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Ministério do Turismo
recorre a pesquisas
internacionais
N a ausência de estu-

dos específicos sobre
o comportamento do

consumidor LGBT no Brasil, é pre-
ciso recorrer a pesquisas interna-
cionais, como faz o próprio Minis-
tério do Turismo. O estudo mais
detalhado feito no País, coordena-
do pelo professor Bayard Boiteux,
envolve turistas estrangeiros em
visita ao Rio. Os números do es-
tudo americano impressionam: o
consumo LGBT movimenta US$
63 bilhões por ano somente nos
Estados Unidos, em turismo e
despesas correlatas.

A pesquisa mais recente da
Community Marketing Incorpo-
rated (CMI) apontou 13 anos inin-
terruptos de crescimento do gasto
pelos gays, com um ligeiro recuo
em 2009. Um ano antes, estoura-
ra a crise dos subprime, os títulos
lastreados em empréstimos imo-
biliários de difícil recuperação.

Para o impressionante desem-
penho relativo do segmento, cola-
bora o fato de apenas 6% dos lares
LGBT terem moradores abaixo de
18 anos. O fato indica que a auto-
rização para a adoção, presente na
maioria dos estados americanos,
ainda não foi capaz de reverter a
tendência de casais gays e lésbi-
cos não criarem filhos, namaioria.
Daí o propalado efeito DINK (Dou-
ble Income No Kids), referência ao
fato de os dois gerarem renda e
não gastarem com crianças.

Dos 4.726 que responderam
à pesquisa, 75% eram gays, 25%
lésbicas, 3% bissexuais e 1%
transexuais (o total supera 100%
por conta das respostas múlti-

plas). Os solteiros somavam 37%,
51% viviam com os parceiros e
12% tinham relacionamento fixo,
mas não moravam juntos.

O predomínio dos homens
gays entre os turistas LGBT re-
pete-se no levantamento feito no
Rio, em que eles somaram 75% no
universo de 700 pesquisados pela
UniverCidade. As lésbicas, como
nos EUA, somam 25%. A maioria
dos turistas LGBT vem da Europa
(45%), seguida pela América do
Norte (25%), América do Sul (15%),
Ásia (10%) e outros (5%).

Quem vem para o Rio, pelo
estudo, na maior parte gosta
do que experimenta: a soma de
quem visitava pela segunda, ter-
ceira e quarta vez (60%) supera a
dos entrevistados que visitavam
o Rio pela primeira vez (40%). As
belezas naturais da cidade riva-
lizavam em atrativo com o am-
biente gay friendly, a gastrono-
mia, a prestação de serviço e a
beleza dos cariocas.

Amaioria é jovem (80%entre 20
e 51 anos, 50% desses até 35), viaja
sozinha (65%), tem curso superior

(65%) e se hospeda em hotéis de
quatro ou cinco estrelas (80%), dei-
xando os albergues, pouso tradicio-
nalmente associado à comunidade
gay, emmodestíssimos 10%.

Ipanema, Lapa, Corcovado,
Floresta da Tijuca, Jardim Botâ-
nico, Pão de Açúcar e o Club Le
Boy foram citados como princi-
pais atrações. Só 20% não gos-
taram da cidade. Uma pista para
isso está nos pontos negativos
gerais: falta de informação LGBT,
de limpeza, de segurança e de si-
nalização turística da cidade.

Calendários
de eventos

Confira a programação
deste ano da Parada do Or-
gulho Gay e outros eventos
destinados ao público LGBT
no Estado do Rio de Janeiro.

JULHO
Dia 03: Parada LGBT de
Nova Iguaçu
Dia 17: Parada LGBT de
São João de Meriti
Dia 24: Parada da
Diversidade de São Gonçalo
Dia 24: Parada LGBT de
Teresópolis
Dia 31: Parada do Orgulho
LGBT de Macaé

AGOSTO
Dia 06: 1ª Parada GLS de
Conceição de Macabu
Dia 14: Parada LGBT de
Sepetiba
Dia 14: Parada LGBT de
São Gonçalo
Dia 21: Parada LGBT de
Niterói
Dia 28: II Caminhada
da Visibilidade Lésbica /
Copacabana
Dia 28: Parada do Orgulho
LGBT de Mesquita

SETEMBRO
Dia: 01 a 04: 8º Cabo
Free – Encontro de Cultura
LGBT de Cabo Frio
Dia 04: 7ª Parada LGBT de
Cabo Frio
Dia 11: 5ª Parada da
Diversidade de Rio das
Ostras
Dia 11: Parada do Orgulho
LGBT de Campos de
Goytacazes
Dia 18: Parada do Orgulho
LGBT de São Pedro da
Aldeia
Dia 18: Parada do Orgulho
LGBT de Belford Roxo
Dia 25: Parada do Orgulho
LGBT de Duque de Caxias
Dia 25: 4ª Parada LGBT do
Noroeste Fluminense em
Itaperuna
Dia 25: 2ª Parada do
Orgulho LGBT do Lagomar
em Macaé

OUTUBRO
Dia 02: Parada LGBT de
Arraial do Cabo
Dia 02: Parada LGBT de
Queimados
Dia 09: 16ª Parada
LGBT do Rio de Janeiro /
Copacabana
Dia 25: 5ª Parada LGBT de
Itaipuaçu-Maricá

NOVEMBRO
Dia 13: Parada LGBT de
Araruama
Dia 20: Parada LGBT de
Iguaba Grande

O australiano Pieri, no Brasil há 4 anos, escolheu o Rio pelas belezas naturais da cidade, que rivalizavam em
atrativo com o ambiente ‘gay friendly’, a gastronomia, a prestação de serviço e a beleza dos cariocas

Consumo e turismo: a
força do segmento LGBT

Com R$ 200 milhões giran-
do em um só final de sema-

na, a Parada Gay de São Paulo é
considerada o segundo maior
evento turístico da capital paulis-
ta e já ameaça ultrapassar o pri-
meiro, o GP de Fórmula 1. No Rio
– onde estima-se que a parada
movimente R$ 45 milhões a cada
edição –, um entre quatro turistas
estrangeiros é do segmento LGBT,
de acordo com estudo dos profes-
sores Bayard Boiteux e Mauricio
Werner, da UniverCidade e Planet
Work – e o gasto médio per capita
é de US$ 140, o dobro dos demais
turistas. Bahia e Pernambuco
montaram campanha conjunta
para se mostrar destinos ‘gay
friendly’. Exemplos tão eloquentes
sugerem que o preconceito é coi-
sa do passado no Brasil.

O presidente da regional pau-
lista da Associação Brasileira de
Agências de Viagem (ABAV-SP),
Edmar Bull, enumera percentuais
e cifras sobre a força do segmento
LGBT: “Segundo estatísticas, 92%
dos homossexuais têm o hábito
de viajar. Desses, 72% realizam
passeios pelo menos quatro vezes
por ano”, detalha. O turismo tem
um peso na cesta de consumo
gay maior que na dos heterosse-
xuais. “A grande maioria desse
público não tem filhos, cultiva o
hábito da boa gastronomia e a ad-

miração pelas artes e demonstra
grande interesse cultural. Esses
fatores aumentam a disponibili-
dade de se viajar pelo Brasil e para
o exterior,” explica Bull.

Os números crescem de im-
portância quando se leva em
conta a disputa com outras pra-
ças latino-americanas. O Brasil é,
atualmente, o destino gay núme-
ro um da América Latina, sendo
também o maior emissor LGBT
da região, segundo informe da
consultoria de marketing Out
Now, do ano passado. Em 2010,

os consumidores LGBT brasi-
leiros gastaram mais de US$ 20
bilhões com turismo, ante US$
5 bilhões no México e US$ 8 bi-
lhões na Argentina.

Apesar da recente decisão
do STF, muitos ativistas contra a
homofobia e empresários focados
no segmento LGBT mostram-se
cautelosos. Presidente da Asso-
ciação Arco-Íris, Júlio Moreira
lembra que o apoio à Parada Gay
no Rio limita-se a grandes esta-
tais, como Petrobras e Banco do
Brasil, com gigantes privados,

como Vale e Bradesco, sendo
exceções que confirmam a re-
gra. “Não por acaso, são grupos
pioneiros no reconhecimento de
parceiros do mesmo sexo para
benefícios em Saúde e Previdên-
cia. A inclusão é uma política in-
terna e externa”, destaca.

Presidente da Câmara de
Comércio LGBT, Douglas Drum-
mond também procura equilibrar
a euforia com a decisão do Supre-
mo e o senso crítico para o trata-
mento dos gays no Brasil, mesmo
nas faixas de renda e escolarida-
de mais altas. “Não se vê atenção
a detalhes que fariam a diferença
para o grupo, um horário estendi-
do de café da manhã depois dos
grandes eventos. Que gay vai
acordar antes das dez um dia de-
pois da Parada Gay?”, indaga.

O certo é que o turismo acor-
dou para a força do consumo
LGBT antes dos demais setores.
Maior instituto de pesquisa so-
bre tendências de mercado no
País, ao lado do Ibope, a Nielsen
ainda não recebeu encomendas
específicas sobre o segmento
gay. As pesquisas demográfi-
cas, por sua vez, só nas últimas
duas décadas passaram a incluir
a orientação sexual. O movimen-
to contra a homofobia costuma
trabalhar com o pressuposto de
que 10% da população seriam ho-
moafetivos, mas o dado é pouco
mais que uma aproximação com
base em países mais desenvol-
vidos. “Muita gente não sai do
armário, por medo de represália,
o que distorce as estatísticas.
Casais homossexuais declarados
não são mais de 60 mil no País,”
explica Júlio Moreira.

O PERFIL DO PÚBLICO GAY

DE ONDE VÊM OS TURISTAS
LGBT QUE VISITAM O RIO
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Fonte das estatísticas: empresas e CENSO GLS –
Instituto de Pesquisa e Cultura GLS

➜ 19 milhões de brasileiros são gays

➜ 10% da população
➜ 30% é o que eles gastam a mais do que

os héteros

➜ 40% estão em SP
14% no RJ
8% emMG
8% no RS

➜ 36% são da classe A
47% da B
16% da C

➜ 57% têm nível superior
40%médio
3% ensino fundamental
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