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“O mercado publicitário  
precisa deixar de ser careta”
Às vésperas da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece neste domingo, 26,  
a vida de André Fischer, diretor do Grupo Mix Brasil, está agitada: além de novo espaço 
na rádio CBN, esta semana ele estreia a quinta temporada de seu programa no Canal 
Brasil e transfere a sede da redação para o Largo do Arouche, polo da cultura LGBT.  
Nesta entrevista, o jornalista fala sobre as publicações voltadas para o público 
homossexual e a luta contra o preconceito na publicidade. 
Por JOSÉ GABRIEL NAVARRO jnavarro@grupomm.com.br

Meio & Mensagem — Como começou o 

Festival Mix Brasil de Cinema da Diversi-

dade Sexual?

André Fischer — Um amigo, diretor de 
cinema, Karim Aïnouz (de O Céu de Suely, 
de 2006), estava morando em Nova York, 
e dirigindo o festival de cinema gay e lés-
bico de lá, o Mix New York, que, naquele 
ano (1993), estava se abrindo para cura-
dores ao redor do mundo. Eu trabalhava 
com computação gráfica, mas cinema 
sempre foi uma paixão. Propus um pro-
grama, o Brazilian Sexualities. Eles apro-
varam, teve uma repercussão na mídia 
daqui, e veio o primeiro convite do MIS 
(Museu da Imagem e do Som de São Pau-
lo), para trazer o festival. Depois, fomos 
para outras cidades. 

M&M — Como o Mix Brasil se desdobrou em 

tantos veículos: site, revista, rádio, TV paga?

Fischer — Naquele tempo, me interessava 
por uma coisa pré-internet, o BBS (Bulle-
tin Board System, sistema de conexão do 
computador, via telefone, para troca de 
mensagens), e criamos uma comunida-
de de pessoas que tinham frequentado 
o festival, o BBS Mix Brasil, em 1994. En-
tramos na internet mesmo em 1995. Em 
1997, fomos para o UOL, do qual somos 
o parceiro mais antigo hoje. Já tínhamos 
vontade de fazer revista em papel, e lan-
çamos a Junior em 2007. Nesse meio tem-
po, recebemos o convite do Canal Brasil 
para fazer o programa lá, que estreia a 
quinta temporada agora, em 24 de junho. 
E estreou, no dia 5 de maio, o programa 
na CBN, embora tenhamos um boletim 
desde o começo do ano passado na Ener-
gia 97 FM e eu tenha meu programa na 
Rádio UOL desde 2001. Agora, estamos 
saindo da Vila Madalena e transferindo 

nossa sede para o centro, para o Largo do 
Arouche, uma região que vemos como le-
gitimamente gay, como o Marais, em Pa-
ris, e o Soho, em Londres.

M&M — No fim de 2008, com a crise 

financeira dos EUA, mais de uma revista gay 

parou de circular, como a DOM (De Outro 

Modo), da Editora Peixes. Hoje, como você 

descreve o cenário para as publicações 

impressas voltadas para o leitor LGBT?

Fischer — Teve uma questão específi-
ca ali, no caso da DOM. Primeiro: era 
uma editora que acabou fechando um 
monte de outros títulos também. Se-
gundo: às vezes, acho que falta conhe-
cer as características e o real tamanho 
desse mercado. Pessoas que fazem se-
xo com pessoas  do mesmo sexo não são 
consumidores gays ou lésbicas. Quando 
se fala de comprador de revista, se es-

tá falando de estilo de vida. Somos, ho-
je, únicos nesse segmento: têm revistas 
com conteúdo erótico e revistas gratui-
tas, mas revista de banca sem conteúdo 
adulto, só a Junior.

M&M — Há uma espécie de “maldição” 

sobre as revistas lésbicas no Brasil: elas 

simplesmente não conseguem se manter 

por muito tempo, raramente têm mais de 

um ano de vida e nunca completam dois. 

Por quê?

Fischer — Não é só no Brasil, é no mundo. 
As exceções são os EUA e a Inglaterra. Em 
nenhum outro lugar tem revista lésbica 
em banca. Na França, a Têtu tentou fazer 
a Têtue (feminino da palavra “cabeçudo”, 
que dá nome à revista original; a versão 
online do veículo lésbico continua no ar), 
que não funcionou. As lésbicas não se ex-
põem como os gays, não têm vida social 
pública como eles. Os homens gays têm 
necessidade de socializar, o que faz com 
que eles consumam signos públicos de 
status, como roupas e revistas.

M&M — Que tipos de produtos e serviços 

você acha que poderiam falar mais 

diretamente com o público LGBT por meio 

da publicidade?

Fischer — Basta olhar para os anuncian-
tes mais tradicionais em veículos gays fora 
do Brasil. Na Europa, anunciam mais em-
presas dos segmentos de viagens, moda e 
luxo. Nos EUA, os bancos todos anunciam 
muito fortemente, as marcas de automó-
veis, como Toyota, Subaru, Volkswagen, 
além das de tecnologia, como a Apple.

M&M — O Festival Mix Brasil chega à 19ª 

edição em novembro deste ano. Como vai 

ser a campanha de divulgação para 2011?

Fischer — O tema vai ser “Vamos ocu-
par a cidade”, e foi desenvolvido pela 
Dim’Canzian’Facci. A primeira imagem 
é bem engraçada: uma drag queen gi-
gante invadindo a avenida Paulista. Nós 
a chamamos de “Dragzilla” (alusão ao 
filme God zilla, de 1954). Têm também 
o “Gayzilla” e a “Sapazilla”, um gigan-
te gay e uma gigante lésbica. Porque o 
projeto deste ano é justamente fortale-
cer a parte de teatro, de música, de ar-
tes plásticas, games interativos, ir além 
do cinema. Estaremos no MIS e no Mu-
BE (Museu Brasileiro da Escultura), no 
Centro Cultural São Paulo, nos Sescs. A 
campanha brinca com a história de que 
os gays estão ocupando todos os espa-
ços, com a “ditadura gay”.

M&M — Algum recado em especial para 

os publicitários?

Fischer — O mercado publicitário preci-
sa deixar de ser careta. Meu pai é publici-
tário, falo com conhecimento de causa. A 
vanguarda está nas artes. Mas quem traz 
essa vanguarda para a sociedade é a pu-
blicidade: é ela quem vai traduzir essas 
questões, transformá-las em algo mais 
comercial e palatável. O jornalismo já 
entendeu isso, a causa está em todos os 
veículos. Cabe à agência fazer o meio de 
campo com o anunciante, quebrar um 
pouco esses preconceitos.
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Assista entrevista com André 
Fischer, do Grupo Mix Brasil, no 
site meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-21 08:48:30 EDT. DownloadPDF.
Nesta entrevista, o jornalista fala sobre as publicações voltadas para o públNesta entrevista, o jornalista fala sobre as publicações voltadas para o púb

Text Box

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1464, p. 56, 20 jun. 2011.




