciamento, comércio e setor 
de serviços estão voltando sua atenção 
para o público GLBT. O mercado está per-
cebendo que, assim como dois e dois são 
quatro, atender bem esse cliente é igual a 
lucro. Setores que estão mais habituados 
a lidar com o público gay, como hotelaria, 
alto luxo, moda, entretenimento e gas-
tronomia, sabem que esse consumidor 
tem mais dinheiro do que o hétero. O 
objetivo agora é preparar todo o comércio 
para saber interpretar as necessidades e 
demandas desse cliente. Esse é o ponto 
que aproxima a Associação da Parada do 
Orgulho GLBT de São Paulo da Federação 
do Comércio do Estado de São Paulo (Fe-
comercio). As duas entidades firmaram 
um acordo para a criação de um selo de 
qualidade para os estabelecimentos que 
adotarem os princípios de diversidade e 
respeito à orientação sexual.

Pesquisa feita pela associação na Parada 

Destino arco-íris 
Apontado como um dos países que desperta mais interesse do  
turista gay,o Brasil se prepara para receber melhor esses visitantes

incentiva a qualificação dos destinos para 
receber melhor o viajante GLBT. Dados do 
Plano Aquarela — estratégia de marketing 
do órgão para vender a imagem do Brasil 
no exterior — indicam que EUA, Argen-
tina, França, Itália, Espanha e Alemanha 
são as nações que têm o maior número de 
turistas desse segmento.

Uma das iniciativas do instituto 
foi criar um site para divulgar a 
Parada do Orgulho GLBT, que hoje 
é a maior do mundo na sua catego-
ria. O endereço www.theloveland.
net, com conteúdo em inglês e 
espanhol, traz dicas e informações 
para quem visitar a cidade por 
ocasião do evento. Não são pou-
cos os que vêm. Estudo feito pela 
São Paulo Turismo S/A (SPTuris) 
revela que a Parada hoje é o acon-
tecimento que mais atrai turistas 
para a cidade. Em 2007 foram 234 
mil, 5% deles estrangeiros. Em 
número de visitantes, a Parada 
literalmente atropelou outros 
eventos — a F-1, por exemplo. 
Somados, brasileiros e estrangei-
ros deixaram R$ 135 milhões na 
capital. Hotelaria, gastronomia 
e entretenimento são os setores 
que mais lucraram. Caio Luiz de 
Carvalho, presidente da SPTuris, 
afirma que os números demons-
tram a força do turista GLBT. 
“Não dá para fechar os olhos para 
o movimento”, emenda.

São Paulo e Rio de Janeiro são 
as cidades que hoje recebem o 
maior número de viajantes gays no 

País. Mas Florianópolis está se preparan-
do para encostar nas duas capitais e até 
ultrapassá-las. Os órgãos de turismo do 
Estado e da prefeitura vêm desenvolvendo 
ações conjuntas para aprimorar os serviços 
e oferecer mais opções a esse visitante. 
“Hoje o nosso Estado apóia explicitamente 
esse segmento”, diz o secretário Gilmar 

Selo GLBT para as empresas
de 2006 revelou que 25% dos entrevistados 
sofreram alguma discriminação durante as 
compras ou o lazer. Até mesmo o presidente 
da entidade, Alexandre Santos, revelou que 
foi vítima do preconceito de comerciantes 
e lojistas. “Você entra em um lugar e as 
pessoas fingem que você não está ali. A 
iniciativa é importante para a valorização 
da diversidade e a melhora da nossa auto-
estima”, diz Santos.

Quando alguma companhia ou loja dá um 
tratamento inadequado a um cliente GLBT é 
grande a chance de sofrer rejeição da comu-
nidade. É justamente isso que a Fecomercio 
— 70 anos de história e mais de 500 mil 
filiadas — pretende evitar com a criação do 
selo. Adriano Sá, gerente de marketing da 
entidade, explica que a meta é conscientizar 
os associados da relevância de diminuir sua 
eventual resistência. “O respeito à diversi-
dade e a qualidade de atendimento a esse 
consumidor, além de serem princípios de 
cidadania, se tornaram questões estratégicas 

para o setor”, afirma. 
O projeto será apresenta-

do na semana da Parada. E 
o selo, que não é obrigatório, 
será lançado no segundo se-
mestre. De acordo com Sá, 
mil companhias certificadas 
logo no primeiro ano dariam 
uma boa base inicial. A partir 
daí, a expectativa é que haja 
um crescimento gradual. Para 
ter direito ao certificado, a 
empresa terá de estar com 
as obrigações fiscais em dia. 
Todos os funcionários da companhia que 
tenham contato com o público participarão 
do processo de qualificação. Para a Feco-
mercio, o treinamento do pessoal da ponta 
do balcão é determinante para o sucesso 
da ação. Há outras medidas em estudo, 
como a criação de um catálogo com as 
empresas detentoras da certificação.

Outra preocupação é com a avaliação 

Adriano Sá: o respeito à diversidade e a qualidade de atendimento  
a esse consumidor se tornaram questões estratégicas

Parada de São Paulo é a maior do mundo no segmento

Os números da Parada Gay  
de São Paulo*

Fluxo de turistas  
• Parada GLBT – 234 mil 

• Fórmula 1 – 85 mil 
• Carnaval – 28 mil

Arrecadação
• F-1 – R$ 200 milhões 

• Parada GLBT – R$ 135 milhões 
• Total movimentado por estrangeiros  

na Parada – R$ 20 milhões 
• Total movimentado por brasileiros  

na Parada – R$ 115 milhões

Perfil 
41% dos turistas que se hospedaram em hotéis 

e flats ganham mais de 21 salários mínimos  
73% dos turistas que se hospedaram em 

hotéis e flats têm curso superior completo
* Balanço de 2007

dos estabelecimentos. Para a federação, é 
fundamental verificar se as boas práticas 
que permitiram a uma empresa receber o 
selo continuam sendo aplicadas. A idéia é 
que a avaliação seja anual. Apesar da temá-
tica um tanto polêmica, Adriano Sá garante 
que a proposta foi abraçada de cara pela 
entidade. “Esse é um projeto que conta com 
o amplo e irrestrito apoio da casa.” 

Knaesel. Belezas naturais, qualidade de 
vida, cultura e hospitalidade do povo são 
os atrativos que seduzem esse público. 
Florianópolis será a cidade piloto das 
iniciativas do Ministério do Turismo para 
preparar e treinar o setor no atendimento 
do segmento.

Apesar de a cidade ainda precisar 
vencer a desconfiança de alguns setores, 
o esforço começa a gerar resultados. No 
verão do ano passado, pela primeira vez 
o Estado foi ponto de parada de um cru-
zeiro com temática GLS. A badalada praia 
de Canasvieiras recebeu o Infinity e seus 
1,5 mil passageiros, a maioria americanos 
e canadenses. No início de maio, a ilha 
organizou a terceira edição da Parada da 
Diversidade. Com o tema Nós Também Vo-
tamos. Igualdade dos Direitos Civis, mais 
de 40 mil pessoas desfilaram pela Avenida 
Beira Mar Norte, uma das principais da ca-
pital catarinense. O público foi 30% maior 
do que o do ano anterior. 

Outro fato relevante foi a realização do 
2o Fórum de Turismo GLS. Organizado pela 
Associação Brasileira de Turismo GLS, o 
evento teve como objetivo conscientizar 
e sensibilizar o setor quanto à inequívoca 
vocação da cidade para o segmento. Se o 
trabalho for bem-sucedido, Florianópolis 
pode tirar de Buenos Aires o título de ca-
pital do turismo GLS da América do Sul. 
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