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Resumo 

 

O crescimento e relevância do mercado de produtos e serviços voltados para 

consumidoras/es lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis (LGBTs), no 

mundo, pode ser associado aos efeitos das revoluções cultural e sexual das 

décadas de 50 e 60, quando houve maior mobilização de pessoas que fogem à 

normalidade cis-heterossexual. Na região metropolitana da cidade de São Paulo, 

esse processo de mudanças é comumente associado à década de 70, sendo muito 

recentes as discussões sobre as particularidades desse público consumidor. A 

história nos indica que há uma relação entre a marginalização de pessoas LGBTs e 

uma gama de características que esse grupo de consumidores partilha. Assim, essa 

experiência de marginalização pela qual passam os LGBTs ajudaria a explicar os 

mercados em que sua presença começou a ser notada e continua se expandindo 

até os dias de hoje. O potencial de consumo desse mercado segmentado para a 

cidade de São Paulo, apesar de bem evidente por sediar a maior Parada do Orgulho 

LGBT do mundo, ainda não foi investigado com profundidade. Tendo isso em mente, 

essa pesquisa objetiva mapear os comportamentos comuns aos LGBTs e verificar 

se a identidade LGBT é um fator determinante no hábito de consumo de jovens 

paulistanos, bem como de que forma o lugar social da homossexualidade, da 

bissexualidade e da transgeneridade afeta decisões de consumo.  

Palavras-chave: Consumo. Subcultura. Pink Money. Identidade. Mercado 

segmentado.  
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Abstract 

 

The expansion and relevance of the market of goods and services targeting lesbian, 

gay, bisexual, transgender and queer consumers (LGBTQ) around the world is often 

associated with the cultural and sexual revolutions of the late 50s and 60s, with the 

rise of queer political movement demanding respect regarding gender and sexuality 

issues. In the metropolitan region of the city of São Paulo, this market’s relevance 

dates back to the 70s, so the discussions about LGBTQ consumer peculiarities are 

very recent. History shows that there’s a relation between the marginalization of 

LGBTQ people and the predominant aspects of these consumers’ behavior. Thus, 

this experience of marginalization LGBTQ people go through provides some 

understanding on the specific markets in which their presence has been mostly noted 

until today. The potential of this segmented market in the city of São Paulo lacks 

investigation, even though the city hosts the biggest LGBTQ Pride Parade in the 

world. This research intends to map some of the common behaviors in this specific 

public and verify if LGBTQ identity is a major factor in determining the consumer 

behavior of young people in São Paulo and how the social opinion on homosexuality, 

bisexuality and gender identity affects consuming decisions. 

Key-words: Consume. Subculture. Pink Money. Identity. Segmented Market. 
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1. Introdução 

 

As questões de gênero e sexualidade são um tema que tem ganhado destaque nas 

ciências sociais nos anos recentes. Historicamente, por conta da hegemonia dos 

discursos religiosos e morais, são temas que foram tratados por muito tempo como 

“tabus” e, apesar de avanços inquestionáveis, carecem, ainda hoje, de um conjunto 

mais amplo de discussões científicas. Na área econômica, é praticamente 

inexistente a discussão sobre o mercado LGBT¹ e o potencial de consumo dessa 

comunidade, porém podemos observar o movimento de diversas empresas que vêm 

se adaptando ao atendimento das necessidades de pessoas gays, lésbicas, 

bissexuais, transgêneros, travestis e outras identidades que compõem a 

comunidade não cis-hetero. Percebendo a relevância desse público por alguns 

fatores como poder aquisitivo e exigência de tratamento e serviços adequados, têm 

sido cada vez mais frequentes campanhas publicitárias ou ofertas de produtos e 

pacotes de serviços direcionados para pessoas LGBTs, principalmente em setores 

como turismo, festas, bebidas, moda e beleza, com as cifras revelando o alto retorno 

destas iniciativas. Segundo um levantamento da Out Leadership, o potencial 

financeiro do mercado LGBT no Brasil é estimado em cerca de R$ 420 bilhões, 

aproximadamente 10% do PIB. Essa estatística foi divulgada em matéria do jornal O 

Globo², que ainda deixou claro como essas estimativas são subestimadas pela 

inexistência de estatísticas sobre pessoas LGBTs no censo populacional. 

Dada a recente história da segmentação de um mercado LGBT, são poucos os 

estudos focados nas necessidades e decisões de consumo que movimentam esse 

nicho de mercado. Data do final da década de 70 uma mudança de paradigma com  

 

¹A forma mais completa da sigla é LGBTTQIA+, porém utilizarei a sigla LGBT ao longo de todo o 

trabalho, por ser a mais utilizada no Brasil atualmente, mas reforço que a discriminação dos 

indivíduos que não se conformam com o padrão cis-heteronormativo afeta as inúmeras identidades 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, queers, intersexos, assexuais, andróginos e 

muitos outras) e, nesse sentido, todas são afetadas pelo processo que será investigado neste 

trabalho. 

²Fonte: O Globo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/potencial-de-compras-lgbt-

estimado-em-419-bilhoes-no-brasil-15785227 

https://oglobo.globo.com/economia/potencial-de-compras-lgbt-estimado-em-419-bilhoes-no-brasil-15785227
https://oglobo.globo.com/economia/potencial-de-compras-lgbt-estimado-em-419-bilhoes-no-brasil-15785227
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o início da organização política de pessoas LGBTs em busca de visibilidade e 

atendimento de suas reivindicações. Nas décadas seguintes, trabalhos acadêmicos 

da antropologia e sociologia se aventuraram mais em entender o indivíduo 

homossexual, bissexual e transgênero. Com a força que o termo “Pink Money” – 

criado para se referir ao potencial de mercado e hábitos de consumo de LGBTs – 

vem ganhando desde os anos 90, essa discussão pode ser ampliada para além das 

áreas da sociologia, antropologia e direito. Assim, é fundamental a realização de 

estudos com viés econômico acerca da identidade LGBT e como ela afeta as 

decisões de consumo ou as decisões das empresas que atendem esse mercado 

segmentado. 

A história mundial nos mostra um lento processo de transformação nas sociedades 

modernas em que diferentes culturas vêm deixando de olhar para expressões de 

gênero e sexualidade diferentes da cis-heteronormatividade como doenças ou algo a 

ser repreendido. Isso tem mudado a maneira como as outras pessoas tratam 

LGBTs, permitindo que suas necessidades sejam avaliadas e mais bem atendidas e, 

ainda, permite o fortalecimento da comunidade criando demandas novas. Um olhar 

pela história é essencial para entender de que forma o lugar social da 

homossexualidade, da bissexualidade e da transgeneridade conformou uma 

subcultura com identidade coletivamente compartilhada que tem potencial de afetar 

as decisões de consumo. Esse processo não acontece de forma linear, assim 

existem períodos de organização social e política de pessoas LGBTs, avanço de 

direitos e pautas e enfrentamento da discriminação seguidos por momentos de 

desorganização, retrocesso de direitos e fortalecimento da repressão. (TREVISAN, 

2018; QUINALHA, 2018). 

De maneira geral, essa falta de linearidade é explicada pelos inúmeros fatores 

sociais de ordem política, econômica e ética que impactam o jogo de forças entre os 

discursos mais progressistas da sociedade, em termos das liberdades sexuais e de 

gênero, e os setores mais conservadores que enxergam as relações homoafetivas e 

expressões de gênero fora da cisnormatividade como prejudicial para a sociedade e 

reprovam qualquer expressão de identidade LGBT. Além disso, a maneira como 

determinada sociedade enxerga a homossexualidade, a bissexualidade e a 

transgeneridade também pode ser fortemente afetada por fatores de origem extra 

social que acabam por impactar a sociedade e o exemplo mais marcante disso é, 
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provavelmente, a epidemia da aids a partir da década de 80. Discutiremos esse 

exemplo e outros fatores relevantes para a segmentação do mercado na capital do 

Estado de São Paulo no próximo capítulo, no qual analisaremos o histórico do 

consumo LGBT na Grande São Paulo desde a década de 70. A cidade de São 

Paulo, como centro de negócios do país, é um ambiente propício para 

desenvolvimento do mercado segmentado. Como acontece nos outros países, as 

capitais e grandes regiões metropolitanas tendem a ser ambientes em que culturas 

diferentes se inserem no dinamismo econômico. Segundo a casa civil do Estado de 

São Paulo³, o PIB da capital paulista é maior que o de países como Suécia, 

Argentina, Noruega, Singapura e Dinamarca. Com valores na casa dos U$ 603,4 

bilhões em 2019, figura entre as maiores economias do mundo e é o terceiro maior 

mercado consumidor da América Latina. 

Tendo em vista as considerações acima, esta monografia tem objetivo de investigar 

a relação entre identidade LGBT e consumo, buscando-se respostas para as 

seguintes perguntas: a identidade LGBT é um fator determinante no hábito de 

consumo de jovens paulistanos? De que forma o lugar social da homossexualidade, 

da bissexualidade e da transgeneridade afeta decisões de consumo? Se há 

diferença entre o consumo LGBT e o consumo cis-hetero, quais fatores nos ajudam 

a entender essa diferença?  

A identidade LGBT em si é um fenômeno social recente, assim como o mercado 

LGBT – os dois surgem no mesmo período histórico em muitos lugares do mundo – 

e, para alcançar o objetivo desta monografia foi escolhida uma abordagem histórica 

que resgata o contexto no qual identidade e mercado LGBT surgem na região 

metropolitana da Grande São Paulo como parte de um processo mundial de 

surgimento de uma subcultura, como os dois se relacionam e quais mudanças na 

sociedade impactam e são impactadas por eles. 

A pesquisa foi dividida em duas partes: a primeira é a revisão bibliográfica, na qual 

será apresentada uma análise da literatura sobre a formação de uma subcultura e 

um mercado LGBTs na cidade de São Paulo e entornos, processo que perpassa o  

 

³Fonte: São Paulo é a 21ª maior economia do mundo. Disponível em: 

http://www.casacivil.sp.gov.br/sao-paulo-e-a-21a-maior-economia-do-mundo/ 

http://www.casacivil.sp.gov.br/sao-paulo-e-a-21a-maior-economia-do-mundo/
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surgimento e diversificação dos estabelecimentos focados em atender essa 

comunidade quando ela começa a deixar a invisibilidade após a década de 70. No 

final da revisão bibliográfica, serão examinadas as características desse público 

consumidor, sobretudo no que se refere às diferenças com o consumidor cis-

heterossexual, colocando-as em diálogo com o contexto histórico e social das 

questões de sexualidade e identidade de gênero na cidade. Por fim, na segunda 

parte da pesquisa, serão apresentados os resultados de um questionário online 

direcionado para pessoas da Grande São Paulo, que objetiva mapear como os 

jovens LGBTs da região percebem a influência de suas identidades sexual e de 

gênero nas suas necessidades e decisões de consumo. 

O recorte escolhido para o objeto de estudo baseou-se em um espaço geográfico 

delimitado e uma faixa etária foco. Haja vista que cada região é marcada por suas 

próprias particularidades demográficas e econômicas, a escolha da região 

metropolitana de São Paulo vem de sua extensão geográfica e ambiente 

cosmopolita comum a grandes cidades, que a tornam uma região aglutinadora de 

diferentes grupos étnicos, religiosos e culturalmente distintos, de sua economia 

dinâmica e, não menos importante, da disponibilidade de material bibliográfico e 

acesso a pessoas dispostas a compartilhar suas decisões de consumo para o 

estudo. Esses fatores ganham força no fato de que a cidade possui a maior parada 

do orgulho LGBT e, por isso, é um ótimo objeto de estudo para levantar perspectivas 

sobre as tendências no mercado LGBT. Por fim, opta-se por dar foco à questão 

etária e às características do público LGBT jovem por compartilhar um mesmo 

horizonte cultural e geracional, permitindo também discussões acerca do futuro do 

consumo LGBT com as conclusões dessa pesquisa, além de verificar a relevância 

dos fatores destacados pela revisão histórica nos dias de hoje. 

O segundo capítulo desta monografia, a discussão bibliográfica, será dividido em 4 

blocos: dou início com uma discussão sobre a identidade como um fenômeno social 

com impacto nos comportamentos dos consumidores, analisando como a 

discriminação de determinados grupos pode impactar seus hábitos de consumo. Em 

seguida, trago uma breve discussão sobre o conceito de identidade social e 

explicarei mais sobre as identidades que se agrupam como a “comunidade” LGBT. 

Seguindo em frente, começo a linha histórica do surgimento de subculturas de 

consumo entre LGBTs na cidade de São Paulo, partindo da década de 70 e 



 
14 

 

enfrentando os impactos da epidemia da aids nos anos 80 e passando pelo aumento 

da presença LGBT em outros mercados e nas mídias a partir da década de 90, 

quando surge a categoria GLS (gays, lésbicas e simpatizantes) para serviços ou 

produtos destinados ao público LGBT e quando empresários e famosos LGBTs 

ganham destaque e auxiliam uma aproximação com o mercado, que se expande e 

diversifica. Com a virada do século XXI, descrevo como a imagem dos LGBTs se 

tornou mais positiva a ponto de alimentar um processo de higienização e 

especulação imobiliária no centro da capital e, a partir da segunda década, como o 

debate das questões de gênero e sexualidade alcançou um patamar nunca visto no 

Brasil com o ativismo virtual nas redes sociais e as pautas interseccionais ganhando 

destaque no debate nacional, o que impulsiona ainda mais a segmentação do 

mercado LGBT e foco de público consumidor.  Na última parte, aprofundo as 

características dessa(s) cultura(s) de consumo e como a(s) identidade(s) LGBT(s) se 

traduz(em) nas decisões de consumo, dado o processo histórico apresentado. Nos 

capítulos seguintes descrevo a metodologia de pesquisa referente à aplicação do 

questionário e apresento os resultados obtidos, traçando algumas conclusões sobre 

a temática do trabalho a partir da revisão da literatura e da pesquisa empírica 

realizadas. 

 

2. Discussão bibliográfica 

 

2.1. Discriminação e identidade 

 

Até a segunda metade do século XX, em boa parte do mundo, a homossexualidade 

ainda era vista pela sociedade - e pela ciência hegemônica - como um 

comportamento fora da “normalidade”, uma doença, um crime e/ou um pecado. Na 

maioria dos países, é apenas nesse século que a “prática homossexual” é 

descriminalizada, sendo que nos dias de hoje, permanecem em países na África e 

Oriente Médio leis que preveem punições variando de prisão à morte para quem for 

acusado de relacionar com uma pessoa do mesmo gênero. Nesse contexto de 

extrema repressão, os únicos negócios que atendiam um público não cis-hetero 

eram bares e cabarés clandestinos, isolados em guetos. Não eram lugares 
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especializados no atendimento LGBT, mas negócios que, por circunstâncias 

externas, acabaram oferecendo abrigo dos olhares e da repressão para um público 

estigmatizado. Não era um serviço que pudesse ser anunciado em outdoors e 

propagandas (REINAUDO; BACELLAR, 2018). Em sociedades que vivem nesse 

contexto, a própria identidade social LGBT não se sustenta pela impossibilidade de 

organização dos indivíduos, não há espaço seguro onde pessoas LGBTs possam se 

expressar sem a imposição da cis-heteronormatividade e, por isso, a maioria das 

pessoas LGBTs viviam isoladas de outros LGBTs. 

Esse cenário mudou por um conjunto de fatores. As teorias da sexologia e da 

psicanálise do século XIX trouxeram para a ciência uma perspectiva diferente ao 

olhar para a homossexualidade como uma das possibilidades do comportamento 

humano, não mais como uma doença ou disforia. Isso, junto do enfraquecimento da 

influência religiosa na política no processo de racionalização positivista e das 

revoluções socioculturais que ocorreram após as atrocidades cometidas nas 

guerras, fortaleceram o movimento a favor das liberdades sexuais e contra a 

discriminação. Entre as décadas de 60 e 70 do séc. XX, começaram a surgir 

diversos episódios pelo mundo todo de LGBTs se unindo contra a violência policial. 

A maioria desses episódios foram sediados em regiões próximas aos bares e 

cabarés clandestinos que eram os únicos espaços onde LGBTs podiam se 

encontrar, como é o caso da Revolta de Stonewall em Nova York (1969), um marco 

da luta pelos direitos LGBTs. (REINAUDO; BACELLAR, 2018) 

No Brasil, como no resto do mundo, a década de 70 representou um avanço no 

debate social sobre a homossexualidade, apesar de ainda ser um avanço bem 

tímido por conta da ditadura. O livro “Devassos no paraíso” apresenta o maior 

compilado da história da homossexualidade no Brasil e tem um capítulo dedicado a 

casos das artes plásticas e artes cênicas em que temas homoafetivos começaram a 

ser abordados e tiveram grande repercussão apesar das tentativas de censura na 

década de 70. O capítulo de nome “... E acontece o nosso boom guei” (TREVISAN, 

2018, p. 278 e ss.) traz, pra além do ativismo artístico, o exemplo de uma 

propaganda de televisão, veiculada nesta mesma década, de uma marca de creme 

de leite que utilizou a figura de um mordomo gay afeminado para fazer referência à 

frescura do creme. Apesar dos protestos conservadores contra uma “campanha a 

favor da homossexualidade”, a marca viu um expressivo aumento de suas vendas e 
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abriu-se um precedente para o mercado que começou a lentamente perceber o 

potencial publicitário da homossexualidade (TREVISAN, 2018). 

O mercado clandestino de casas noturnas é o primeiro onde a presença LGBT como 

público consumidor é notada. Como já mencionado anteriormente, o motivo para 

isso parece ser o de atender à necessidade mais urgente em um momento de 

extremo preconceito: a falta de um lugar seguro onde LGBTs pudessem se 

conhecer, se divertir e expressar seus gostos sem risco de represália. Quando são 

obrigados a esconder sua sexualidade e suas expressões de gênero das pessoas 

ao seu redor, é muito difícil conhecer outros LGBTs, por isso fica mais difícil se 

organizar, falar sobre suas realidades e gostos em comum. Sem convivência, não há 

sentimento de comunidade. A própria identidade LGBT ao redor do mundo é 

construída a princípio nos espaços de sociabilidade que tinham que ser clandestinos 

e discretos, em geral cabarés e casas de prostituição, onde é possível conhecer 

parceiros, fazer amizades e obter momentos de lazer sem medo da repressão.  

A antropóloga Isadora França, identificou que, apesar do destaque das casas 

noturnas que atendiam o público homossexual a partir da década de 1970, já havia 

menções a casas clandestinas em algumas regiões da capital de São Paulo nas 

décadas anteriores, mostrando essa necessidade de um “local seguro para 

socialização” desde antes das revoluções culturais. Ela chama esse momento de 

“ferveção da década de 50 e 60”, que prenuncia a expansão do “gueto gay” a partir 

da década seguinte (FRANÇA, 2010). Nesse sentido, o mercado (através da 

iniciativa de empresários da cena noturna) contribuiu para a construção da 

“identidade LGBT”, ou melhor, das “identidades LGBTs” que, mais tarde, se 

diversificariam cada vez mais e criariam demandas e novas oportunidades para o 

mercado.  

Essa relação entre consumo e identidade (que também pode ser entendida como 

uma relação entre mercado e discriminação social) também foi destacada pelo 

antropólogo Edward MacRae no seu artigo “Em defesa do gueto” que é mais focado 

nas experiências dos “guetos gays” nos Estados Unidos, o que indica as 

similaridades com o processo de formação dos guetos na região da capital de São 

Paulo (MACRAE, 1983). MacRae explica que os primeiros espaços onde a 

homossexualidade encontrou seu refúgio foram no mundo do comércio e dos 

serviços (com um destaque a estabelecimentos noturnos e fechados), que passaram 
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a perceber e se beneficiar do potencial de consumo dos homens homossexuais de 

classe média e alta. Os estudos de Peter Fry sobre o mercado de produtos de 

beleza para peles escuras e cabelos crespos, representam um paralelo interessante 

a essa relação. O autor argumenta que esse mercado se integra ao próprio processo 

de constituição de uma classe média preta, ao invés de surgir como resposta às 

necessidades de uma classe preta preexistente (FRY, 2002). Da mesma forma, 

Isadora defende que o “mercado gay” não surge para atender às demandas de um 

grupo social identificado como gay, mas antes faz parte da produção dessa (ou 

dessas) categoria(s) de identidade(s) e isso é verdade para as outras identidades 

LGBTs. Os sujeitos e suas necessidades influenciam o mercado assim como o 

mercado influencia os sujeitos e cria novas necessidades (FRANÇA, 2010).  

Para entender como se dá a identidade na sociedade do consumo, França se baseia 

na definição de consumo dos autores Gell e Miller: o consumo é “... a fase em que 

os bens se tornam relacionados a referentes pessoais, atributos de personalidade, 

sinais de identidade e significantes de relações sociais.” (FRANÇA, 2010), ou como 

explica Gell “a possessão de objetos passa a integrar a personalidade do sujeito que 

a adquiriu, sejam esses objetos alimentos consumidos num festival, roupas usadas, 

casas em que se vive” (GELL, 2001). Alguns exemplos de situações em que o 

consumo de objetos define mais claramente o sujeito são: o uso de armas e minas 

terrestres que identificam os soldados como soldados; o rei e a sua coroa; um 

músico e o seu instrumento. Assim, um bem de consumo adquire especificidade ao 

se relacionar ao seu consumidor e, nessa nova relação, o objeto pode até deixar de 

ser visto como mercadoria, como algo que pode ser doado ou vendido, de tão 

identificado que está com a pessoa que o possui. Esse processo é definido por Miller 

como “objetificação”, que está relacionado à transformação do objeto no ato de 

consumo pela sua associação com um indivíduo particular ou com um grupo social 

(MILLER, 1987). 
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2.2. As identidades LGBTs 

 

Antes de tratar do processo histórico, devemos alinhar o conceito de identidade que 

será tratado aqui e discutirmos sobre as múltiplas identidades que compõem a 

comunidade LGBTTQIA+. Identidade é um fenômeno social. Ela acontece dentro de 

cada indivíduo e, por isso, é em sua natureza subjetiva, porém ela se constrói a 

partir da relação com outros – o próprio conceito de “eu” só existe em relação ao 

“outro”, o que não é o “eu”. Dubar (1997) apresenta o conceito de identidade como 

sendo o resultado das interações sociais, simultaneamente estável e provisório, 

individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, num processo em 

que são criados “marcadores” que diferenciam ou agrupam os indivíduos. Enquanto 

uma comunidade ou instituição é formada por um conjunto de indivíduos que 

dividem um ou mais marcadores, um indivíduo é produto dos diversos marcadores 

atribuídos por si mesmo ou pelos outros no processo contínuo de socialização, onde 

o pertencimento a algumas comunidades o diferencia do outro. Os autores Berger e 

Luckmann também destacam a formação da identidade como um processo social no 

qual mesmo após cristalizada, a identidade é mantida, modificada ou remodelada 

pela interação do organismo, da consciência individual e da estrutura social e que 

essa interação também cria uma reação sobre a estrutura social dada, mantendo-a, 

modificando-a ou mesmo remodelando-a. Assim a identidade como fenômeno social 

não diz respeito apenas aos indivíduos. Todo grupo apresenta uma identidade que 

está em conformidade com a sua definição social que, por sua vez, o situa no 

conjunto social (BERGER e LUCKMANN, 2004) 

Segundo Giddens (2008), “algumas das principais fontes de identidade são o 

gênero, a orientação sexual, a nacionalidade ou a etnicidade e a classe social. O 

nome é um marcador importante da identidade individual, e dar um nome é também 

importante do ponto de vista da identidade do grupo” (GIDDENS, 2008, p. 694). 

Cultura e economia influenciam esses marcadores que se expressam nas 

identidades das mais variadas formas: nas roupas que se usa, nos lugares que se 

frequenta, nos rituais cotidianos que se pratica, nas linguagens que se utiliza e muito 

mais.  
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No estudo do economista Valter Palmieri Júnior sobre a construção de 

identidade(s) da sociedade brasileira a partir do consumo de alimentos há uma 

boa explicação da relação entre consumo e identidade. O autor explica que o 

processo de mercantilização da vida social gerou pela esfera do consumo formas 

novas de diferenciação social e esse é um mecanismo contínuo no qual o 

consumo se renova na sociedade ao, simultaneamente, refletir e impactar as 

desigualdades da sociedade. Seguindo a tese da Sociedade do Consumo de 

Jean Baudrillard, o economista acredita que nenhum objeto de consumo escapa 

dessa lógica porque não existe limites para as necessidades do homem 

enquanto ser social. No caso dos alimentos a absorção quantitativa deles é 

limitada, o sistema digestivo é limitado, mas o sistema cultural da alimentação 

revela-se indefinitivo (JÚNIOR, 2019). 

É a partir desse entendimento da identidade como fenômeno social e do papel do 

consumo que pretendo investigar como a discriminação de pessoas que se 

identificam como LGBTs teve um efeito na formação da(s) identidade(s) dessa 

comunidade – que pode ser dividida em subcomunidades – e como isso se 

reflete nos hábitos de consumo e no mercado LGBT. Esse grupo de identidades 

se dividem em dois aspectos que precisam ser entendidos separadamente: as 

identidades sexuais e as identidades de gêneros. 

 

2.2.1. Identidade de gênero 

 

A identidade de gênero é o marcador social relacionado a como uma pessoa se 

enxerga dentro das categorias de gênero. A categoria gênero nasce no século XX 

por uma necessidade de suprir as limitações da categoria biológica do sexo 

(masculino e feminino) em identificar os indivíduos e é posteriormente desenvolvida 

pelos estudos feministas para questionar o papel limitado da biologia na 

compreensão da identidade de homens e mulheres. Homem e mulher são as 

primeiras categorias de gênero a existirem, apoiadas na lógica dos sexos masculino 

e feminino, e que se tornou universal pela expansão do pensamento judaico-cristão 

de que a base da sociedade é a família formada por um homem e uma mulher. 
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Nessa lógica, gênero e sexualidade são indissociáveis, assim o natural é que 

homem e mulher sejam dois opostos ligados aos sexos (masculino e feminino) e que 

naturalmente são atraídos sexualmente um pelo outro para reprodução e 

constituição da família (COLLING, 2018) 

Inicialmente cria-se o termo gênero no lugar de sexo para dar conta da dimensão 

social da identidade (já que sexo é uma categoria biológica) por conta dos 

problemas de definição da identidade de pessoas que nasciam com características 

dos dois sexos. O uso desse termo ampliou o entendimento das categorias homem 

e mulher para o âmbito social no qual de fato se expressa a identidade das pessoas, 

com inúmeras visões e teorias de gênero diferentes. O que todas elas têm em 

comum é questionar a relação entre sexo-gênero e evidenciar como a categoria 

sexo exclui diversas identidades de gêneros existentes. Outras categorias de gênero 

foram criadas a partir desse sistema binário homem/mulher trazendo diversas 

reflexões que expandem esse binarismo. O problema central desse binarismo é que 

a maioria das pessoas não se identifica com todos os aspectos que definem o que é 

ser homem ou mulher até então (COLLING, 2018). 

O conceito de cisgênero foi criado para designar as pessoas que vivem conformadas 

dentro do binarismo de gênero e sua identidade se constrói em conformidade com o 

seu sexo biológico. Quem nasce do sexo masculino e se identifica como homem ao 

desenvolver sua identidade é chamado de homem cis(gênero) e, da mesma forma, 

a mulher que nasceu do sexo feminino é chamada de mulher cis(gênera). 

Importante notar que as cis vivem conformadas com o binarismo de gênero, mas 

isso não quer dizer que elas se encaixem nos aspectos comportamentais esperados 

dessas categorias, elas também borram a dicotomia de gênero sem que isso interfira 

na sua identificação como homem ou mulher. Em oposição aos cisgêneros, o 

conceito transgeneridade é criado para designar as pessoas que não se identificam 

pelo binarismo de gênero ou cuja identidade de gênero não é a mesma de seu sexo 

biológico. Diz-se homem trans(gênero) o homem que, ao nascer, havia sido 

definido biologicamente como sendo do sexo feminino e mulher trans(gênera) a 

mulher que foi definida biologicamente do sexo masculino no nascimento. Homens e 

mulheres trans podem se sentir confortáveis no binarismo de gênero e sua 

identidade se encaixa nos aspectos comumente associados ao sexo oposto ao seu 

nascimento (VERGUEIRO, 2015; COLLING, 2018). 
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As identidades mulher trans e travesti, são diferentes dentro da conformidade ou não 

com o binarismo de gênero, enquanto as mulheres trans se identificam como 

mulheres dentro do padrão binário, as travestis são pessoas que foram associadas 

ao sexo masculino ao nascer e que no decorrer da construção de sua identidade se 

identificam com a feminilidade das mulheres, mas não se enxergam e nem se 

reivindicam como parte desse binarismo de gênero. Além disso, há na identidade 

travesti uma dimensão política e de classe (VERGUEIRO, 2015). Esse entendimento 

da diferença entre travesti e mulher trans é muito recente e ainda é alvo de muitas 

discussões, principalmente porque todas as pessoas não cis sempre encontraram 

muita dificuldade em levar suas discussões e seus entendimentos para a sociedade, 

principalmente a comunidade científica. Outras identidades acabam sendo 

agrupadas sob a categoria das pessoas não-binárias ou queers4 que incluem 

identidades mais antigas como os andróginos e novas categorias, como agêneros 

(pessoas que não se identificam com nenhum gênero), bigêneros (se identificam 

com dois gêneros), poligêneros (mais de dois gêneros), gênero fluído (pessoas 

que dizem transitar entre gêneros) e muitas outras possibilidades (COLLING, 2018). 

 

2.2.2. Identidade sexual 

 

A identidade sexual ou identidade de orientação sexual se refere ao objeto de 

atração erótica, romântica e/ou sexual do indivíduo perante outros indivíduos. Essa 

atração é categorizada pelo gênero, podendo uma pessoa se sentir atraída pelo 

mesmo gênero de sua identidade, pelo gênero oposto, por dois ou mais ou por 

nenhum gênero. Vale notar que as práticas eróticas e sexuais envolvendo objetos e 

situações são abordados como fetiches ou parafilias e não como identidades 

sexuais. 

 

4queer é um termo americano que era usado pejorativamente para ofender pessoas que se 

desviassem em comportamento ou estética da cisheteronormatividade. Sua tradução literal para 

português seria literalmente “estranho” e, hoje, foi ressignificado por LGBTs como uma identidade 

positiva de pessoas que não seguem as convenções de gênero. 
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Como mencionado na sessão anterior, essa “ideologia de gênero”5 judaico-cristã – a 

maioria dos aspectos dessa ideologia acompanham a humanidade desde os 

primórdios e estão presentes em muitas culturas, mas a cultura judaico-cristã foi a 

grande responsável por espalhar esses ideais mundialmente como base para todo o 

mundo ocidental, inclusive a ciência – considera que a heterossexualidade é 

indissociável dos gêneros homem e mulher e que toda forma de sexualidade 

diferente disso é anormal, porém a realidade é que a sexualidade ocorre 

naturalmente de formas diferentes no processo de socialização de cada indivíduo, a 

atração sexual pelo mesmo gênero ou por mais de um não indica anomalia, não é 

nociva para o desenvolvimento e acontece independe da identidade de gênero. Uma 

mulher trans pode sentir atração pelo mesmo gênero dela (mulheres cis e trans), 

pelo gênero oposto (homens cis e trans), pelos dois gêneros, por mais de dois 

gêneros ou por nenhum gênero (COLLING, 2018). 

Os heterossexuais são as pessoas que se relacionam sexual e afetivamente com 

pessoas do gênero oposto, homossexuais se relacionam sexual e afetivamente 

com pessoas do mesmo gênero e bissexuais se relacionam sexual e afetivamente 

com homens e mulheres. Essas três identidades sexuais surgiram em um contexto 

em que nem se questionava o binarismo de gênero e, mesmo que outras tenham 

surgido com uma nova visão de gênero, essas três categorias ainda são as mais 

conhecidas e utilizadas. Por exemplo, a categoria pansexual designa pessoas que 

se sentem atraídas por pessoas independente do gênero, abrangendo não-binárias 

e travestis, porém o termo bissexual acaba tendo esse mesmo significado no 

discurso de muitas pessoas. Os assexuais são pessoas que não sentem atração 

sexual por nenhum dos gêneros, podendo ou não haver interesse romântico 

(COLLING, 2018). Como marcadores sociais, essas categorias não refletem apenas 

as práticas sexuais dos indivíduos, mas também – e isso é muito importante – 

envolve a identificação social e política como parte de um grupo de pessoas não 

heterossexuais. Para LGBTs, reivindicar sua orientação sexual ou sua identidade de  

 

5Utilizo aqui a expressão “ideologia de gênero” de forma diferente dos conservadores brasileiros que 

se referem a qualquer discurso de liberdade sexual e de gênero com essa expressão. Muitos LGBTs 

e estudiosos têm tentado ressignificar essa expressão defendendo que a estrutura cis-

heteronormativa se aproxima mais de uma “ideologia de gênero”. 
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gênero é um ato político diante da pressão da sociedade para que todos sejam 

cisgêneros e heterossexuais. 

Há, ainda, uma identidade cuja classificação como identidade de gênero ou sexual é 

controversa. Os intersexos são pessoas que nascem com características biológicas 

do sexo masculino e feminino no mesmo corpo – tendo ambos os órgãos 

reprodutores, partes dos dois ou nenhum deles – e, dessa forma, a ciência médica, 

nos moldes como é hoje, enfrenta dificuldades de classificar o sexo. Essas pessoas 

acabam tendo seu sexo “corrigido” com base na escolha dos pais e de uma equipe 

de médica e ao crescerem desenvolvem sua identidade de gênero. Essa seria, 

portanto, a única categoria biológica presente na sigla LGBTTQIA+ e está presente 

porque intersexos também enfrentam as opressões dessa estrutura cis-

heteronormativa (COLLING, 2018). 

 

2.2.3. A cis-heteronormatividade compulsória 

 

Para encerrar, gostaria de colocar algumas questões para elucidar essa estrutura 

cis-heteronormativa mencionada no parágrafo anterior. O teórico social Michael 

Warner e a economista Viviane Vergueiro são grandes referências nos estudos de 

gênero e sexualidade por suas contribuições no entendimento da 

heteronormatividade e da cisnormatividade, respectivamente (MISKOLCI, 2009; 

VERGUEIRO, 2015). Esses termos foram criados para destacar como a estrutura 

social estabelece determinadas identidades sexuais e de gênero como “naturais” e 

gera a repressão das identidades consideradas “não-naturais”. Trato aqui da 

estrutura cis-heteronormativa porque a expansão do pensamento judaico-cristão 

coloca tanto a cisgeneridade como a heterossexualidade como indissociáveis e 

naturais a todos os indivíduos e foi bem-sucedida em criar mecanismos morais e 

institucionais de forçá-los nos indivíduos. Essa ideologia se tornou tão aceita que 

afeta todas as pessoas em todas as sociedades desde antes do seu nascimento até 

depois de sua morte. Na ciência, na religião, nas escolas, nos ambientes de 

trabalho, nos banheiros, na ideia de família, tudo reflete a dicotomia homem/mulher 

e heterossexualidade desta dicotomia, sendo impossível não se deparar com ela no 

cotidiano. 
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As pessoas cis-hetero percebem menos essa estrutura por viverem em plena 

conformidade com ela, aceitam como fatos da vida sem que isso seja um problema. 

Porém para os LGBTs, essa estrutura é geradora de um conflito interno que significa 

uma desconexão com sua própria identidade. Lidar com a heteronormatividade é 

algo comum a todos, em maior ou menor nível e marca a história e identidade de 

todos os LGBTs, que são mais propensos a terem distúrbios psicológicos e a 

cometerem suicídio do que cis-heteros.  

Como uma última observação, não temos condições de mapear como se forma cada 

traço da identidade de uma pessoa, mas é consenso que as diferentes identidades 

sexuais e de gênero ocorrem naturalmente como resultado da interação entre 

indivíduo e estrutura social e, dada a estrutura cis-heteronormativa na qual vivemos, 

não é estranho que LGBTs sejam uma minoria. Dois conceitos recentes dos estudos 

de gênero e sexualidade são o da heterossexualidade compulsória e da 

cisgeneridade compulsória, que surgem como uma explicação para a 

predominância dessas identidades em todas as sociedades e acabam evidenciando 

um aspecto não-natural presente nessas identidades apesar das identidades LGBTs 

serem as consideradas não-naturais (COLLING, 2018). A primeira teórica a 

empregar o termo foi a feminista norte-americana Adrienne Rich em um ensaio de 

1980 publicado em 1986 com o título “Compulsory Heterosexuality and Lesbian 

Existence” (MISKOLCI, 2009).  

Se todos são criados para serem cis-heteros, o que há de tão natural em ser cis e 

hetero? 

 

2.3. Anos 1970 e 1980: ditadura, epidemia e clandestinidade 

 

Nas décadas de 1970 e 1980, o lugar social da homossexualidade e da 

transgeneridade começa a se alterar. Pela primeira vez na história, sem deixar de 

reconhecer algumas iniciativas pontuais anteriores, grupos começam a se organizar 

de modo mais consistente no mundo todo e a formar alianças com alguns setores, o 

que resulta em algum ganho de espaço político e garante o surgimento de uma nova 

perspectiva no debate social acerca das liberdades sexual e de gênero. Os anos da 
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década de 70 foram aqueles em que a cis-heteronormatividade sentiu enorme 

pressão porque as revoluções culturais tiveram sucesso em organizar grupos da 

sociedade em diferentes países do mundo.  

Antes, a homossexualidade era um tema debatido apenas pela igreja ou pela 

comunidade médica e qualquer menção a relações homoafetivas sem associação a 

um pecado ou questões de gênero fora da visão cristã eram repreendidas, seja pela 

sociedade em geral que julgava com maus olhos, seja pelo uso da autoridade ou até 

da violência estatal. Vemos na literatura brasileira, por exemplo, retratos da 

sociedade desde a Colônia até a República que descreviam pessoas que seriam 

lidas hoje em dia como gays, lésbicas, transexuais, travestis ou transgêneros e que 

eram sempre acompanhadas de um elemento repulsivo, cômico e grotesco. Essas 

aparições eram raras, obviamente, porque parte do discurso religioso dominante 

considerava que a mera menção a relações homoafetivas poderia influenciar as 

pessoas – principalmente as crianças –, porém ao longo dos séculos foram surgindo 

eventuais referências à homossexualidade na literatura. Uma das primeiras 

referências pode ser encontrada em textos do poeta satírico Gregório de Matos, 

nascido no século XVII e conhecido como Boca do Inferno que utilizava termos 

como marica ou sodomita para ofender ou acusar pessoas públicas com quem se 

desentendia de ter relações homoafetivas (TREVISAN, 2018). Algumas obras como 

“O Cortiço” ou “Capitães da Areia” narravam cenas eróticas entre duas pessoas do 

mesmo gênero, mas não há obra que tenha representado relações homoeróticas 

com tanto destaque e de forma tão direta quanto “O Bom-Crioulo”, de Adolfo 

Caminha, que foi amplamente criticado por expor de forma tão detalhada os 

encontros sexuais de Amaro, o primeiro protagonista negro e gay da literatura 

brasileira e seu amante (TREVISAN, 2018). Para resumir esse ponto, LGBTs não 

eram representados como mocinhos e nem tratados com neutralidade porque, 

quando o eram, o próprio público repudiava, satirizava e/ou censurava. 

O ano de 1969 marcou um momento importante do movimento homossexual no 

mundo com a Revolta de Stonewall, porém esse ano coincidiu, no Brasil, com o 

período mais duro da ditadura militar, que estava empenhada em travar uma guerra 

contra comportamentos considerados como risco à segurança nacional. A homo 

afetividade e qualquer dissidência de gênero eram consideradas uma ameaça ao 

ideal de sociedade brasileira cristã centrada na família. O golpe de 1964 estruturou 
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um aparato de violência complexo que deu aos fiscais da moralidade mecanismos 

de políticas públicas que elevou o projeto de purificação social ao mesmo nível de 

legitimidade que possuía o próprio Estado (QUINALHA, 2018). A repressão atrasou 

a organização do movimento LGBT no Brasil, que só aconteceria dez anos após a 

Revolta de Stonewall, porém a repercussão dos protestos internacionais alimentava 

um clima de luta no Brasil que era ainda mais inflamado pela repressão. Os espaços 

clandestinos de socialização de gays, lésbicas e pessoas trans cresceram muito 

nesse período, convivendo com a intensa repressão nos espaços públicos 

(FRANÇA, 2010; QUINALHA, 2018).  

Mesmo com toda a repressão, o debate das liberdades sexuais e de gênero evoluiu 

nesse período, acompanhando as tendências mundiais. Nas artes, mesmo com toda 

a censura, figuras como o grupo Dzi Croquettes e o artista Ney Matogrosso 

questionavam as normas de sexo e gênero ou louvavam a liberdade num movimento 

contra a política do regime, enfrentando todas as agressões e insultos. Assim como 

na música, o teatro também respondeu à crescente censura com um aumento no 

número de peças que abordavam a homossexualidade ou a transgeneridade. Na 

comunicação, é em meados de 1970 que o amor homossexual começou a furar a 

barreira da censura, chegando a ser matéria de revistas como a IstoÉ. Ocorreram 

debates acalorados na sociedade em torno de campanhas publicitárias produzidas 

por empresas que passaram a enxergar o público consumidor homossexual como a 

dos perfumes Rastro com dois casais homoafetivos ou que se utilizavam da figura 

da bicha afeminada caricata cada vez mais frequente no cinema brasileiro 

(TREVISAN, 2018).  

O ativista, jornalista e escritor João Silvério Trevisan define os anos 1970 como a 

década de eclosão do “Boom Guei”. No final da década, ele mesmo viria a ser um 

dos fundadores do grupo Somos na capital – o primeiro grupo brasileiro em defesa 

dos direitos dos LGBTs. O grupo foi formado no mesmo ano de lançamento do 

periódico O Lampião da Esquina, em 1978, publicação que representou outro marco 

importante na história LGBT do Brasil por ser a primeira publicação de abrangência 

nacional, abertamente homossexual, com propostas claras de dar mais voz para as 

minorias, denunciando casos de LGBTfobia, comentando assuntos relevantes à 

comunidade e, também, relacionados à cultura como indicações de livros, 

exposições, shows, filmes, etc. O jornal circulou por todo o país e foi importante meio 
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de articulação política, como vimos no caso do grupo Somos de São Paulo. Durante 

os anos de publicação, o periódico foi alvo de interrogações policiais e processos 

judiciais e bancas de jornais foram bombardeadas por grupos conservadores que 

nunca foram investigados.  Em 1981, o jornal encerrou suas atividades por 

dificuldades financeiras explicadas em parte por desentendimentos com grupos 

ativistas e em parte porque grandes jornais nacionais começaram a falar sobre 

temas de sexualidade e gênero mais abertamente e ocasionalmente até incluir 

colunas específicas sobre o assunto (GREEN, 2000; TREVISAN; 2018; QUINALHA, 

2020). 

Esse é o contexto mais geral de surgimento de um mercado segmentado LGBT na 

capital de São Paulo. Ao mesmo tempo que havia uma presença LGBT sem 

precedentes nas artes e na comunicação ligada à formação do ativismo LGBT, 

boates, casas noturnas e casas de prostituição com foco no público homossexual e 

transgênero (com mais destaque aos gays masculinos, mas também com a 

presença de mulheres) se multiplicaram em algumas regiões da cidade como o 

Centro e o Jardins, configurando os “guetos gays” de São Paulo e propiciando a 

troca de experiências, referências e gostos. Tudo isso é parte da formação da 

“identidade LGBT” (“identidade gay” na época) fortemente definida pela repressão 

histórica contra esses indivíduos e constituída juntamente com o ativismo e o 

mercado. Passaram a se conformar hábitos de consumo comuns em torno dessa 

nova “identidade gay” que vão se espalhar para diversos mercados (FRANÇA, 

2010). 

É interessante observar o impacto disso no mercado da moda, já que as roupas e 

acessórios são uma forma de distinguir os grupos sociais, sendo permeada por 

questões de segurança (na tentativa de ser discreto ou não) e de hierarquia social 

dentro e fora dos ambientes LGBTs. A moda surge no momento histórico em que o 

homem passa a se valorizar pela diferenciação dos demais através da aparência, 

sendo ela uma das partes do processo de “individualização” (REI, 2015). Nos 

espaços das boates e bares gays, as roupas ganharam destaque: França (2010) cita 

a argumentação dos autores Thompson e Haytko (1997) que evidencia as 

convenções de gênero como o motivo para o mercado da moda masculina ser 

pouco dinâmico em comparação ao feminino e, a esse ponto, a autora adiciona o 

fator sexualidade. Os discursos de moda têm um papel na formação de fronteiras 
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sociais quando os consumidores atribuem significado aos diferentes estilos de 

roupas e os relacionam com suas esferas sociais e cultura de consumo. O mercado 

de moda masculina foi, com o passar dos anos, enormemente influenciado pela 

cultura gay e os questionamentos que ela traz frente a signos e convenções de 

gênero. Esses questionamentos podem seguir um caminho de desconstrução dos 

estereótipos de gênero, quando homens gays, por exemplo, incorporam em sua 

estética peças e acessórios utilizados por mulheres como brincos, bolsas, roupas 

coloridas etc. mas também podem reforçar símbolos expressivos da 

masculinidade/feminilidade em homossexuais. Como destaca Moneyron (2007), 

roupas de couro e correntes contribuíam para a identificação de gays americanos na 

década de 1970, tornando-se símbolo de comunidades de homens homossexuais 

que excluíam de sua estética qualquer referência feminina. Outro exemplo de 

“reforço” dos estereótipos de gênero é quanto à importância das roupas para 

homens e mulheres trans e travestis. Para eles as roupas são quase uma questão 

de sobrevivência quando são meios de adequarem a visão das pessoas acerca de 

sua identidade. 

A criação de uma “identidade gay” logo de início esbarra na variedade de sujeitos e 

realidades abarcados por essa caixinha e, já na década de 70 mesmo, os espaços 

voltados para consumo homossexual refletiam as diferentes categorias: as bichas 

finas, os “entendidos”, bichas escrachadinhas, os gays mais velhos, caminhoneiras, 

michês e travestis. Essas diferentes categorias eram atravessadas tanto por 

marcadores econômicos como geracionais e raciais que se relacionavam uns aos 

outros e subscreviam hábitos de consumos distintos – marcadores regionais 

também são relevantes já que os guetos urbanos atraíam LGBTs de todos os cantos 

da capital e até das cidades vizinhas. A maneira correta de se falar é “identidades 

LGBTs” no plural tanto pela diversidade da sigla, mas também pelas diferentes 

conformações dentro de uma mesma subcomunidade. Por exemplo, a dualidade 

homem/mulher presente na heterossexualidade é questionada amplamente por 

LGBTs, mas entre os gays haviam as bichas e gays afeminadas que se 

identificavam mais com signos do gênero feminino e questionavam o ser homem 

utilizando desses signos (nas roupas, acessórios, corte de cabelo etc.) e os gays 

masculinos ou “discretos” que se identificavam com o ideal masculino patriarcal e 
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não rompiam com os estereótipos de gênero, as vezes até como forma de se 

proteger da violência (QUINALHA, 2018; FRANÇA, 2010). 

A importância das boates como espaços seguros continua até a década 1980 

quando a polícia passou a reagir de forma ainda mais violenta frente à 

movimentação nos “guetos gays” de São Paulo. O delegado Richetti chamou 

atenção nessa época, sendo a figura central dessa política de “limpeza social” que 

motivou manifestações de rua por direitos e segurança de LGBTs. As batidas 

policiais cada vez mais frequentes empurraram novamente a ferveção gay para 

espaços fechados que, apesar de serem alvos do estigma e repressão, resistiam em 

função da crescente efervescência gay que marcou essa época e por uma tendência 

mundial de valorização das boates na cena urbana (FRANÇA, 2010). 

Essa onda de violência policial no centro de São Paulo também parece ter sido um 

fator que dificultou a consolidação de um verdadeiro “gueto gay” na região do 

Arouche e arredores, fazendo com que parte da população gay da cidade passasse 

a frequentar novos estabelecimentos em outras regiões como Jardins e Moema 

(essa parte da população é em sua maioria pertencente às classes média e alta). 

Essa separação entre os lugares de consumo é motivada, além da repressão 

policial, por uma tendência já existente nesse mercado de divisão do público gay por 

gostos e poder aquisitivo e as movimentações própria da cidade (o centro cada vez 

mais era associado a um contexto de deterioração, sujeira e insegurança, enquanto 

regiões como a dos entornos da Avenida Paulista cresciam como opção para uma 

noite de lazer) (FRANÇA, 2010). 

A epidemia da Aids, que ganha destaque entre o começo e meados da década de 

1980, reforçou o estigma ao redor do estilo de vida com liberdade sexual, 

principalmente com relação às práticas homossexuais masculinas e às mulheres 

trans e travestis. Ela teve um efeito profundo no mercado de boates e festas, porque 

todo o pânico criado em torno do chamado “câncer gay” fazia com que muitos 

evitassem ter contato com outros gays. De maneira geral, toda a comunidade LGBT 

foi afetada porque com o não entendimento sobre as diferentes sexualidades e 

identidades de gênero e muito menos sobre o vírus HIV em si, qualquer pessoa que 

desviasse da cis-heteronormatividade era associada à comunidade gay e à “peste 

gay”. Consequentemente, houve um esvaziamento desses espaços e muitos 

encerram suas atividades, ao passo que a aura de aventura e liberação sexual 
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passou a dar lugar ao medo e aos discursos moralistas que denunciavam a 

“promiscuidade gay”. Mesmo aqueles que não abandonaram esses espaços e não 

tentaram deixar a vida gay, tiveram suas relações com o sexo e a ferveção 

marcadas pelo medo. De outro lado, nunca na história, a questão ganhou tanta 

visibilidade permitindo, mesmo sendo uma visibilidade negativa, a ampliação dos 

espaços de debate e das noções de homossexualidade para além do paradigma 

masculino/feminino. No final da década de 1980, o pânico generalizado vai 

enfraquecendo aos poucos e, apesar dessa “cicatriz” eterna na história LGBT, novas 

boates e bares voltam a surgir, o ativismo LGBT segue buscando formas de 

combater o estigma – a partir desse momento forma-se uma aliança com alguns 

setores médicos – e, assim, o mercado segmentado LGBT volta a recuperar certo 

fôlego e ganha forças para a década seguinte (FRANÇA, 2010; REINAUDO; 

BACELLAR, 2008).  

Em resumo, nessa seção vimos como as revoluções cultural e sexual que 

propagaram uma onda de questionamento das normas de gênero e sexualidade no 

mundo todo são contemporâneas a um momento de extrema repressão 

conservadora, censura e violência no Brasil. Isso resultou em uma década de 70 

contraditória em que a LGBTfobia ganhou forças ao mesmo tempo em que o 

ativismo, a cultura e a identidade LGBT começaram a se formar e ocuparam alguns 

espaços nas grandes cidades.  Na capital de São Paulo, algumas boates como a 

Medieval e a Nostro Mondo, foram capazes de sair da clandestinidade ao longo dos 

anos 70 e assumiram a vanguarda de um mercado que se mostrará cada vez mais 

lucrativo com o passar das décadas e tornando mais evidente em alguns mercados 

o potencial lucrativo dos consumidores LGBTs. A década seguinte, 1980, viu um 

regresso na discussão acerca das liberdades sexuais e de gênero devido à epidemia 

da aids; viu também o aumento da repressão policial na cidade de São Paulo, com 

muitas pessoas voltando “ao armário” e tentando se afastar das boates e de 

qualquer coisa que se relacionasse com a “identidade gay”. Apesar disso, a 

epidemia da aids e a onda de violência acabaram também por contribuir para 

colocar a questão homossexual em maior destaque, o que fez com que diferentes 

setores da sociedade passassem a discutir o assunto com mais frequência. 
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2.4. Os anos 1990: a década da visibilidade gay 

 

O clima na transição da década de 80 para 90 era promissor: a retomada do regime 

democrático culminaria na primeira eleição presidencial direta desde 1961 e, apesar 

de todos os males causados, a epidemia ajudou a mudar o imaginário social do que 

é ser gay ao “tirar do armário” personalidades queridas e amadas pelo público e 

pessoas influentes e ricas. As novas alianças com outros setores da sociedade 

expandia o alcance de ativistas e o mercado começou a perceber o potencial dessa 

questão – tanto pelos consumidores LGBTs quanto pela repercussão do debate na 

sociedade. O preconceito resistiria a tudo isso até hoje em dia, mas a década de 90 

é, de fato, o momento no qual o mercado segmentado LGBT expande seus 

horizontes.  

No final da década de 80, regiões da capital paulista como a da avenida Vieira de 

Carvalho já haviam se solidificado como “redutos gays”, atraindo inúmeros negócios 

voltados para o público gay masculino. A maioria dos negócios ainda era constituída 

por espaços de sociabilização e “pegação”, mas esses novos negócios buscaram 

inovar em áreas diferentes de lazer (investindo em superestruturas e shows de drag 

queens e transformistas), além disso, a abertura de estabelecimentos em outros 

ramos a partir dessa década não pode ser ignorada e se tornou mais notável a 

presença de LGBTs em espaços “héteros” (restaurantes, cinemas etc.) com cada 

vez menos vontade de serem discretos. Nessa década foram criados diversos 

empreendimentos gerenciados ou de propriedade de LGBTs assumidos, como a 

primeira livraria de São Paulo especializada em minorias sexuais, a Livraria do Meio 

que se tornaria Futuro Infinito mais tarde. Outro fato destacável é a criação de 

diversas empresas de turismo especializadas no atendimento de gays e lésbicas 

como a Inter-rainbow, Topicalis, Ruditour e outras (REINAUDO; BACELLAR, 2008). 

A década de 1990 representou um momento importante para a identidade e o 

mercado LGBT: a criação da categoria GLS (primeira sigla utilizada para denominar 

a comunidade LGBT, “diminuindo” o protagonismo gay que sempre existiu e 

continua existindo) atraiu para a comunidade os heteros simpatizantes da causa; o 

uso crescente da bandeira arco-íris como símbolo da diversidade e respeito 

mudaram a face da comunidade e ajudaram a firmar uma nova categoria de 
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produtos e serviços não só voltados para LGBTs, mas também para empresários 

que desejavam associar seus negócios à luta por um mundo diverso e sem 

preconceito. (FRANÇA, 2010; REINAUDO; BACELLAR, 2008). 

O empresário André Fisher, uma das figuras homossexuais que inaugurou diversos 

estabelecimentos para o público LGBT ao longo dos anos, foi muito influente na 

expansão do mercado LGBT, sendo o responsável pela popularização da sigla GLS.  

A inclusão dos simpatizantes na comunidade ajudou a suavizar a imagem do 

movimento e facilitou a entrada de novos negócios GLS durante essa década 

porque algumas pessoas cis-heterossexuais vinham se abrindo a discutir os direitos 

de sexualidade e gênero (FRANÇA, 2010). Quanto à escolha da sigla GLS, o debate 

sobre identidade de gênero ainda era incipiente e é importante citar o apagamento 

desta categoria transgênero. Como a sociedade não fazia distinção entre 

sexualidade e identidade de gênero, homens e mulheres trans e travestis eram 

incorporados às identidades gays e lésbicas no senso comum porque a maioria 

entendia que ser homossexual era desejar ser do gênero oposto em algum grau. 

Apesar do movimento organizado de pessoas trans datar de 1992, as demandas 

específicas desse grupo eram ignoradas nesse momento e ainda são hoje, porém 

vivemos, em anos recentes, o momento em que a sociedade brasileira começa a 

debater suas necessidades de forma mais aberta.  

Um grande diferencial da década de 1990 é o advento da internet e a movimentação 

na mídia segmentada. As publicações LGBTs anteriores haviam sido iniciativas para 

discutir temas relacionados às questões de gênero e sexualidade por uma ótica sem 

preconceitos que não sobreviveram aos ataques conservadores, como o caso do 

jornal Lampião da Esquina (1978-1981). Já na década de 90, com a pauta da 

visibilidade e do orgulho em destaque, revistas como a G Magazine e a Sui Generis 

passaram a circular no Brasil com a ambição de expandir suas fronteiras para um 

público de leitores não LGBTs e, trazendo conteúdos voltados para diversos temas, 

como moda, cultura e comportamento, assim como entrevistas com personalidades 

e ensaios fotográficos de homens famosos, acabaram por despertar o interesse de 

um público maior e da mídia como um todo - no final da década, o empresário André 

Fisher se tornaria colunista fixo da coluna GLS do jornal da Folha de São Paulo. 

André é um dos empresários que passaram a atuar como ativistas na promoção do 

orgulho e da autoestima de gays e lésbicas, revelando uma proximidade entre 
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mercado e ativismo que começa a se esboçar nessa década. O mercado 

segmentado cresce e lucra enquanto a luta usufrui da inserção capitalista para 

ganhar espaço na sociedade (FRANÇA, 2010; REINAUDO; BACELLAR, 2008). 

A estratégia desse movimento ativista junto ao mercado era de fazer os espaços e 

serviços GLS como centros de diversidade e respeito onde todos – incluindo os 

heterossexuais – eram aceitos. Assim, a tendência de segmentação do mercado 

LGBT ganhou novo fôlego com o aumento do número de estabelecimentos (bares, 

casas de shows e baladas) tanto no “antigo gueto” (centro velho) quanto em novas 

áreas da capital (Moema, Vila Olímpia, Barra Funda e Bela Vista) (FRANÇA, 2010).  

Impulsionados pelo pioneirismo das casas noturnas, empresários de diversos ramos 

lançaram novos serviços e produtos para LGBTs. Alguns ligados diretamente à cena 

noturna, por exemplo um periódico ou blog que anuncia as boates e festas 

frequentadas por LGBTs, outros enxergaram as oportunidades pela crescente de 

LGBTs assumidos e orgulhosos. O mercado, nesse momento, começa a dar mais 

destaque para as particularidades dos consumidores LGBTs. Com efeito, um dos 

maiores símbolos atuais do Pink Money, a Parada do orgulho LGBT de São Paulo, 

acontece no final da década de 90 pela primeira vez, reunindo cerca de 2000 

pessoas e, apesar dos poucos recursos financeiros desta edição, o evento cresceu 

ao longo dos anos e se tornou a maior parada do orgulho LGBT da América Latina, 

movimentando, em 2019, mais de R$ 400 milhões de acordo com a prefeitura de 

São Paulo e contou com o patrocínio de diversas empresas (FRANÇA, 2010; 

TREVISAN, 2018). 

Essa proximidade entre movimento LGBT e mercado, por outro lado, não ocorre de 

forma tão contundente, não só em São Paulo, mas no Brasil todo e no resto da 

América Latina. Os autores Franco Reinaudo e Laura Bacellar comparam a relação 

entre movimento político e mercado nos EUA e na América Latina. Nos EUA, logo 

após a Revolta de Stonewall, os manifestantes se firmaram em torno de uma 

identidade de LGBTs orgulhosos e cientes do poder de suas escolhas de consumo. 

Assim, a nova ideologia de respeito pela diversidade se traduziu no apoio mútuo 

entre o movimento ativista que divulgava os novos negócios que surgiam sob a 

bandeira arco-íris e os empresários que levantavam a bandeira do “gay owned and 

gay operated” (que significa que tanto os proprietários quanto os funcionários dos 

estabelecimentos eram homossexuais) e patrocinavam eventos a favor dos direitos 
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LGBTs. Já no Brasil, essa ideia de compra consciente não foi tão disseminada e 

virou um comportamento isolado de indivíduos ao invés de uma estratégia política 

da militância. Em São Paulo, por exemplo, a livraria Futuro Infinito mencionada 

anteriormente não foi divulgada por grupos de militância e acabou fechando por 

dificuldades financeiras (REINAUDO; BACELLAR, 2008). 

No final de década de 90, duas regiões ficaram famosas como “bairros gays”: o 

Jardins e o Centro – segundo Bruno Puccinelli há uma diferença dos bairros gays 

dos EUA e os de São Paulo, aqui o que temos como “bairro gay” são bairros 

fortemente marcados pela presença de homossexual por serem bairros com uma 

maior diversidade de estilos e pessoas, onde gays vivem mais à vontade, diferente 

das experiências norte-americanas que poderiam ser chamadas de verdadeiros 

guetos gays (PUCCINELLI, 2017). A região do Jardins representava a onda 

“positiva” do movimento LGBT dessa década que crescia junto com o mercado, 

recebia empresários e atenção da mídia e estava associada à nova imagem da 

homossexualidade: casais de jovens gays ricos e brancos com muito dinheiro para 

gastar. Já a região do centro absorvia uma camada da população menos valorizada 

por padrões de estética, consumo e estilo de vida em comparação à visibilidade 

positiva dos gays brancos. Ali, se concentrariam estabelecimentos frequentados por 

homens mais velhos, gordos e peludos, de pele escura, lésbicas masculinizadas, 

michês, travestis e bichas afeminadas e que prestavam serviços e vendiam produtos 

com preços muito menores do que no Jardins (PUCCINELLI, 2017). 

O protagonismo de homens cis gays (brancos) que já era evidente desde o começo 

da movimentação política de pessoas LGBTs, é um fenômeno presente em toda a 

sociedade moderna com raízes na construção histórica patriarcal, cis-

heteronormativa e racista da sociedade. O movimento político LGBT acaba por 

reconhecer essa hegemonia, após uma série de debates e discussões e, com o 

tempo, tenta ampliar as visibilidades políticas das populações feminina, trans e 

preta. Em primeiro lugar, reconheceu a particularidade da vivência de travestis e 

transgêneros mudando a sigla do momento de GLS para GLT em meados de 90, 

depois acrescentando a letra B dando visibilidade aos bissexuais, criando a sigla 

GLBT na virada do século e, em meados da primeira década do século XXI, as 

lésbicas ganham visibilidade na nova sigla LGBT (FEITOSA, 2018). Porém, como 

um fenômeno estrutural da sociedade, o protagonismo gay se mantém como 
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representação da comunidade LGBT por um bom tempo e só será questionado mais 

efetivamente na segunda década do século XXI quando toda a sociedade brasileira 

discute mais abertamente as questões de raça, gênero e outras opressões 

estruturais, assim como a interseccionalidade dessas estruturas. 

 

2.5. O início do século XXI: higienização e especulação mobiliária no “gueto 

gay”. 

 

O século XXI é o momento em que podemos apontar para uma mudança mais 

significativa no lugar social da homossexualidade e transgeneridade, essa última de 

forma mais tímida, num processo mais atrasado em relação à sexualidade. A 

evidência para tal afirmação é uma convergência de “avanços” e vitórias para a 

causa e a maneira como o debate social rompe barreiras antigas: no lado político, 

estreitam-se as relações entre o movimento LGBT e o governo, ocorrem avanços 

políticos no tangente aos direitos civis LGBTs e surgem as primeiras ações 

afirmativas com objetivo de mudar a realidade de pessoas LGBTs (FEITOSA, 2018). 

Toda essa movimentação política impulsiona o debate social e as pessoas começam 

a ter noção da existência das múltiplas identidades sexuais e de gênero para além 

dos “gays”, há um importante avanço no campo médico no tratamento do HIV e luta 

contra o estigma da doença que acompanha as identidades LGBTs. 

O caso da disputa pela guarda do filho da cantora Cássia Eller, morta em 2001, é 

citado pelos autores Franco Reinaudo e Laura Bacellar como um dos exemplos mais 

notáveis da mudança de mentalidade da sociedade. Após a morte da cantora que 

nunca se declarou publicamente homossexual, mas não escondia seu 

relacionamento com Maria Eugênia Vieira, o público brasileiro demonstrou seu apoio 

à viúva quando o pai militar de Cássia tentou assumir a guarda do neto por não 

reconhecer uma família formada por mães lésbicas. Uma pesquisa Datafolha 

realizada neste período constatou uma queda no número de pais que achavam 

grave ter um filho ou filha namorando uma pessoa do mesmo gênero (em 1998, 

eram 77% dos pais que passaram a 55-57% em 2007) (REINAUDO, BACELLAR, 

2008). O crescimento das Paradas do Orgulho LGBT também revela que há uma 

parcela crescente da população se sensibilizando para a presença LGBT, 
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reconhecendo a luta por direitos LGBTs e escancara o quanto é lucrativo para as 

empresas apoiarem esses movimentos (CAMARGOS, 2018). 

Na primeira década do século XXI continua a expansão do mercado segmentado 

aliado à ação de grupos do ativismo LGBT protagonizados por homens gays com o 

objetivo mútuo de crescer nos negócios – que no Brasil são historicamente 

administrados por homens brancos. Nessa década, há uma limpeza da imagem dos 

LGBTs (ainda que seja o homem gay em destaque), gay virou sinônimo de feliz, 

símbolo do moderno, do diverso, da diversão e do respeito. E o mercado explorou 

isso o quanto conseguiu (FRANÇA, 2010). Essa convergência entre os 

homossexuais discretos e a boemia paulista politizada parece surgir, segundo 

Edward McRae, no final da década de 60 quando grupos de artistas, intelectuais e 

estudantes, opositores da ditadura militar, se reuniam em regiões do centro que 

vinha se esboçando uma região de festas e boates gays. Nesse momento surgiu a 

figura do “entendido”, o homossexual (homens e mulheres) que não manifestavam 

os atributos estigmatizados das bichas e sapatonas. Os entendidos não chamavam 

tanta atenção e, por isso, se inseriam nos meios politizados com mais facilidade. 

São eles os grupos de gays e lésbicas que conseguem, ao longo das décadas, uma 

maior articulação com outros setores, principalmente o mercado como a história veio 

a mostrar (Edward McRae, 2018). 

Com a virada do século, o mercado LGBT já estava fortemente alinhado a essa 

imagem higienizada, onde se consolida o padrão de consumo e estilo de vida 

protagonizado por gays jovens, brancos e musculosos de classes média e alta – 

similar ao resto mercado brasileiro. Isadora demonstra isso a partir do mercado das 

boates e explica como um novo modelo substitui as antigas casas de shows de drag 

queens e travestis marcados pelo glamour. Esse novo modelo é caracterizado pela 

presença de homens musculosos e sem camisa dançando ao som de música 

eletrônica e fazendo uso de drogas psicoativas como o ecstasy. Segundo os 

entrevistados de sua pesquisa de campo, o público consumidor dessas novas 

boates – que se modernizam cada vez mais em estruturas e equipamentos de som – 

abandona o modelo antigo querendo se distanciar do passado da homossexualidade 

e reforçar um novo lugar social ocupado pela homossexualidade: querem distância 

de travestis e drag queens, porque o caminho do mercado era aceitar os gays 

discretos, que performam masculinidade e rejeitam a associação que o senso 
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comum fazia entre gays e as bichas ou as travestis da prostituição, querem distância 

de pessoas velhas e querem distância de pessoas pobres (e pretas). Como um dos 

entrevistados comentou: “já não se queria gente errada, gente velha e travestis” 

(FRANÇA, 2010, p. 66). 

O impacto dessa imagem “positiva” alcançada pelos gays brancos pode ser 

observada no mercado imobiliário, no processo de gentrificação do centro de São 

Paulo. Esse processo e sua relação com a “presença gay” foram investigados pelo 

autor Bruno Puccinelli em 2017, onde ele aponta que a região da Augusta surge 

como novo polo da diversidade e boemia paulista, atraindo o público LGBT do 

Jardins e do Centro na primeira década do século (PUCCINELLI, 2017). Em 

entrevistas durante a sua pesquisa de campo, a abertura do shopping Frei Caneca, 

a consequente “apropriação gay” dessa rua, a abertura do Vegas Club e a presença 

de frequentadores mais jovens e de classe média são alguns dos fatores que os 

entrevistados atribuíram para a associação das ruas Frei Caneca e Augusta como 

“guetos gays” (PUCCINELLI, 2017). Esse significado atribuído à região pelos seus 

interlocutores é destacado pelo autor como um fenômeno de identificação cultural 

com o local que ignora as delimitações espaciais: assim se produz um perfil 

específico de gay associado a essa cena. Em contraponto, esse gay (jovem, branco 

e de classe média) olha para os estabelecimentos ao redor, ainda marcados por 

questões de classe social, raça e performance de gênero presentes no centro e o 

associa à região da “República” como se isso fosse “não ser gay”. Aqui, segundo o 

autor, ficam evidentes as narrativas criadas pelo mercado na década de 90 que 

buscavam desassociar a imagem gay do centro desvalorizado, “sujo” e violento 

(PUCCINELLI, 2017). 

Por mais que o entendimento da região como um “gueto gay” não se baseie em 

delimitações espaciais, ainda assim a região do Baixo Augusta vai ser marcada pela 

presença homossexual e queer e se firmar como a região boêmia paulista onde 

existem tolerância e diversidade. Esse processo, apontado tanto por Puccinelli 

(2013), como por França (2006), Facchini (2007) e Vega (2008), ocorre junto do 

surgimento de uma nova cena no mercado de lazer noturno e do fim de um modelo 

de boates que caracterizou as décadas de 70 e 80 e viu seus momentos finais com 

as casas lotadas no Jardins na década de 90. Trata-se, portanto, “de uma mudança 

em termos de estilos, opções e lideranças de mercado” (PUCCINELLI, 2017, p. 42). 
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Na própria região, as casas mais antigas não participam desse processo de 

formação do novo Baixo Augusta. O autor cita o exemplo d’A Lôca que não ganhou 

destaque como uma das atrações da região porque apesar de ser uma das casas 

mais antigas da cidade orientada para o público gay, era associada à cena do 

Centro ou às chamadas “bocas do lixo” (PUCCINELLI, 2017). 

A presença de LGBTs e do público jovem na região não impactou apenas o mercado 

dos bares e casas noturnas, ela atraiu outros mercados que já tinham sua atenção 

voltada para a região da Paulista e os arredores (a região entre Paulista e República 

onde estão as ruas Augusta e Frei Caneca). Começa-se a falar em um processo de 

“revitalização” da região que atrai diversos negócios e legitima a intervenção urbana 

de agentes públicos e privados, e essa intervenção tem como principal força o 

mercado imobiliário e a especulação (PUCCINELLI, 2017). Diversos meios de 

comunicação como jornais, revistas e criadores de conteúdo na internet se 

dedicaram a comentar esse processo de vitalização e a sua associação com a 

abertura de bares e casas noturnas na região. Uma matéria do jornal americano The 

New York Times de 2013 consolida o surgimento do “Baixo Augusta” na figura do 

empresário Facundo Guerra e, assim como outras matérias da época, apresenta a 

narrativa da transformação ocorrida de um local decadente e perigoso em um centro 

da vida noturna e boemia paulista que não seria possível sem a ação pioneira desse 

empresário (PUCCINELLI, 2017). 

Responsável pelo sucesso do Vegas Club entre 2005 e 2012, o empresário 

escolheu o galpão na Rua Augusta pelo aluguel baixo e pela proximidade com o 

Centro. Sendo uma antiga região comercial foco de fábricas de tecido, a rua Augusta 

possuía muitos galpões vazios, o que combinado com aluguel barato e localização 

fazia da região ótima para o investimento em casas noturnas. Quando o Vegas foi 

inaugurado, a cena da região ainda tinha a paisagem de 30 anos antes associada 

com a prostituição, violência e decadência, por isso a história da casa está 

fortemente ligada as transformações da região. A fachada mais discreta destoava 

dos chamativos letreiros de neon das casas de prostituição vizinhas da época e, 

com a lei da cidade limpa em 2006, os letreiros foram diminuindo e a utilização dos 

neons passou para o interior das casas (estilo de decoração utilizado no interior do 

Vegas). Outras intervenções externas como a pintura de grafites se tornaram mais 

comuns na paisagem e a circulação de pessoas aumentou, gerando a abertura de 
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empreendimentos como outras casas noturnas e bares, salões de beleza, 

supermercados, restaurantes e outros, e até a construção de edifícios residenciais 

(PUCCINELLI, 2017). 

Todo esse processo de “revitalização” da Augusta e da região é possível porque a 

presença homossexual virou sinônimo de diversidade e de lucratividade para a 

região. O autor visitou diversos estandes de empreendimentos imobiliários da região 

onde observou que muitas campanhas publicitárias eram direcionadas para casais 

homossexuais e os agentes imobiliários entrevistados comumente faziam uso de 

palavras como “modernidade”, “diversidade” e “respeito”, para atrair esses 

consumidores e para vender uma imagem positiva da região (PUCCINELLI, 2017). 

O processo de gentrificação da região da Augusta nos revela algumas questões 

acerca do lugar social da homossexualidade e da transgeneridade: o primeiro é que, 

as questões de gênero e de sexualidade se encontram, na primeira década do 

século XXI, no centro de uma disputa entre conservadorismo e progressismo e não 

mais numa hegemonia do pensamento conservador. De um lado, o preconceito 

continua presente nos setores mais conservadores e continua impedindo o avanço 

de direitos dos LGBTs no campo legislativo, onde esses setores detém muita 

influência, porém, por outro lado, o movimento LGBT foi bem-sucedido em se aliar 

com setores mais progressistas da sociedade, o que permite essa associação entre 

comunidade LGBT e os ideias de modernidade e diversidade. No mercado, a 

questão LGBT aparece como uma novidade, como motor de inovação e vai ganhar 

muito mais força na próxima década quando os setores mais progressistas da 

política alcançarem uma série de vitórias no âmbito judicial muito simbólicas para a 

vivência de pessoas LGBTs. 

 

2.6. Os anos 10s: ativismo virtual, interseccionalidade e cultura do 

cancelamento 

 

A década de 2010 marca o novo lugar social da homossexualidade e da 

transgeneridade que vinha sendo esboçado nas décadas anteriores: como marco 

político, as lutas travadas no âmbito judicial para suprir as omissões do Legislativo 
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em reconhecer os direitos LGBTs, finalmente alcançam resultados. O STF, através 

do dispositivo de controle de constitucionalidade, reconhece que a negligência do 

Legislativo para essas questões impede que as minorias sexuais e de gênero 

tenham acesso aos direitos garantidos a todos os cidadãos na Constituição de 88 

(VECCHIATTI, 2018). Em uma série de decisões ao longo da década, o STF faz o 

papel de reconhecer oficialmente a LGBTfobia institucional e garante alguns direitos 

para pessoas LGBTs: em 2011, interpreta o conceito constitucional de família 

equiparando, para efeito de direitos civis, a união estável de casais homoafetivos e 

casais formados por um homem e uma mulher; em 2015, reconhece o direito de 

casais homoafetivos de adotarem crianças, como extensão do reconhecimento do 

núcleo familiar homoafetivo; em 2018, o STF acata a Opinião Consulta n. 24/2017 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos e reconhece o direito de pessoas 

transgêneras a retificarem seu nome e gênero no registro civil independente de 

cirurgia, laudos médicos e ações judiciais; em 2019, equipara os crimes de 

LGBTfobia aos crimes de racismo, reconhecendo a LGBTfobia como agravante de 

crimes de ódio e violência – essa decisão ampara, também, uma série de ações no 

âmbito civil que denunciam episódios de discriminação em ambientes de trabalho, 

estabelecimentos comerciais, redes sociais e veículos de comunicação e locais 

públicos; em 2020 julga inconstitucional as restrições à doação de sangue impostas 

para gays, mulheres trans, travestis e homens que fazem sexo com outros homens – 

essa restrições se baseavam na ideia de que essas populações eram “grupos de 

risco” para HIV/aids, concepção já abandonada há anos pela medicina. Essa série 

de vitórias judiciais ajuda a fornecer mais segurança jurídica e institucional aos 

LGBTs e fornecem ferramentas para cobrar do Estado, das empresas e dos agentes 

civis uma postura de respeito às liberdades sexuais e de gênero no Brasil 

(VECCHIATTI, 2018). 

Outros dois fenômenos importantes para entender o que acontece com o lugar 

social ocupado pelas pessoas LGBTs nessa década são a popularização das redes 

sociais como espaços de discussão de temas variados e como espaços 

aglutinadores de comunidades e a forte polarização política que acontece no Brasil 

durante esses anos. A popularização dos smartphones, das redes sociais e dos 

conteúdos audiovisuais na internet permitiu aos grupos LGBTs se comunicarem com 

muito mais facilidade e permitiu que os debates intragrupos e entre grupos 
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alcançassem um nível de amplitude nunca visto antes, fazendo com que pessoas do 

mundo todo pudessem trocar opiniões acerca dos mais variados assuntos. E, no 

contexto de polarização política da década, as questões de liberdade sexual e de 

gênero se tornaram centro na divisão esquerda/direita, progressistas/conservadores, 

onde a comunidade acabou associada ao espectro política da esquerda por suas 

pautas mais progressistas no campo dos direitos humanos. Não só as liberdades 

sexuais e de gênero, mas o debate racial e direitos das mulheres também ganham 

destaque como pautas da esquerda progressista (COSTA, 2020). O ciberativismo 

surge como nova modalidade da luta contra a LGBTfobia, que até então buscava 

meios institucionais de atuação, e ele traz para a comunidade um entendimento 

muito maior da interseccionalidade entre as opressões sociais (BULGARELLI, 2018). 

A dinâmica racista, machista e misógina do mercado e do movimento fez acentuar 

as diferenças entre os subgrupos da comunidade LGBT, revelando que as estruturas 

da sociedade também afetam o próprio movimento, isso levanta uma reação das 

identidades que se encontram no espectro mais subalterno das relações que 

querem aumentar sua voz no movimento, aumentar sua participação no mercado e 

ampliar o debate no senso comum para além da sexualidade de homens gays, 

aumentando a visibilidade das lésbicas, do debate da cisgeneridade compulsória, do 

racismo e da gordofobia também (TREVISAN, 2018). A sociedade começou a 

prestar mais atenção às outras identidades e o mercado também reflete isso, por 

exemplo, as festas dedicadas a exaltar outros subgrupos da comunidade LGBT 

como as festas de gays afeminados e lésbicas masculinas, dos gordos, dos pretos e 

dos trans, ganham grande destaque nessa década como alternativa às baladas 

caras cheios de gays brancos musculosos.  

Com relação à segmentação dos espaços de consumo em relação aos subgrupos 

dentro da comunidade, os autores Hollands e Chatterton apontam como a 

segmentação de mercado é um dos quatro traços do que chamam de “nova 

economia da vida noturna” e ela ocorre devido aos sentidos que os frequentadores 

atribuem a si mesmo enquanto sujeitos e aos lugares de forma que se produzem 

consensos em torno dos estilos associados a sexualidade e gênero, mas também a 

classe social, idade e etnia. Isadora França afirma, com base na tese desses 

autores, que a tendência desse mercado é se atentar a públicos específicos que 

possam se interessar por novos lugares e iniciativas e que empresários e 
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profissionais desse mercado se guiam por essa tendência na busca de 

oportunidades de negócios (FRANÇA, 2010). 

Os debates nas redes sociais alcançaram níveis tão grandes que explodiu o número 

de criadores de conteúdo LGBT em plataformas como o Instagram e o Youtube. Os 

influenciadores digitais se tornam a nova estratégia de marketing das empresas, 

cujas propagandas e anúncios começam a inundar o feed das principais 

plataformas. O mercado segmentado LGBT se beneficiou muito das redes nesse 

sentido e novos empreendedores LGBTs conseguem alcançar os consumidores 

LGBTs interessados nos seus produtos e serviços através do uso dos algoritmos 

dessas plataformas. Com a recente polarização política, criou-se uma cultura de 

cancelamento que, para além das implicações políticas e de relacionamentos 

interpessoais, afetou o mercado, significando que os brasileiros ganharam mais 

noção do poder de suas decisões de consumo.  

As campanhas publicitárias envolvendo a presença de pessoas LGBTs ou que 

anunciavam diretamente para esse público consumidor foram alvos de mobilizações 

dos consumidores na internet: tanto mobilizações positivas quando LGBTs davam 

visibilidade às campanhas e avaliavam a imagem da empresa positivamente quanto 

mobilizações negativas organizadas por grupos religiosos e conservadores que 

procuravam boicotar as empresas que demonstrassem apoio às causas LGBTs6. O 

crescente número de empresas que estão publicamente assumindo uma postura  

 

6Para exemplos de empresas comprometidas com as causas do movimento LGBT no Brasil e de 

polêmicas envolvendo campanhas publicitárias, ver as matérias abaixo: 

CNN Brasil: 10 empresas que fazem diferença e a lição de casa para a inclusão de LGBTs. 

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/10-empresas-que-fazem-diferenca-e-a-licao-

de-casa-para-a-inclusao-de-lgbts/ 

O Globo: Propaganda de O Boticário com gays gera polêmica e chega ao Conar. 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-

casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html 

O Globo: Propaganda de O Boticário com casais gays vence prêmio publicitário. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/propaganda-da-boticario-com-

casais-gays-vence-premio-publicitario.html 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/10-empresas-que-fazem-diferenca-e-a-licao-de-casa-para-a-inclusao-de-lgbts/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/10-empresas-que-fazem-diferenca-e-a-licao-de-casa-para-a-inclusao-de-lgbts/
https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html
https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html
https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/propaganda-da-boticario-com-casais-gays-vence-premio-publicitario.html
https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/10/propaganda-da-boticario-com-casais-gays-vence-premio-publicitario.html
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favorável aos LGBTs indica que sociedade em geral reage positivamente às 

empresas que apoiam os direitos de gênero e sexualidade.  

Estudos do marketing digital tem destacado o perfil do consumidor do século XXI: o 

consumidor está mais bem informado, mais exigente, e, devido ao alto poder de 

decisão de compra, a concorrência aumentou. Assim, a qualidade do 

relacionamento das marcas com seus consumidores ganhou suma importância 

(TORRES, 2009). Gerar conteúdo que atraia o consumidor é fundamental para que 

o relacionamento marca-consumidor seja duradouro e traga benefício para ambas 

as partes. O conteúdo nas redes sociais é extremamente importante e diferente das 

outras formas de mídia, pois ao contrário das revistas, jornais, TV, as mídias sociais 

são um canal duplo de comunicação. Você publica o conteúdo e as pessoas podem 

interagir e até mesmo criticar. Com isso, o poder de propaganda está também com 

os consumidores e não só com a marca (BRAGA, 2012). 

 

2.7. Os consumidores LGBTs da Grande São Paulo 

 

A comunidade LGBT é muito diversa, assim como a comunidade cis-hetero, por isso, 

o caminho para entender o perfil de consumo e mercado LGBT perpassa tanto pelas 

vivências comuns às pessoas LGBTs quanto pela diversidade dentro da comunidade 

(REINAUDO; BACELLAR, 2008). O que une as pessoas LGBTs na cidade de São 

Paulo, no Brasil e ao redor do mundo é o fato de nascerem em uma sociedade onde 

homossexualidade, bissexualidade e transgeneridade não são socialmente aceitas 

e, até condenáveis. Já vimos pela revisão histórica que o processo de formação da 

identidade LGBT está intimamente ligado ao consumo, essa relação se dá de forma 

simbiótica: ao mesmo tempo que a identidade LGBT se constrói em 

estabelecimentos que ofereciam um espaço seguro para socialização, ela dinamiza 

diferentes mercados porque a identidade se expressa através do consumo 

(PEREIRA; AYROSA; OJIMA, 2006; FRANÇA, 2010). Identidade, aqui, é entendida 

como um fenômeno social, uma expressão do “eu” do indivíduo em relação com 

determinado contexto social (PEREIRA; AYROSA; OJIMA ,2006). Neste sentido, não 

basta ser homossexual, bissexual ou transgênero, mas sim dialogar com a 
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identidade social LGBT, que geralmente só acontece após a “saída do armário” e 

conhecendo outros LGBTs. 

Como mencionado anteriormente, a experiência da exclusão é comum a todos os 

LGBTs do mundo, independente de país, cultura, religião, etnia e classe social e, 

mesmo que esses marcadores façam da comunidade LGBT tão diversa quanto a 

comunidade cis-hetera, essa experiência gera um grupo de consumidores com 

características em comum que são bem marcantes. A discriminação e rejeição 

familiar forçam os LGBTs a criarem redes de apoio e laços entre si que chegam a 

ser substitutos dos laços familiares, o que significa que a opinião de outros LGBTs 

tem bastante peso na hora de consumir uma marca ou produto. São consumidores 

exigentes em termos de tratamento respeitoso, sendo muito sensíveis a qualquer 

sinal de preconceito. Além disso, também são exigentes com relação a diversidade e 

inovação: são consumidores que, discriminados por serem diferentes, encontram no 

consumo (que tem papel central na sociedade moderna capitalista) o meio para 

afirmarem positivamente suas diferenças e se afastarem da estética cis-

heteronormativa e do estilo de vida “careta”, “cafona” e “rígido” que associam ao 

mundo hetero. São, então, consumidores arrojados, aventureiros e sempre na 

espreita pelo que há de novidade (PEREIRA; AYROSA; OJIMA ,2006; FRANÇA, 

2010). 

Todas essas características mencionadas acima são diferenças em relação aos 

consumidores heterossexuais e são mais marcantes quanto mais os indivíduos 

possuem uma postura de orgulho em relação à sua sexualidade ou identidade de 

gênero e à imagem social delas. A criação familiar, a cultura das pessoas próximas 

e as experiências individuais podem formar pessoas LGBTs que aceitam sua 

sexualidade e sua identidade de gênero, porém se identificam com o estilo de vida 

heterossexual e adaptam vários padrões de comportamento heteros para sua 

realidade (REINAUDO; BACELLAR, 2008). 

Além das características que os distinguem dos heterossexuais, entender o público 

consumidor LGBT também não é possível sem entender a diversidade dentro desse 

público. As semelhanças e diferenças entre os indivíduos que não se encaixam na 

cis-heteronormatividade, formam subgrupos dentro da comunidade LGBT, cada um 

com suas particularidades por serem atravessados por diferenças de gênero, etnia, 

aparência física, classe social, interesses culturais e até políticos. De maneira geral, 
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homens gays e bissexuais são diferentes das mulheres lésbicas e bissexuais 

refletindo como homens são diferentes de mulheres (REINAUDO; BACELLAR, 

2008). Os homens são biologicamente e socialmente mais interessados por sexo, 

por isso são muito estimulados pela aparência e pela busca por encontros sexuais. 

Assim, gastam para se vestir bem, frequentam academias, investem em cosméticos 

e intervenções estéticas e saem com frequência para se divertir e encontrar 

parceiros em bares, festas, casas noturnas e locais próprios para pegação, além de 

também consumirem mais produtos eróticos como revistas, filmes, acessórios 

sexuais, brinquedos sexuais etc. Ao mesmo tempo que estão mais livres para 

expressar comportamentos ditos femininos, ainda mantém um espírito masculino 

assertivo e acessam a influência que os homens têm no mundo: costumam ser 

aventureiros e tomar riscos, buscam a independência financeira e, quando se 

dedicam a uma atividade (mesmo que seja “coisa de mulher”) costumam ganhar 

muita visibilidade. Não à toa são muito mais antenados com a moda, design, novas 

tendências da cultura e arte do que os heterossexuais e a cultura gay exerce muita 

influência nessas áreas (REINAUDO; BACELLAR, 2008). Na política, no mercado e 

até na imagem do movimento LGBT, os gays possuem mais visibilidade entre todas 

as identidades não cis heterossexuais. 

As mulheres lésbicas e bissexuais também reforçam alguns aspectos da natureza 

feminina ao mesmo tempo que exibem mais comportamentos ditos como 

masculinos. As mulheres tendem a valorizar o romance, relacionamentos amorosos 

e os cuidados para com outra pessoa, em detrimento das relações sexuais casuais. 

Esse comportamento é fruto da herança social e biológica da imposição dos papéis 

de gênero na história, como acontece com os homens. Não há locais de caça 

feminina e a cultura de encontros é mais tímida e familiar que a dos gays, pois se 

guiam menos pela aparência. Conforto, aconchego e segurança costumam ser mais 

valorizados que o glamour. Isso reflete, segundo Reinaudo e Bacellar, num 

comportamento menos aventureiro, com menos vida noturna e agitações urbanas e 

os autores a definem como o subgrupo das consumidoras mais fiéis do segmento 

LGBT. Total oposto à visibilidade dos gays, as lésbicas são invisibilizadas até dentro 

da comunidade de LGBT, não se destacam nos mercados mais masculinos da 

mesma forma que o gays se destacam nos mercados mais femininos e são menos 
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frequentes as iniciativas de mercado focado no atendimento delas (REINAUDO; 

BACELLAR, 2008). 

A cultura de consumo das pessoas trans é a que encontra mais limitações, hoje, 

dentro do mercado segmentado LGBT. A marginalização das pessoas trans e 

travestis está em patamares muito diferente de homossexuais e bissexuais, de 

forma que a realidade delas é pautada por uma verdadeira exclusão social e muita 

violência. O abandono familiar, as barreiras à permanência nas escolas, a exclusão 

do mercado de trabalho e de ambientes formais os atinge de maneira muito mais 

intensa e estatisticamente gritante e empurra muitas pessoas trans para uma 

realidade de desemprego, subemprego, violência e criminalidade (VERGUEIRO, 

2015). Em um levantamento do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea com 

pessoas trans de São Paulo, 57% dos entrevistados não possuíam formação técnica 

para ingressar no mercado formal de trabalho, mais de 40% das travestis e mulheres 

trans se declararam profissionais do sexo, de toda a população entrevistada 

(homens, mulheres e não-binários) apenas 27% têm emprego formal e apenas 5% 

são empregadores, profissionais liberais ou funcionários públicos. Os homens trans 

são o grupo que mais possuem emprego formal com 49% dos ocupados7. Quando 

não se tem emprego e dinheiro, quando direitos básicos como moradia, alimentação 

e saúde são preocupações diárias e quando a maioria dos espaços são resistentes 

à presença de pessoas trans, existem barreiras demais para a formação de uma 

cultura de consumo diversificada.  

Os consumidores LGBTs também se diferenciam a níveis mais específicos (ou 

pontuais) criando subculturas também chamadas de tribos. As tribos nascem do 

mesmo processo de socialização das quais resultam as identidades sexuais e de 

gênero: pessoas LGBTs que se assemelham em características físicas, hábitos, 

interesses, realidades e/ou vivências socializam em espaços públicos, 

estabelecimentos comerciais e na internet onde são formadas as sub-identidades 

LGBTs. Essas sub-identidades são reconhecidas por todos por essas características 

comuns aos indivíduos e elas compõem a imagem da comunidade LGBT dentro da  

 

7Relatório disponível no site da prefeitura de São Paulo. Acessar em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/LGBT/AnexoB_Relatorio

_Final_Mapeamento_Pessoas_Trans_Fase1.pdf 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/LGBT/AnexoB_Relatorio_Final_Mapeamento_Pessoas_Trans_Fase1.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/LGBT/AnexoB_Relatorio_Final_Mapeamento_Pessoas_Trans_Fase1.pdf
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sociedade. O processo de objetificação dos lugares e produtos consumidos por 

essas pessoas, como descrito por Miller (1987), os torna parte da identidade dessas 

tribos criando os nichos que compõem o mercado segmentado LGBT (REINAUDO; 

BACELLAR, 2008).  

Algumas das tribos mais conhecidas são: os baladeiros e modernos, LGBTQIA+ 

jovens, frequentadores assíduos de baladas e casas noturnas nas metrópoles, se 

preocupam em manter uma imagem descolada, visual moderno e atitude cool, 

consomem álcool, cigarros e drogas ilícitas e  acompanham muitas referências da 

cena gay internacional; as barbies são gays baladeiros que cultivam o corpo e 

gostam de exibir seus corpos musculosos e depilados, frequentam pool parties, 

consomem música eletrônica e também consomem álcool, cigarros e drogas ilícitas, 

são consumistas, gostam de roupas de marca, são a primeira sub-identidade a 

conquistar uma imagem positiva na sociedade e no mercado e, por isso, se tornou a 

representação dos gays a partir da década de 90; os ursos são opostos às barbies, 

não se preocupam em seguir os padrões estéticos, geralmente gordinhos e peludos, 

não se preocupam com roupas de grife e criaram um nicho de bares, casas noturnas 

e baladas completamente diferentes do estilo das barbies; os kinkies  (fetichistas) 

são LGBTQIA+ envolvidos com a cultura leather, BDSM e de outras práticas sexuais 

menos convencionais (fetiches), usam um estilo de roupa geralmente feita de couro, 

influenciados por uniformes, principalmente militares e esportivos, frequentam bares, 

casas noturnas e baladas próprios para práticas sexuais, organizam feiras e eventos 

no mundo todo e costumam possuir brinquedos eróticos, acessórios e uma gama de 

equipamentos sexuais (REINAUDO; BACELLAR, 2008; TREVISAN, 2018). 

Há, também, as tribos que se unem em torno de pautas políticas e sociais como os 

ativistas que são LGBTQIA+ em geral engajados nas movimentações sociais e na 

luta contra a discriminação e a cis-heteronormatividade, os gays anarco-punks, as 

lésbicas veganas e outros (REINAUDO; BACELLAR, 2008). Uma tribo que cresceu 

recentemente na última década em São Paulo são os LGBTQIA+ pretos que se 

inspiram na cultura ballroom norte-americana e a misturam com elementos da 

cultura africana e das comunidades periféricas brasileiras, essa tribo tem uma 

presença forte das travestis e mulheres trans e simboliza a resistência preta e 

travestigênera que ganhou destaque com os debates interseccionais dos últimos 

anos (TREVISAN, 2018). 
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Do processo histórico deste mercado segmentado, podemos inferir algumas 

características do consumidor LGBT da Grande São Paulo: historicamente, esse 

consumidor possui maior afinidade com algumas regiões da capital, em especial o 

Centro, onde há uma diversidade sociocultural maior e encontra nessas regiões, os 

estabelecimentos onde pode conhecer pessoas e consumir a cultura LGBT. Isso 

também é verdade para os moradores das cidades vizinhas à capital, os quais, 

desde a década de 70, se deslocam dos cantos mais afastados da região 

metropolitana para frequentar os bares e baladas do centro (FRANÇA, 2010; 

PUCCINELLI, 2017). 

Outro ponto importante é que os primórdios do mercado segmentado LGBT na 

cidade estão ligados aos setores culturais e setores menos marcados pela 

hegemonia de homens heteros, onde a presença LGBT conquistou maior destaque 

com o tempo. O teatro, dança e música, por exemplo são espaços onde muitos 

LGBTs conhecidos ganharam visibilidade e conquistaram fãs, mesmo quando 

LGBTs ainda viviam amplamente escondidos “no armário” porque podiam ser 

rejeitados pela sociedade. O próprio teatro foi centro de muita resistência política no 

início do movimento LGBT (TREVISAN, 2018). Com relação à presença de homens 

heteros, setores como a moda e cosméticos despontam em relação à presença 

LGBT quando em comparação com o mercado financeiro, ou automobilístico onde 

as próprias mulheres eram historicamente excluídas. E, mesmo hoje em dia, quando 

a presença do consumidor LGBT parece ter transpassado essas barreiras setoriais, 

ainda é incomum em setores como o automobilístico, dos games e esportivo, 

campanhas direcionadas a LGBTs ou com qualquer menção ou apelo a esse 

público. Enquanto isso, empresas que oferecem produtos ou serviços que suprem 

necessidades muito básicas a todas as pessoas como empresas de turismo e de 

alimentação, já têm focado suas estratégias na atração do público LGBT, como uma 

forma de se destacar como uma empresa diversa e socialmente responsável e 

melhorar sua imagem dentro no mercado. 
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3. Metodologia de pesquisa 

 

Este trabalho foi realizado com duas metodologias de pesquisa diferentes: uma 

pesquisa bibliográfica e uma pesquisa empírica, pretende-se, assim, combinar 

elementos de análise qualitativos e quantitativos. A primeira parte da pesquisa foi a 

revisão bibliográfica apresentada anteriormente que reuniu estudos das áreas da 

economia, administração de empresas, história, ciências sociais e direito que tratam 

dos assuntos pertinentes ao objeto de pesquisa: sujeitos e consumo LGBT na 

cidade de São Paulo. Foram selecionados textos de diversas áreas do 

conhecimento pela falta de material nas ciências econômicas que abordem o 

consumo LGBT e, mesmo nas outras áreas, são raros os materiais que abordavam 

as questões propostas de forma completa. Assim, a maior parte da leitura 

bibliográfica foi baseada em cinco fontes principais (entre livros e teses de 

doutorado) que se propunham a discutir mercado, identidade LGBT e consumo 

sintetizadas as diferentes abordagens para construir uma linha histórica da formação 

do mercado dadas as particularidades das identidades LGBTs. As outras fontes 

selecionadas consistem em textos de tamanho menor, também de múltiplas áreas 

das ciências sociais, não relacionados diretamente à temática LGBT, mas que 

complementam a discussão ao elucidar conceitos utilizados na linha argumentativa 

deste texto. 

A segunda parte da pesquisa que será exposta nas próximas sessões, consistiu na 

aplicação de um questionário on-line com o objetivo de capturar as percepções de 

pessoas que moram na Grande São Paulo sobre o mercado LGBT segmentado, 

sobre discriminação em lojas e estabelecimentos e mapear suas decisões de 

consumo para analisar as influências da construção histórica da identidade e 

mercado LGBT nos hábitos de consumo de jovens LGBTs da região. A análise dos 

resultados será feita pela comparação entre as respostas do grupo alvo (jovens 

LGBTs com idade entre 18 e 24 anos) com outros grupos e, por isso, o questionário 

não foi limitado ao grupo que será o foco da análise. Como muitos marcadores 

sociais se entrelaçam no processo histórico, ter à disposição dados de todos os 

marcadores pode revelar como cada um deles (em especial idade, sexualidade e 

gênero) pode explicar os hábitos de consumo e sua relação com a mudança 

histórica do lugar social da homobissexualidade e da transgeneridade. Vale destacar 
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que, por conta das limitações e vieses da amostra, a pesquisa não pretende 

estender conclusões sobre perfil da população LGBT em todo o país, mas subsidiar 

com dados algumas leituras e impressões em torno do consumo atrelado à 

identidade nesse segmento. 

 

3.1. O questionário sobre hábitos de consumo 

 

O questionário sobre hábitos de consumo foi construído de forma que permita a 

verificação das hipóteses que resultaram do processo histórico descrito no 

levantamento bibliográfico. Ele é dividido em duas páginas: a primeira página com 

questões que têm o objetivo de capturar os dados de identificação por marcadores 

sociais dos entrevistados (idade, gênero, sexualidade, raça, renda e região) para 

que as análises possam mapear o impacto desses marcadores nos hábitos de 

consumo conforme as questões destacadas no levantamento bibliográfico e, na 

segunda página, estão as perguntas que objetivamente se referem aos hábitos de 

consumo do entrevistado. 

As perguntas da segunda página buscam levantar a região em que o consumidor 

mais frequenta ambientes de lazer, para verificar se os LGBTs se deslocam para a 

região do centro onde há uma aglomeração de estabelecimentos historicamente 

frequentados por pessoas não cis-heteros. Para isso também serão comparadas 

com as regiões de moradia e de trabalho dos entrevistados já que morar e trabalhar 

numa região também podem ser um fator para explicar a busca por lazer nesta 

mesma região. Além da regionalidade também buscou-se capturar das respostas o 

quanto os LGBTs sentem a discriminação em espaços de consumo e o quanto a 

imagem da marca afeta suas decisões de compras para além do preço e qualidade 

do produto ou serviço. Nesse ponto, pretendeu-se verificar se essa preocupação é 

mais marcante nos LGBTs ou se as pessoas cisgêneras e heterossexuais também 

consideram a postura da marca, já que a sociedade como um todo têm debatido 

essas questões com mais frequência. 

Por último, duas questões pretendem capturar a forma como os entrevistados 

gastam seu dinheiro com base numa classificação subjetiva. Solicitou-se que os 
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entrevistados escolhessem 5 tipos de despesas que são mais frequentes em seu 

orçamento e com a intenção de verificar se alguns setores ou produto são de fato 

mais consumidos por LGBTs do que outros. Aqui serão verificadas tanto as 

hipóteses levantadas pela discussão bibliográfica (se setores de maior presença de 

consumidores homens heteros como esportes ou automobilístico, terão uma menor 

presença de consumidores LGBTs, por exemplo) quanto hipóteses que circulam na 

sociedade como senso comum ainda não provados (por exemplo, que LGBTs viajam 

mais do que héteros). 

 

4. Resultados obtidos 

 

Os resultados serão apresentados em 3 partes: na primeira serão apresentadas as 

informações principais da população amostral que incluem os marcadores sociais 

que são foco do estudo e aspectos sociais e demográficos que auxiliarão na análise. 

Na segunda parte falaremos dos hábitos de consumo da população amostral e como 

os resultados dialogam com o que já foi exposto sobre sexualidade, identidade de 

gênero, discriminação e o processo histórico de segmentação do mercado.  

 

4.1. Informações da amostra 

 

O questionário on-line disponibilizado pela plataforma Google Forms recebeu 152 

respostas, todas de residentes da RMSP. Com base na distribuição geográfica, 

cerca de metade dos respondentes são moradores da região oeste (47%) o que é 

esperado já que o canal de divulgação foram as minhas redes sociais – pelo canal 

utilizado, minha percepção é de que as pessoas que escolheram responder esse 

questionário o fizeram por dois motivos principais: pessoas que não me conhecem, 

mas têm interesse pelo tema que é novo e relevante, principalmente para pessoas 

LGBTs ou pessoas que por me terem em seu círculo de conhecidos, atenderam meu 

convite para ajudar com o estudo (também é possível que muitos casos sejam uma 

união dos dois motivos). As outras macrorregiões se encontram mais ou menos bem 
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distribuídas: a segunda é a região sul (15%) seguida por centro, norte e leste com as 

mesmas porcentagens (10,5%).  

 

Gráfico 1 - Dados amostrais: Região dos moradores 

 
Fonte: GoogleForms 

 

Essa concentração na região oeste, assim como as outras características 

decorrentes do canal de divulgação da pesquisa em nada prejudicam a análise e o 

objetivo deste estudo, pois pelo canal a amostra reuniu pessoas dos meus diferentes 

ciclos (família, igreja, escola, faculdade) que envolvem pessoas com realidades, 

idades, classes e perspectivas diferentes, além dos desconhecidos que se 

interessam pelo tema. O interesse pelo tema ou em contribuir com o meu trabalho 

serem os principais motivadores dos participantes é um bom indicador que o 

questionário recebeu respostas voluntárias e sinceras, ainda mais em se tratando de 

questões cotidianas de consumo. 

Em complemento a essa questão, o questionário também levantou a região de 

trabalho e o que podemos verificar é um deslocamento geral dos moradores de 

todas as regiões e cidades vizinhas para trabalhar no centro da capital. 15% da 

amostra é composta por participantes em situação de desemprego e 6% trabalham 

fora da RMSP.  
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Gráfico 2 - Dados amostrais: Região dos trabalhadores 

 Fonte: GoogleForms 

 

O centro é a região que atrai mais trabalhadores, enquanto tem 16 pessoas da 

amostra morando no centro, o número de pessoas que trabalha no centro é o dobro 

disso. A região sul é a única, além do centro, em que o número de trabalhadores é 

maior do que os moradores e a região oeste, que é a que concentra a maior parte 

dos moradores da amostra, tem uma queda percentual menor que as outras quando 

se compara com o número de trabalhadores. Após o centro, as regiões que parecem 

atrair os trabalhadores são a zona sul e zona oeste, o que faz sentido pois englobam 

regiões de negócios como Moema, Brooklin, Pinheiros e Alphaville. 

Quanto à identidade de gênero, a maioria da população é cisgênera: 60% de 

homens cis e 34% de mulheres cis, apenas 7 das 152 pessoas que responderam se 

identificavam transgêneros, uma amostra abaixo do ideal para tirar conclusões sobre 

esse marcador. Quanto à sexualidade, 40% das pessoas são heterossexuais e 41% 

são homossexuais. Os bissexuais compõem quase todo o resto com 18% e 

sobrando 1% composto por 1 pansexual e 1 assexual.  
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Gráfico 3 - Dados amostrais: Identidade de gênero 

 
Fonte: GoogleForms 

 

Gráfico 4 - Dados amostrais: Identidades sexuais 

 
Fonte: GoogleForms 

 

A sub-representação das identidades transgêneras e das sexualidades diferentes de 

“homo”, “hetero” e “bi” não é uma surpresa, pois essas identidades são mais 

carregadas de estigmas ou são entendimentos novos acerca da sexualidade que 

ainda não são tão claros para a grande maioria, fazendo delas serem sub-

representadas em toda a sociedade. Essas respostas serão consideradas nas 

análises considerando a “comunidade LGBT”, incluindo todos aqueles que sofrem 

alguma forma de repressão sexual e de gênero da cis-heteronormatividade, porém 

não será possível inferir muitas coisas sobre essas populações individualmente, há 

muitas particularidades dessas identidades sub-representadas que merecem 
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atenção de estudos da economia comportamental que revelem mais sobre esses 

subgrupos de consumidores LGBTs. 

Quanto à idade, o outro fator de relevância para o recorte escolhido, 50% das 

respostas são de pessoas entre 25 e 40 anos, seguidos pelo grupo mais jovem de 

até 25 anos (37,5%). Os jovens com até 25 anos estão no foco principal da análise 

por serem os melhores representantes das tendências atuais (e futuras) do consumo 

LGBT, enquanto os outros grupos de idade mais avançada nos ajudarão a verificar 

os impactos de cada fase do processo histórico da identidade LGBT e como isso 

afeta os hábitos das diferentes faixas etárias.  

 

Gráfico 5 - Dados amostrais: Faixa etária 

 
Fonte: GoogleForms 

 

As outras características da população terão menos destaque nas análises, mas 

foram incorporadas no questionário como informações adicionais para entender a 

população. Cerca de 14,5% da população amostral é casada e esse percentual é 

ligeiramente maior para os cis-heteros: 17% contra 12% dos LGBTs. 9% das 

pessoas que responderam possuem filhos e, nesse caso, há uma diferença maior 

entre LGBTs e cis-heteros: quase 14% das pessoas cis-heteros que responderam 

possuem filhos, enquanto menos de 1% dos LGBTs que responderam possuem 

filhos. A etnia e a renda dos participantes também foram levantadas no questionário, 

porém não serão abordadas na análise. A etnia é um marcador muito relevante para 

a diversidade cultural, porém o levantamento histórico percorreu uma linha de 

raciocínio que não se aprofundou nas diferenças étnicas dentro do processo das 
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identidades. Nesse momento não discutiremos essas questões raciais neste 

trabalho, porém elas merecem atenção de estudos mais específicos. A renda, por 

outro lado, não será abordada por uma dificuldade de trabalhar os dados decorrente 

da própria construção do questionário e fica como aprendizado para próximos 

levantamentos. A renda dos participantes foi levantada por duas questões onde são 

informados a renda familiar e o número de pessoas que vivem dessa renda, porém o 

melhor para uma análise subjetiva como essa seria levantar essa informação em 

forma de pertencimento às classes sociais A, B C e D. A questão de classes e seu 

papel na segmentação do mercado LGBT foi abordada no levantamento histórico, 

porém não será perceptível nas análises dessa sessão. 

 

4.2. Sexualidade e gênero nos hábitos de consumo 

 

Nessa sessão, apresentarei os resultados do levantamento dos hábitos de consumo 

através das perguntas da página dois do questionário, e explorarei um pouco como 

a sexualidade e a identidade de gênero nos ajuda a entender os hábitos de consumo 

dos participantes junto outras variáveis como idade, região e experiências de 

discriminação, sob a luz do que foi discutido no levantamento bibliográfico. 

 

4.2.1. Uma análise do consumo LGBT vs. consumo cis-hetero 

 

Nessa parte trarei os resultados da pergunta sobre as categorias de consumo. 

Nessa pergunta, pedi aos participantes que selecionassem 5 dentre 15 categorias 

de despesas excluídas as despesas básicas como moradia, conta de luz, água etc. 

O objetivo aqui é capturar as prioridades dentre despesas que não têm caráter de 

necessidade. 

Apesar de estar trabalhando com uma análise quantitativa, o levantamento feito pela 

pergunta é carregado de subjetividade, pois reflete uma percepção individual 

“superficial” sobre os gastos mais recorrentes. A escolha do adjetivo superficial não 

tem a intenção de tirar o crédito da informação coletada ou da seriedade do 
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levantamento, pelo contrário, o objetivo da pergunta é de justamente capturar as 

“prioridades” nos gastos de cada um dos respondentes. Ao ser questionado para 

uma resposta rápida sobre os gastos mais frequentes, o cálculo dos participantes 

não foi puramente numérico, pois nenhum teria condições de saber o valor exato 

gasto com cada uma das categorias e a recorrência dessas despesas, o cálculo 

mental levará em consideração uma comparação numérica superficial entre as 

categorias completada por um componente subjetivo que é a valorização da 

despesa dentro da realidade do indivíduo, levando em conta o processo de 

objetificação descrito por Miller, pelo qual o consumo de determinados objetos e 

lugares se integra à identidade. Ao responderem à pergunta do questionário os 

participantes preenchem a falta de exatidão dos valores gastos considerando a 

frequência com que se planejam para gastar com determinada categoria, o quanto 

esse consumo faz parte de sua rotina, do quanto se associa a sua imagem, o quanto 

o consumo desse objeto ou lugar gera de satisfação pessoal e outras medições 

subjetivas ligadas à percepção de seu próprio eu. 

Para o objetivo dessa monografia e considerando a falta de estudos e informações 

sobre o tema, esse levantamento subjetivo e análise qualitativa das respostas será 

suficiente para capturar algumas tendências de comportamentos no consumo dos 

participantes da pesquisa, observando o que os marcadores sociais de identidade 

de gênero, sexualidade e idade podem nos apontar de diferenças e semelhanças e 

o quanto elas dialogam com processo histórico. Com isso, quero afirmar que o 

resultado do estudo não será uma quantificação exata do quanto os LGBTs gastam, 

mas sim uma discussão mais qualitativa das prioridades atribuídas pelos 

participantes da pesquisa às diferentes categorias de despesas listadas no 

questionário. Essa discussão qualitativa usará os números como referência e, para 

dar sentido aos valores, eles serão sempre observados em comparação com a 

média amostral ou entre os diferentes marcadores. 

 

4.2.2. As categorias de consumo 

 

Começando com uma análise geral das categorias, as 3 categorias mais 

consumidas por toda a amostra são delivery de refeições e alimentação fora de casa 
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(presente em 80% das respostas), roupas e acessórios (59% das respostas) e bares 

e festas (com 43% das respostas). Enquanto as outras categorias possuem 

percentuais mais próximos e suas posições variam muito quando separamos por 

marcadores, as refeições e as roupas e acessórios se mantém bem constante no top 

2 das diversas categorias, saindo dessas posições em poucos casos. Esse resultado 

faz sentido, pois ambas são necessidades básicas humanas, além de serem fonte 

de satisfação geral na nossa sociedade de consumo.  

Os gráficos a seguir mostram o top 10 das categorias consumidas por toda a 

amostra e uma comparação do top 5 mais consumidas entre os LGBTs e os cis-

heteros:   

 

Gráfico 6 - As 10 categorias de despesas mais consumidas 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 



 
59 

 

Gráfico 7 - As 5 categorias mais consumidas por LGBTs e cis-heterosssexuais 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
 

Além do que já foi comentado sobre as refeições e as roupas e acessórios, chama a 

atenção os bares e festas e consumo de drogas no top 5 de consumo LGBT. Por 

conta dos percentuais próximos entre a maioria das despesas, é difícil capturar as 

nuances apenas comparando a ordem das despesas nos diferentes recortes. Por 

isso, a partir daqui discutiremos sobre as categorias uma a uma, ou em grupos 

quando fizer sentido, analisando como elas se comportam dentro dos recortes das 

identidades sexuais e de gênero. Os recortes que serão analisados aqui levam em 

consideração a identidade de gênero e a sexualidade, ou seja, vamos olhar as 

categorias nos homens gays, “heteros” e bissexuais, mulheres lésbicas, “heteras” e 

bissexuais e verificar se/como elas variam dados os recortes. 

Para começar, os deliveries de refeições e o consumo dentro de restaurantes 

são a categoria mais consumida em todos os recortes, se mantendo num patamar 

entre 70% e 80% das respostas quando isolamos os recortes. Os heterossexuais, 

homens e mulheres, tendem priorizar um pouco mais esses gastos do que homens e 

mulheres homo e bissexuais.  

 

Gráfico 8 - Delivery de refeições e restaurantes por sexualidade e gênero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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É uma pequena diferença que talvez possa refletir a presença de filhos: uma família 

maior requer maiores gastos com alimentação e, como 16% dos heteros da amostra 

possuem filhos e nos LGBs, esse número é menos de 1%, a existência de filhos 

parece aumentar a demanda por esses gastos. As mulheres cis-heterossexuais que 

possuem mais filhos que os homens na amostra, também são o grupo que mais 

colocou essa categoria no seu top 5. Para as pessoas que não são pais, se 

alimentar continua sendo, além de uma necessidade básica, uma fonte de satisfação 

para a maioria das pessoas e parte importante do conjunto de tradições e culturas 

da sociedade, por isso, não é estranho que este seja a despesa mais importante 

para a grande maioria. 

A segunda categoria mais selecionada, na média geral, são as roupas e 

acessórios como já mencionado. É interessante compararmos essa categoria com 

os produtos de beleza e estética que, enquanto as duas categorias representam 

despesas ligadas à imagem e aparência, as roupas e acessórios são itens cuja 

importância é muito maior do que apenas a aparência na sociedade moderna. As 

roupas e acessórios, como a alimentação, são necessidades básicas porque todos 

precisam de roupas para se aquecer, se proteger ou cobrir sua nudez, e ao mesmo 

tempo são gastos que também figuram como fonte de satisfação, lazer e cultura. Já 

os produtos de beleza e estética não são necessários para a subsistência ou 

coexistência em sociedade, então podem servir como um bom indicador para a 

preocupação com imagem e aparência. 

  

Gráfico 9 - Roupas e produtos de beleza por sexualidade gênero 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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O gráfico acima compara o % de pessoas que colocaram as duas categorias em seu 

ranking de maiores gastos. As duas curvas tendem a andar em paralelo com as 

roupas tendo uma demanda maior e com uma variabilidade menor do que os 

produtos para cuidados com beleza e estética. Pelo comportamento das duas 

despesas, gênero e sexualidade parecem influenciar na preocupação com a 

aparência. A preocupação com a aparência e a beleza foi historicamente associada 

à feminilidade, como uma herança da cultura patriarcal, e é até hoje um 

comportamento incentivado e cobrado das mulheres. O impacto dessa herança 

patriarcal pode ser observado nos hábitos de consumo: os heterossexuais tendem a 

questionar menos as convenções de gênero estabelecidas e refletem essa 

dualidade do binarismo de gênero, enquanto as mulheres heteros são os grupos que 

mais afirmam gastar com as duas categorias, os homens heteros compram menos 

roupa (compram mais por necessidade) e gastam muito pouco com produtos para 

cuidados estéticos como maquiagens, cremes, procedimentos estéticos etc. 

Com relação à transgeneridade, apesar da pequena amostra (7 pessoas trans na 

pesquisa), os dados parecem revelar dois aspectos muito marcantes da realidade de 

pessoas trans. As pessoas trans estão presentes nos outros grupos separados por 

homens/mulheres e sexualidade, porém é interessante olhar como as pessoas 

transgêneros no tocante ao consumo de roupa pelo papel das roupas como signos 

delimitadores de gênero. O uso de roupas associadas culturalmente à sua 

identidade de gênero pode ser alívio de desconforto e pode até reduzir os abusos 

diários que a transfobia da sociedade coloca no cotidiano de pessoas trans. A busca 

pela “passabilidade” – como se diz de um homem ou uma mulher trans que é lido(a) 

socialmente como homem ou mulher cis, respectivamente – carrega as roupas de 

um nível a mais de importância para as pessoas transgêneros. Estudos com 

amostras mais robustas devem ser conduzidos com a população trans para verificar 

essa hipótese com mais solidez. 

Quanto à sexualidade, as pessoas que possuem orientações sexuais desviantes da 

cis-heteronormatividade tendem a se importar menos com as convenções de gênero 

e apresentam comportamentos mais distantes do que é observado nos heteros. Os 

homens gays que responderam à pesquisa até gastam ligeiramente menos do que 

os heteros com roupas, porém quase metade deles prioriza os gastos com produtos 

para cuidados de beleza. O fato de o % das duas categorias serem tão próximos nos 
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homens gays, pode indicar que o consumo das roupas é motivado mais pela 

preocupação com a imagem e aparência do que com as necessidades de se cobrir 

ou se esquentar. Não obstante, existe uma presença gay muito marcante no 

mercado da moda e da beleza. Os homens bissexuais se situam entre os dois 

extremos: parecem se preocupar com a beleza mais do que os heteros, porém as 

roupas e cuidados estéticos não são tão priorizados quanto para os homens gays. 

Inversamente ao que ocorre com os homens, o grupo que menos prioriza as roupas 

e cuidados estéticos são as mulheres lésbicas que tendem a rejeitar os signos 

impostos à feminilidade e as mulheres bis se encontram num meio termo entre as 

heterossexuais e as homossexuais. 

Os bares e festas são outra despesa muito consumida pela população geral, é a 

terceira despesa no ranking da média amostral, e será analisada, aqui junto com o 

consumo de álcool, cigarro e outras drogas porque o consumo de bares e festas 

está muito relacionado ao consumo de álcool, cigarro e outras drogas. Os dois 

podem ocorrer independente um do outro, porém sua relação ocorre de maneira 

simbiótica: os bares e festas oferecem o espaço físico fechado e seguro e os 

estímulos para o consumo de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas e esse 

consumo, por sua vez, motiva a pessoas a frequentar bares e festas e a 

consumirem, também comida, água e qualquer outra coisa comercializada nesses 

espaços. O ponto central que une os dois e explica, pelo menos em parte, a 

importância dessas despesas no consumo das pessoas é a socialização 

possibilitada pelo espaço e potencializada e/ou simplesmente afetada pelo consumo 

de drogas. 

A importância da socialização para as pessoas LGBTs foi explorada na discussão 

bibliográfica. Quando a repressão da sociedade é muito forte e diferentes 

identidades sexuais e de gênero precisam ser escondidas, a falta de socialização 

leva ao surgimento de espaços clandestinos onde as pessoas que compartilham os 

desejos sexuais, românticos ou expressões de gêneros possam trocar experiências 

e isso permite a criação de um senso de comunidade(s), onde gostos e hábitos de 

consumo fazem parte da cultura dessa(s) comunidade(s) – é comum que pessoas 

LGBTs descrevam os primeiros encontros com pessoas semelhantes como a 

sensação de não estar mais “sozinho no mundo”. Com efeito, os bares e festas são 

os primeiros lugares a se especializar no atendimento às necessidades de pessoas 
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LGBTs e, até hoje, são as iniciativas de mercado mais comentadas quando se fala 

em Pink Money e mercado segmentado LGBT. 

 

Gráfico 10 - Bares, festas, álcool e outras drogas por sexualidade e gênero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Conforme o gráfico acima, os homens gays e bissexuais são os que mais 

frequentam bares e festas e as mulheres lésbicas são as que mais consomem álcool 

e outras drogas. Os homens heteros e as mulheres heterossexuais e bissexuais tem 

níveis de consumo das duas categorias que caminham juntos em torno dos 30%. O 

consumo de álcool e drogas parece ter alguma relação com o gênero e sexualidade: 

os homens tendem a consumir mais que as mulheres e a frequência aumenta nos 

dois gêneros quando há homossexualidade ou a bissexualidade, reforçando o que já 

foi mencionado no levantamento bibliográfico. Os dados das mulheres lésbicas 

chamam muita atenção, apesar de não irem a bares e festas com tanta frequência, 

afirmaram um consumo alto de álcool e outras drogas. 

No consumo de bares e festas, os grupos que se destacam são os homens gays e 

bissexuais com uma frequência mais de duas vezes acima dos outros grupos. Esse 

destaque dos homens gays e bis nas duas categorias reforça o que foi destacado 

pela bibliografia sobre um comportamento sexual mais ativo do que os outros 

grupos, pois bares e festas são locais de socialização onde se conhece potenciais 

parceiros e o consumo de drogas guarda uma correlação com práticas sexuais mais 

frequentes (ZÃO, 2012). 

As viagens a lazer são mais frequentes entre as mulheres do que entre os homens, 

com as mulheres lésbicas e bissexuais em primeiro lugar, como o grupo que mais 

viaja a lazer. Essa categoria tem uma variável externa muito importante pelo 



 
64 

 

momento de coleta dos dados, sem o impacto da pandemia que fechou fronteiras 

por todo o mundo, é certo que essas despesas estariam em um patamar maior e 

poderiam exibir um comportamento diferente. De acordo com o Ministério do 

Turismo, a pandemia provocou uma redução de 59% do faturamento do turismo no 

país8.  

 

Gráfico 11 - Viagens por sexualidade e gênero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A percepção dos autores Franco Reinaldo e Laura Bacelar (2008) de que os 

homossexuais e bissexuais viajariam mais por terem um comportamento mais 

aventureiro e por terem menos filhos, o que disponibiliza mais tempo e dinheiro para 

outras atividades, é inconclusiva diante desses dados. Essa tendência aparece entre 

as mulheres lésbicas e bis, mas não nos homens gays e bis – o dinheiro e tempo 

livre desse grupo parece estar sendo direcionado para outras despesas como as 

festas, bares e consumo drogas onde o grupo se destaca.  

 

Gráfico 12 - Atividades culturais por sexualidade e gênero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

8Esse e outros dados estão disponíveis no relatório: O impacto da pandemia de COVID-19 nos 

setores de Turismo e Cultura no Brasil. In: Revista Dados & Informações do Turismo no Brasil, ano 1, 

2ª edição. 2021. 
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As atividades culturais, assim como as viagens, foram impactadas pela pandemia 

do coronavírus e estão bem abaixo do seu patamar “normal” ou pré-pandemia. Um 

estudo nacional realizado pela FGV, em parceria com a Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa e o Sebrae, revelou uma queda de 31,8% do PIB do segmento 

cultural em 2020. Outros dados da pesquisa revelaram que 88,6% das empresas 

ligadas à economia criativa registraram queda de faturamento e 92% tiveram 

projetos suspensos ou cancelados. De acordo com as respostas ao questionário 

(gráfico acima), os homens gastam um pouco mais do que as mulheres e os homens 

gays são os maiores consumidores. 

 

Gráfico 13 - Livros por sexualidade e gênero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

O consumo de livros é relativamente estável entre os grupos com exceção dos 

homens gays, enquanto os outros grupos variam em torno de 35% dos participantes 

que consideram os livros com uma das 5 despesas mais frequentes, a porcentagem 

de homens gays é de 10%. 

 

Gráfico 14 - Estudos, qualificações e negócios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Os gastos com estudos e qualificações profissionais e com investimentos e 

negócios possuem um comportamento parecido, com os estudos sendo mais 

priorizados por alguns grupos. Pelo gráfico dessas despesas, não parece haver 

influência da sexualidade nestas despesas, apesar dos homens bissexuais e das 

mulheres lésbicas chamarem atenção por gastarem menos que os outros grupos. 

Os estudos variam de forma mais distribuída entre os gêneros, enquanto os 

negócios e investimentos são mais baixos entre LGBTs e mulheres – isso reflete a 

hegemonia dos homens cis-heterossexuais no mundo dos negócios. Destaquei as 

pessoas trans novamente para essa categoria porque, apesar da amostra pequena, 

os números parecem refletir a exclusão das pessoas trans do mundo dos negócios. 

Essa hegemonia de homens heteros também se reflete nos comportamentos 

financeiros, pois enquanto cerca de 22% de todos os participantes afirmaram não ter 

costume de guardar dinheiro, apenas 7% dos homens heteros não guardam dinheiro 

e em todos os outros grupos esse percentual está acima da média geral. 

As categorias de despesas que faltam são bastante influenciadas pelas convenções 

de gênero que ditam os comportamentos masculinos e femininos e veremos como a 

sexualidade pode fazer LGBs questionarem essas convenções mais do que os 

heterossexuais ou reforçá-las. As despesas que envolvem cuidados e lar são 

priorizadas entre as mulheres, como veremos nas categorias cuidados com 

plantas e PETs, artigos para casa e decoração e as despesas médicas. 

 

Gráfico 15 - Plantas, PETs, casa e decoração 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os cuidados com plantas e PETs são mais frequentes entre as mulheres, como 

demonstra o gráfico acima e a sexualidade nesses casos, parece reforçar o 
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consumo deste tipo de despesa. Nos homens o consumo de artigos para casa e 

decoração é um pouco maior para os homens gays e bissexuais.  

 

Gráfico 16 - Despesas médicas e odontológicas por sexualidade e gênero 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Como é possível observar no gráfico das despesas médicas, quando se trata do 

autocuidado, as mulheres também tendem a gastar mais com essas despesas do 

que os homens. Porém, o gráfico indica que, tanto os homens quanto as mulheres 

LGBs não correspondem ao que é reforçado pelas normas de gênero. Uma 

sexualidade desviante da heteronormatividade parece instigar os homens a 

questionarem a falta de cuidados masculina e as mulheres a negligenciarem mais 

seu autocuidado.  

 

Gráfico 17 - Jogos, eletrônicos e esportes 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os jogos, aparelhos eletrônicos e esportes são atividades que, ao contrário do 

cuidado, tendem a ser de interesse masculino pelas convenções de gênero. Os 

resultados desta pesquisa, expostos no gráfico acima, refletem essa tendência 
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quando nenhuma mulher participante colocou os artigos e eventos esportivos entre 

as categorias mais recorrentes e, apenas as mulheres lésbicas demonstraram 

interesse maior por jogos e eletrônicos. Da mesma forma, homens homossexuais ou 

bissexuais tendem a se interessar menos por essas despesas. 

 

4.2.3. Diferenças etárias 

 

Segundo os autores Reinaudo e Bacellar, a idade é um fator que influencia nos 

hábitos de consumo porque data dos últimos 60 anos a mudança na maneira como 

a sociedade brasileira se sente em relação às minorias. A partir de 70, começa um 

movimento de visibilidade de LGBTs e a luta coletiva contra a repressão sexual e de 

gênero e esse movimento atinge um outro patamar com a chegada da internet em 

90 e dos smartphones e redes sociais a partir dos anos 10. Segundo eles, a 

experiência de exclusão durante a vida é muito mais intensa quanto mais velho 

forem os LGBTs e isso acarreta numa dificuldade maior de construir uma imagem 

positiva da cultura LGBT e o sentimento de orgulho dessa identidade social 

(REINAUDO; BACELLAR, 2008). Assim, o esperado é que quanto maior a idade, o 

comportamento de consumo deve se aproximar de um estilo de vida cis-hetero. 

Primeiro, vamos destacar as mudanças próprias ao envelhecimento e, em seguida, 

das particularidades dos LGBTs. Comparando o consumo de todos os jovens com 

até 24 anos e os mais velhos, a tendência observada com a maturidade é uma 

queda nos gastos mais “fúteis” (mais ligados à diversão e imagem) e aumento das 

responsabilidades e da independência financeira. As despesas com roupas e 

acessórios, cosméticos e produtos de beleza e os jogos eletrônicos são as despesas 

que mais apresentam queda com o aumento da idade e dão lugar a maiores gastos 

com artigos para casa e decoração, cuidados com plantas e PETs, atividades 

culturais e viagens. Gastos com livros e estudos também possuem uma tendência 

de queda conforme a idade, apesar de caírem menos que as despesas 

mencionadas anteriormente. 

Entre os homens gays e bissexuais, é possível observar como um ambiente menos 

repressivo faz os mais jovens apresentarem hábitos de consumo mais próximos do 
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estilo de vida “homossexual”: os gays e bis de até 24 anos são os que mais 

consomem roupas e acessórios, produtos de beleza, bares e festas e álcool e outras 

drogas e essas despesas se tornam menos frequentes com a idade. Enquanto a 

queda dessas despesas pelo envelhecimento geral gira em torno de 15% a 20%, 

entre os homens gays e bis essas despesas caem 30% quando se compara os 

jovens com menos de 25 anos e adultos com mais de 40 anos. As despesas de 

interesse mais masculino como os artigos esportivos e jogos ganham mais 

frequência com o aumento da idade. 

Entre as mulheres também é possível observar uma conjunção entre a maturidade 

associada a uma maior independência financeira, mais reponsabilidades e menos 

futilidade e a tendência de reforço das convenções de gênero quanto maior a idade. 

O consumo de álcool e outras drogas diminui ao lado dos produtos de beleza e 

cosméticos, enquanto os gastos com cuidados crescem: as despesas médicas, 

cuidados com plantas e PETs e até as roupas e acessórios se tornam mais 

frequentes com a idade, apesar da preocupação com cosméticos cair. Enquanto, 

nos homens GBTs, os gastos com estudos e qualificações profissionais são mais 

presentes na juventude, os estudos aumentam bastante entre as mulheres LBTs de 

25 a 40 anos, o que reflete que as mulheres costumam investir mais tempo de vida 

estudando e que percorrem um caminho maior para alcançar a independência 

financeira. 

 

4.2.4. Discriminação 

 

Quanto à discriminação, três perguntas nos auxiliam a identificar como a 

sexualidade e a identidade de gênero afeta a sensibilidade dos consumidores à 

discriminação e às causas político-sociais. Os participantes foram questionados se 

já sofreram discriminação em estabelecimentos comerciais, se evitam regiões ou 

estabelecimentos por medo de serem discriminados e o quanto suas decisões de 

consumo são afetadas pela responsabilidade social e ambiental. 

Sobre já ter sofrido discriminação em estabelecimentos comerciais ou de prestação 

de serviços, as respostas possíveis eram não, sim e não sei dizer: 
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Tabela 1 - Discriminação em espaços de consumo 

 

 

Enquanto 45% dos LGBTs responderam que sim e 22% não sabem dizer, quase 

80% dos cis-heteros nunca tiveram que lidar com nenhuma forma de discriminação 

em locais de consumo. Como veremos na tabela a seguir, ser travesti ou homem 

trans resulta em 100% de chance de sofrer transfobia em locais de consumo 

(mesmo com uma amostra baixa, 100% é um resultado muito representativo e as 

vivências descritas por pessoas trans pelo Brasil todo indicam que uma amostra 

maior provavelmente teria índices bem próximos disso). Os homens cis gays e bis 

são os mais responderam “sim” depois dos homens trans e das travestis, enquanto 

as mulheres cis lésbicas e bis, são a identidade de gênero LGBT que menos sofre 

discriminações nessas situações – apesar que esse resultado reflete mais a 

realidade das mulheres bis porque as lésbicas estão menos representadas na 

amostra. A discriminação sofrida pelos cis-heteros se concentra entre as mulheres 

pelas situações machistas que estão sujeitas no dia a dia, enquanto nenhum homem 

cis hetero participante teve que lidar com alguma forma de discriminação em locais 

de consumo 

 

 

 

Quando separamos os dados por sexualidade (tabela abaixo), vemos que a 

homossexualidade é mais sujeita a casos de discriminação em estabelecimentos 

Identidade Não Não sei dizer Sim

LGBT+ 33% 22% 45%

Cis-heteros 79% 9% 12%

Identidade de gênero Não Não sei dizer Sim

LGBT+ 33% 22% 45%

Homem cis 27% 23% 50%

Homem trans 0% 0% 100%

Mulher cis 57% 19% 24%

Não-binário 25% 50% 25%

Travesti 0% 0% 100%

Cis-heteros 79% 9% 12%

Homem cis 93% 7% 0%

Mulher cis 68% 10% 23%
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comerciais com apenas 25% dos participantes homossexuais afirmando nunca ter 

sofrido discriminações contra 52% dos bissexuais. 

 

 

 

Quando consideramos a idade, quanto mais novos são os LGBTs, mais eles se 

sentem discriminados e isso pode ser um efeito do avanço do debate das liberdades 

sexuais e de gênero e a percepção da LGBTfobia, pois quanto mais velho menor a 

assertividade das respostas, os LGBTs mais velhos têm mais dificuldade em 

reconhecer situações de discriminação.  

 

 

 

A discriminação das mulheres heterossexuais parece seguir uma tendência 

contrária, quanto mais velhas, mais sensíveis às situações machistas em ambientes 

de consumo. Duas prováveis explicações são: a experiência de vida ajuda a 

reconhecer o machismo ou o envelhecimento aumenta a vulnerabilidade às 

situações de desconforto.  

Sexualidade Não Não sei dizer Sim

LGBT+ 33% 22% 45%

Assexual 100% 0% 0%

Bissexual 52% 15% 33%

Heterossexual 0% 0% 100%

Homossexual 25% 27% 48%

Pansexual 0% 0% 100%

Cis-heteros 79% 9% 12%

Heterossexual 79% 9% 12%

Faixa etária Não Não sei dizer Sim

LGBT+ 33% 22% 45%

Abaixo de 18 anos 100% 0% 0%

Entre 18 e 24 anos 27% 18% 55%

Entre 25 e 40 anos 31% 23% 46%

Entre 40 e 60 anos 50% 33% 17%

Cis-heteros 79% 9% 12%

Abaixo de 18 anos 100% 0% 0%

Entre 18 e 24 anos 92% 4% 4%

Entre 25 e 40 anos 75% 11% 14%

Entre 40 e 60 anos 50% 0% 50%

Acima de 60 anos 0% 100% 0%
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Com relação ao medo da discriminação, usarei o rótulo “nível de medo” para o 

quanto os participantes evitam estabelecimentos comerciais e regiões para evitar 

situações de discriminações e abuso: os LGBTs, em média, tem um nível de medo 

de 3,3 contra 2,7 dos cis-heteros.  

 

         

 

 

As travestis e não-binários são as identidades de gênero mais evitam frequentar 

estabelecimentos por medo, seguidos pelos homens trans e mulheres cis. Os 

homens cis se sentem mais seguros de frequentar espaços de consumo, mesmo 

que metades dos homens gays e bissexuais já tenha sofrido discriminação. Com 

relação à sexualidade, pansexuais, assexuais e trans heterossexuais têm mais 

medo, seguidos por homossexuais e bissexuais e os cis-heterossexuais se sentem 

mais seguros. Quanto à idade, os LGBTs mais velhos se sentem mais seguros e os 

cis-heterossexuais mais velhos se sentem menos seguros. 

Quanto aos principais motivos que influenciam na escolha de consumir determinado 

produto ou serviço, veremos como cada grupo se comporta, cruzando gênero e 

sexualidade. 

Identidade de gênero Nível de medo

LGBT+ 3,3

Homem cis 3,1

Homem trans 3,5

Mulher cis 3,5

Não-binário 4,5

Travesti 5,0

Cis-heteros 2,7

Homem cis 2,0

Mulher cis 3,3

Sexualidade Nível de medo

LGBT+ 3,3

Assexual 4,0

Bissexual 3,4

Heterossexual 4,0

Homossexual 3,2

Pansexual 4,0

Cis-heteros 2,7

Heterossexual 2,7

Faixa etária Nível de medo

LGBT+ 3,3

Abaixo de 18 anos 5,0

Entre 18 e 24 anos 3,3

Entre 25 e 40 anos 3,4

Entre 40 e 60 anos 2,8

Cis-heteros 2,7

Abaixo de 18 anos 1,0

Entre 18 e 24 anos 2,4

Entre 25 e 40 anos 2,9

Entre 40 e 60 anos 3,5

Acima de 60 anos 3,0
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Gráfico 18 - Motivos de consumo nos homens heteros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Começando pelos homens heterossexuais, preço, qualidade e nome da marca são 

os mais relevantes. Cerca de 1/3 se importa com o engajamento da marca em lutas 

contra a discriminação e nenhum deles se importa com a responsabilidade 

ambiental da marca. 

 

Gráfico 19 - Motivos de consumo nos homens gays 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Os homens gays e bissexuais se importam mais com preço, qualidade e o apoio às 

causas sociais. O nome da marca, a responsabilidade ambiental e localidade 

possuem pesos próximos, sendo relevantes para 20-30% dos gays. 

 

Gráfico 20 - Motivos de consumo nos homens bis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Os homens bissexuais consideram preço, qualidade e a localidade mais importantes 

na hora de escolher o que consumir, preferindo estabelecimentos próximos e o 

conforto na hora de consumir. O apoio às causas sociais é importante para quase 

40% desses consumidores. 
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Gráfico 21 - Motivos de consumo nas mulheres heteras 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

As mulheres heterossexuais valorizam preço, qualidade e o apoio às causas sociais 

como os gays, o que diferencia os dois grupos é o peso menor que as mulheres 

heterossexuais atribuem ao nome da marca. 

 

Gráfico 22 - Motivos de consumo nas mulheres lésbicas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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As mulheres lésbicas valorizam igualmente preço, qualidade, responsabilidade 

ambiental e localidade. São o grupo que mais se sensibiliza pelas questões 

ambientais e valoriza bastante o conforto na hora do consumo. 

 

Gráfico 23 - Motivos de consumo nas mulheres bis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

As mulheres bissexuais preferem basear suas decisões pelo preço, nome da marca 

e o apoio às causas sociais. É o grupo que mais se importa com a fama da marca e 

não se importa com localidade e não se sensibilizam pelas questões ambientais 

como as lésbicas. 
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Gráfico 24 - Motivos de consumo nas pessoas trans 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

As pessoas trans valorizam preço, qualidade e apoio às causas sociais e são o 

único grupo onde preço e qualidade não ocupam o topo das prioridades, refletindo o 

quanto são sensíveis à discriminação. Mais de 40% se preocupam com a 

responsabilidade ambiental. 

Com relação às faixas etárias, existe uma tendência geral de pessoas mais velhas 

valorizarem mais a qualidade e menos o preço dos produtos e serviços. Entre os 

homens LGBTs, idades mais avançadas estão associadas a uma maior 

preocupação com o meio ambiente e uma menor preocupação com causas sociais. 

Já nas melhores LGBTs meio ambiente e as causas sociais se tornam mais 

prioridades nas idades mais avançadas.  

 

4.2.5. Consumo e deslocamento regional 

 

Para entender os deslocamentos regionais do consumo LGBT na Grande São 

Paulo, foram levantadas as regiões de moradia, de trabalho, onde costumam fazer 

compras e onde costumam buscar atividades de lazer. Para minimizar os impactos 

da pandemia nessa análise, os participantes foram solicitados para considerar seus 

hábitos em uma situação pré-pandemia. 
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O centro é uma região que atrai trabalhadores, compradores das outras regiões e 

oferece muitas opções de lazer que provocam o deslocamento de muitas pessoas 

pela região metropolitana e os resultados deste questionário expõem essa atração. 

De todos os participantes, 11% são moradores do Centro, mas a região concentra 

22% dos trabalhadores, é a região onde 30% dos participantes costumam fazer 

compras e onde 53% dos participantes costuma realizar atividades de lazer e em 

todas.  

As duas tabelas abaixo mostram o % de moradores, trabalhadores, compradores e 

consumidores de atividades de lazer em cada região separados os LGBTs dos cis-

heteros. É possível observar um deslocamento dos moradores de todas as regiões 

para o centro nos dois casos e, nos LGBTs, com mais intensidade do que os cis-

heteros. 

 

 

 

5. Conclusões para o mercado 

 

Com base nos resultados do questionário e da revisão bibliográfica, podemos tirar 

algumas conclusões e orientações para o mercado segmentado da grande São 

Paulo. Como já destacado anteriormente, a pesquisa não se propôs a investigar de 

Região Moradores Trabalhadores Compradores Lazer

Centro 15% 29% 38% 64%

Leste 12% 5% 4% 2%

Norte 7% 3% 2% 1%

Oeste 47% 23% 23% 11%

Sudeste 5% 2% 1% 1%

Sudoeste 1% 2% 3% 2%

Sul 13% 18% 11% 10%

LGBTs

Região Moradores Trabalhadores Compradores Lazer

Centro 3% 10% 16% 36%

Leste 9% 3% 7% 3%

Norte 16% 2% 9% 7%

Oeste 48% 33% 31% 29%

Sudeste 3% 2% 5% 3%

Sudoeste 2% 0% 0% 0%

Sul 19% 21% 14% 16%

Cis-heteros
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forma detalhada o quanto os LGBTs gastam com determinados serviços e nem a 

esgotar todos os hábitos de consumo dessa comunidade, de forma que esse tema 

ainda precisa ser mais trabalhado na economia em todas as suas nuances e 

segmentações. O objetivo principal é de entender como a experiência da 

marginalização interfere nos hábitos de consumo e os resultados do questionário 

nos permite inferir qualitativamente as principais diferenças entre consumo cis-

hetero e LGBT na população da Grande São Paulo dada a história da segmentação 

do mercado na região e o levantamento subjetivo proposto aqui nos fornece muitos 

insumos para elencar as principais diferenças no consumo por identidade sexual e 

de gênero. 

Um estudo mais robusto quantitativamente requer uma série de informações 

demográficas sobre a população LGBT que ainda não temos disponíveis – haja visto 

que no censo demográfico brasileiro ainda não estão inclusas questões referentes à 

sexualidade e identidade de gênero da população. Além disso, a complexidade de 

um levantamento numericamente exato e tão detalhado sobre hábitos de consumo 

de uma comunidade onde as variáveis são múltiplas, requer uma iniciativa com 

recursos financeiros e com potencial de alcançar uma amostra bem maior do que é 

possível nesta monografia de graduação. Com isso, espero que este trabalho possa 

se inserir num conjunto de estudos ainda por vir que destrinche as necessidades dos 

LGBTs e demonstre a relevância desta comunidade na sociedade e no mercado. 

Começando por uma análise geral do mercado, as recentes mudanças culturais na 

maioria das sociedades modernas, incluindo o Brasil, têm apontado para uma 

valorização da diversidade e mais respeito pelas diferenças. Apesar do Brasil 

ainda ter uma massa conservadora muito influente politicamente, o mercado 

brasileiro já tem sinalizado a necessidade cada vez crescente das empresas 

adequarem sua postura diante das desigualdades sociais, seja em relação ao 

racismo, machismo ou à cis-heteronormatividade e isso se reflete tanto no 

atendimento aos clientes quanto à própria composição do quadro de funcionários. 

Independente do ramo de atuação, todas as empresas, hoje em dia, estão sujeitas a 

terem sua reputação avaliadas com base no quanto se mostram diversas e 

comprometidas com as causas dos grupos marginalizados. Quanto mais respeito e 

diversidade, melhor a avaliação dos consumidores. O uso de imagens positivas de 
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LGBTs em campanhas publicitárias tem crescido nos últimos anos e é bem recebido 

pela comunidade que se sente mais visível e representada. 

Com relação às especificidades da comunidade LGBT, o primeiro fator que chama 

atenção nos comportamentos de consumo é a maior exposição às situações de 

vulnerabilidade em relação aos cis-heteros. Os LGBTs possuem uma experiência 

de marginalização que os faz ter uma seletividade maior na hora do consumo: a 

maneira como o estabelecimento atende LGBTs, os riscos de discriminação em 

determinadas regiões e a presença de outros LGBTs como consumidores ou no 

quadro de funcionários ou de donos influenciam na hora de escolher um 

estabelecimento. Também há um reflexo maior desta questão em alguns mercados: 

nas viagens, ainda que seja inconclusivo, nesta pesquisa, se LGBTs viajam mais ou 

não, as companhias de turismo possuem um papel importante de sinalizar aos 

consumidores LGBTs os destinos mais seguros e as programações turísticas e 

estabelecimentos onde eles podem receber um melhor atendimento e se conhecer 

LGBTs locais. Esse papel também pode ser cumprido pelos meios de comunicação, 

como revistas, jornais, blogs e criadores de conteúdo online. Outra tendência de 

mercado apontada pela maior vulnerabilidade dessa comunidade é quanto ao 

consumo de álcool e outras drogas tanto lícitas como ilícitas, que é maior entre 

pessoas de maior vulnerabilidade social. 

A necessidade de socialização com outros LGBTs também uma tendência 

importante do mercado segmentado como pode ser observado na história e no 

levantamento empírico desta pesquisa. Estabelecimentos que ofereçam um espaço 

seguro onde LGBTs possam ficar à vontade foram importantes para o início da 

movimentação social e cultural LGBT e continuam se espalhando, ainda hoje, 

porque cada vez mais pessoas se sentem confortáveis em assumir sua identidade e 

reproduzir hábitos de consumo da cultura LGBT (ou ainda melhor, das culturas). 

Nesse sentido, bares, festas, espaços online como fóruns, grupos e páginas de 

conteúdo nas redes sociais, feiras e eventos como as paradas do orgulho LGBT são 

iniciativas em constante expansão que oferecem muitas oportunidades de negócios 

para quem deseja atender essa comunidade. 

Entender as convenções de gênero também é importante para quem deseja 

compreender os consumidores LGBTs e atender suas demandas ou criar produtos 

que atraiam sua atenção. Não há uma maneira certa em que essas convenções 
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possam influenciar no comportamento, as possibilidades de inovação nesse sentido 

são muitas e se segmentam nas subcomunidades. Alguns subgrupos da 

comunidade se distanciam do binarismo de gênero e buscam produtos e serviços 

inovadores na forma de produtos sem gênero ou que combinem signos associados 

aos espectros masculino/feminino ou atendimento ao cliente indiferente ao gênero. 

Na indústria da moda, temos as recentes coleções de roupas sem gênero ou as 

peças de roupas íntimas para mulheres trans e travestis produzidas pela estilista e 

os tops feitos para homens trans que ajudam a esconder o volume dos seios e não 

possuem a aparência dos sutiãs usados pelas mulheres. Por outro lado, a 

comunidade LGBT, os estereótipos de gênero também podem apresentar 

oportunidades de negócios em alguns setores. No caso da moda, por exemplo, a 

moda masculina conseguiu crescer e se diversificar por conta do público consumidor 

gay, numa época em que os heterossexuais não demonstravam muito interesse por 

esse mercado para além da necessidade básica de se vestir. Pode haver 

oportunidades ainda não exploradas em mercados masculinos como o de games e 

de esportes, nos quais a presença lésbica ainda não foi notada como um nicho de 

mercado em potencial.  

O público jovem é um alvo muito interessante para os mercados experimentarem 

essas inovações mencionadas. Naturalmente, os jovens se mantém antenados às 

novidades e, como vimos, é um público que tende a ser mais diverso e questionador 

das convenções de gênero. Por se orgulharem de sua identidade LGBT, valorizam 

os hábitos culturais que os aproximam de suas tribos e os destacam dos demais. As 

“famílias LGBTs” compostas por amigos próximos são importantes para os LGBTs, 

principalmente os que crescem em ambientes familiares conservadores onde não se 

sentem confortáveis de expressar sua identidade. Usar o mesmo estilo de roupa, 

frequentar o mesmo bar, consumir os mesmos produtos fortalece o sentimento de 

comunidade. 

O mercado deve se manter atento às vivências particulares de cada subgrupo. As 

roupas para pessoas trans e não-binários é um exemplo já mencionado. O alto 

consumo de viagens entre as mulheres lésbicas e bissexuais, o fato de buscarem 

atividades com conforto e segurança, coloca os casais lésbicos um público-alvo 

interessante para empresas do turismo e do setor cultural. O setor dos cuidados e 

produtos naturais, orgânicos e veganos também pode possui um forte apelo a esse 
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público que é mais preocupado com o meio ambiente, como vimos na pesquisa. A 

falta de visibilidade das mulheres, também visível na comunidade LGBT, tem como 

um dos sintomas um foco muito menor das iniciativas do mercado por motivações 

claramente machistas que dificultam a entrada das mulheres nos negócios e, 

consequentemente, filtram a percepção de suas necessidades. Os cuidados 

estéticos dos homens gays e bissexuais coloca como foco importante para 

empreendedores de produtos fitness, academias, roupas, maquiagens e cosméticos, 

inclusive pela arte drag ser muito comum entre os homens gays. 

Outros exemplos de como o mercado pode aproveitar de forma positiva algumas 

vivências particulares da comunidade, melhorando a qualidade de vida dos 

consumidores é agindo sobre a relação entre LGBTs e mercados cercados de tabus, 

com altos índices de vícios, violência ou abusos como o alto consumo de sexo e 

erotismo dos homens gays e bissexuais, a hiper sexualização de travestis e 

mulheres trans e altos índices de violência que as pessoas trans sofrem, o consumo 

de álcool, remédios e outras drogas que é mais alto entre os LGBTs, o estigma do 

HIV muito forte nos LGBTs, a gordofobia e preconceito de pessoas fora do padrão 

estético e marginalização de LGBTs pretos, pardos e indígenas, por exemplo. Muitos 

mercados se relacionam com essas questões de forma direta e indireta e podem 

trazer inovações em seus produtos ou no seu atendimento que envolvam o debate 

da redução de danos, de uma relação saudável com sexo e com os padrões 

estéticos, do cuidado psicológico, da defesa pessoal, de questões que deveriam 

estar no foco saúde pública como vícios, uso de drogas e o HIV. 

A interseccionalidade também ganha destaque aqui, dada a importância da 

conjunção de estruturas sociais na vida de LGBTs, algumas muito discutidas aqui 

como o machismo e outras que não foram tão aprofundadas neste trabalho como o 

racismo, mas também representam oportunidades para o mercado. A valorização da 

cultura preta está muito ligada ao Pink Money, porque a vivência e decisões de 

consumo de LGBTs pretos são muito atravessadas pelo racismo. Festas que 

exaltam músicas, danças e a estética preta são um nicho em expansão atualmente, 

o uso da estética preta por marcas de roupa, nas maquiagens e nos cuidados com 

cabelos também vêm ganhando espaço no mercado segmentado LGBT.  

Apesar do grande potencial do mercado segmentado LGBT, as empresas devem ter 

cuidado ao usar a imagem de LGBTs e se vender como uma empresa diversa e 
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preocupada com a causa. É importante ter a sensibilidade de conhecer o público de 

verdade e suas necessidades, porque o sentimento de ser usado por marcas que só 

querem o lucro é o lado negativo que muitos LGBTs atribuem ao Pink Money. Pude 

verificar isso durante esta pesquisa. No fim do questionário perguntei aos 

participantes o que sabiam ou pensavam sobre o Pink Money e a maior parte das 

respostas de quem já conhecia o termo, trazia essa preocupação com uma 

exploração capitalista da pauta LGBT sem que a empresa esteja verdadeiramente 

compromissada com a causa. De fato, muitas empresas querem fazer campanha 

para LGBTs, mas também apoiam instituições ou figuras conservadoras que lutam 

contra os direitos LGBTs. Exemplo disso são empresas que demonstraram apoio à 

candidatura e mandato do presidente Jair Bolsonaro, que já fez muitas declarações 

de cunha LGBTfóbico, além de machista e racista ou que ofertam produtos para 

LGBTs, mas que não contratam funcionários LGBTs ou não os consideram para 

posições de liderança e cargos altos. 

Para finalizar, gostaria de reforçar a dificuldade de se trabalhar com este tema, muito 

carregado de tabus e barreiras, carência de dados e que só recentemente saiu do 

rol de assuntos ignorados pela ciência, apesar de artigos científicos sobre o tema 

ainda ser alvo de críticas da sociedade que o apontam como irrelevante. Tenho 

certeza de que as contribuições deste trabalho e de outros trabalhos incríveis sobre 

o tema, podem ter reflexos na maneira como comunidade científica e a sociedade 

enxergam esses temas e que eventualmente, não apenas a comunidade LGBT, mas 

todos os seres humanos podem se beneficiar de um entendimento melhor da 

sexualidade e gênero e como eles afetam identidade, a sociedade, a economia e a 

estrutura social. Encerro com um trecho de Perlongher sobre a importância dos 

“guetos” como centro de transformações sociais: 

“Por isso argumentava MacRae, é da maior importância a existência do 

“gueto”: mais cedo ou mais tarde, ele acaba afetando outras áreas da 

cidade. É importante ressaltar que essa concepção de “gueto” enfatiza mais 

sua dimensão política e cultural, de “espaço público”, do que propriamente 

um território delimitado por uma forma de ocupação e utilização (...) o que 

chamamos de “gueto é algo que só pode ser delimitado ao acompanharmos 

os deslocamentos dos sujeitos por lugares que exercem atividades 

relacionadas à orientação e à prática homossexual (Perlongher, 1987a).” 
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