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O dia 28 de junho de 1997 entrou para 
a história dos movimentos de defesa dos 
direitos civis de gays, lésbicas e transe-
xuais do Brasil. Naquele frio sábado de 
inverno paulistano, pouco mais de 2 mil 
pessoas atravessaram a Avenida Paulista, 
coração financeiro, estético e cultural de 
São Paulo, desceram a Rua da Consolação 
e terminaram a passeata na então deca-
dente Praça Roosevelt, que em quase 
nada lembra a praça de hoje, revitalizada 
pelo vigor das companhias teatrais Parla-
patões e Satyros e por uma animada cena 
que se formou ao seu redor. 

Com o tema Somos Muitos e Estamos 
em Várias Profissões, e puxados por uma 
“kombi elétrica” — equipada com uma úni-
ca caixa de som —, aqueles manifestantes 
não tinham uma clara idéia do que estavam 
protagonizando. Nascia ali, um tanto tímida 
e despretensiosa, a Parada do Orgulho Gay 
de São Paulo. No ano seguinte, com o lema 
Os Direitos de Gays, Lésbicas e Travestis 
São Direitos Humanos, os 2 mil se transfor-
maram em 7 mil. Um salto e tanto.

O poder da diversidade
Antes esquecidos, gays e lésbicas começam a ser tratados com respeito e igualdade pelo mercado.  
Produtos e serviços estão sendo criados especialmente para eles que, em geral, têm maior poder aquisitivo

Chico Silva

A Parada do Orgulho GLBT de São Paulo atrai mais de 3 milhões de pessoas

Na Parada de 2007, mascote da patrocinadora Caixa 
Econômica Federal esteve no desfile

A sociedade paulistana começava a ver 
que havia algo novo no horizonte. E era 
um belo arco-íris, o símbolo universal da 
luta de homossexuais e transexuais pela 
igualdade e pelo respeito à sua orientação 
sexual. Em 1999, a parada, que trazia o 
tema O Orgulho Gay no Brasil Rumo ao 
Ano 2000, arrastou 35 mil pessoas às ruas 
da metrópole. Inspiradas no exemplo de 
São Paulo, outras paradas passaram a 
pipocar nos quatro cantos do País. Hoje, 
são mais de uma centena. 

No domingo, 25 de maio, será reali-
zada a 12a edição da Parada do Orgulho 
Gay, Lésbico, Bissexual e Transgêneros 
(GLBT), denominação que o evento 
adotou desde 1999. Mais de 3 milhões de 
pessoas (10% delas vindas de outras cida-
des, estima-se) vão encher a velha Sampa 
de alegrias e cores, além de aproveitar a 
oportunidade para cobrar das autoridades 
e do poder legislativo a criminalização da 
homofobia no País, antiga reivindicação 
das associações, ONGs e entidades ligadas 
ao movimento. É atualmente o evento que 

segmentos, avançavam, ainda que mais 
lentamente, na criação e implantação 
de práticas, ações e produtos para esse 
público. De lá para cá, a atenção ao grupo 
GLS tem aumentado e ganhado destaque 
na mídia. O poder de consumo dessa fatia 
da população também vem abrindo novos 
caminhos. 

Pesquisas apontam que esse consumi-
dor, independentemente da classe social em 
que se encontre, tem em média um poder 
aquisitivo maior do que o heterossexual do 
mesmo estrato social. Alguns elementos 
explicam essa condição. O fato de não 
terem filhos e o investimento na formação 
acadêmica profissional, que geralmente 
aumenta o leque de oportunidades, estão 
entre os mais determinantes. Outro traço 
desse público é a fidelidade que demonstra 
às marcas e a serviços que apresentem 
respeito à diversidade e à orientação sexual 
de cada um — ou seja, aquela risadinha ou 
a piada fora de hora pode custar caro a um 
comerciante, gerente de banco ou dono de 
uma loja de autopeças. 
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traz mais turistas à capital paulista.
Enquanto a parada quebrava recor-

des de freqüência a cada ano, setores 
de serviços e comércio, entre outros 
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Ricardo Hida, do Bureau de Negócios GLS, presta 
consultoria para empresas que querem adotar 
procedimentos de respeito à diversidade

A Tecnisa reforça sua imagem de empresa amiga da diversidade. Peças veiculadas em sites, acima, e o anúncio para o Dia do Orgulho Gay, abaixo, assinado pela Eugenio

Não é à toa, portanto, que a situação 
vem se modificando nos últimos anos. 
Empresas de diversos segmentos, como 
agências de publicidade, instituições 
bancárias, construtoras, operadoras de 
telefonia celular e outras, traçam estra-
tégias para atingir esse público. Como o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) ainda não formulou nos ques-
tionários do Censo uma pergunta sobre a 
orientação sexual dos entrevistados, não 
há estatísticas confiáveis sobre o percen-
tual de gays, lésbicas, bissexuais e tran-
sexuais na população brasileira. Estudos 
internacionais apontam que cerca de 10% 
da população ocidental seria formada por 
eles. Se esse percentual for confirmado no 
Brasil, são aproximadamente 18 milhões 
de homossexuais por aqui.

Números à parte, há uma série de pos-
sibilidades no mercado a ser explorada. Se 
não diretamente, ao menos como forma 
de consolidar a marca ante esse público 
tão exigente. Criado em 1998, o Bureau 
de Negócios GLS presta consultoria para 
empresas interessadas em adotar proce-
dimentos de conduta e respeito à diver-
sidade. Entre seus clientes estão organi-
zações do setor hoteleiro como o Grupo 
Accor e Othon, instituições financeiras, 
entidades como São Paulo Convention 
Bureau e Federação das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan) e órgãos governamen-
tais, entre eles as Secretarias de Turismo 
de Florianópolis e Mato Grosso. 

Presidente da Associação Brasileira 
de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpa-
tizantes e um dos consultores do Bureau, 
Franco Reinaudo alerta que a empresa 
que não se preparar para atender esse 
cliente tem de comprar um binóculo. “Nos 
Estados Unidos, esse é um mercado que 
movimentou mais de US$ 600 bilhões em 
2007. Nos próximos três anos ultrapassará 
os US$ 800 bilhões. No Brasil, calculamos 
que esse mercado tem capacidade para 
fazer girar aproximadamente US$ 100 
bilhões. É um potencial enorme para se 
desenvolver”, diz Reinaudo. Para chegar 
a essa conta, os técnicos do Bureau fize-
ram um cálculo relativamente simples: 
multiplicaram o percentual estimado da 
população gay do País (cerca de 10%) 
pelo PIB per capita do brasileiro, que, 
segundo o último levantamento do IBGE, 
realizado em 2005, era de R$ 11.658. 

Para Reinaudo, as empresas precisam 
deixar alguns dogmas de lado. Segundo 
ele, muitas ainda têm receio de perder 
mercado ao associar produtos e serviços 
ao segmento GLS. “Elas temem serem 
rotuladas, confundidas. Outras, porém, 
já entenderam que o respeito à diversi-
dade pode gerar lucros e oportunidades”, 
afirma. No processo de qualificação para 
companhias, desenvolvido pelo Bureau, 
são aplicadas técnicas de treinamento 
de sensibilização para atendimento do 
público GLS e para a integração de fun-
cionários, além de serem organizadas 
palestras e assessoria empresarial.

O próximo passo do Bureau é o lança-
mento de uma certificação para empresas 
e estabelecimentos comerciais e de ser-
viços que implantarem na sua rotina os 
conceitos relativos à diversidade. O selo 
“Empresa Amiga da Diversidade” será 
lançado às vésperas da Parada e em meio 
à série de eventos e acontecimentos que 
fizeram de maio (ou junho, dependendo 
do ano) o mês do orgulho GLBT em São 
Paulo. “Nossa proposta é certificar com-
panhias que combatem o preconceito 

no relacionamento com seus clientes e 
que adotem a diversidade como cultura 
organizacional. Concederemos a certifi-
cação, por exemplo, às organizações que 
implantarem uma política de extensão 
dos benefícios sociais e trabalhistas aos 
companheiros do mesmo sexo”, explica o 
consultor Ricardo Hida. Ele participou da 
equipe que definiu os critérios para a cer-
tificação, que pretende ser reconhecida 
como uma espécie de ISO do segmento. 

As organizações empresariais e co-
merciais que receberem o certificado 
passarão por auditorias periódicas, nas 
quais serão verificadas se estão mantendo 
as premissas que garantiram a concessão. 
Há também um selo que será distribuído a 
corporações interessadas em adotar prin-
cípios de diversidade. Essa iniciativa é um 
acordo entre a Federação do Comércio 
do Estado de São Paulo e a Associação 
da Parada do Orgulho GLBT da capital 
paulista. (ler mais à pág. 50).

Respeito e benefícios
Parceiro do Bureau nos projetos de 

adequação e qualificação de atendimento 
ao cliente gay e lésbico, o Banco Real é 
uma das empresas brasileiras que mais 
tem se esforçado para entender as ne-
cessidades e prioridades desse segmento. 
Prova disso é que, em dezembro de 2006, 
foi criado na instituição um grupo GLS. 
Seus principais objetivos são fortalecer o 
segmento GLBT dentro da organização, 
qualificar o diálogo com esses clientes e 
desenvolver produtos, serviços e bene-
fícios para eles. Segundo Maria Cristina 
Carvalho, superintendente executiva de 
desenvolvimento humano do banco, o 

respeito à orientação sexual se tornou 
prioridade na empresa. “Quando cada 
pessoa pode ser ela mesma, respeitar e 
ser respeitada em suas diferentes orien-
tações sexuais, estilos, gêneros, entre 
outras expressões possíveis, ganham 
todos. Esses valores inspiraram a criação 
do Grupo GLS”, explica. 

A direção respaldou a iniciativa, que 
está em conformidade com os princípios 
de apoio à diversidade presentes no espí-
rito do banco. Em 2004, o Real concedeu 
benefícios a cônjuges e parceiros gays 
dos funcionários, como planos de saúde 
e odontológico. Antecipou-se a muitas 
categorias profissionais que nos últimos 
anos ratificaram esse direito nos acordos 
coletivos firmados com os sindicatos e 
associações patronais. 

Felizmente, o Real não está sozinho. 
Seguindo uma tendência que vem se 
espalhando pelo mundo corporativo, 
companhias como as multinacionais IBM 
e Grupo Accor e as brasileiras Embraer, 
Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econô-

mica Federal também adotaram práticas 
de combate à discriminação e cessão 
de benefícios para seus funcionários e 
colaboradores.

Apesar de oferecer um atendimento 
quase sem similar no mercado, o Real 
decidiu não realizar uma campanha para 
divulgar a iniciativa, pois acredita que 
isso daria uma imagem de privilégio a 
um determinado perfil de cliente. E a 
igualdade de oportunidades é a tônica de 
sua política de atendimento. “Divulgamos 
nossas iniciativas internamente, uma vez 
que nosso grupo GLS é interno. Os ca-
nais de contato são: TV interna, intranet, 
palestras e eventos de sensibilização”, 
afirma Maria Cristina. 

O velho e bom boca-a-boca tem sido a 
forma de os clientes GLBT tomarem con-
tato com esse novo olhar da instituição. 
Até agora, o principal produto oferecido 
a esse segmento é o crédito imobiliário 
para casais do mesmo sexo. Pode ser o 
primeiro de muitos, como afirma Altair 
Assumpção, superintendente executivo 
de middle market do Real. “Estamos 
discutindo outros projetos e alternativas. 
Freqüentemente nos reunimos com um 
grupo externo de gays para entender 
quais são suas principais demandas e 
necessidades”, conta. Pesquisa realizada 
pelo banco mostrou que o produto mais 
solicitado por esse cliente não é nenhum 
daqueles tradicionalmente disponibili-
zados pelas casas bancárias. Em vez de 
aplicações, financiamentos e cartões de 
crédito, o que esse público quer mesmo 
é o respeito. Ao criar uma linha de finan-
ciamento para casais do mesmo sexo, 
o Banco Real deu um passo à frente da 

legislação brasileira, que ainda não reco-
nhece formalmente a união entre duas 
pessoas do mesmo sexo. 

Outra empresa que segue a linha 
é a construtora Tecnisa, que tem um 
canal de atendimento direto com esse 
consumidor. Desde 2004, a companhia 
anuncia seus produtos em sites como os 
de G Magazine, Arrasa, Athos GLS e nas 
áreas de conteúdo gay dos portais UOL e 
Terra. Com peças criadas na área digital 
pelas agências Euro e Mídia Digital, a 
Tecnisa já estampou dois bonequinhos 
de enfeite de bolo de casamento com 
mulheres em seus vestidos de noiva e 
um par de cuecas penduradas lado a lado 
em um varal. Tudo feito para chamar a 
atenção para os novos empreendimentos 
da construtora. 

Fora esse investimento, a Tecnisa 

preparou seu corpo de funcionários para 
atender os novos clientes atraídos pela 
agressiva estratégia de marketing. Os 
funcionários receberam treinamento para 
compreender a orientação desse público. 
Nem mesmo os evangélicos escaparam 
das aulas de diversidade sexual. Romeo 
Busarello, diretor de marketing da Tec-
nisa, diz que esse comprador tem uma 
característica — e ela justificaria todo o 
esforço para atendê-lo bem. “O cliente 
gay busca o melhor. E ele não está preo-
cupado com o custo. Eles chegam a gastar 
até 25% do valor total do imóvel com a 
personalização”, conta.

Qualidade de vida
Entre os itens mais comuns dessa 

customização estão a transformação da 
cozinha comum em americana, a instala-
ção de uma ducha higiênica no segundo 
banheiro e banheira de hidromassagem. 
Como não estão no projeto, esses itens 
aumentam consideravelmente o custo 
da obra. Uma pesquisa da Tecnisa 
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mostrou que esses compradores são, 
em sua maioria, advogados, médicos, pu-
blicitários e empresários. “Nossos clientes 
são pessoas bem-sucedidas e discretas. 
Eles prezam a qualidade de vida e têm 
em comum o gosto de receber amigos em 
casa”, conta Busarello. 

A preferência é por apartamentos de 
até 130 metros quadrados, de dois a três 
dormitórios, com suíte e ampla sala de 
estar. O valor médio do imóvel é de R$ 
280 mil. Em 2006, cerca de 150 unidades 
foram adquiridas pelo público GLS, o que 
proporcionou um faturamento de R$ 40 
milhões à construtora, que tem sua base 
de negócios na cidade de São Paulo. Hoje, 
o comprador gay representa cerca de 12% 
da base de clientes da Tecnisa. 

Além de sofisticação e bom gosto, a 
empresa oferece garantias legais a esses 
consumidores. No contrato de venda do 
imóvel há uma cláusula que assegura, em 
caso de morte, a transferência da posse 
do imóvel para o companheiro que fica. 
Como não há legislação federal sobre o 
polêmico tema, o documento se torna um 
instrumento a mais na batalha pelos bens 
que normalmente se segue entre a família 
de quem morreu e o parceiro. 

Mesmo com tudo isso, a construtora 
decidiu veicular suas campanhas em 
mídia segmentada. “Vivemos em um país 
com muita homofobia”, justifica. Mas a 
Tecnisa quer reforçar sua imagem de em-
presa amiga da diversidade. Por isso, na 
semana da Parada do Orgulho GLBT, ela 
colocará anúncios nos principais jornais 
de São Paulo para mostrar que é uma 
empresa gay friendly e que está bastante 
disposta a fazer negócios com a comuni-
dade. A campanha foi desenvolvida pela 
Eugenio e faz uma homenagem à data. A 
peça estampa a frase “Hoje é dia de andar 
com orgulho” e um estiloso par de tênis 
ao lado de um elegante par de sapatos ao 
pé da cama.

Resistência
Iniciativas assim demandam ousadia. 

Ainda são poucas as empresas que assu-
mem essa coragem. Contam-se nos dedos 
as campanhas que fazem referências a 
gays, lésbicas ou transexuais. Nas poucas 
vezes em que aparecem, costumam sofrer 
nas peças as mesmas piadinhas e precon-
ceitos que vivem fora delas. Franco Rei-
naudo, do Bureau de Negócios GLS, conta 
uma história curiosa e que revela até onde 
vai a resistência do mercado publicitário. 
“Certa vez estava conversando com um 
amigo gay, que é diretor em uma agência. 
Ele disse que não faria campanhas com 

homossexuais pois temia causar prejuízo à 
imagem de seus clientes. Essa é uma visão 
meio disseminada nas agências”, avalia. 
Sócia da consultoria Cor., que presta ser-
viços na área de estratégia de marketing, e 
com passagens por empresas como Talent 
e AlmapBBDO, Rita Almeida acredita que 
há uma certa dificuldade de comunicação e 
um distanciamento entre o mercado e esse 
target. “A gente está bem longe de ver um 
comercial de gay na televisão. Acho que há 
duas coisas. Primeiramente, não sabemos 
se esse consumidor quer, de fato, um co-
mercial para ele. Se quiser, também não 
sabemos se as agências estão preparadas 
para realizá-lo. Falta proximidade entre 
eles”, diz. 

Além dessa distância, Rita cita outro 
elemento que pode ser determinante para 
entender a ausência de gays, lésbicas e 
transexuais na publicidade dos principais 
veículos de comunicação do País. “Nunca 
vi um cliente focar esse target. Mas os 
gays vêm a cada dia ganhando espaço 
e se tornando mais ativos na sociedade. 
Acredito que só falta alguém fazer esse 
movimento”, completa.

Campanha com casal gay
Se depender da Santa Clara, não falta 

mais. Está no ar uma das campanhas 
mais elogiadas pela comunidade gay 
nos últimos anos. É um comercial para a 
pomada antibiótica Nebacetin, produto 
fabricado pelo laboratório farmacêutico 
Nycomed Pharma — que comercializa 
outros medicamentos muito conheci-
dos do consumidor, como o analgésico 
Neosaldina. Veiculada em horário nobre 
das grandes emissoras de TV do País, 

No processo de escolha da peça essa 
versão venceu duas concorrentes. Uma 
delas mostrava um típico acidente domés-
tico, com uma mulher cortando o dedo; a 
outra, um menino que se machuca ao cair 
da bicicleta. Quase cem consumidores, de 
classe, sexo, religião e orientação sexual 
distintos, avaliaram a peça vencedora 
como aquela que mais se aproximava da 
característica principal do produto: ser 
um medicamento de uso tão diverso como 
as famílias mostradas no filme. 

David Zimath, diretor de negócios da 
divisão OTC do laboratório, enfoca essa 
particularidade da pomada e afirma que 
ela foi decisiva na escolha do trabalho 
vencedor. “Os consumidores votaram na 
peça que melhor se encaixava aos muitos 
usos do Nebacetin. Ele é tão diverso como 
as famílias retratadas no comercial. O 
nosso desejo era reforçar essa imagem do 
produto”, esclarece o executivo. 

Apesar de seis décadas nas prateleiras 
das farmácias, essa é a primeira grande 
campanha do Nebacetin. E a estréia não 
poderia ter sido mais impactante. Zimath 
conta que desde o início a maior preo-
cupação do laboratório era comprovar 
se as famílias retratadas na publicidade 
existiam fora da mente dos criativos da 
Santa Clara. Algumas decisões judiciais, 
a maioria registrada nos tribunais do 
Rio Grande do Sul, Estado que soma o 
maior número de sentenças favoráveis 
à adoção e concessão de guarda a casais 
homossexuais, garantiram a legitimidade 
do anúncio. 

A questão moral e o possível impacto 
que o comercial poderia causar, apesar de 
debatidos, não estiveram no centro das dis-

um reflexo de um processo iniciado há 
muito tempo. Um país miscigenado e 
peculiar como o Brasil não poderia não 
ser diverso.” Campos costuma dizer aos 
amigos estrangeiros que o Brasil não é o 
que parece. Por trás das bundas de fora, 
das poses ginecológicas das rainhas de 
carnaval e da tropical libidinagem existe 
uma caretice entranhada, um conservado-
rismo que paira onipresente sobre sungas 
e biquínis microscópicos. 

Mas o que Campos não aceita é que 
a publicidade vista o véu do recato. “Se 
a publicidade é tão conservadora quanto 
o País é porque há alguma coisa errada”, 
critica. “Na Santa Clara trabalhamos com 
dois conceitos: relevância e legitimidade. 
Se você não passa uma mensagem que 
faça o cara refletir, você não fez publici-
dade. Fez descanso de tela. E não é isso 
que buscamos”, emenda.

Campos toca ainda em outro ponto 
delicado da relação das agências com o 
cliente final. Para ele, a responsabilidade 
pela falta de arrojo e ousadia na publici-
dade não pode ser apenas creditada às 
empresas, que não arriscariam com receio 
de perder importantes fatias de merca-
do. Em sua opinião, a crise nasce nos 
departamentos de criação. “Existe uma 
tendência de culpar o cliente. Entretanto, 
as agências não o abastecem diariamente 
com idéias ousadas, arrojadas. Só fazem 
isso na véspera do Festival de Cannes. 
Mas somente com um bombardeio de 
boas propostas você consegue mudar a 
percepção do mercado.”

Sobre o trabalho, o executivo diz que 
a primeira versão manteria o contexto, 
porém apresentaria um formato diferente. 
Mas uma cena do longa Pecados Íntimos, 
do norte-americano Todd Field, na qual 
a personagem de Kate Winslet conhece 
o futuro amante (interpretado pelo ator 
Patrick Wilson) em um playground de 
um parque público, mudou o roteiro do 
filme. “A gente ia fazer um comercial meio 
certinho, com depoimentos das famílias 
no estúdio. Porém, ao ver uma cena desse 
filme resolvi mudar tudo. No dia seguinte, 
reuni minha equipe e apresentei a idéia 
de levar as famílias para o parque público. 
Acho que o novo conceito fez com que o 
filme ficasse mais natural, espontâneo. E 
essa era a nossa proposta.” 

Campos acredita que sozinho o comer-
cial não teria força suficiente para, de uma 
hora para outra, modificar uma visão há 
décadas enraizada no mercado. Para isso 
precisaria haver um movimento conjunto 
das agências nessa direção. No entanto, 
ele acredita que possa ser o começo de 
uma reflexão mais madura sobre o tema. 
“Os gays a cada dia ganham mais espaço 
na cena social brasileira. A publicidade 
não pode ignorar esse movimento. Então, 
tem que buscar formas de conversar com 
eles, entender os seus valores. A diversi-
dade é um caminho sem volta.”

Patrocínio da  
Parada de São Paulo

Os avanços são inegáveis. No entan-
to, ainda vai tempo até o dia em que as 
empresas pensem em gays, lésbicas e 
transexuais no momento de iniciar um 
plano de marketing. Até o fechamento 
desta edição, a Associação da Parada do 
Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e 
Transgêneros de São Paulo — que organi-
za o evento que leva 3 milhões de pessoas 
às ruas de São Paulo — ainda não tinha 
fechado o seu pacote de patrocinadores 

o comercial enfoca a nova configuração 
das famílias. 

O filme se passa em um parque público, 
durante um alegre dia de sol. O comercial 
abre com o slogan da campanha, “As fa-
mílias mudam; o jeito de cuidar, não”. Em 
seguida surge um casal tradicional com 
seus dois filhos pequenos. A mãe discorre 
sobre as várias indicações da pomada. Na 
seqüência, aparece outro casal. Eles são 
brancos e têm dois filhos: um menininho 
negro e uma menininha com traços orien-
tais. Na terceira tomada são exibidas três 
amigas conversando. Uma delas, separada, 
é considerada mãe e pai da criança. Na últi-
ma cena vem a novidade. Dois homens, de 
mãos dadas, caminham entre um corredor 
de árvores. Um deles carrega o filho em 
uma bolsa modelo canguru. Eis o diálogo. 
“Nebacetin acaba com as bactérias”, diz um 
deles. O outro, que leva a criança, emenda. 
“Odeio bactérias!”. Tudo muito natural, 
espontâneo, como a sociedade deveria ser 
e tratar a questão. 

cussões. “Nossa única orientação era para 
que o assunto fosse tratado da maneira 
mais tranqüila e natural possível. Não que-
ríamos chocar ninguém e nem estigmatizar 
o produto”, acrescenta Zimath. 

De toda forma, o executivo confessa 
que a direção do laboratório aguardou 
ansiosa a reação que o trabalho poderia 
provocar no público. E ficou surpresa com 
os resultados. A peça foi bem recebida pe-
los consumidores e nos pontos-de-venda. 
Houve apenas alguns questionamentos, 
e nem foram em relação à presença do 
casal gay no filme. “Recebemos milhares 
de manifestações positivas e elogiosas 
ao trabalho. Fiquei surpreso com essa 
aprovação”, confessa Zimath.

Para o sócio e diretor de criação da 
Santa Clara, o carioca Fernando Campos, 
já está mais do que na hora de o Brasil 
— e conseqüentemente a publicidade 
brasileira — tratar essa temática com a 
naturalidade com que ela é encarada em 
outras nações. “O que acontece agora é 

Altair Assumpção, do Real: banco discute  
projetos e alternativas para entender as  
principais demandas desse público

Campanha de Nebacetin, criada pela Santa Clara, conquistou a comunidade  
mostrando novas famílias, como o casal homossexual que adotou uma criança
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para a edição 2008. O único órgão que ma-
nifestou apoio oficial ao Mês do Orgulho 
GLBT, um conjunto de palestras, seminá-
rios, ciclos de debates, feira cultural e a 
parada em si, havia sido a Prefeitura da 
Cidade de São Paulo. O poder municipal 
garantirá toda a infra-estrutura da festa, 
como grades, banheiros químicos, trânsito 
e outros itens. Petrobras, Caixa Econômi-
ca e governo federal, que juntos investi-
ram R$ 320 mil na parada de 2007, devem 
fechar o acordo nos próximos dias. 

Como já se tornou tradição, nenhuma 
empresa privada deve compor o grupo dos 
patrocinadores. O principal investimento 
fora do rol dos apoiadores oficiais é do Ho-
tel Braston. Situado no centro da cidade, 
o estabelecimento cederá uma sala para 
a realização da coletiva de imprensa e 
hospedará os convidados internacionais, 
homenageados com o Prêmio de Cida-
dania (honraria concedida pela Parada 
àqueles que promovem ações políticas 
e sociais para valorizar a diversidade e a 
cidadania GLBT), além dos artistas que 
se apresentam na Feira Cultural, que 
será realizada na quinta-feira, 22, três 
dias antes da Parada. Em troca, terá a 
exposição da marca em todos os fatos e 
acontecimentos ligados ao evento.

Para Manuel Zanini, coordenador geral 
do mês do Orgulho GLBT e tesoureiro 
da Associação da Parada, falta maior 
comprometimento das empresas com 
o projeto. “Há pouca visão de planeja-
mento. Apesar de todos os indicadores 

apontarem para a expansão do chamado 
mercado GLBT, ainda encontramos em-
presários boquiabertos com o crescimen-
to da Parada. Quase nenhuma proposta 
nos chega para associação de imagem 
de uma marca ou empresa. A pergunta 
mais recorrente é ‘Como posso vender 
meus produtos durante a Parada?’.” 
Zanini conta que desde agosto de 2007 a 
associação procurou diversas empresas 
especializadas na captação de recursos e 
agências de comunicação para realizar a 

divulgação do evento. Segundo ele, umas 
não responderam e outras procuraram a 
entidade dentro de um prazo curto para 
a elaboração de projetos integrados e 
captação de recursos. A letargia de alguns 
empresários parece se repetir no ambien-
te político. As entidades ligadas à luta 
pelos direitos civis da comunidade GLBT 
já perderam a esperança com relação à 
aprovação do projeto da então deputada 
Marta Suplicy, que regulamentaria a união 
civil de casais do mesmo sexo. O pouco 
empenho da base governista, aliado à for-
te pressão católica e ao lobby evangélico, 
praticamente implodiu o projeto. 

Tema da Parada GLBT de São Pau-
lo, a criminalização da homofobia está 
trancada no Senado. Após a aprovação 
na Câmara dos Deputados, o projeto da 
ex-deputada Iara Bernardi (PT) está so-
frendo pressões da bancada evangélica. O 
bispo Marcelo Crivella (PRB-RJ) propõe 
alterações que descaracterizariam a pro-
posta. Relatora do projeto, a senadora Fá-
tima Cleide (PT-RO) bate o pé e preserva 
os princípios do texto que, entre outras 
deliberações, proíbe ofensas públicas e 
mantém termos como orientação e iden-
tidade sexual. Com o impasse, o projeto 
saiu da Comissão de Direitos Humanos e 
passou para a de Assuntos Sociais. Com 
tudo isso, é pouco provável que a proposta 
seja votada ainda neste ano. 

Algumas leis estaduais e municipais e 
o posicionamento favorável de juízes que 
concederam guardas de filhos e benefícios 

como pensão alimentícia e aposentadoria 
para cônjuges de homossexuais foram 
os maiores avanços notados nesse ter-
reno. Entidades e ONGs cobram mais 
envolvimento do executivo com a causa, 
especialmente do governo federal. Como 
resposta, a Secretaria Nacional dos Direi-
tos Humanos (SEDH), órgão diretamente 
vinculado à presidência da República, 
organizará, de 6 a 8 de junho, em Brasília, 
a 1a Conferência Nacional GLBT. Segun-
do o órgão, será o primeiro evento com 
essa abordagem realizado no mundo. O 
objetivo é fazer do encontro um grande 
fórum de discussões sobre os problemas 
que atingem a comunidade GLBT do 
País. Além disso, busca reforçar as ações 
do programa Brasil sem Homofobia, que 
estabelece uma série de compromissos 
e diretrizes para o combate à violência 
contra o movimento. 

Sob coordenação da SEDH, uma 
comissão composta por 32 delegados 
representantes de todos os setores do 
universo GLBT conduzirá os trabalhos. 
A comunidade espera que do encontro 
saiam medidas efetivas, que sejam le-
vadas para debate público e finalmente 
transformadas em lei. Quem sabe, daqui 
em diante, oportunidades no mercado, 
respeito ao consumidor GLBT e direitos 
civis possam caminhar de mãos dadas na 
direção do respeito à diversidade e sua 
valorização. Assim, as cores do arco-íris 
se tornariam mais fortes, vibrantes e 
definitivas. 

O cartaz da 12a Parada de São Paulo apresenta  
o tema deste ano: os riscos da homofobia 
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