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Um dos nichos de mercado que mais crescem no País, o turismo destinado ao segmento GLBT 
(gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros), vêm se destacando, nos últimos anos, pelos números 
positivos que apresentam. Só para este final de ano, por exemplo, as empresas especializadas 
projetam 40% a mais na venda de pacotes turísticos. Investimentos por parte das agências e 
treinamento especial de funcionários em hotéis são alguns dos diferencia is do mercado para atrair 
essa clientela. 
 
De acordo com a Associação Brasileira de Turismo GLBT (Abrat) , entidade criada este ano, para 
promover o segmento, no Estado de São Paulo existem cerca de 20 operadoras com atendimento 
exclusivo ao público e cerca de 80 agências no País. Pesquisa da entidade mostra que esse grupo 
social representa 10% da população, ou seja, cerca de 17 milhões de pessoas são homossexuais, 
e suas viagens representam uma fatia de 10% do setor turístico nacional. Destes, cerca de 3% 
são explorados por operadoras com atendimento exclusivo para o público.  
 
Há seis anos no mercado, a Liberté Turismo , que fica em Campinas, interior de São Paulo, é um 
exemplo de companhia especializada. Até o final deste ano, a empresa deverá atender cerca de 
1,5 mil turistas. De acordo com Jane Rodrigues, proprietária da agência, este ano foram 
investidos cerca de R$ 25 mil em ações de marketing e reformulação do site da agência. “É um 
mercado com boa demanda, mas para atuar especificamente nessa área, a empresa tem de estar 
antenada com o que acontece no mundo. Moda e comportamento são fundamentais nesse meio, 
portanto, deve-se saber de tudo um pouco”, diz a empresária.  
 
A Liberté registrou 40% de aumento em procura por pacotes de final do ano. Destinos como Rio 
de Janeiro e Florianópolis são os mais vendidos. “Cerca de 120 pacotes já foram comercializados”, 
conta. Para se diferenciar no mercado, a empresa também oferece consultoria para quem deseja 
atuar no segmento, além de moldar as viagens de acordo com a solicitação dos clientes. Em 
receita, Jane estima 60% mais este ano em relação a 2003, com previsão de faturamento de R$ 
1,5 milhão.  
 
Pensando no diferencial, a Tropicalis Turismo , que também é especializada no público GLBT, 
passou a fechar pacotes em parceria com hotéis dentro e fora da capital paulista. Dentre eles, 
redes como Atlantica Hotels , Accor e Blue Tree estão entre os cerca de 80 credenciados para 
receber casais homossexuais.  
 
Com isso, a empresa registrou 30% mais de procura para pacotes de final de ano, inclusive para 
turistas que estarão em São Paulo durante o Réveillon. “Não é um público diferente de nenhum 
outro. Os funcionários do hotel estão qualificados para atendê-los da melhor maneira”, conta 
Claudia Secioso, gerente de vendas do Quality Imperial Hall, administrado pela Atlantica Hotels 
Internacional .  
 
A Tropicalis comercializou 150 pacotes com destinos como Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza. 
De acordo com Mônica Lúcia da Silva, uma das proprietárias, a Tropicalis deverá apresentar 
crescimento no faturamento de 20% este ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. 
“A demanda está aquecida”, constata. 
 
Especializada em turismo receptivo, a Diff Travel registrou 15% mais de procura para pacotes de 
fim de ano. Norte-americanos, canadenses, ingleses e italianos são os principais clientes, que, no 
ano, deverão chegar a dois mil turistas. “Como diferencial, a agência oferece pacotes para festas 
temáticas fora do Brasil”, diz Edson Sans, proprietário da Diff, que estima 10% mais em receita 
em 2004 em relação ao ano anterior.  
 



Já a Rota 200 registrou 20% mais em procura de pacotes para o final de ano, com mais de 60 
pacotes vendidos. “Rio de Janeiro e Florianópolis são os destinos mais procurados”, diz Celso 
Rafael Ferreira dos Santos, supervisor de vendas. A expectativa de alta no faturamento é de 15% 
mais este ano em relação a 2003. 
Cinema 
 
A 12ª Edição do Festival Mix Brasil de filmes GLBT, que começou na última sexta-feira, dia 12 e 
vai até o dia 21 de novembro, recebeu investimento de R$ 521 mil do Banco do Brasil e das 
Secretarias do Governo do Estado da Cultura e Municipal de Cultura .  
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