


De olho no poder de consumo do público gay,
empresas investem em ações digitais específicas para
o segmento, que busca lazer e prazer e tem grande
afinidade com o mundo tecnológico

Por Débora Yuri

Ele veste camisa bem cortada e calça gelo, tem
o cabelo arrumado e a pele impecável. Ela usa
salto alto e jeans justíssimos, está maquiada e
enverga blusinha de alça cinza chumbo. Mais
um casal feliz entre tantos que são vistos nas
campanhas publicitárias? Não. Diz o texto, no
alto da página: "Seja qual for a sua escolha, a
Tecnisa tem o imóvel certo para você dividir
bons momentos". Traduzindo: ele gosta de
homens e ela, de mulheres.

As imagens e o texto em questão estampam
o endereço www.tecnisa.com.br/glbt, área es-
pecífica para consumidores homossexuais do
site da Tecnisa, uma das gigantes do mercado
nacional de construção. Por GLBT, entenda-
se Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros,
sigla politicamente correta para o popular
GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) e que já
foi alterada para LGBT (Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.

"Os gays são ótimos clientes. Eles gastam
25% do valor do imóvel em acabamento e
modificações de planta, enquanto os heteros-
sexuais destinam apenas 12% do valor a essas
mudanças", diz Romeu Busarello, diretor de
marketing da construtora, que desde 2007 in-
veste em ações digitais para o segmento. "Não
é que o público chamado 'pink' tenha renda
maior que a dos heterossexuais. Eles têm

mais renda disponível porque a maioria não
tem gastos com filhos", afirma.

Liberados do pesado orçamento de uma
família, sobra dinheiro para consumo, lazer,
entretenimento, viagens. "O estilo de vida dos
gays é mais hedonista. São pessoas solteiras,

voracidade por lançamentos, moda e novas
tecnologias. É símbolo de status ter o mais
novo celular, televisor, o melhor tocador de
mp3 ou mp4", diz André Fischer, diretor do
Mix Brasil, o maior portal LGBT do País, com
dez sites e mais de 40 milhões de page views

bem informadas, formadoras de opinião, com por mês.



Estima-se que mais de 10% da população
nacional se declare homossexual - o equiva-
lente a 18 milhões de brasileiros. O Censo GLS,
realizado em 2004 pelo site GLS Planet e a em-
presa especializada em pesquisas de mercado
Jump, mostrou que os gays gastam, em média,
30% a mais que os heterossexuais. Com base
nas respostas de 5.180 brasileiros a 62 pergun-
tas sobre estilo de vida, o mapeamento indicou
ainda que pertencem 36% à classe A, 48% à B
e 16% à C, e que 57% completaram o ensino
superior. Como todas as respostas foram cole-
tadas via internet, o grau de escolaridade sobe,
bem como a classe social.

Em 2010, o IBGE incluirá a orientação sexu-
al no Censo pela primeira vez. O publicitário
Fábio Mariano Borges, professor de compor-
tamento do consumidor da ESPM (Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing), conduziu
em 2007 pesquisa com mais de 5 mil homens
homossexuais ou bissexuais, em 52 cidades
de 17 Estados do País. "Levando em conta
apenas os homens, concluímos que 14% da
população é gay ou bissexual. E os gays gas-
tam 40% a mais com lazer do que um homem
heterossexual", diz.

De acordo com a pesquisa citada, cultura é
uma das áreas que mais recebem o "pink mo-
ney": 73% dos gays vão ao cinema três vezes
por mês, 46% freqüentam teatros uma vez por

"Levando em conta apenas os
homens, concluímos que 14% da
população é gay ou bissexual. E os
gays gastam 40% a mais com lazer
do que um homem heterossexual"
- Fábio Mariano Borges, professor de comportamento
do consumidor da ESPM

mês e 57% compram ao menos oito livros por
ano. Outra é o turismo: 84% tinham viajado
pelo Brasil quatro vezes nos 12 meses anterio-
res ao levantamento e 36%, embarcado para
o exterior nos últimos três anos. Embalando
o pacote do consumidor LGBT, o apreço pela
informação: 88% leem jornal e 94%, revistas.

"No mundo LGBT, o consumo é muito pes-
soal, voltado para si próprio, aos produtos
culturais, como livros, CDs e DVDs, à impor-
tância dada às atividades de lazer. Se você é
solteiro, não tem filhos e quer conhecer gente,
vai a casas noturnas, bares, restaurantes, cine-
mas. Também arruma o apartamento, com-
pra roupas e eletrônicos, viaja. A preocupação
com a aparência e a afinidade com produtos
de moda condizem com esse estilo de vida",
explica Borges.

DUAS CUECAS NO VARAL
Uma das primeiras empresas brasileiras a se
declarar "gay friendly" (simpatizante da cau-
sa gay), a Tecnisa identificou, ainda em 2003,
o potencial desse segmento. Um consultor foi
contratado para treinar os funcionários de
atendimento e pós-venda, e a equipe de pro-
jetos levantou particularidades desse nicho.
No marketing, foram criadas campanhas di-
gitais destinadas ao público LGBT, com peças
de display veiculadas em canais específicos -
UOL Gay, iG Gay, Terra Gay, Mix Brasil.

"Dificilmente eu conseguiria fazer um
anúncio desses na Veja São Paulo ou colo-
car um outdoor assim na rua antes do Ci-
dade Limpa. Mas a internet permite que
você trabalhe segmento, focando nos sites
'nichados', com excelente custo/benefício",
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diz o diretor de marketing Romeu Busarello.
Quando cita "um anúncio desses", ele se
refere à peça publicitária com duas cuecas
penduradas num varal, sob os dizeres "Mais
cedo ou mais tarde, vocês vão morar juntos.
Por que não mais cedo?" A versão lésbica da
peça ganhou fundo cor-de-rosa, duas noivas
em cima de um bolo de casamento e o texto
"Venham morar juntinhas".

"A linguagem não pode ser explícita nem
ofensiva. Deixamos tudo subentendido, sutil:
duas xícaras de café com marcas de batom
nas bordas, dois barbeadores juntos no mes-
mo copo em cima da pia", diz Marcos Giova-
nella, gerente da conta da Tecnisa na Mídia
Digital, a agência responsável pelas campa-
nhas segmentadas da construtora. Parcerias
com portais LGBT foram firmadas, e o site da
empresa ganhou um espaço para comunica-
ção direta com esse público.

Resultados: 12% do total de imóveis comer-

"Os gays têm um
poder de consumo
mais alto. A nossa
equipe é treinada
para atendê-los de
forma discreta"
- Rafael Caetano, gerente de
marketing de canais eletrônicos
da Porto Seguro

cializados pela Tecnisa é comprado por con-
sumidores gays, e a receita foi ampliada em
cerca de 20% em decorrência da personaliza-
ção. "Nosso cliente gay é o homossexual bem-
sucedido, com renda superior a R$ 10 mil,
R$ 12 mil, 70% homens e 30% lésbicas", diz
Busarello. Cerca de 90% pedem banheira de
hidromassagem e 100%, cozinha americana.
Em São Paulo, onde estão 40% dos homosse-
xuais do País, segundo o Censo GLS, preferem
imóveis nos Jardins, Pinheiros, Vila Madalena,
Perdizes e Brooklin - todos bairros nobres.

A Tecnisa destina 25% de sua verba total
de marketing para mídia digital, e 12% desse
montante para nichos. Os mais importantes
são os mercados LGBT e de noivas e casa-

mento. "A internet não pegou ainda no Brasü,
do ponto de vista das empresas. Elas ainda
não sabem trabalhar segmentos", avalia Bu-
sarello. Os investimentos no nicho "pink",
completa, não vão parar. "Nossa taxa de 'click
through' é de 0.28, 0.30. Quando investimos
nos canais LGBT, ela sobe para 1.3,1.4, quase
cinco vezes mais."

A Porto Seguro também decidiu centrar
fogo no público gay, e colocou a comunicação
com esse nicho a cargo da mesma Mídia Digi-
tal. O produto escolhido foi o consórcio imo-
biliário. "Verificamos um comportamento que
demonstra o potencial econômico do grupo. O
valor adquirido de cartas de crédito é maior
entre esse público. Vou dar valores fictícios: se
a média é de R$ 70 mil entre o público geral, a
média desse público é de R$ 80 mil", conta Ra-
fael Caetano, gerente de marketing de canais
eletrônicos da empresa. "Os gays realmente
têm um poder de consumo mais alto."

Enquanto a equipe de vendas recebia pa-
lestras de "como interagir de forma elegante
e discreta com esse tipo de cliente", a comu-
nicação criou anúncios em mídia display vol-
tados para canais LGBT. Links patrocinados
também entraram no cardápio "pink" da em-
presa. "Temos de conversar com esse público,
mas a idéia não é fazer muito barulho, é ser
discreto. A internet permite a criação de peças
de acordo com a audiência. Não tem por que
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eu colocar comunicação assim na home do
UOL", avalia Caetano.

Novas campanhas digitais para o segmento
estão no forno da Porto Seguro. "Os homos-
sexuais passaram a integrar o nosso plane-
jamento", diz. "Trata-se de um segmento in-
fluente, um nicho que não tem como não fazer
parte da sua estratégia hoje."

TURISMO GAY EXPLODE NO BRASIL

O setor de turismo ri à toa com o "pink money"
- e o Brasil, por décadas afrodisíaco no imagi-
nário dos estrangeiros em virtude das praias,
dos sambistas e das garotas de Ipanema, ga-
nhou novos rótulos para exercer sua sedução,
corno "Rio de Janeiro, o melhor destino gay do
mundo" e "São Paulo, a cidade com a maior
Parada Gay do planeta".

A Parada do Orgulho LGBT da principal ci-
dade brasileira reflete o tamanho - e o poten-
cial econômico - desse universo. Ela chegou
à sua 13a edição neste ano arrastando atrás de
trios elétricos (que tocam música eletrônica)
3,5 milhões de pessoas; a de San Francisco,
berço dos movimentos de cidadania gay, re-
úne l milhão. Em público total, é o segundo
maior evento paulistano; fica atrás apenas da

"O estilo de vida
dos gays é mais
hedonista. São
pessoas solteiras,
bem informadas,
formadoras de
opinião, com
voracidade por
lançamentos,
moda e novas
tecnologias"
- André Fischer,
diretor do Mix Brasil

Virada Cultural (4 milhões).
Em número de turistas, é a primeira coloca-

da com sobras: cerca de 400 mil pessoas via-
jam à cidade para a festa, e ficam em média
quatro noites hospedadas em hotéis lotados,
dançando em clubes noturnos com entrada
cara, comendo em restaurantes "gay friendly"

e tomando algumas
doses nos bares da
moda. Em 2009, a
Parada movimentou
R$ 189 milhões, per-
dendo somente para
o Grande Prêmio Brasil de Fórmula l (R$ 230
milhões). E esses números seguem uma cur-
va de crescimento ano a ano, de acordo com
a SPTuris (Empresa de Turismo e Eventos da
Cidade de São Paulo).

Segundo a revista "Brandweek", o segmento
representa um gasto anual que fica entre US$
250 e US$ 350 bilhões, apenas nos Estados Uni-
dos. E o setor de viagens sozinho responde por
US$ 54 bilhões anuais, de acordo a Internatio-
nal Gay and Lesbian Associatíon. Pesquisa nor-
te-americana revelou ainda que 77% dos gays
preferem marcas que apoiam a sua causa.

Vendo o potencial desse mercado, o Minis-
tério do Turismo incluiu, a partir de 2007, o
público LGBT em seu plano de marketing.
Em 2007 e 2008, a Embratur (Instituto Bra-
sileiro de Turismo) promoveu a Parada do
Orgulho GLBT de São Paulo por meio de hot-
sites. Em 2009, lançou campanha pela elei-
ção do Rio de Janeiro como melhor destino
gay do mundo no Twitter, além de ações no
Facebook e no Flickr.

Com a vitória do Rio na eleição do site Trip
Out Gay Travei e da Logo, canal da MTV des-
tinada aos homossexuais, a Embratur criou e-
mail marketing agradecendo a todos que vota-
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ram na cidade. Na peça, o Cristo Redentor re-
cebeu a companhia de um arco-íris estilizado
(o símbolo da comunidade LGBT), enquanto
a bandeira colada a um avião lembrava, em
inglês: "Nós respeitamos a diversidade".

"Quando percebemos a importância desse
segmento, reforçamos a comunicação, com a
mensagem 'O Brasil é um país gay friendly'.
Esse turista é antenado com o que acontece
de melhor no mundo, é formador de opinião
e traz muito dinheiro para o País", diz Jader-
son Alencar, consultor de webmarketing da
entidade. O novo site da Embratur vai con-
templar o público LGBT com área específica
para informações.

A WEB É CADA VEZ MAIS "PINK"

O público LGBT foi um dos primeiros a entrar
maciçamente na internet, quando a rede ain-
da começava a se popularizar no Brasil. O Ibo-
pe Media não tem dados sobre o contingente
de internautas homossexuais no País, mas a
e-consulting estima o percentual em 12,5% da
população.

"70% deles estão devidamente digitalizados,
e a maioria restante freqüenta lan houses", diz
Fábio Mariano Borges, professor da ESPM. "A
afinidade do público gay com o mundo digital
é muito grande. A internet é um ambiente pri-
vilegiado para segmentos - é mais fácil você
encontrar os seus iguais."

Em novembro, o Grupo Meetic, dono do
ParPerfeito, maior site de relacionamentos da
América Latina, com 18,5 milhões de usuários
cadastrados, lançou o G Encontros - a versão
LGBT do ParPerfeito, destinada a homens e
mulheres homossexuais. "1,7 milhão de usu-
ários da nossa base se declaram gays. Além
destes, existe um grande número de pessoas
que gostariam de viver a sua homossexualida-
de e vê na internet essa possibilidade", obser-
va Cláudio Gandelman, presidente da Meetic
para a América Latina. A segmentação é uma
das estratégias recentes do grupo, que colocou
no ar, também em 2009, o Divino Amor, este
um site para os evangélicos à procura de en-
contros românticos.

Por que investir no nicho LGBT? Diz Gan-
delman: "A relação desse público com a inter-
net é ótima. A maioria é muito conectada, tem
mais de 18 anos, alta renda, alta educação".

A relação, digamos, bem resolvida entre in-
ternet e encontros para o público gay sempre

existiu, desde os primórdios do Bate-Papo do
UOL, o maior portal da América Latina, que
mantém chats disputados para "gays, lésbi-
cas e afins". Em 2007, o portal lançou o Me-
tade Ideal, seu site de relacionamentos, hoje
com 2 milhões de usuários cadastrados; em
junho de 2009, estreou o Metade Ideal Gay,
apelidado de MIG.

"Sem fazer nenhuma ação específica, veri-
ficamos que 10% da nossa base era gay", diz
Maria Isabel Bertuccelli, gerente geral do Me-
tade Ideal. "Aproveitamos o grande público do
UOL, que é mais qualificado. Somos o canal
de namoro deles." Dos homossexuais fora do
armário do site, 72% são homens e 18%, mu-
lheres. O MIG é destinado apenas à parcela
masculina do público gay. Segundo Maria Isa-
bel, o lançamento de um canal "só para elas"
está em estudo.

Entre os usuários do MIG, 10% têm pós-gra-
duação, 45%, superior completo, 30% cursam
o superior e 15% completaram apenas o en-
sino médio. "Eles valorizam a privacidade do
serviço e têm maior propensão a pagar pelas
ferramentas exclusivas do que os heterosse-
xuais", completa.

A própria mídia gay nacional nasceu online,
lembra André Fischer, que criou o pioneiro
Mix Brasil 15 anos atrás. Anualmente, o portal
faz pesquisa com seus leitores. Os resultados
de 2009 mostram que 92,79% são homens e
80,91% têm entre 18 e 39 anos; 46,8% estão em

São Paulo, sendo 38,87% só na capital. O grau
de escolaridade é alto: 83,44% têm graduação
ou pós concluída. E o que eles mais compram
pela internet? Passagens aéreas.

A publicidade digital voltada a esse seg-
mento, entretanto, ainda patina no Brasil. "Já
conseguimos furar um pouco o bloqueio do
anunciante no papel, mas não no digital", diz
Fischer, que colocou no mercado impresso
a revista Júnior e guias com dicas de noite e
lazer para o nicho. "Fnac, Campari e Armani
anunciam na revista. Nos sites, grandes anun-
ciantes fazem vez ou outra campanhas pontu-
ais. Acho que fica mais fácil para o anunciante
entender o que somos na banca, onde conse-
guimos ficar ao lado da Trip, da Men's Health.
Não fazemos pornografia, embora a gente te-
nha sites de conteúdo adulto."

"O caminho digital é perfeito para falar com
esse público. Você coloca uma peça num site
especializado e dá um tiro certeiro, com custo
atraente e retorno interessante", analisa Fábio
Borges, da ESPM, que critica o padrão Will &
Grace da imagem vendida do público LGBT
hoje - bonitos, ricos, bacanas, como o pro-
tagonista da série norte-americana. "Porque
também existe muito gay pobre. Por outro
lado, os homossexuais estão cada vez mais
reais, mais à mostra. Em pouco tempo, as pes-
soas vão ficar chocadas quando a Rede Globo
lançar uma novela que não tenha um perso-
nagem gay."
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