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RESUMO 

Objetivo – Este estudo pretende analisar em que medida a publicidade das empresas 

vinculadas ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e que são patrocinadoras em caráter 

Pleno reflete seus compromissos e suas políticas de diversidade em se tratando da questão 

LGBTI+.  

Metodologia – Realizada em caráter documental exploratório e de natureza qualitativa, 

consistiu na observação detalhada das peças publicitárias veiculadas pelas 14 empresas 

patrocinadoras em caráter Pleno, no período entre junho de 2017 e junho de 2018. 

Após a conclusão do levantamento das peças publicitárias das empresas selecionadas, foi 

realizada uma análise semiótica em busca da detecção de elementos que refletiam a adoção  e 

promoção da causa LGBTI+ pelas marcas dessas empresas em seus anúncios.  

Resultados – Chegou-se a um cenário bastante representativo que explicita o quão incipiente 

e pontual a temática LGBTI+ ainda é retratada diante da enxurrada de publicidade recebida 

por todas as pessoas nos dias de hoje. Além disso, à luz de estudos anteriores, encontrou-se 

também evidências do surgimento de uma nova subcategoria de representação desse tipo de 

publicidade, ao qual se denominou “Orgulho de ser”.  

Aplicabilidade do trabalho – A partir dos resultados obtidos, é possível gerar um alarme às 

organizações para que aumentem suas preocupações em relação ao papel social que têm de 

contribuir para a construção de um mundo melhor influenciando positivamente a sociedade 

por meio de sua comunicação interna e externa (publicidade).  

Contribuições para a sociedade – Contribuir para o aumento da representatividade LGBTI+ 

na publicidade e, com isso, em última instância, tentar contribuir para a redução dos absurdos 

que acontecem diariamente com pessoas LGBTI+. 

Originalidade – Normalmente, as análises se preocupam em investigar se “o que é falado 

para fora das empresas” é praticado internamente. Ao inverter esta lógica e buscar averiguar 

se o que é feito internamente é falado externamente, este estudo apresenta uma abordagem 

inversa a que geralmente é feita e, portanto, original e inovadora. 

Palavras-chave: LGBTI+. Diversidade. Publicidade. Organizações. Comunicação. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo original 



ABSTRACT 

Purpose – This study aims to analyze the extent to which corporate advertising from 

companies that are part of the LGBTI+ Rights and Business Forum holding the sponsorship 

title as “Full/Ample”, the main sponsorship category, reflects its commitments and its internal 

diversity policies when it comes to the LGBTI+ issues.  

Design/methodology/approach – The research was carried out in a documental exploration  

in a qualitative nature, consisting in the detailed observation of the advertising pieces carried 

by the 14 sponsor companies, in the period between June 2017 and June 2018. 

After the conclusion of the acquisition of the ads of the selected companies, a semiotic 

analysis was carried out in order to detect elements that reflected the adoption and promotion 

of the LGBTI+ cause by the brands of these companies in their ads.  

Findings – The research arrived at a very representative scenario that explains how incipient 

and timely the LGBTI+ theme is still portrayed in the face of the flood of advertisements 

received by every person today. In addition, in light of previous studies, there was also 

evidence of the emergence of a new subcategory of representation of this type of advertising, 

which was called "Pride of being who you are." 

Practical implications – From the results obtained, it is possible to generate an alarm to the 

organizations to increase their concerns about their social role to contribute to the construction 

of a better world positively influencing the society through its internal and external 

communication (advertisements).  

Social implications – Contribute to increasing LGBTI+ representativeness in advertising and 

thereby ultimately seek to contribute to reducing the absurdities that occur daily with LGBTI+ 

people.  

Originality – Typically, the analyzes are concerned with whether "what is spoken out of 

business" is practiced internally. By reversing this logic and seeking to ascertain whether what 

is done internally is spoken externally, this study presents an inverse approach to what is 

usually done and therefore is original and innovative. 

Keywords: LGBTI+. Diversity. Advertising. Organizations. Communications. 

Category: Master Thesis / Original article  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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do problema 

A diversidade nos ambientes de trabalho tem sido uma pauta de extrema importância 

no universo empresarial (SANTANDER, 2017). Movimentos sociais diversos que já 

empreenderam inúmeras conquistas, como leis afirmativas, agora buscam que o ambiente 

laboral também reflita a preocupação hoje dada ao tema, já que, até hoje “via de regra, as 

empresas brasileiras, no topo, são brancas, heterossexuais, masculinas e sem deficiências”. 

(SALES, 2018, 3min 2s). 

Apesar de esta ainda ser uma realidade distante, seja no âmbito nacional ou 

internacional, ambientes inclusivos têm sido vistos cada vez mais como geradores de 

melhores resultados. De acordo com um estudo realizado pela consultoria americana 

McKinsey, “organizações que consideram a diversidade no recrutamento entregam 

resultados 25% melhores do que organizações ‘não-diversas’” (SILVA, 2018). Outros 

estudos sugerem que a presença da diversidade traz mais criatividade e inovação, já que, 

apesar de em ambientes homogêneos as decisões serem mais ágeis, elas são também mais 

parecidas. Segundo Silva (2018), um olhar mais minucioso mostra, inclusive, que empresas 

com diversidade de gênero tendem a ser 15% mais propensas a ter desempenho superior, e as 

que apresentam diversidade étnica, têm 35% de chances de obter melhores desempenhos. 

Para Sales (2018), isso se dá porque em ambientes mais heterogêneos, as soluções podem ser 

mais demoradas, mas mais criativas, justamente pelo fato de cada um ser incitado a 

apresentar ideias a partir de diferentes referências e pontos de vista.  

Um grupo homogêneo inclusive teria, segundo estudos, mais dificuldade de vender 

para um mercado multicultural, global e cada vez mais segmentado que um grupo diverso. 

Segundo Nelson Savioli, diretor de Recursos Humanos da empresa Unilever, 

uma equipe formada só por homens, jovens, brancos, freqüentadores das mesmas 
universidades, nas mesmas cidades, pode fazer um bom produto, mas uma equipe 
múltipla fará um produto excelente e, provavelmente, com menor custo e fará isso 
porque carrega muito mais informação (VASSALO, 2000, p.154). 
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Como resposta, transbordo e reflexo, esse cenário também aparece cada vez mais 

forte e frequente na publicidade – nos valores levantados pelas marcas – , diariamente no 

entretenimento (como novelas, séries e filmes) e também no jornalismo (WEINGRILL; 

CUNHA, 2017), o que confirma que respeito, tolerância e inclusão vêm sendo as novas 

palavras de ordem desta transição dos anos dez para os anos vinte do século XXI.  

No entanto, para que tudo continue a caminhar por este trilho, muitas transformações 

ainda serão necessárias. Para as empresas, o progresso tecnológico constante e a crescente 

concorrência impõem a necessidade de inovar e se manter competitiva no mundo dos 

negócios e isso certamente passa não apenas pela construção de sua reputação, visando 

escoar sua produção e manter seu valor na bolsa de valores (no caso de empresas de capital 

aberto), assim com também muito pela sua capacidade atual e futura em atrair e reter 

talentos. 

Tais transformações ainda estão no início. Muitas regras e leis ainda estão sendo 

alteradas e modernizadas e muitos ainda se acostumam, e se incomodam, diariamente com a 

introdução desse novo paradigma. É natural que, diante de tanta mudança, a sociedade 

precise desconstruir muitas crenças para reconstruí-las em novas bases. 

Em se tratando de diversidade no ambiente corporativo, é notável que o crescimento 

da preocupação em relação à inserção e equidade no tratamento e oportunidades para os 

LGBTI+ têm acompanhado os movimentos e reivindicações das ruas (OLIVEIRA; 

DOMINGOS, 2017). Se a constituição brasileira garante a todos o direito fundamental à 

participação em sociedade e à cidadania, as oportunidades de trabalho igualmente deveriam 

ser as mesmas, independente de credos, etnias, sexo ou orientação sexual. No entanto, isso 

não é o que ocorre em grande parte dos setores e empresas, principalmente nos cargos mais 

altos (SALES, 2017). 

As décadas de lutas e pressões exercidas por movimentos em prol da causa LGBTI+,  

no Brasil e no mundo, tornaram possível a conquista de inúmeros direitos em diversos 

campos, como a educação, a justiça e também no trabalho e culminou, no fim da década de 

2000, na expressão que agrupa todas essas reivindicações conhecida como “cidadania 

LGBTI+” (IRINEU, 2014, p.166). Dentre as principais conquistas, destacam-se, na esfera 

nacional, a descriminalização da homossexualidade no ano de 1830 (ONU, 2016) e a união 

civil estável entre pessoas do mesmo sexo, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no 
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ano de 2011, que inspirou resolução, a qual determina que cartórios de todo o país não 

podem se recusar a celebrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo ou converter 

união estável homoafetiva em casamento (SALES, 2017). Porém, ainda se pode observar 

diversas violações a tais direitos, sendo possível citar, por exemplo, inúmeros casos de 

homofobia, principalmente disfarçadas e inseridas em contextos de humor no ambiente de 

trabalho (IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). 

Ainda que esta não seja crime no país, diferente do racismo, por exemplo, tal 

preconceito subjuga uma importante parcela da população, ocasionando, além de mortes,  

sendo o Brasil o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra LGBTI+ no mundo 

(BORTONI, 2018), danos emocionais, físicos, financeiros e até mesmo psicológicos 

(IRIGARAY; SARAIVA; CARRIERI, 2010). Assim, torna-se mais do que necessário 

pressionar a sociedade como um todo e empresas e gestores em especial a debater o assunto 

e pensar novas maneiras de abordagem e ações que possam minimizar tais disparidades. 

Também neste sentido, na sociedade contemporânea, diversos grupos, como travestis 

e transexuais, por exemplo, com formas de conduta e práticas historicamente marginalizadas 

e vistas como clandestinas, começam a se manifestar na busca por seu espaço de 

representação, contestando padrões sociais e batalhando por sua legitimação, seja por meio 

de associações, organizações ou grupos em algumas capitais brasileiras. Entre eles, pode-de 

destacar a Associação de Travestis e Liberados do Rio de Janeiro (ASTRAL), que mais tarde 

ganhou ramificações em outros estados, a Articulação Nacional de Travestis e Transexuais 

(ANTRA), o Grupo Gay da Bahia (GGB), a Associação de Travestis de Salvador (ATRAS), 

o Grupo Filadélfia, presente em Santos, o Grupo Esperança (Curitiba), o Grupo Igualdade 

(Porto Alegre), entre outros (CARVALHO; CARRARA, 2013).  

No entanto, “se as ruas são palco de muitas manifestações a favor da igualdade de 

direitos; as empresas, ou espaços organizacionais, se apresentam como um dos principais 

locais em que a sexualidade é contestada, confrontada, negada e silenciada” (IRIGARAY; 

FREITAS, 2013). Sendo o sistema capitalista aquele no qual o trabalho e a produção 

exercem papel fundamental nas relações sociais, se torna fundamental estender a luta pela 

liberdade e pelo fim da discriminação ao mundo dos negócios. 

No bojo desta discussão e debate sobre diversidade da força de trabalho, em março de 

2013 foi criado o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, uma organização informal que 
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une inúmeras empresas em torno de um objetivo comum: o respeito e a promoção de direitos 

para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e demais grupos, influenciando o meio 

empresarial e a sociedade como um todo em prol desta temática (FÓRUM…, 2018a). 

Além de articular tais empresas em torno do compromisso LGBTI+, o Fórum conta 

com objetivos específicos e maneiras de mensurar o envolvimento das empresas signatárias 

em relação às conquistas pretendidas. Tais objetivos se relacionam diretamente com a lista de 

dez compromissos elaborada pela instituição com os quais cada empresa signatária deve se 

engajar para que ocorra o real combate à homo-lesbo-transfobia e seus prejudiciais efeitos à 

sociedade e também aos negócios. Dentre tais compromissos, o de número 6 aponta que tais 

empresas devem “promover o respeito aos direitos LGBTI+ na comunicação e 

marketing” (FÓRUM…, 2018b). 

Dentro deste contexto, a importância deste sexto compromisso encontra-se 

totalmente alinhada com Kunsch (2014), que destaca as organizações como integrantes de 

um sistema global e, como tais, importantes agentes para as transformações no mundo 

contemporâneo, uma vez que exercem forte influência no desenvolvimento não apenas 

econômico, como social das nações onde atuam. Como uma das principais formas de 

impacto dessas empresas na sociedade é a comunicação e a publicidade realizada para 

construir suas marcas e vender seus produtos, este trabalho se propõe a avaliar de que forma 

esta atuação tem acontecido atualmente. 

Assim, a pergunta de pesquisa que orienta este trabalho ficou assim elaborada: em 

que medida a publicidade das empresas reflete seus compromissos e suas políticas de 

diversidade em se tratando da questão LGBTI+? 

Para respondê-la, realizamos uma pesquisa empírica por meio do levantamento 

transversal da comunicação veiculada por diversas empresas relevantes no mercado 

brasileiro, seguida de posterior análise, buscando-se encontrar elementos que comprovassem 

o cumprimento dos compromissos definidos pelo Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, 

sobre o qual nos aprofundaremos ao decorrer do estudo. 

Para isso, este trabalho está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na 

segunda, é apresentado o marco teórico, com uma revisão bibliográfica abordando a inserção 

de pessoas LGBTI+ no mercado de trabalho, a criação do Fórum de Direitos e Empresas 

LGBTI+ junto à definição dos 10 compromissos, a história e crescimento do movimento 
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relacionado ao orgulho LGBTI+ e, por fim, a inserção desta temática na publicidade 

brasileira, suas classificações, subcategorias e especificidades. 

Na sequência, o capítulo três traz os procedimentos metodológicos, junto com os 

critérios para a escolha das empresas e a forma como o material foi tratado. O quarto 

capítulo trata das revelações da pesquisa, suas limitações e traz um adendo feito para 

embasar, evidenciar e comprovar os principais achados.  

Por fim, as considerações finais abordam as conclusões, apresenta as contribuições e 

possibilidades de desdobramentos para futuras investigações.  

1.2 Objetivos da pesquisa 

O objetivo final deste trabalho é analisar em que medida a publicidade das empresas 

reflete seus compromissos e suas políticas de diversidade em se tratando da questão 

LGBTI+. 

Na persecução do objetivo final, espera-se, também analisar se houve alguma 

evolução da questão ao longo do período analisado, assim como realizar uma investigação 

mais profunda nos exemplos encontrados na amostra. 

1.3 Questões a serem respondidas 

 A principal questão a ser respondida neste estudo é se a preocupação das empresas em 

relação ao tema LGBTI+ extrapola as fronteiras organizacionais e chega à sociedade por meio 

da publicidade, a ponto de contribuir para a maior aceitação das questões que envolvem este 

público e para a evolução da sociedade como um todo. 
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1.4 Justificativa e relevância do estudo 

Um dos principais movimentos na sociedade atual é o da reivindicação pelo aumento 

da diversidade nas empresas, sustentado pelo forte argumento de que a mão de obra das 

empresas, principalmente em cargos gerenciais, nem de longe reflete a imensa diversidade 

vista na sociedade contemporânea. Este estudo pretende, assim, contribuir com o tema 

trazendo luz às questões que tangenciam a inserção LGBTI+ no mercado de trabalho, 

incluindo observações no campo da administração e, principalmente, da comunicação 

corporativa.  

Discutir esse aspecto da diversidade é articular a dimensão demográfica do ambiente 

de negócios com o ambiente social visto nas ruas. São dois espaços que não podem estar 

dissociados e que dependem um do outro para o progresso. Em entrevista à CBN, Ricardo 

Sales (2018) afirma que “a discussão sobre diversidade ganhou espaço no Brasil a partir das 

empresas multinacionais, que trouxeram para cá suas políticas desenvolvidas já há alguns 

anos no exterior.” (12 min) 

Segundo Sales (2018), as empresas brasileiras que vêm se aproximando desta questão 

têm também se destacado nos processos seletivos, justamente porque os jovens pertencentes 

às novas gerações tendem a escolher empresas em que possam exercer suas liberdades 

individuais. Além disso, o pesquisador faz referência a estudos e pesquisas recentes, que 

evidenciam que esses jovens percebem a diversidade como um valor e, além de escolherem 

trabalhar em empresas assim, tendem a trocar menos de empresa e ter uma produtividade 

maior em empresas que investem em diversidade e que se mostram respeitosas e líderes nesse 

sentido. Estes dados evidenciam uma estrutura ganha-ganha-ganha, onde é possível observar 

como a sociedade, empresas e empregados se beneficiam de avanços nesta área. Quanto mais 

empresas se tornarem representativas do cenário real da sociedade, mais seus empregados 

ganharão se sentindo bem, sendo mais produtivos e, em última instância, tendo mais opções 

no mercado de trabalho para escolher onde trabalhar. 

Segundo o estudo Diversidade: inclusão ou estratégia?, conduzido pela Hay Group  e 

publicado pela Harvard Business Review, “organizações com funcionários mais motivados 

têm sua receita líquida crescendo 4,5 vezes mais do que as demais” (HAY GROUP, 2015, p.

86-90). Na mesma linha, de acordo com o estudo A diversidade como alavanca de 
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performance, realizado e publicado em 2018 pela consultoria de negócios McKinsey, 

empresas que apostam na diversidade de gênero entre seus executivos estão até 21% mais 

propensas a ter lucratividade acima da média (HUNT et al., 2018). Partindo da avaliação de 

mais de mil empresas em 12 países, tal pesquisa mediu não apenas a lucratividade (em termos 

de lucros antes de juros e impostos – EBIT), mas também a criação de valor (ou lucro 

econômico) no longo prazo. Desta forma, pode-se evidenciar também a relevância do tema 

para o governo, uma vez que o impacto de geração de valor de longo prazo tende a se 

relacionar diretamente com o aumento do sentimento de bem estar, aumento do investimento 

das empresas no país, aumento do número de empregos e, por consequência, maior 

desenvolvimento social como um todo. 

Parte desses ganhos das empresas e resultados positivos vêm sendo construídos pela 

publicidade e é justamente com este foco que este trabalho visa se aprofundar e verificar até 

que ponto estes movimentos e atitudes internas das empresas estão alinhados com sua 

comunicação externa em se tratando da causa LGBTI+. Muitas já estão se tornando 

intolerantes a quaisquer atitudes que configurem desrespeito e preconceito internamente - 

mas a dúvida é: como são as peças publicitárias destas mesmas empresas?  

Como este movimento tende a ganhar cada vez mais notoriedade e por encontrar 

certa escassez literária relacionada à publicidade LGBTI+ no Brasil, para a academia este 

trabalho tem como interesse estimular a discussão sobre a importância e o papel da 

comunicação empresarial na construção de um mundo mais inclusivo. Para isso, é 

fundamental entender a atuação dessas empresas no âmbito da comunicação externa 

(publicidade), verificando, principalmente, se elas também reforçam externamente suas 

políticas internas e expõem suas visões para cumprirem seu papel social. 

1.5 (De)limitação do estudo 

O presente trabalho pretende, portanto, para além de discutir os aspectos que 

envolvem a promoção da equidade LGBTI+ no mercado de trabalho, compreender as 

demandas e reivindicações do público LGBTI+, sintetizadas pelo Fórum, mas 

principalmente acerca da maneira que este grupo é retratado na publicidade. Nesse sentido, 
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esse estudo realiza também um levantamento histórico acerca de comerciais que envolvem a 

temática LGBTI+, se utilizando de levantamento anterior empreendido por André Rodrigues 

(2008), mantendo inclusive a subdivisão das peças sugerida pelo autor. 

Também é intuito deste trabalho investigar de que maneira as empresas que integram 

o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ não apenas realizam ações internas de inclusão, 

mas igualmente se dedicam à promover a causa em suas campanhas publicitárias e 

comunicação em geral, percebendo se o compromisso interno e organizacional com a 

questão LGBTI+ igualmente encontra reflexo na comunicação externa dessas empresas e de 

seus produtos. Nesse sentido, foi realizado uma investigação considerando a totalidade da 

publicidade veiculada nas principais cidades brasileiras e nos principais veículos de mídia, 

de acordo com o Arquivo da Propaganda, por cada um dos Patrocinadores Plenos do Fórum, 

maior categoria de patrocinadores, durante os meses de junho de 2017 e junho de 2018.   

Como resultado da investigação, foi possível aferir que quase a totalidade das 

empresas referidas, apesar de se colocarem como atentas às questões LGBTI+ e aos 

compromissos assumidos com o Fórum, não realizam ou realizam apenas muito 

pontualmente campanhas ou ações publicitárias ou mesmo de endomarketing que propaguem 

tais valores. Apenas uma campanha, da Coca-Cola, foi encontrada em todo o período, e sua 

descrição igualmente se encontra a seguir. A partir dessa campanha, esse estudo propõe ainda 

uma nova categoria de comerciais que envolvem a questão LGBTI+, avançando, assim, com 

as pesquisas sobre o tema. A fim de confirmar a insurgência desta nova categoria de peças 

publicitárias, o estudo empreendido termina com a análise de campanhas publicitárias 

diversas veiculadas nos últimos anos que cumprem as prerrogativas identificadas. 

Este trabalho busca, assim, contribuir para a discussão que envolve as relações 

interpessoais no trabalho, se dedicando especialmente à questão LGBTI+ e sua inserção 

dentro do mercado laboral, bem como analisar a comunicação de empresas que se colocam 

como em prol da diversidade dentro de seu quadro de funcionários, percebendo se sua 

publicidade está, ou não, alinhada com tais propósitos. Desta forma, em tempos de acirrada 

polarização, construir um trabalho sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e 

negócios tem como proposta contribuir não apenas para academia, mas principalmente para 

as próximas gerações e para a sociedade como um todo. 
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Se em geral os governos são lentos e burocráticos, muitas vezes as organizações têm 

o papel de liderar as mudanças. Além disso, nota-se também que dentre todas as 

organizações, as que saem na frente e levantam mais rápido as bandeiras em favor das causas 

atuais são as que mais têm se destacado em índices e rankings econômicos (HUNT et al., 

2018). Segundo Quaresma, essas bandeiras demonstram alta adaptabilidade e devem, desta 

forma, ser levantadas tanto em suas comunicações internas, quanto externas - a publicidade 

(BARIFOUSE; COSTAS, 2015). 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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A inserção LGBTI+ no mercado de trabalho 

A contemporaneidade tem assinalado novo momento para o público LGBTI+. Se 

historicamente tal grupo foi constantemente marginalizado, tal população tem buscado se  

empoderar e lograr políticas públicas que garantam seus direitos e a equidade em todas as 

esferas. Atualmente, sexualidade e minorias sexuais se apresentam como tópico de destaque 

nas teorias organizacionais de grandes empresas. Se no passado pouca atenção era dada ao 

tema, hoje, os efeitos que a orientação sexual de um indivíduo e sua ampla aceitação podem 

gerar, não apenas no âmbito pessoal mas igualmente profissional, são bastante mais 

considerados. 

No entanto, ainda são claras as inúmeras barreiras que essa população enfrenta em se 

tratando de um ambiente de trabalho. Discriminação, homofobia, estereótipos negativos e 

estigmas sociais são alguns dos exemplos de como o grupo LGBTI+ sofre retaliações 

constantes em diversas organizações. Assim como na vida pessoal, assumir tal orientação 

sexual no ambiente de trabalho ainda pode acarretar perdas e sofrimento. Bloqueios na 

ascensão profissional, inimizade e antipatia de pares e a reprovação seja do quadro de 

funcionários ou mesmo dos quadros de gerência das empresas, parceiros e fornecedores. 

Segundo estudo “Out in the world”, divulgado em janeiro de 2016 pelo Center for Talent 

Innovation, apesar de 75% das empresas possuírem políticas que proíbem discriminação por 

identidade de gênero e orientação sexual, 61% dos profissionais LGBT no Brasil não se 

sentem confortáveis para se assumirem em seus ambientes de trabalho (BELLONI, 2016). 

Por outro lado, é notório que, quando um funcionário LGBTI+ percebe que existe 

aceitação em sua empresa e suporte de seus colegas em relação à sua orientação sexual, 

entendendo que o grupo que o rodeia é capaz de respeitar, aceitar e apoiar suas escolhas, 

torna-se mais satisfeito no exercer de seu ofício, mais maleável em suas relações 

interpessoais e se sente mais confiante no exercício de suas atividades devido à sua maior 

liberdade de expressão. 
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Mark Pope (1995) enfatiza, neste sentido, que é papel das organizações entender que 

nem todos os seus funcionários são heterossexuais, e assim, a questão da orientação sexual 

deve ser inserida nos conhecimentos a respeito da diversidade no âmbito organizacional. 

Segundo McQuarrie, para um funcionário LGBTI+ dentro de uma empresa, “muita energia 

é despendida para se manter as aparências e elaborar estratégias de camuflagem que 

impeçam a descoberta do segredo” (MCQUARRIE, 1998, p.163.). 

Assim, alguns exemplos são, não dar detalhes da vida privada, inventar parceiros do 

sexo oposto, propagandear um estilo de vida que não condiz com o seu, excluir seu cônjuge 

de atividades e do convívio com colegas de trabalho, referir a seu parceiro ou a amigos 

camuflando seus gêneros. 

Para as empresas, a adoção de políticas de diversidade e inclusão de públicos 

minoritários, especialmente o grupo LGBTI+, neste caso, pode ser uma importante estratégia 

para a criação de valor e melhor imagem e reputação corporativa. As organizações que têm 

em suas metas a busca por um ambiente mais justo e receptivo entre os diferentes gêneros e 

orientações sexuais facilita a autoaceitação de seus colaboradores e passam uma imagem, 

inclusive externamente, de empresas engajadas nos assuntos da contemporaneidade, modernas 

e inclusivas. 

Ainda segundo Pope (1995, p.191-198.), três são os níveis de análise a serem 

considerados pelas diversas pesquisas que abordam a discriminação contra LGBTI+. Seriam 

eles: Os efeitos da discriminação no indivíduo, nas organizações e na sociedade como um 

todo. Segundo a autora, tais pesquisas necessitam ainda considerar aspectos financeiros, tais 

como, perdas de promoções no trabalho, diferenças salariais e perda ou diminuição da 

capacidade criativa por conta das pressões sofridas.  

Nesse sentido, Mecchi (2007) empreendeu um estudo relacionando três grandes 

empresas da cidade de São Paulo no intuito de verificar suas políticas de recursos humanos e 

a existência de um compromisso com a promoção da diversidade no âmbito de trabalho. 

Apesar de todas as empresas relacionadas oferecerem benefícios que incluíam parceiros do 

mesmo sexo quando comprovada união estável, apenas uma contava com grupo interno de 

discussão relacionado ao tema. Uma das empresas estudadas inclusive, segundo o autor, 

chegou a negar a troca do nome do crachá de um funcionário transexual que desejava portar 

identificação com seu nome social. 
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Desta forma, o que se percebe, via de regra, é que as diretrizes de igualdade e proteção 

aos LGBTI+ dentro do ambiente de trabalho, ainda que muitas vezes propagandeadas pelas 

corporações, constituem mais a exceção do que a norma. Tal qual a discriminação sofrida na 

sociedade em geral, na maior parte das empresas tais indivíduos enfrentam a noção de que seu 

comportamento sexual é anormal e desviante, ficando suscetíveis a abusos verbais e até 

mesmo a manifestações de violência. 

A partir de tal cenário, se torna possível identificar inclusive LGBTI+ que evitam 

colaborar com grupos de discussão sobre tema cujos membros assumam sua orientação 

sexual, devido ao medo de pressões e retaliações por conta da aberta divulgação de sua 

orientação sexual. Assim, para ganhar a confiança de tais trabalhadores, as empresas precisam 

seriamente se empenhar em políticas eficazes que visem diminuir a discriminação nos locais 

de trabalho, na tentativa de minimizar as experiências negativas da população LGBTI+ no 

ambiente laboral. 

Visando contribuir com esse cenário, no Brasil, o Instituto Ethos vem capitaneando 

algumas iniciativas que têm como objetivo “alavancar a agenda dos direitos humanos ao 

estimular as empresas a adotarem medidas que evidenciem o compromisso social com seus 

públicos de interesse” (INSTITUTO ETHOS, 2013). Dentre elas, a promoção da diversidade 

e equidade de gênero no mercado de trabalho e, com isso, a maior visibilidade do tema na 

sociedade vem ganhando cada vez mais força nos últimos anos.  

Em um documento lançado em 2013, o Instituto afirma que, desde 2011, vem, de 

forma consistente e crescente, “buscando contribuir com a articulação das empresas em torno 

da agenda de direitos humanos” (INSTITUTO ETHOS, 2013). Para isso, foi criado Grupo de 

Trabalho Empresas e Direitos Humanos, “que busca aprimorar e disseminar práticas 

empresariais relativas às temáticas que compõem o escopo da agenda internacional pela 

promoção de trabalho decente, criando um ambiente propício para a troca de saberes e a 

construção de conhecimentos.” (INSTITUTO ETHOS, 2013). 

Algumas empresas têm tomado atitudes que estão se tornando referências na 

promoção do direito LGBTI+. No âmbito nacional, o Banco do Brasil, por exemplo, 

apresenta em sua carta de princípios o empenho em combater atitudes de segregação, 

afirmando que é seu objetivo “Repelir preconceitos e discriminações de gênero, orientação 

sexual, etnia, raça, credo ou de qualquer espécie” (BANCO DO BRASIL, 2003).  
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A necessidade de se operar mudanças no tocante à situação LGBTI+ no mercado de 

trabalho é tamanha que Hetherington, Hillerbrand & Etringer (1989) chegam inclusive a 

afirmar que, diferentemente da população heterossexual, fatores pessoais e ambientais 

chegam a influenciar a escolha de uma profissão e de seu desenvolvimento de carreira por 

parte dos LGBTI+. Seja por barreiras conservadoras encontradas em determinados tipos de 

profissão ou pela maior aceitação da homosexualidade em outras, os autores afirmam que “a 

orientação sexual tem relação com o processo de decisão de carreira do indivíduo 

gay.” (HETHERINGTON; HILLERBRAND; ETRINGER, 1989, p. 452) 

Por se encontrarem à mercê de diversos estereótipos sociais, a população LGBTI+ 

muitas vezes tende a optar por carreiras em que esteja menos suscetível à discriminação em 

seu ambiente de trabalho ou aquelas onde haja maior quantidade de pessoas que se permitem 

assumir sua orientação homossexual. Além disso, segundo Chung (1995), não é raro 

encontrar heterossexuais que chegam até a não aceitar o exercício de determinadas 

profissões pelo público LGBTI+. Ocupações como as de professor ou babá são 

constantemente vistas como aquelas em que um indivíduo LGBTI+ poderia influenciar 

crianças ou jovens a modificarem suas orientações sexuais. 

Outra associação comumente realizada e limitadora das oportunidades LGBTI+ no 

mercado de trabalho é a de que atividades tradicionalmente tidas como masculinas estão 

ligadas a lésbicas, tal qual futebol ou outras ligadas à força, e as tradicionalmente femininas, 

como dança ou decoração, aos gays. Tais percepções errôneas contribuem na restrição das 

oportunidades de desenvolvimento profissional desse grupo e de constantes frustrações e 

pouca exploração das capacidades de trabalho de tal população. 

Se muitas organizações já perceberam o potencial de consumo presente na população 

LGBTI, orientando inclusive a criação de produtos especificamente para esse setor, é preciso 

que as estratégias de relacionamento das organizações com esse público não se dê apenas em 

tal esfera. Sendo a população LGBTI+ uma das que mais gasta segundo o Censo IBGE 2010 

— números que chegam, inclusive, a 30% superiores —, nos últimos anos, deu-se origem a 

uma expressão específica para este segmento, Pink Money, que tem como função designar os 

gastos e o alto poder de consumo LGBTI+.  

Porém, essa população almeja não apenas consumir, mas estabelecer diálogo e 

participar das decisões que lhe afetam, o que inclui obrigatoriamente o âmbito profissional. 
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Portanto, é obrigação urgente das empresas manter atuação socialmente responsável, não só 

com a adoção de políticas de integração e promoção de um ambiente de trabalho mais 

equânime, como também com a contribuição e inclusão deste grupo e temática em suas 

publicidades para que assim a sociedade evolua como um todo e passe a aceitar e ver como 

natural a heterogeneidade real de sua população retratada por todos os lados. 

2.2 O Fórum das Empresas e Direitos LGBTI+ 

 Criado em São Paulo, no ano de 2013, por iniciativa de Reinaldo Bulgarelli, 

consultor em assuntos de diversidade e sustentabilidade, em parceria com representantes de 

algumas organizações, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ tem como objetivo 

influenciar o meio empresarial e a sociedade a respeito desta temática (FÓRUM…, 2018a). 

Trata-se de uma iniciativa empresarial que reúne executivos, ativistas, representantes do 

Estado e profissionais das áreas de Diversidade, Recursos Humanos e Sustentabilidade - 

sobretudo. 

 Atualmente, o Fórum tem uma estrutura de governança composta por conselho 

consultivo, comitê gestor e secretaria executiva. O primeiro tem a participação de três 

executivos seniores de diversas indústrias. O comitê gestor conta com a presença de 

empregados representantes de quatro empresas signatárias. “A secretaria executiva, por sua 

vez, é representada por Bulgarelli, a quem cabe também a representação institucional do 

Fórum na mídia e em outros espaços” (SALES, 2017).  

 As reuniões costumam ocorrer duas ou três vezes por ano e a programação conta com 

a participação de presidentes e altos executivos das organizações, o que é uma maneira de 

sublinhar a relevância e posição estratégica que o tema ocupa no interesse daquelas 

empresas. As organizações participantes dos encontros são principalmente de grande porte, 

em sua maioria privadas e multinacionais, embora haja também algumas empresas 

brasileiras e do setor público. Ao longo dos últimos anos, o Fórum tem crescido e ganhado 

relevância, a ponto de alcançar o número de setenta e quatro empresas enviando 

representantes ao encontro ocorrido em maio de 2018 (FÓRUM…, 2018c).  
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 Algumas organizações se envolvem de maneira mais próxima, cedendo seus 

auditórios para realização das reuniões, fazendo parte do comitê gestor do Fórum e se 

comprometendo com a agenda proposta pelo grupo. Outras enviam seus representantes 

apenas para assistir ao evento, acompanhar os debates, fazer contatos e benchmarking.  

 Em 2014, o comitê gestor do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ elaborou, em 

parceria com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social, a Carta dos 10 compromissos da 

empresa com a promoção dos direitos LGBTI+, conjunto de pactos que as organizações 

participantes do grupo seriam convidadas a assinar. Tais compromissos são amplos e 

envolvem uma variedade grande de atividades na organização, abarcando inclusive a questão 

da comunicação. 

 2.2.1 10 compromissos da empresa com a promoção dos direitos LGBTI+ 

 Sintetizando boa parte das buscas da população LGBTI+ quanto à inclusão e 

promoção da igualdade em empresas e na sociedade como um todo, o Fórum das Empresas e 

Direitos LGBTI+ elaborou documento contendo os dez compromissos com os quais todas as 

empresas signatárias devem se engajar. 

 Tais aspectos levantados devem orientar as práticas de cada empresa e do próprio 

Fórum, expressando o entendimento do papel de ambos na promoção de tal igualdade, 

oferecendo uma agenda de trabalho e indicando ações e maneiras de mensuração do estágio 

atual da empresa nesse quesito. São eles: 

 1) Comprometer-se, presidência e executivos, com o respeito e com a promoção 

dos direitos LGBTI+; 

Nesse sentido, é esperado das empresas signatárias que todas tratem sobre o tema em 

falas documentos e políticas da empresa, incluindo inclusive nessas ações a presidência e 

demais executivos, a fim de demonstrar a importância do respeito à todos dentro da 

organização. Devem ainda não compactuar com a discriminação demonstrando seu repúdio e 

afirmando seu compromisso com os direitos humanos. 
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É obrigação ainda que cada empresa oriente suas decisões com base na identidade 

organizacional, considerando valores e princípios da empresa diante de possíveis conflitos 

que envolvam desrespeito aos direitos LGBTI+ e rejeite a homo-lesbo-transfobia tanto como 

empregador como no relacionamento com os demais públicos, como stakeholders. Se torna 

ainda preciso que cada organização torne público tais compromissos e práticas, 

posicionando-se abertamente a respeito dos direitos LGBTI+ e contribuindo para a elevação 

do nível de respeito ao segmento na sociedade. 

Finalmente, cada signatária tem como missão se articular com outras empresas e 

stakeholders, além de demais organizações e lideranças da sociedade civil, bem como com 

governos, no intuito de reduzir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero 

e promover a defesa e ampliação dos direitos LGBTI+ através do desenvolvimento de 

programas e ações efetivas.  

2) Promover igualdade de oportunidades e tratamento justo às pessoas 

LGBTI+; 

De acordo com este tópico, as empresas participantes do Fórum precisam praticar a 

não discriminação em suas políticas de recrutamento e seleção, com atenção especial a 

travestis e transexuais, devendo inclusive estabelecer metas específicas para a inclusão 

destes. É necessária também a revisão das políticas de recrutamento, com a identificação de 

qualquer possível barreira ou discriminação em relação aos LGBTI+ e a capacitação dos 

profissionais que desempenham a função de seleção para maior entendimento do tema. 

É preciso ainda inserir o tema da orientação sexual e identidade de gênero em censos 

e pesquisas internas (sobre engajamento, clima e bem-estar, por exemplo) e realizar ações 

afirmativas para desenvolvimento na carreira desses profissionais, especialmente travestis e 

transexuais. Incluir também o compromisso no acompanhamento e avaliação de gestores 

para garantir a igualdade de oportunidades e tratamento justo na capacitação, diálogo e 

avaliação das pessoas LGBTI+. 

Os benefícios oferecidos pela empresa a seus funcionários também devem promover 

a igualdade, sendo preciso implantar políticas que considerem a diversidade sexual e as 

condições de trabalho, que devem ser favoráveis ao pleno desenvolvimento das pessoas 
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LGBTI+, ampliando a capacidade de atração e engajamento da empresa e criando impactos 

positivos em sua reputação. 

3) Promover ambiente respeitoso, seguro e saudável para as pessoas LGBTI+;  

 Para tal promoção seria necessário, segundo o Fórum, capacitar gestores e equipe em 

relação ao tema da diversidade sexual, bem como suas implicâncias nas relações dentro do 

ambiente corporativo, criar ou melhorar canais de reclamação considerando a 

vulnerabilidade do segmento LGBTI+ a práticas de discriminação e, ainda, desenvolver 

medidas de responsabilização tanto em relação ao público interno quanto a outros públicos 

de relacionamento. 

 É igualmente importante definir políticas de não discriminação para portadores de 

HIV, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero e incentivar boas 

práticas de gestão e relacionamento que respeitem as pessoas do segmento LGBTI+, 

promovam os direitos humanos e dêem visibilidade ao tema da inclusão e respeito a esse 

público. 

 4) Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos LGBTI+; 

A empresa deve, segundo esse compromisso, incluir datas relacionadas à comunidade 

LGBTI+ em seu calendário de comunicação interna, trabalhando também tais temais dentro 

de sua comunicação com colaboradores. Realizar eventos de apoio internos ou em conjunto 

com a comunidade dando visibilidade ao tema e à sua importância dentro do ambiente de 

trabalho. 

A agenda de educação da empresa igualmente deve abarcar o tema da orientação 

sexual e identidade de gênero, com a inclusão de atividades educacionais e de formação para 

seus empregados, inserindo tais temas sempre de forma positiva e de maneira a promover 

ambientes inclusivos, respeitosos e livres de discriminação. 

5) Estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade LGBTI+; 

Através de grupos de afinidade, as empresas devem ampliar o diagnóstico, 

aprendizados no tema e a proposição de soluções para as questões que envolvem a promoção 

da diversidade. Tais grupos devem ser formalizados no sistema de gestão, bem como suas 
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ações de valorização, garantindo que suas proposições e planos de ação sejam considerados 

institucionalmente. Devem ser considerados ainda os funcionários que não trabalham na 

matriz da empresa, com o estabelecimento de diálogo e escuta de demandas. 

6) Promover o respeito aos direitos LGBTI+ na comunicação e marketing; 

 De acordo com tal preceito, as empresas devem espelhar externamente, em sua 

comunicação, os valores assumidos internamente. Assim, se torna necessário acompanhar as 

campanhas publicitárias para que não se produzam campanhas com conteúdo que discrimine 

pessoas LGBTI+, inserir mensagens positivas na comunicação da empresa sobre os direitos 

LGBTI+, inserindo falas e situações que valorizem tais pessoas, e também elaborar 

campanhas que promovam os direitos LGBTI+ e das pessoas que vivem com HIV/Aids. 

 Neste último caso, as campanhas devem valorizar a diversidade sexual, tratar da 

erradicação da violência contra LGBTI+ e também incentivar a prevenção de contaminação 

por HIV assim como promover os direitos das pessoas contaminadas pelo vírus.

7) Promover o respeito aos direitos LGBTI+ no planejamento de produtos, 

serviços e atendimento aos clientes; 

A empresa necessita, nesse sentido, planejar serviços e produtos considerando o 

segmento LGBTI+, suas expectativas, demandas e perspectivas específicas sempre que for 

viável. Deve também garantir a acessibilidade deste grupo aos serviços e produtos que 

oferece, através de planejamento e linguagem inclusiva e respeitosa com o segmento. 

 O atendimento também deve ter sua qualidade garantida para os LGBTI+, com 

relacionamentos respeitosos, com atenção especial para casais do mesmo sexo, travestis e 

transexuais. Deve também desenvolver políticas contra práticas oportunistas que ponham 

também a empresa em situação de risco. 

 8) Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas do segmento 

LGBTI+; 

 A empresa precisa promover ações de capacitação específicas para seus membros do 

segmento LGBTI+, apoiando sua qualificação profissional, especialmente no caso de 

travestis e transexuais. Deve investir ainda no diálogo com organizações formadoras, como 
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escolas, universidades e etc., para promover em conjunto com tais entidades os direitos 

LGBTI+ e a valorização da diversidade sexual. 

 Mecanismos internos devem ser criados para garantir o desenvolvimento profissional 

dos empregados LGBTI+, para auxiliar no enfrentamento das diversas barreiras que 

atrapalham os LGBTI+ em suas carreiras. 

 9) Promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas LGBTI+ na 

cadeia de valor; 

 Segundo este compromisso, é obrigação da empresa apoiar ações que incentivem o 

empreendedorismo LGBTI+, além de apoiar programas e ações desenvolvidos por empresas 

lideradas por pessoas do segmento, especialmente travestis e transexuais. Igualmente devem 

incentivar a criação ou desenvolvimento de câmaras de comércio LGBTI+ que fomentem os 

negócios da comunidade. 

 Também é preciso realizar ações afirmativas com o segmento na área de compras e 

apoiar o fomento econômico e os empreendedores LGBTI+, estabelecendo parcerias, 

patrocínios e incentivos a empreendedores que considerem o público LGBTI+ em seu 

planejamento e suas atividades. 

 10) Promover e apoiar ações em prol dos direitos LGBTI+ na comunidade. 

 A questão dos direitos LGBTI+ deve ser, de acordo com esse preceito, inserida nos 

conteúdos de  ação social da empresa, assim como deve ser favorecida a participação de 

pessoas LGBTI+ em tais ações, considerando o segmento como público-alvo do investimento 

social privado ou de ações sociais e comunitárias realizadas ou apoiadas pela empresa. 

 A atuação da empresa também precisa ter atenção aos direitos das pessoas que vivem 

com HIV/Aids e com práticas de prevenção, levando tal tema ao investimento social privado 

ou a ações sociais e comunitárias. O voluntariado em torno da causa LGBTI+ também deve 

ser apoiado e capacitado em relação à essa temática, estabelecendo-se parcerias com 

organizações governamentais ou não governamentais que promovam o direito LGBTI+ na 

sociedade. 
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 Organizações da sociedade civil (ONGs) que atuam no segmento também precisam ser 

apoiadas com a concessão de patrocínios e apoio a eventos a fim de promover os direitos 

LGBTI na sociedade. 

2.3 O orgulho LGBTI+ 

O movimento de orgulho LGBTI+ teve início na cidade de Nova Iorque em 1969, pós-

rebelião de Stonewall (KISSACK, 1995). Na ocasião, homossexuais enfrentaram oficiais da 

polícia novaiorquina em diversos bares e atualmente a data é celebrada em diversos lugares 

do mundo. Com o intuito de apoiar gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e demais minorias 

sexuais a terem orgulho de sua orientação, tal movimento luta pelos direitos LGBTI+ e pela 

defesa do reconhecimento da igualdade entre todos os cidadãos.  

Nesse sentido, a palavra orgulho se destaca por representar o contrário de vergonha, 

conceito historicamente usado para oprimir os indivíduos LGBTI+. O Orgulho LGBTI+ tem 

como símbolo a bandeira do arco íris, a letra grega lambda, o triângulo rosa e a borboleta. 

Especialmente na internet os participantes do movimento constantemente se manifestam, 

mostrando que têm voz e exigindo sua representatividade.  

A Parada do Orgulho Gay é um dos mais representativos eventos que aborda a questão 

da ocupação de espaços e visibilidade LGBTI+. Realizada no mês de junho, para comemorar 

o dia do Orgulho Gay, celebrado dia 28 de junho em inúmeros locais do mundo, a Parada se 

constitui em uma passeata que reúne milhares de pessoas na luta por direitos e na 

manifestação de sua orientação sexual e seu estilo de vida. 

Desde o ano de 2004, a Parada do Orgulho Gay de São Paulo é considerada a maior 

manifestação do gênero no mundo.  Segundo a Associação da Parada do Orgulho LGBTI+  de 1

São Paulo, se em 2003 a quantidade de participantes passou de 1 milhão de pessoas, em 2004 

o número foi de 1 milhão e oitocentos mil e em 2005 já eram mais de 2 milhões de pessoas 

nas ruas.  

 A sigla é utilizada dessa maneira por colocar a representação em letras por ordem de visibilidade.1
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No ano de 2006 a Parada do Orgulho Gay de São Paulo completou dez anos com a 

marca de 3 milhões de participantes. Em 2007 os números subiram para 3,5 milhões e ainda 

abordou outras minorias em seu tema. No ano mencionado o lema da Parada se apresentou 

como Por um mundo sem racismo, machismo e homofobia.  2

O fato da cidade de São Paulo atrair participantes de diversos outros estados brasileiro 

e também de outros locais da América Latina reforça o fluxo migratório de homossexuais para 

cidades de grande porte e tidas como mais cosmopolitas, como é o caso do Rio de Janeiro e de 

São Paulo. A primeira, inclusive, também realiza uma grande Parada do Orgulho Gay em seu 

território, mobilizando milhares de pessoas. 

Assim com o as cidades mencionadas, outras no Brasil também realizam suas Paradas. 

Porto Alegre sedia desde 1997 a sua, intitulada Parada Livre, tendo contabilizado em sua 

primeira edição mais de cento e cinquenta mil participantes. Em 2005 a capital gaúcha passa 

inclusive a contar com duas Paradas, a Livre e a Parada do Orgulho GLBT+. 

Um aspecto importante a ser considerado tanto sobre o evento como sobre todas as 

questões que envolvem o Orgulho LGBTI+ é, para além do caráter político, como o mercado 

tem se apropriado de tais manifestações. Com o grande número de turistas e o aquecimento 

econômico que o evento proporciona em bares, lojas e casas noturnas, a Parada vem sendo 

cada vez mais permeada por patrocinadores, que querem garantir suas cotas e a visibilidade de 

suas marcas.  

Assim, apesar de ser um movimento que parte de uma minoria, a lógica de mercado é 

de certa forma incorporada, porém, Fernando Quaresma, presidente da Parada do Orgulho 

Gay de São Paulo faz uma ressalva quanto a esse cenário. Segundo Quaresma, é importante 

que as empresas  incluam o público LGBTI+ em sua publicidade e comunicação, já que, "isso 

dá visibilidade a esse tipo de afeto, mas elas ainda fazem isso mais por razões comerciais do 

que por apoio ao movimento social.” (BARIFOUSE; COSTAS, 2015). 

Outra questão importante a ser mencionada é que, apesar de muitas empresas já 

realizarem ações ou peças publicitárias envolvendo o público LGBTI+, não são em todos os 

canais de comunicação que tais peças são veiculadas necessariamente, muitas vezes se 

restringindo a campanhas para internet ou redes sociais. Assim, muitas companhias, apesar de 

se colocarem como favoráveis à causa LGBTI+, não querem propagandear seu apoio nos 

 PARADA Gay de São Paulo bate recorde com 3,5 milhões de pessoas. Disponível em:<http://2

exclusivo.terra.com.br/paradagay2007/interna/0,,OI1679129-EI9099,00.html>. Acessado em 24 ago. 2018. 

http://exclusivo.terra.com.br/paradagay2007/interna/0,,OI1679129-EI9099,00.html
http://exclusivo.terra.com.br/paradagay2007/interna/0,,OI1679129-EI9099,00.html
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meios de comunicação de massa, sob pena de talvez perder parte dos consumidores 

intolerantes a tal luta por direitos. 

Assim, um risco corrido por tais marcas ou empresas é o de soarem oportunistas ao se 

engajarem dentro da causa LGBTI+, especialmente se tais corporações se atêm apenas ao 

elevado poder de consumo identificado em tal grupo. Nesse caso o que acaba sendo sugerido, 

segundo Rodrigues, é a  
liberação pelo consumo de uma parcela branca e de classe média das minorias 
sexuais. Um modelo de cidadão-consumidor homossexual é normatizado, 
marginalizando, pela lógica do consumo, os que não se enquadrarem nesse segmento 
de mercado. Ao final, segue a contradição ao incluir pela orientação sexual e excluir 
pela classe social, o que reforçaria a lógica de uma hegemonia que o movimento das 
minorias busca criticar e alterar. (2008, p.50.). 

Desta forma, mais que uma reflexão acerca do preconceito, o que ocorre é a 

assimilação de uma parcela homossexual com poder de compra, sem que seja colocada em 

discussão as questões que tangenciam as diversas possibilidades de orientação sexual. Para 

que isso não ocorra, é necessário que a companhia seja consistente em suas práticas e valores 

e não apenas use de um tema considerado polêmico a fim de ganhar exposição midiática. 

Nesse sentido, a grande reivindicação do movimento é que as empresas ajam de maneira 

responsável, tanto em suas políticas internas, quanto em sua comunicação externa ou 

publicidade e retrate o público LGBTI+ de maneira natural, evitando estereótipos. 

2.4 A questão LGBTI+ na publicidade  

Com início no Brasil por volta dos anos 50, antes a publicidade era uma atividade 

realizada por pintores, escritores e poetas, na maioria das vezes produzindo anúncios que 

seriam publicados em revistas, cartazes e jornais e outros meios de comunicação com o 

objetivo primordial de difusão de uma ideia (MATOS, 2008). 

Para Sant’ana (1998), a publicidade é uma ferramenta que estimula e motiva a venda, 

um meio de tornar o produto, serviço ou firma, conhecidos com o objetivo de despertar na 

massa consumidora o desejo pela coisa anunciada. É um impulsionador da economia e 

estimulador da concorrência. No entanto, falta a essa visão a caraterística da remuneração 
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deste trabalho, descrita por Kotler (2001), atrelada à apresentação e promoção serviços, 

produtos e marcas identificados de forma clara nos meios de comunicação. 

Até poucos anos atrás, a publicidade era considerada um grande meio de comunicação 

com a massa, pois não era possível fazer um anúncio adaptado a cada indivíduo da multidão 

consumidora. Logo, este anúncio tinha de ser ajustado ao tipo médio que constituía o grupo 

consumidor visado pelo anunciante. Com o surgimento da internet e dos smartphones, 

entretanto, atualmente já é possível alcançar cada indivíduo de forma pessoal, completamente 

personalizada e, cada vez mais, em momentos e com mensagens estrategicamente definidas. 

 Independente da forma, alguns autores distinguem publicidade de propaganda pelo 

fato da primeira ter caráter comercial e o objetivo de “informar as características deste ou 

daquele produto e promover a sua venda” (BAUDRILLARD, 2000, p.291), enquanto a 

segunda estar ligada mais diretamente ao caráter político e ideológico. No entanto, Cobra 

(1991, p.48) complementa dizendo que “a publicidade se preocupa também com o 

comportamento dos indivíduos como consumidores e os motivos que os levam a comprar.”  

 É com esse olhar que este trabalho se propõe a observar a relação das pessoas com o 

que é comunicado pelas empresas – uma vez que entende-se que as empresas também acabam 

exercendo o papel de agentes de mudança da sociedade, introduzindo novos conceitos, novos 

pontos de vistas e, ao decorrer de alguns anos e com o aumento da adesão de cada vez mais 

empresas, contribuindo para a evolução da sociedade como um todo através da adesão e 

constante atualização dos valores vigentes, com no caso da diversidade. 

 Dentre os meios de comunicação disponíveis para a veiculação de peças publicitárias, 

a televisão possui papel chave, especialmente no Brasil, já que se configura como um dos 

mais fortes meios de comunicação de massa do país. De acordo com levantamento do Mídia 

Dados  realizado pelo Grupo de Mídia de São Paulo em 2014, 97,2% dos domicílios 3

brasileiros possuíam televisores à época, o que levou Rodrigues e Carvalho (2015) a 

realizarem importante estudo sobre a história dos comerciais com foco neste tipo de mídia que 

abordam a questão LGBTI+.  

 O Grupo de Mídia de São Paulo lança anualmente o Mídia Dados com dados quantitativos de todos os meios 3

de comunicação e informações demográficas sobre os mesmos. 
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2.4.1 Categorias e subcategorias de representação 

Em sua tese de doutorado, Rodrigues (2008) aponta que, cada vez mais, ao mesmo 

tempo que ainda potencializa discursos que reforçam estereótipos, a mídia tem se aberto como 

espaço para a crítica e instância que pode ser vislumbrada como aliada nas reivindicações de 

direitos políticos pelos mais diversos grupos e minorias. 

Quando representa um estereótipo, o discurso midiático potencializa um reducionismo 

que, se por um lado facilita a recepção daqueles que não estão a par do assunto, por outro 

dificulta o esclarecimento e a transmissão de informação acerca dos assuntos tratados. 

Facilitam-se assim, julgamentos morais e preconceitos, reiterando o caráter majoritariamente 

normativo da sociedade. 

Num outro sentido, porém, a mídia pode atuar em favor das minorias. Nesse caso 

específico, pode se tornar importante aliada na visibilidade do movimento LGBTI+, 

veiculando modelos positivos que superem estereótipos e confiram maior legitimação ao 

movimento. Apesar de ainda existirem manifestações de rejeição a marcas que incluem 

minorias em seu discurso, a exemplo da Nike que sofreu, em julho de 2005, ameaça a boicote 

pelo grupo conservador Associação da Família Americana (AFA), por se posicionar a favor da 

união civil entre pessoas do mesmo sexo, diversas empresa têm superado o receio de utilizar a 

temática LGBTI em sua comunicação.  

Com a maior abordagem deste público por parte de filmes publicitários, Rodrigues 

(2008), em sua investigação, encontrou a necessidade de criar categorias e subcategorias de 

análise. Assim, os filmes foram divididos entre Estereotipados e Desconstrucionista, cada um 

com duas subdivisões. O primeiro foi delimitado com as subcategorias denominadas 1) 

Denorex - Parece mas não é e 2) Saindo do armário - Parece o que é. Já o segundo, ficou 

dividido entre 1) Propaganda, políticos por natureza e 2) Coragem de mudar.  

A apresentação dessas categorias e subcategorias se tornou importante por configurar 

ponto importante para a posterior categorização do material levantado nessa investigação, 

que, em sua conclusão, oferece a percepção de uma nova categoria em surgimento, sobre a 

qual esta pesquisa posteriormente discorrerá. Desta forma, cabe também detalhá-las uma a 

uma: 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2.4.1.1 Subcategorias das Representações Estereotipadas 

Conforme abordado anteriormente, de acordo com Rodrigues (2008), as 

representações estereotipadas são as que seguem tradição histórica de estigmatizar a 

população LGBTI+. Suas subcategorias são: 

- Denorex – parece, mas não é 

Seu nome alude a um comercial de xampu anticaspa dos anos 1980. O produto parecia 

xampu, porém, também removia a caspa, sem o cheiro desagradável que era característico dos 

produtos concorrentes do segmento. Assim, sua comunicação valorizava o aspecto de parecer 

o que não é. Assim, dentro deste subgrupo se encontram uma grande quantidade de peças 

publicitárias que utiliza a homossexualidade como forma de chamar a atenção ou provocar 

humor, usando certa dubiedade na ação, porém abortando a ideia no final. 

- Saindo do armário - parece o que é 

Essa subcategoria remonta aos comerciais que reproduzem os estereótipos da 

homossexualidade a partir dos personagens retratados. Ali não há, como no caso anterior,  

dubiedade na ação. Há indícios claros que caracterizam os personagens fora do padrão 

heterossexual. Porém, sua abordagem é a partir de trejeitos, maneiras de vestir e afins, que 

levam para o cômico e não para a desconstrução de paradigmas. 

 
2.4.1.2 Subcategorias das Representações Desconstrucionistas 

Seguindo em seu estudo, Rodrigues (2008) afirma que as representações 

desconstrucionistas apresentam maneiras de inserção da temática LGBTI+ que favorecem a 

valorização de formas alternativas de vivência sexual. Assim, exploram possibilidades de 

visualização que colocam o consumidor em sintonia com as reivindicações sociais desta 

parcela da sociedade. Suas subcategorias são: 

- Propaganda, políticos por “natureza" 
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Diz respeito à peças publicitárias sem finalidades comerciais, que pretendem educar 

ou orientar a população sobre temas que tangenciam a questão LGBTI+ ou mesmo auxiliar na 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a Aids. Sua estratégia de 

comunicação tem caráter ideológico, promovendo novas posturas no trato de assuntos que 

remetem à diversidade sexual. O interesse acerca de tais campanhas parte da sociedade, 

principalmente com participação de ONGs e do Estado.  

- Coragem de mudar 

Os comerciais elencados nesta subdivisão encaram a temática LGBTI+ como algo que 

a sociedade como um todo deve enfrentar. Existe em tais peças certa ambiguidade entre um 

retrato que pode ser estereotipado e o desafio de se exercer novo olhar desconstrucionista 

sobre a questão. As personagens e os motes de tais propagandas promovem o rompimento de 

um estereótipo, criando, sem apelar para o humor, tensões que negociam com as tradicionais 

representações da homossexualidade na propaganda. 

Em posterior estudo, Rodrigues e Carvalho (2015) atualizaram a tese de Rodrigues 

(2008) e compilaram um levantamento entre o ano de 1970 e o ano de 2015, no qual foram 

encontrados setenta comerciais que abordavam de alguma maneira o público LGBTI+. Tais 

comerciais foram então divididos em quatro grupos (Representações em L, Representações 

em G, Representações em B e Representações em T) e, em cada um deles, realizou-se 

novamente a categorização entre filmes que apresentam a temática de maneira estereotipada, 

afirmando o modelo heteronormativo, e desconstrucionista, que propõe reflexões e a ruptura 

com tal modelo vigente. 

 Neste estudo, os anunciantes e agências foram mantidos em sigilo, sendo divulgado 

apenas o segmento a que pertence cada filme mencionado. De qualquer forma, se torna 

possível observar até que ponto a publicidade que aborda o tema o faz de maneira 

responsável, mostrando a diversidade sexual e suas possibilidades de vivência fora de modelo 

heteronormativo ou aquelas que, em verdade, terminam por estigmatizar uma parcela da 

população, inferiorizando-a e desvalorizando-a. A divisão de grupos de comerciais utilizando-

se as letras da sigla LGBTI+ contribui para a percepção em relação à visibilidade de cada um 
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dos subgrupos e como estes são ou foram representados ao longo da história da publicidade 

brasileira. 

2.4.1.3 Representações de acordo com a sigla LGBT 

 2.4.1.3.1 Representações em L 

  Segundo os dados da pesquisa (RODRIGUES; CARVALHO, 2015), dos setenta 

comerciais localizados, sete, ou 10% do total, apresentam lésbicas, sendo que dois desses 

igualmente abordam gays e foram, assim contabilizados em ambas representações.   

 O primeiro deles, foi veiculado no ano de 1993 na TV aberta. Todos os seguintes, 

foram somente veiculados a partir dos anos 2000. As categorias de produtos nas quais se 

enquadram são: um comercial no segmento de imóveis, um no segmento de sites ou serviços 

online, três comerciais no setor automotivo, um comercial do segmento de bebidas e um 

comercial acerca de educação ou cidadania. Destes, quatro foram considerados estereotipados 

pela pesquisa e três receberam o título de desconstrucionistas. 

 No primeiro comercial relacionado, datado do ano de 1993, estão presentes diversos 

casais, entre eles um formado por duas mulheres e dois formados por dois homens. O 

comercial do segmento de imóveis, apresenta tais casais em ação que parece uma discussão de 

relação, explorando no diálogo que tal relação não poderá continuar. Ao fim do vídeo a 

locução aponta que se trata de relação inquilino/proprietário, tratando com humor a 

possibilidade da diversidade.  

 A peça foi considerada estereotipada pelo estudo por se utilizar do humor para mostrar 

uma possível relação homoafetiva. Segundo a pesquisa, tal peça publicitária "é uma típica 

forma de representação que chama atenção por sugerir uma relação homoafetiva, mas que, ao 

final, se desfaz, de um tensionamento, regulando pelo humor ao desvendar uma relação 

heterossexual de fato.” (RODRIGUES; CARVALHO, 2015, p.7.). 
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 O primeiro beijo entre mulheres ocorre no ano 2000. Em comercial do segmento de 

site ou serviço, ele chegou inclusive a ser alvo de representação no CONAR  no ano de sua 4

veiculação. O filme publicitário mostra beijos de diversos casos, incluindo um casal gay e 

outro lésbico. Após protestos ele sofreu modificação e foi colocada uma tarja preta sobre o 

beijo de ambos os casais, com a sinalização de que no endereço eletrônico do anunciante era 

possível ver a íntegra. Como apresenta tais casais demonstrando afeto sem subterfúgios, a 

peça foi considerada desconstrucionista pelo estudo. 

 A mais recente peça encontrada data do ano de 2015. Pertencente à categoria bebidas, 

ela se utiliza de mesma estratégia adotada por mais dois outros filmes publicitários que 

igualmente abordam o universo lésbico, realizados nos anos de 2007 e 2014, sendo esses dois 

da categoria carros. Tais comerciais mostram mulheres se beijando, porém apesar de 

apresentar tal troca de carícias entre pessoas do mesmo sexo, as personagens são belas 

mulheres que satisfazem a um padrão estético normativo e, como notadamente tal segmento 

tem como público-alvo especialmente homens, estão ali para o voyeurismo masculino. Por tal 

razão as peças elencadas foram consideradas estereotipadas. 

2.4.1.3.2 Representações em G  

Dos setenta comerciais relacionados pela pesquisa como apresentando temática 

LGBTI+, sessenta deles, ou 85,7% apresentam relacionamento entre homens. Desses, quatro 

comerciais foram contabilizados em mais de uma representação por igualmente apresentarem 

outros casais ou relações.  

O ano de 1979 marca o primeiro comercial encontrado com temática gay veiculado em 

uma rede de televisão aberta no Brasil. A partir daí, cada vez maior foi o espaço que o grupo 

ganhou na publicidade e propaganda. As categorias de produtos ou serviços que apresentaram 

tais filmes publicitários foram: educação/ cidadania (onze comerciais), alimentação (dez 

comerciais), entretenimento (seis comerciais), produtos de beleza (cinco comerciais), 

automotiva (quatro comerciais), vestuário (quatro comerciais), bebidas (três comerciais), 

informação (três comerciais), telefonia (três comerciais), produtos de limpeza (três 

 Decisão do Conar: “As cenas vistas no filme não são ilegais. A moralidade, reclamada por uns, não é  4

matéria atinente ao Conselho de Ética e a este conselheiro. A utilização das cenas é antidiscriminatória, o que 
certamente colherá os aplausos de setores de vanguarda da sociedade. Escreveu o relator em seu voto e concluiu: 
Garantir a liberdade do outro é garantir a própria liberdade.” (RODRIGUES, 2008, p.176) 
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comerciais), serviços (três comerciais), sites/serviços online (dois comerciais), política (um 

comercial) imóveis (um comercial) e medicamentos (um comercial). 

De todos os filmes encontrados, a pesquisa avaliou que quarenta apresentavam 

características estereotipadas enquanto apenas vinte foram considerados desconstrucionistas. 

O primeiro de todos a ser veiculado pertencente ao segmento automotivo e explorava o duplo 

sentido da palavra fresco, que seria o diferencial do produto. O filme apresentava comparação 

com a figura de um mordomo homossexual, se utilizando do termo “fresco" para caracterizar 

um gay afeminado. Assim, tal peça foi considerada estereotipada. 

O primeiro beijo gay em um comercial data de 1985, com anunciante igualmente 

pertencente à área de alimentos. Ali, dois homens estão em ambiente que retrata frio extremo  

e vestem roupas que remetem aos líderes da extinta União Soviética, com explicita alusão nas 

cores e sons ao Exército Vermelho. Os personagens inicialmente se cumprimentam com beijos 

no rosto, conforme costume da região em questão. Em seguida, o produto aparece e a cena se 

repete, com mais um beijo no rosto. Porém, inesperadamente, os dois personagens passam a 

se beijar na boca. A locução sugere que, ao usar o produto, é possível acender seu beijo. 

A peça igualmente foi considerada estereotipada pelo estudo, já que, segundo o autor, 

"a recorrente estratégia de usar o humor denota que o riso leva à descontração do que não é 

norma, que foge do padrão e garante o controle pela comicidade desqualificadora do que ousa 

fugir da norma” (RODRIGUES; CARVALHO, 2015, p.9.). 

A Aids aparece pela primeira vez como tema no ano de 1989, em peça publicitária 

vinculada ao ramo da informação. Diversas personalidades da época lêem o jornal anunciante, 

até que o cantor Cazuza aparece em close. Ele já está bastante debilitado fisicamente e já 

havia assumido estar com o vírus. Essa é a primeira vez que um soropositivo apareceu em 

uma campanha publicitária, em uma época em que, inclusive, gays eram tidos como grupo de 

risco para a doença, que chegou a ser tratada popularmente como câncer gay. O ponto auge 

do comercial mostra assim a luta do cantor contra a doença, sendo então considerada 

desconstrucionista pelo estudo. 

O tema apenas foi explorado novamente no ano de 2002, quando uma campanha de 

prevenção à Aids aborda a questão homossexual. A partir daí, anualmente é possível observar, 

especialmente em datas próximas ao carnaval, o surgimento de campanhas que estimulam a 

prevenção ao contágio do HIV. A última identificada nesse sentido será explorada no item 
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Representações em T, já que igualmente conta com personagens transexuais. Tais campanhas 

ligadas à saúde, como possuem exatamente o público gay como alvo, apresentam postura 

desconstrucionista.  

A primeira família composta por casal homossexual é apresentada apenas em 2011. 

Em comercial do segmento de medicamentos, são mostradas diversas famílias que compõe a 

sociedade. Assim são apresentadas famílias cujos membros são de etnias distintas, outra 

composta por três mulheres, onde uma desempenha papel de pai e mãe e finalmente um casal 

gay que caminha com um bebê nos braços. Assim, o filme explora que a nova composição 

familiar da sociedade contemporânea não é binária, ou não precisa reproduzir o modelo 

hegemônico do casal composto por homem e mulher. Por incentivar a construção deste novo 

paradigma, esta é uma peça tida como desconstrucionista. 

Em 2014, na categoria serviços, foi veiculado um vídeo que satiriza o bullying 

constantemente sofrido por aqueles que realizam atividades fora dos padrões 

heteronormativos. Se utilizando do humor, o comercial coloca todos os homens e mulheres 

sendo categorizados como gays e termina por anunciar que o festival anunciante é para todos. 

A trilha sonora do filme se baseia em uma música popular erudita, mas troca os versos, 

criando novos compostos apenas pela palavra “gay”. Segundo o autor do estudo, tal estratégia 

está alinhada com a perspectiva de empoderamento das minorias sexuais, uma vez que "o 

comercial coloca a questão sexual e de gênero em outro patamar, já que se utiliza do que 

habitualmente poderia ser usado como forma de rebaixamento, atitudes consideradas fora do 

padrão heteronormativo vigente.” (RODRIGUES; CARVALHO, 2015, p.10.) 

 

2.4.1.3.3 Representações em B  

Ainda que a bissexualidade possa ser vista em alguns dos vídeos mencionados em 

outras representações do estudo, apenas um deles, entre os setenta considerados, menciona 

explicitamente a palavra bissexual. O comercial do segmento de telefonia, realizado em 2005, 

mostra uma animação na qual as pessoas são representadas por diversas espumas de fones de 

ouvido em diferentes cores, lembrando as cores do arco-íris. Essas se movimentam de acordo 

com uma dinâmica assim descrita pelo autor da investigação: 
As esponjas se movimentam de acordo com o sentido do texto do locutor em 

off: “[...] podemos nos dividir em raças[...]” e as esponjas se organizam por cor. 
Várias formas de divisão vão sendo apresentadas até que o locutor em off diz: 
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“Heterossexuais”. Esponjas se separam e fica uma de cor amarela sozinha. A 
imagem mostra a esponja amarela entre quatro grupos de esponjas multicoloridas. 
“Homossexuais”. Esponja se movimenta como se estivesse indecisa, até que se junta 
a um grupo sob a locução: “Bissexuais, pansexuais”. Aparecem esponjas pulando de 
um grupo para outro com locução: “E em outros milhares de minorias”.  

As esponjas, então, se afastam deixando apenas uma esponja rosa e outra 
azul. Essas duas esponjas se dirigem até um fone de ouvido. O locutor continua a 
sua fala dizendo que existe um mundo onde não há fronteiras, o mundo da música. 
As esponjas então se encaixam no fone de ouvido. (RODRIGUES; CARVALHO, 
2015, p.11.) 

Se tal peça poderia ser considerada desconstrucionista por promover a diversidade nas 

múltiplas instâncias da sociedade contemporânea, verbalizando termos antes deixados 

subentendidos, como bissexuais, pansexuais, homossexuais e heterossexuais, em seu 

fechamento as esponjas presentes são exatamente a rosa e a azul, cores que historicamente 

denotam o feminino e o masculino. 

Desta forma, apesar de se defender que “música é o lugar sem fronteiras”, as cores das 

últimas esponjas acabam reforçando um binarismo de gênero, gerando tensão interpretativa 

em um mesmo filme que, se por um lado desconstrói, por outro também acaba por, de certa 

forma, estereotipar.  

 

2.4.1.3.4 Representações em T  

Seis comerciais dentre todos os setenta relacionados abordam transexuais ou travestis. 

Um deles foi contabilizado duas vezes já que igualmente aborda o público gay. O primeiro 

deles foi veiculado no ano de 1999 e os filmes em questão integram os segmentos de produtos 

de limpeza, educação/ cidadania, sites/ serviços online, bebidas, alimentação e serviços. Cada 

uma das categorias apresentou apenas um filme dentro de tal representação no período citado. 

O primeiro integra a categoria produtos de limpeza e apresenta a travesti Rogéria, atriz 

nacionalmente conhecida. A peça aborda seu gênero através de locuções como: “[...] essa 

quase mulher ou quase homem [...]” com o preço do produto “[...] quase de graça 

[...]” (RODRIGUES; CARVALHO, 2015, p.12.). Tal filme é considerado estereotipado, ainda 

que ouse mostrar uma travesti, por reforçar o binarismo de gênero. 

O último filme considerado dentro de tal representação é do ano de 2014 e integra o 

segmento de educação/cidadania. O comercial mostra duas travestis flertando em uma festa e 

também dois homens, tudo isso acompanhado de uma locução que incentiva o espectador a 

testar escolhas. Quando as travestis caminham animadamente em uma rua, a locução solicita 
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que o espectador teste se sentir bem consigo. Assim, tal fala se relaciona diretamente com o 

fato de uma aceitação da própria identificação de gênero. Dessa forma, cria-se uma mensagem 

de que o mais importante é que interior e imagem exterior estejam em paz, sendo esse o único 

comercial dos seis estudados que foi identificado como desconstrucionista pelo estudo em 

questão. 

No geral, a inserção de travestis ou transexuais na época relacionada se deu através da 

comicidade, representando exemplos em que o mote da peça publicitária se relaciona com o 

impossível, da mesma forma que seria impossível um homem se tornar uma mulher ou vice e 

versa.  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3 - PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 Apresentação e descrição do método 

 A pesquisa desenvolvida para este trabalho abordou as empresas detentoras do título 

de patrocinadoras em caráter Pleno, principal categoria de patrocínio, do Fórum de Direitos e 

Empresas LGBTI+. Realizada em caráter documental exploratório e de natureza qualitativa, 

consistiu na observação detalhada das peças publicitárias veiculadas pelas 14 empresas em 

questão, no período entre junho de 2017 e junho de 2018, seja com foco institucional ou 

promocional de alguma marca específica de produto das companhias relacionadas.  

 Segundo Vieira, são atributos da pesquisa qualitativa "a cientificidade, o rigor e a 

confiabilidade." (VIEIRA, 2004, p.13-28). Para Gil (2010), apesar das características das 

pesquisas documental e bibliográfica serem semelhantes, a principal diferença se dá em 

relação à natureza das fontes: a primeira utiliza-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados, enquanto a segunda se utiliza das 

contribuições dos diversos autores que já organizaram seus pensamentos sobre determinado 

assunto. 

 Após a conclusão do levantamento das peças publicitárias das empresas selecionadas, 

foi realizada uma análise semiótica em busca da detecção de elementos que refletiam a 

adoção  e promoção da causa LGBTI+ pelas marcas dessas empresas em seus anúncios. O 

intuito de utilizar a semiótica foi o de trazer uma melhor compreensão sobre os significados 

do que se está sendo transmitido pelas empresas e também sobre a forma como estes são 

construídos.  

 Segundo Yusoff e Lehman (2009), a leitura interpretativa propiciada por esta técnica 

também é capaz de revelar as estratégias elaboradas para gerenciar a percepção dos receptores 

de tais mensagens acerca dos significados previamente preparados. Além disso, a semiótica 

também substitui as rígidas perspectivas de investigação centradas no consumidor como 

processador de informações pela ideia de que o consumidor é um ator em um contexto sócio-

cultural em que assume os papéis de explorador, contador de histórias, criador e disseminador 

de sentidos (BRADSHAW & BROWN, 2008, p.1400). 
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 Ao “penetrar no próprio movimento interno das mensagens” (GAZINHATO, 2007, p.

3) com o objetivo de “entender os processos sígnicos que habitam as diferentes naturezas da 

mensagem (verbal, visual, sonora etc.) e como esses signos são recebidos pelos 

receptores” (GAZINHATO, 2007, p.3), é possível se aproximar da realidade e, 

consequentemente, do que o cidadão comum pode pensar e imaginar ao ter contato com tais 

peças. 

3.2 Universo e população amostral 

 O universo da pesquisa é composto de quatorze empresas que atuam como 

patrocinadoras plenas do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. O motivo de escolha dessas 

empresas foi a crença de que as empresas mais engajadas na causa e propósito do Fórum 

seriam as maiores apoiadoras e, portanto, haveria uma tendência maior de se encontrar 

material relevante para análise. 

 Desta forma, as empresas são: 

1) Atento 

2) BASF 

3) Carrefour 

4) Coca-Cola Brasil 

5) Demarest 

6) DuPont 

7) IBM 

8) JLL 

9) MattosFilho 

10) Microsoft 

11) Monsanto 

12) PWC 

13) Tozzini Freire 

14) TrenchRossiWatanabe 
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3.3 Seleção da amostra  

 A amostra foi não probabilística intencional, pelo fato dos elementos definidos para 

composição da mesma terem dependido ao menos em parte do julgamento do pesquisador 

(MATTAR, 1996, p. 132). 

 Nela, foram levantadas 538 peças publicitárias veiculadas no Brasil entre junho de 

2017 e junho de 2018, em todos os tipos de veículos de mídia (televisão, jornais, revistas, 

folhetos, rádio, mídias exteriores e internet), pelas 14 empresas mencionadas acima. 

 No entanto, é importante ressaltar que, dentre as patrocinadoras, a Coca-Cola Brasil, 

por se tratar de uma empresa com várias marcas de produtos em seu portfolio, também teve 

estas marcas incluídas na amostra. 

 São elas: 

1) Ades 

2) Coca-Cola 

3) Crystal 

4) Del Valle 

5) Fanta 

6) i9 

7) Kuat 

8) Leão 

9) Mais 

10) Powerade 

11) Sprite 

12) Schweppes 

 Com isso, delimita-se que o estudo passou a contemplar 25 marcas, sendo 14 

corporativas e 12 de produto, mas com a peculiaridade de Coca-Cola Brasil e Coca-Cola, 

marca de produtos que leva o mesmo nome, contabilizadas como apenas uma marca. 
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3.4 Coleta de dados 

 Após a definição das vinte e cinco marcas a serem pesquisadas, as peças publicitárias 

foram mapeadas e obtidas em levantamento documental por meio de acesso à plataforma de 

nome Arquivo da Propaganda, que é o maior acervo publicitário do Brasil e que realiza a 

coleta constante de peças de propagandas veiculadas em televisão, revistas, jornais, internet, 

rádio, outdoor e outras mídias desde 1972 (ARQUIVO DA PROPAGANDA, 2018).  

 A plataforma cobre 19 praças, dentre elas as principais capitais e algumas regiões 

interioranas do Estado de São Paulo, e os principais veículos nacionais (Anexos 1, 2 e 3)  

(ARQUIVO DA PROPAGANDA, 2018). Nesta, a busca foi feita utilizando os nomes das 

empresas ou marcas de produtos citados anteriormente, juntas ao período de tempo de junho 

de 2017 a junho de 2018.  

 Quando não se pretende obter peças veiculadas em anúncios múltiplos feitos por redes 

varejistas que oferecem os produtos das marcas pesquisadas, é preciso selecionar uma opção 

para que a plataforma as exclua e, com isso, chegue a um resultado mais assertivo que 

contenha apenas as peças que foram veiculadas pelos próprios anunciantes (as empresas ou 

holdings). 

3.5 Tratamento de dados 

 O tratamento e análise das peças foi realizado após a organização de todas as peças e a 

aplicação de um critério eliminatório. Primeiro, todas as peças foram baixadas da plataforma 

Arquivo da Propaganda e organizadas por pastas de acordo com cada empresa e, no caso da 

Coca-Cola, a marca do produto ficou dentro da pasta de análise da empresa Coca-Cola Brasil, 

junto às demais marcas de produtos desta empresa. Em seguida, foram excluídas as peças 

relacionadas a anúncios institucionais que não tinham foco no consumidor final, mas sim em 

revendedores. 

 Sendo assim, das 617 peças que foram levantadas, após estas primeiras etapas, 

chegou-se a um número total de 538 peças que foram analisadas uma a uma, buscando-se 
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identificar os elementos enumerados anteriormente, explícitos ou que insinuassem a presença 

de “mensagens positivas promovendo o respeito aos direitos LGBTI+” (FÓRUM…, 2018b) e 

o avanço na perspectiva dos direitos civis e humanos em relação à diversidade sexual, seja 

“com o uso de imagens, falas ou situações” (FÓRUM…, 2018b), exatamente conforme 

determina o item 6.2, que é parte do sexto compromisso, presente nos dez compromissos 

exigidos às empresas signatárias do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. 

 Mais especificamente, os elementos buscados em cada peça publicitária estão listados 

na tabela abaixo: 

Tabela de elementos específicos da análise semiótica

• A presença de casais compostos por pessoas do mesmo sexo; 
• A presença de famílias com presença notadamente LGBTI+ (dois pais ou duas mães, alguma pessoa trans, 

etc.); 
• Presença de transexuais, Drag Queens ou travestis; 
• Presença de mensagens, seja em áudio ou texto (lettering), que abordassem a questão LGBTI+; 
• Uso de simbologia expressamente ligada à causa LGBTI+ (arco íris ou suas cores em forma de alusão, 

unicórnio, caminhão (para mulheres lésbicas com caraterísticas mais masculinas), botas de cano alto, 
maquiagens pesadas, perucas etc.). 
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4 - REVELAÇÕES DA PESQUISA 

4.1 Sobre a promoção dos direitos LGBTI+ na publicidade 

 Após esta etapa de análise, chegou-se a um cenário bastante representativo que 

explicita, de forma escancarada, o quão incipiente a temática LGBTI+ ainda é diante da 

enxurrada de publicidade recebida por todas as pessoas nos dias de hoje. E esse cenário é 

especialmente alarmante, principalmente por acumular três características relevantes. A 

primeira, pelo fato de nenhuma peça de toda a amostra se referir ao tema, o que representa um 

percentual de zero porcento (0%). A segunda, pela data de ocorrência/publicação da peça 

encontrada ser exatamente o dia internacional de comemoração do orgulho gay, o que reduz a 

representatividade, uma vez que teria mais valor se fosse em um momento aleatório durante o 

ano. E, por último, por essa única peça não ter sido tornada pública pela própria empresa 

(dona da mesma) em um veículo de mídia tradicional, mas, sim, ser proveniente de uma ação 

de endomarketing, voltada para o público interno da empresa em questão, que acabou 

vazando pelas redes sociais e tendo tamanha repercussão, terminando por ser utilizada por 

uma revista de grande publicação, em sua capa, como forma de dar visibilidade ao tema 

LGBTI naquela data, ao mesmo tempo que divulgava o tamanho de sua base de assinantes 

divulgando a ação (PACETE, 2018). Ou seja, se este estudo também tivesse considerado 

peças publicadas por outras empresas, o número de peças que aborda esta temática dentre a 

amostra seria um, ou 0,2%. No entanto, mesmo ela tendo sido publicada por outra empresa, 

como a peça é bastante emblemática, avaliou-se que seria de grande importância considerá-la.  

 De forma bastante discreta, mas confiando no potencial da ideia, no dia 28 de junho de 

2017, a Coca-Cola distribuiu em todas as geladeiras dos treze andares de sua sede no bairro de 

Botafogo, Rio de Janeiro, latas personalizadas com a expressão “Essa Coca-Cola é Fanta. E 

daí?” em destaque (Anexo 5), junto a outros dizeres que figuravam na parte de trás. Dentro 

das embalagens de Coca-Cola, havia Fanta Laranja de verdade. Já no verso da lata, a 

campanha continha a mensagem "Criamos uma lata especial para reconhecer quem ignora 

rótulos, desafia os preconceitos e assume quem realmente é. Essa Coca é orgulho. Essa Coca 
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é respeito. Essa Coca é Fanta. Coca-Cola Sexual Diversity. We welcome the 

difference.” (Anexo 6).  

 A partir de uma análise semiótica, pode-se notar um nítido tom de enaltecimento ao 

orgulho e afirmação, principalmente pela frequente repetição dos termos “Essa Coca é” num 

mesmo espaço de texto, assim como também pela presença da expressão “E daí?”, ao final da 

frase principal. Para confirmar, Marina Peixoto, diretora de comunicação da empresa na época 

da ação, afirma que a empresa acredita “que ações como essa geram orgulho e ajudam a 

construir uma cultura positiva no dia a dia da companhia” (TEIXEIRA, 2017). Por ser ousada 

e chamar atenção ao se apropriar de um trocadilho até então tido como homofóbico com a 

intenção de construir a ideia de orgulho, a campanha ganhou tração, extrapolou os ambientes 

da empresa e acabou gerando imensa repercussão em todas as redes sociais e inúmeros meios 

de comunicação, com a posterior ajuda espontânea de influenciadores digitais (Anexo 7).  

 Segundo Pacete (2018c), os primeiros a se manifestarem foram os próprios 

funcionários, imediatamente após chegarem para trabalhar em uma quarta-feira comum. 

Conforme os posts foram se espalhando e viralizando, o movimento ganhou relevância e o 

interesse foi tão elevado que acabou fazendo com que a empresa tivesse que se posicionar 

publicamente, informando que a edição especial da latinha não seria colocada à venda. 

 Além de despertar o desejo de possuir uma latinha, a campanha acabou tendo tamanha 

adesão, que pessoas comuns se apropriaram e passaram a desenvolver seus próprios 

acessórios estampando a frase, como, por exemplo, capinhas de celular, camisetas e canecas 

(Anexos 8, 9 e 10), que, inclusive, foram colocadas à venda em plataformas de comércio 

eletrônico entre pessoas comuns, como Mercado Livre e OLX. 

 Segundo a agência de publicidade David, responsável pela campanha, até mesmo a 

cantora LGBTI+ mais popular do Brasil, a drag queen Pablo Vittar, deu apoio e aval à 

campanha (PACETE, 2018b), contribuindo também para a ressignificação da expressão e para 

a total reabsorção da expressão como um ícone cultural brasileiro, agora com caráter 

empoderador, passando a inspirar fantasias de carnaval do ano seguinte (Anexos 11, 12, 13 e 

14).  

 A campanha fez tanto sucesso que, mesmo sem investimento algum em mídia para 

divulgação, rendeu mais de 1.068.984.850 impressões (GELBECKE, 2018) em meios de 

comunicação e redes sociais e se tornou a campanha orgânica de maior engajamento em 2017 
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no Brasil (DAVID THE AGENCY, 2018). Com isso, foi uma das campanhas mais premiadas 

em Cannes em 2018 e ganhou uma das principais premiações da publicidade e criatividade 

latino americana, o Blue Wave, como “grande ideia do ano” no Wave Festival (LEMOS, 

2018). Com tamanha repercussão, outra consequência foi a mudança de comportamento de 

busca pela expressão no principal buscador da internet, o Google. Antes da campanha, as 

conversas em torno dela eram acompanhadas de termos que insinuavam ódio ou repúdio em 

relação ao assunto, como “muito gay”, “bicha”, “puta”, “gargalhando”, “bissexual” etc. Após 

a campanha, os termos passaram a ser muito mais positivos, como “orgulho”, “orgulhoso(a)”, 

“amor”, “respeito”, “direitos”, “dignidade”, “brilhante” e “carnaval”, entre muitos outros, 

afirma a agência (DAVID THE AGENCY, 2018). 

  Para os criadores da campanha – Jean Zamprogno e Fernando Pelizzaro – em 

situações como essa, é fundamental que a empresa reconheça o poder da ideia e acredite no 

potencial de impactar muitas pessoas. “Para um anunciante tradicional como a Coca-Cola, 

acreditar em uma mensagem sobre diversidade e fazer uma grande mobilização para que o 

case acontecesse foi um grande exemplo de ousadia”, elogiou um deles (SACCHITIELLO, 

2018). Para eles, “seja por questões de referências pessoais, culturais ou de uma possível 

senioridade e aversão ao risco de quem está no processo e também, infelizmente, de gostos 

pessoais, sempre foi um desafio aprovar uma ideia” (SACCHITIELLO, 2018), mas, por ter 

tido coragem, a marca acabou liderando a discussão e gerando algo ainda maior, como uma 

mudança cultural e de comportamento.  

 De acordo com a empresa, a ação foi liderada por um time multifuncional que faz 

parte do “Comitê de liderança pro Futuro” e que trata o tema de diversidade dentro da 

empresa, um valor que sempre fez parte do DNA das marcas e da companhia. Segundo o 

grupo, “nunca esteve nos planos explorar a ideia como uma ação comercial” (ROGENSKI, 

2017), principalmente por questões normativas, uma vez que as informações nos rótulos 

precisam ser claras, transparentes e objetivas em relação ao conteúdo dentro da embalagem, o 

que por si só inviabilizaria a ação.  

 A intenção era homenagear e demonstrar apoio à comunidade LGBTI+. No entanto, 

“essa ação fez com que os funcionários ficassem mais orgulhosos da empresa e 

compartilhassem esse sentimento com todos”, complementa o gerente senior de comunicação 

e marketing integrado e líder do grupo de diversidade Diego Oliveira (ROGENSKI, 2017). “O 
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produto não foi feito para ser comercializado. É um produto para virar um símbolo, um ícone 

e não para matar a sede, apesar de, sim, ter Fanta dentro” (DORES, 2018). 

 Junto com o refrigerante, a ação também incluía um e-mail (Anexo 15) da empresa 

para os funcionários. O texto dizia: 

"Bem-vinda toda a diferença. Assim como as sociedades se transformam, as 
empresas também precisam se reinventar e acompanhar as mudanças. Para 
promover melhores condições e criar um ambiente mais favorável, o Grupo 
de Diversidade está cada vez mais atuante para trazer à tona esse valor que 
sempre esteve no DNA da Companhia. Por isso, cada vez mais, precisamos 
construir juntos um presente mais inclusivo. Hoje, celebramos o Dia 
Internacional do Orgulho LGBTI+ reafirmando o nosso compromisso com a 
diversidade. Nas próximas semanas, fiquem atentos às atividades 
relacionadas ao tema. Vamos construir juntos esta história.” (PACETE, 
2018c) 

 Segundo o vice-presidente de criação da agência, “muitas marcas se apropriam de 

questões sociais em suas campanhas. O problema é que consumidores enxergam de longe 

quando algo é genuíno ou não. Fazer uma ação de dentro para fora mostra um compromisso 

real com a causa. Acho que as pessoas reagiram à autenticidade da nossa ação” (ROGENSKI, 

2017). Uma mensagem provocativa, forte e divertida. 

4.2 O surgimento de uma nova subcategoria de representação 

  

 Por fim, ao se tentar categorizar esta campanha de acordo com as categorias definidas 

por Rodrigues (2008, p. 213), foi possível perceber que a mesma faz parte da categoria dos 

anúncios desconstrucionistas, mas que, no entanto, ela não cabia nas caraterísticas definidas 

para as subcategorias até então existentes: Propaganda, políticos por “natureza” e Coragem 

para mudar. Sendo assim, este trabalho propõe a criação de uma nova subcategoria para a 

categoria Desconstrucionista. Para ela, por ser fruto do surgimento de uma onda recente de 

afirmação e orgulho do grupo LGBTI+, sugere-se o nome de Orgulho de ser.  

 Essa nova categoria de análise compreende campanhas que retratam LGBTI+ que não 

apenas lidam bem com sua sexualidade, mas que expõem com orgulho e naturalidade sua 

orientação para a sociedade. São campanhas positivas que valorizam o lifestyle do grupo, seus 



!42

corpos e suas maneiras de ser no mundo e defendem a quebra do padrão corrente de 

normalidade. Não necessariamente defendem o “sair do armário”, mas sim o “ser diferente”, 

ser “você mesmo”, quem quiser que seja, sem se sentir menos ou sentir vergonha. 

 A essa nova categoria, se relaciona o movimento do Orgulho LGBTI+, igualmente 

referido na articulação teórica deste estudo. Surgido na cidade de Nova Iorque no ano de 

1969, tal movimento incentiva gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e demais minorias 

sexuais a se orgulharem de sua orientação, além de lutar pelos direitos LGBTI+ e defenderem 

a igualdade entre todos os cidadãos. Tendo a Parada Gay como um dos mais representativos 

eventos a explorar esse viés, o Orgulho Gay vem se contrapor à vergonha historicamente 

imposta aos indivíduos LGBTI+. 

4.3 A chegada e ascensão do orgulho LGBTI+ na publicidade - Um adendo à pesquisa 

 Como não foi possível identificar um número razoável de peças publicitárias 

envolvendo a questão LGBTI+ no espectro da investigação empreendida neste trabalho e 

considerando que a única encontrada trouxe nova luz sobre conceitos anteriormente 

trabalhados na pesquisa, fez-se necessário este adendo à pesquisa, na tentativa de atestar que 

de fato há uma nova abordagem do público LGBTI+ surgindo na publicidade, cuja 

classificação propõe-se com o nome de Desconstrucionista – Orgulho de ser. 

 O fato de ser vista como uma nova subdivisão dentro das até então tidas 

Representações Desconstrucionistas, se dá pelo fato de se ter intrinsecamente o intuito de 

quebrar paradigmas de representação LGBTI+ dentro da propaganda. Desta forma, ela se 

destaca das demais porque, na maioria dos casos, não se relaciona com propagandas 

governamentais ou de prevenção à doenças sexualmente transmissíveis e nem mostra o 

personagem LGBTI+ que finalmente tem a coragem para se assumir ou, conforme expressão 

popular corrente “sair do armário”. Nela, este novo personagem já não se questiona sobre sua 

orientação. Ele se aceita, exige respeito e tem orgulho de se mostrar dessa maneira para toda a 

sociedade. 

 Com o intuito de exemplificar a representatividade deste novo movimento de 

representação na publicidade e para facilitar a conexão com outros estudos, foram escolhidas 
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outras peças em vídeo, por ser um formato mais rico, e divididas pelas letras da sigla 

LGBTI+, assim como no estudo mais recente dos pesquisadores Rodrigues e Carvalho (2015), 

sendo que não foi encontrada nenhuma peça que abordasse explicitamente a letra B, ou os 

bissexuais. Os critérios de escolha destes filmes foram: 

1) O fato de terem sido publicados por grandes empresas; 

2) Tratarem explicitamente sobre o tema; 

3) Terem sido veiculados não somente na internet, como também na TV, que é o veículo de 

maior alcance no território brasileiro. 

 São as análises mais detalhadas de quatro filmes publicitários realizados entre os anos 

2016 e 2017 que se veem a seguir. 

• Campanha “Não ao rótulo” - Nextel (Representação em L e G) 

!  

Figura 2. Cena do filme “Não ao rótulo”, de Nextel. 

 Realizada no ano de 2016 pela agência LDC, a campanha “Não ao rótulo”, da empresa 

de telefonia Nextel, aborda como o ato de rotular pessoas pode ser redutor e prejudicial. Nela, 

o filme  (NEXTEL, 2016) conta com depoimentos de diversas celebridades brasileiras que de 5

alguma maneira já sofreram algum tipo de rotulação pela mídia e apresenta um apanhado de 

imagens em conjunto com um manifesto contra a atribuição de rótulos. 

 NEXTEL. Nextel | #NaoAoRotulo. LDC. 2016. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?5

v=oDF89vY9jEc&feature=youtu.be>. Acesso em 25 de ago. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDF89vY9jEc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oDF89vY9jEc&feature=youtu.be
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 Uma das celebridades em questão é a cantora Maria Gadú, declaradamente 

homossexual, que afirma que o rótulo é aprisionador. Além dela, há também a presença de 

Spartakus Santiago, conhecido Youtuber, que inclusive diz a frase “Eu sou gay, eu sou negro, 

eu sou nordestino” (NEXTEL, 2016), assumindo com orgulho sua orientação sexual, etnia e 

origem e reforçando que os estereótipos, que lhe são atribuídos por conta disso, não lhe 

definem. 

 Quanto às imagens presentes, em uma delas é apresentado um casal gay em frente a 

uma bandeira com as cores do arco-íris, símbolo da causa LGBTI+, se beijando e 

propagandeando seu amor pela rua, numa clara exposição de que, não apenas não possuem 

qualquer vergonha de manifestar seu amor, como têm orgulho de ser quem são e assumir suas 

orientações sexuais.  

 A última frase dita no comercial pelo cantor e instrumentista Junior Lima é: “Rótulo é 

coisa pra produto. Não pra ser humano.” (NEXTEL, 2016). Finalmente, a assinatura do 

comercial se dá com a frase “está nas suas mãos”, reiterando que acabar com os rótulos deve 

partir de cada um. 

 A temática da campanha foi escolhida por conta de uma questão enfrentada pela 

própria operadora, que mesmo apontada como a operadora de telefonia móvel com clientes 

mais satisfeitos e também com melhor relação custo-benefício em diversas pesquisas, seguia 

sendo taxada e limitada como fornecedora de serviços de rádio que fornecia serviço de celular 

ruim, com pouca cobertura de sinal. 

 Quanto à questão LGBTI+, a campanha foi considerada Desconstrucionista - Orgulho 

de ser, por retratar homossexuais empoderados discutindo como os estereótipos podem ser 

redutores, além de expor em imagens a manifestação pública de afeto entre pessoas do mesmo 

sexo. 
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• Campanha Dia dos Namorados - Renner (Representação em L) 

!  

Figura 3. Cena do filme “Dia dos namorados Renner”, de Renner. 

 A campanha lançada em razão do dias dos namorados pela loja de departamentos 

Renner no ano de 2017, criada pela Paim Comunicação, mostra, ao som de música 

instrumental de fundo, diversos casais de diferentes configurações se tocando, se acariciando 

e se beijando. 

 Apesar de outras campanhas igualmente utilizarem o mote, essa  se torna 6

especialmente representativa pelo fato de que o primeiro casal apresentado, logo no início do 

filme, é formado por duas mulheres. Esse casal ainda reaparece outras vezes no filme e a 

relação entre as duas meninas é bastante explorada em diversos planos, incluindo detalhes do 

toque de uma na outra.  

 Tal filme (RENNER, 2017) igualmente foi considerado como pertencente a essa nova 

categoria de análise, pelo fato de que as personagens notadamente estão felizes e confortáveis 

em exercer sua sexualidade, sem os questionamentos apresentados nos comerciais 

pertencentes à categoria coragem de mudar. No filme, há ainda outros casais heterossexuais, 

um mais velho e outro composto por pessoas de diferentes etnias, que igualmente estão em 

público declarando seu amor. Assim, a leitura semiótica que pode ser feita é que os três, 

incluindo-se assim o casal lésbico, estão felizes por serem quem são e estarem onde e com 

quem estão. 

 Acompanhando comentários surgidos na postagem de tal filme no YouTube, realizada 

pela própria empresa, dois pontos importantes podem ser observados. O primeiro, se trata de 

 RENNER. Dia dos Namorados Renner 2017. Paim Comunicação. 2017. Disponível em:<https://6

www.youtube.com/watch?v=7oMnKVoT2rg&t=1s>. Acesso em 25 ago. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=7oMnKVoT2rg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=7oMnKVoT2rg&t=1s
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um comentário que afirma que, na versão para a televisão, o casal homossexual foi cortado. 

Tal comentário reitera questão levantada anteriormente neste trabalho sobre o quanto diversas 

marcas apenas realizam comunicação pró-movimento LGBTI+ em mídias segmentadas, sob o 

receio de perder consumidores heterossexuais conservadores. 

 O segundo ponto é exatamente a grande quantidade de comentários negativos na 

postagem. Se também há diversos outros que apoiam a campanha, estando as opiniões 

divididas praticamente na metade, há alguns extremamente duros que demonstram o quanto 

ainda é necessário caminhar na questão dos direitos LGBTI+, como é o caso de um usuário 

identificado como Nilton que vocifera: "Que absurdo, nojento, antinatural, deformação 

social... temos que aturar essas afrontas. Reprovado, Renner!!” (RENNER, 2017). 

• Campanha Natação - Vivo (Representação em G) 

!  

Figura 4. Cena do filme “Planos Família 4G+ | Natação”, de Vivo. 

 Em comercial de 2017, desenvolvido pela agência DPZ&T, a operadora de telefonia 

móvel Vivo colocou como protagonista uma família composta por uma filha e dois pais. No 

filme  (VIVO, 2017), sem falas e acompanhado de música instrumental, a menina está se 7

preparando para uma competição de natação e a ação, no tempo presente, é intercalada com 

cenas em flashback, que ora mostram a menina observando competições ou treinos com um 

dos pais, ora apresentam conversas, presenciais ou via smartphone, com o outro.  

 Durante o tempo presente, além da menina é possível ver uma arquibancada repleta de 

pessoas. Como nos flashbacks o casal gay não aparece junto e nas cenas do presente há 

 VIVO. Planos Família 4G+ | Natação. DPZ&T. 2017. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?7

v=917GaYhj_fs>. Acesso em 25 ago. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=917GaYhj_fs
https://www.youtube.com/watch?v=917GaYhj_fs
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inúmeras pessoas, não fica claro o fato de que são um casal. Essa é a grande surpresa deixada 

para o fim da propaganda. 

 A menina em questão ganha a competição e vai correndo para a arquibancada buscar 

os pais. Vê-se um casal heterossexual vindo em sua direção, porém ela passa por ele e 

encontra finalmente seus dois pais. Os três, então juntos, comemoram a vitória num abraço 

acompanhado da assinatura do filme: “Viva mais as novas famílias. E menos os mesmos 

planos.” 

 A campanha igualmente foi considerada pertencente à categoria Desconstrucionista - 

Orgulho de ser, por expor uma família feliz e consolidada, que se porta como tal em público, 

sem o receio do julgamento alheio, além de ter trazido a hashtag #SaberAmar, que mostra que 

a questão conflituosa muito existente antes da pessoa “sair do armário” já passou. O fato da 

família ser composta por um casal homossexual não é considerado algo estranho para os que 

lhes rodeiam. Ao contrário, o tema é tratado com normalidade, respeito e orgulho. 

 Assim como mencionado na campanha anterior, inúmeros comentários negativos 

foram recebidos na url do vídeo em questão na plataforma YouTube. Cerca da metade do total 

de manifestações recebidas era negativa, com uma grande quantidade de usuários se valendo 

de argumentos religiosos para afirmar que aquilo, que ali se apresentava, jamais seria uma 

família.  

 O grande engajamento da audiência, de maneira positiva ou negativa, em relação a 

todos os vídeos mencionados mostra que incluir a questão LGBTI+ dentro da comunicação 

externa de uma marca ou produto, se não traz ainda um consenso, no mínimo, gera 

visibilidade acima da média. 
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• Campanha Primeiro dia da mulher  - L'Oréal Paris Brasil (Representação em T) 

!  

Figura 1. Cena do filme “Toda mulher vale muito.”, de L’Oréal Paris. 

 Em campanha idealizada pela agência WMcCann Brasil, no ano de 2016, para 

comemorar o dia internacional da mulher, vê-se Valentina Sampaio, uma mulher transgênera, 

se maquiando e contando como gosta de ser uma mulher e o quanto lhe parece importante 

haver um dia da mulher, não para que se dê flores, mas para que se lembre que o importante é 

o respeito. Finalmente, a personagem diz que esse é seu primeiro dia da mulher oficialmente e 

um lettering avisa que Valentina estava se arrumando para tirar a nova foto de sua carteira de 

identidade, a primeira a levar seu nome social. 

 O filme  (L'ORÉAL PARIS, 2016) termina com a assinatura “Valentina vale muito” e 8

em seguida o nome da personagem é trocado por diversos outros nomes femininos até o 

encerramento que apresenta o lettering “Toda mulher vale muito”. Tal slogan final funciona 

como uma atualização do slogan mais conhecido da marca “Porque você vale muito”, criado 

nos anos setenta, em meio ao movimento feminista.  

 De acordo com a marca, o intuito da campanha é reforçar a valorização feminina, 

celebrando o orgulho de ser mulher em todas as suas dimensões. Em publicação realizada no 

site da agência WMcCann, a marca reforça que ser mulher é algo que transcende o corpo e, 

por isso, o desejo de dar voz à liberdade feminina em todas as suas expressões. 

 Se o caminho mais comum adotado na atualidade pelas marcas no dia 8 de março é o 

empoderamento feminino, Loreal Paris Brasil foi além, elevando o debate sobre as teorias de 

 L’ORÉAL PARIS. Toda Mulher Vale Muito. WMcCann Brasil. 2016. Disponível em:<https://8

www.youtube.com/watch?v=QJc57eb46Ys>. Acesso em 25 ago 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=QJc57eb46Ys
https://www.youtube.com/watch?v=QJc57eb46Ys
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gênero. Em meio à enorme quantidade de filmes sobre a data, a marca se destacou, 

alcançando mais de 950 mil visualizações, 17 mil compartilhamentos e 22 mil curtidas em 

apenas cinco horas desde sua publicação em redes sociais (EXTRA, 2016). A agência também 

salienta que todos os parceiros na campanha (produtora, diretor de fotografia e etc.) foram 

extremamente receptivos à ideia desde o começo e também buscaram se engajar na causa. 

 Esse comercial é um dos que aponta uma nova maneira de tratar a questão LGBTI+ na 

propaganda pois apresenta exatamente uma personagem que tem orgulho de ser quem se é e 

agora, através de seu novo RG com nome social, poderá ainda mais exercer sua 

individualidade dentro da sociedade. Se antes ela precisou ter a coragem de mudar, agora ela 

já está feliz por se permitir ser socialmente quem se é, se assumindo e exigindo o respeito de 

todos. 



!50

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Comentários e implicações gerais e acadêmicas 

A questão da diversidade tem pautado inúmeras discussões em diversos meios, não 

estando excluídos os ambientes laborais. Porém, apesar de muitas pesquisas garantirem que 

um ambiente diverso é normalmente mais criativo e traz melhores resultados, a maioria das 

empresas, no Brasil e em muitos outros países, seguem apresentando o corpo de 

funcionários, principalmente em cargos de liderança, majoritariamente branco, masculino e 

heterossexual. 

Em se tratando especificamente da inserção LGBTI+ no mercado de trabalho, o 

movimento, que já conquistou inúmeros avanços legais no país, como o reconhecimento do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, agora se empenha para que as empresas e demais 

locais de trabalho reflitam a preocupação que hoje começa a ser dada ao tema. Se a 

constituição do Brasil, à princípio, garante a equidade e igualdade de direitos e 

oportunidades a pessoas de qualquer etnia, raça, credo ou orientação sexual, muitas vezes 

isso não é ainda o que se dá na prática. 

Constantemente, é possível ter acesso a relatos de discriminação, homofobia e 

retaliações recebidas por pessoas LGBTI+ em diversas organizações. Tal qual socialmente, 

assumir orientação sexual diferente do padrão heteronormativo no ambiente de trabalho 

muitas vezes gera, além de sofrimentos e bullying por parte de colegas, perdas inclusive 

financeiras, como diminuição da possibilidade de crescimento dentro de empresas e 

dificuldades no desenvolvimento da carreira. 

Para atuar especificamente nessa questão e realizar ponte entre os interesses e 

necessidades do movimento LGBTI+ e as grandes corporações, surgiu em 2013 o Fórum de 

Empresas e Direitos LGBTI+. Essa é uma iniciativa empresarial que une executivos, 

ativistas, representantes do Estado e, especialmente, profissionais das áreas de Diversidade, 

Recursos Humanos e Sustentabilidade. 

Tal organização informal reúne inúmeras empresas — até o fim deste estudo 58 eram 

as signatárias do Fórum (FÓRUM…, 2018d) — em torno do objetivo de promoção do 
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respeito e igualdade de oportunidades para lésbicas, gays, bissexuais, transsexuais, travestis 

e quaisquer outras minorias sexuais. Além de articular seus participantes em torno da causa 

LGBTI+, o Fórum vem crescendo de forma vertiginosa nos últimos anos e influenciando 

todo o meio empresarial e inclusive a sociedade como um todo com seus posicionamentos 

em função desta temática. 

Como forma de organizar seus objetivos de maneira específica e criar formas de 

mensuração do envolvimento das empresas signatárias com a causa, o Fórum de Empresas e 

Direitos LGBTI+ criou uma lista com dez compromissos com os quais todas as empresas 

participantes devem se engajar. Os aspectos levantados por essa listagem devem orientar as 

práticas de cada empresa e do próprio Fórum, explicitando o papel da cada um na defesa da 

igualdade de direitos e promovendo uma agenda de trabalho e sugerindo ações e maneiras de 

mensuração de resultados. 

Além de muitas orientações acerca de processos seletivos, participação no corpo 

diretor e construção de políticas internas para o desenvolvimento do funcionário LGBTI+, o 

item 6 da lista aponta que também é função das empresas refletir tal preocupação em sua 

comunicação e marketing, incluindo a comunicação externa ou publicidade e propaganda. A 

partir de tal premissa, é que se delineou o restante do levantamento teórico e esta 

investigação como um todo. 

Se atendo a essa questão, o presente trabalho inicialmente investigou como, 

historicamente, o segmento LGBTI+ foi retratado em filmes publicitários entre os anos de 

1970 e 2015, se utilizando de estudo anteriormente desenvolvido por Rodrigues, a partir de 

sua tese de doutorado realizada em 2008 e evoluída em 2015. A partir da divisão por grupos 

de representação de acordo com cada letra da sigla LGBTI+, Rodrigues divide os setenta 

comerciais encontrados no período que levantam algum aspecto da questão. 

Além de dividir os comerciais por grupos de representação, Rodrigues inicialmente 

também realizou uma subdivisão dos filmes em categorias e subcategorias entre filmes que 

abordavam o tema de maneira estereotipada, que reiteram o modelo heteronormativo, e 

desconstrucionista, aqueles que propõem reflexões mais profundas acerca da temática, ou 

mesmo a ruptura com o modelo vigente. 

Assim, a categoria estereotipada reúne comerciais que maioritariamente abordam a 

questão LGBTI+ pelo viés humorístico, ou ainda utilizam o estranhamento que o padrão 
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heterossexual delimita ao apontar alguma variação do sexo ou gênero de determinada 

personagem. Quanto às peças desconstrucionistas, essas inserem as minorias sexuais em 

seus discursos sem desqualificá-las, incentivando a inclusão social e a promoção de maneiras 

alternativas de vigência da sexualidade. 

A primeira ganhou divisão em dois grupos: Denorex - Parece mais não é, englobando 

peças que exploram indícios que ao fim são desmontados em um mal entendido, e Saindo do 

Armário - Parece o que é, categoria de peças que utilizam a figura do homossexual 

espalhafatoso e que se utiliza do humor para diminuir a causa. Já os comerciais 

desconstrucionistas igualmente ganharam novas subdivisões nesse estudo com a criação dos 

grupos Propaganda, políticos por natureza e Coragem de mudar. O primeiro diz respeito a 

campanhas governamentais e de ONGs, que têm, muitas vezes, a população LGBTI+ como 

público e se relacionam constantemente com a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, e a segunda, que aborda o personagem LGBTI+ como aquele que, 

finalmente, tem a coragem de assumir sua orientação sexual para a sociedade. 

Como resultado de seu estudo mais recente, Rodrigues (2015) pôde aferir que o 

binarismo de gênero seguiu sendo a tônica da publicidade de todo período relacionado, fato 

ainda comprovado pelo pequeno número de comerciais com temática LGBTI+ encontrados 

nesta investigação. Além disso, a maioria deles, mais de 65%, foi enquadrada como 

estereotipada, sendo peças que tampouco ajudam à causa ou a dar mais visibilidade ao grupo 

LGBTI+. Ainda no estudo de Rodrigues, de todos os filmes mencionados, apenas 24 traziam 

proposta desconstrucionista, alimentando nova possibilidade de inserção social e valorização 

da diversidade sexual. 

Para a realização deste estudo, foram consideradas as empresas que patrocinam o 

Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ na categoria Patrocinador Pleno, maior categoria de 

patrocinadores da organização. Tal estudo foi realizado com o intuito de perceber se as 

empresas que, à princípio, mais exploram em sua governança e estão mais engajadas com a 

promoção da igualdade de direitos e oportunidades para os LGBTI+, igualmente refletiam 

essa preocupação em sua comunicação externa e materiais publicitários. 

Às 14 empresas pertencentes ao grupo de patrocinadores pleno (maior categoria de 

patrocínio) do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, identificou-se 25 marcas vinculadas. 

Considerando o período entre junho de 2017 e junho de 2018, foram levantadas todas as 
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peças publicitárias veiculadas por tais marcas de acordo com o Arquivo da Propaganda e 

realizada uma pesquisa em caráter documental exploratório e de natureza qualitativa. Como 

resultado do levantamento, foi possível perceber que, durante o período analisado, quase a 

totalidade de empresas mencionadas, mesmo se colocando como atentas às preocupações do 

Fórum, não realizaram qualquer ação ou campanha que comunicasse tais valores para fora de 

suas fronteiras nos principais meios de comunicação do país. 

 Após tal etapa de análise, chegou-se a um cenário que explicita o quão incipiente a 

temática LGBTI+ é na publicidade, o que pode ser justificado pelo fato de que 0% de toda a 

amostra referia-se ao tema, ou seja, nenhuma peça. Ainda assim, como foi encontrada uma 

peça que tinha o nome de uma das empresas patrocinadoras do Fórum, essa exceção foi 

considerada por ter sido fruto de uma representativa ação da Coca-Cola, que foi interna, 

destinada a funcionários da empresa, mas que, de tão bem sucedida, acabou extrapolando a 

empresa por meio das redes sociais e, posteriormente, impulsionada por influenciadores 

digitais e utilizada de forma oportuna como tema de capa de uma revista de alta tiragem no 

mercado brasileiro. Tal ação poderosa, em tom afirmativo, enaltecia o orgulho principalmente 

pela forte repetição dos termos “Essa Coca é” num mesmo espaço de texto da lata, além de 

emanar a alegria e prazer com que todos que se engajaram nas redes sociais se expunham de 

forma natural e sem medo. 

Apesar de pontual, quando colocada ao lado de pesquisas anteriormente 

desenvolvidas e referidas neste estudo, a descoberta e estudo da campanha em questão 

propiciou uma importante reflexão que contribuiu para a descoberta de um novo olhar para 

as categorias de divisão de peças publicitárias anteriormente propostas. A partir deste novo 

olhar, surge a percepção e proposta de uma nova categoria que começa a se delinear na 

publicidade que envolve as questões e a população LGBTI+ a partir do ano de 2015. 

Assim, a nova categoria de análise sugerida neste trabalho ganha o nome de 

“Orgulho de ser" e pode ser considerada como um dos marcos iniciais e o momento em que 

o tão sonhado orgulho LGBTI+, clamado há quase 50 anos, começa de fato a ganhar espaço 

nos principais veículos de mídia. Sendo colocada como nova subdivisão das peças 

descontrucionistas, as peças aí enquadradas compreendem abordagem que explora LGBTI+ 

que não somente já lidam bem com sua sexualidade, como são capazes de manifestar, com 
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orgulho, sua orientação sexual socialmente. São campanhas que celebram o estilo de vida 

(lifestyle), os corpos e as maneiras LGBTI+ de se expressarem no mundo.  

Para confirmar a insurgência desta nova categoria e assim contribuir para 

investigações futuras na área, este estudo se dedicou ainda a realizar um adendo, a fim de 

investigar outras peças publicitárias que igualmente enveredassem para a questão do Orgulho 

LGBTI+. Para tal, foram escolhidos quatro filmes publicitários veiculados nos anos 2016 e 

2017, que puderam comprovar que um novo momento começa a surgir na publicidade em 

relação à maneira com que a população LGBTI+ é retratada a partir de 2016. 

Por outro lado, o que não pode deixar de se enfatizar é que o fato de nenhuma peça 

ter sido encontrada como fruto de veiculação para público externo dentre os patrocinadores 

da categoria “pleno” do Fórum, demonstra que a hipótese assumida durante a construção da 

amostra deste estudo de que as empresas que mais levantam a bandeira em relação a este 

tema no Brasil e apoiam a causa seriam as que também mais falam sobre o assunto em sua 

publicidade não foi comprovada. Isso demonstra que, ou elas estão interessadas somente na 

utilização do apoio como atributo de construção de imagem, ou a transformação desse apoio 

em algo que realmente transborde as fronteiras da empresa é muito mais complexo do que 

pode parecer inicialmente e que vários obstáculos podem existir entre a assinatura dos 

compromissos e o cumprimento dos mesmos. 

Nesse sentido, é fundamental, mesmo assim, que haja constante fiscalização para que 

não se perda de vista que a publicidade e propaganda têm papel fundamental como 

mediadora e influenciadora dentro da cultura contemporânea. Incentivando práticas de 

consumo e criação de modos de ser e estar na sociedade, elas também são responsáveis pelos 

modelos que propõem e precisam refletir as novas demandas da contemporaneidade e a 

necessidade de visibilidade de diversos grupos antes marginalizados. 

Desta forma, as empresas precisam estar atentas ao que reproduzem em sua 

comunicação e pelo que tal comunicação propõe como prática social, incluindo as questões 

que tangenciam a sexualidade, problematizando preconceitos historicamente propagados e 

respeitando direitos de parcelas da população que lutam pela sua inclusão social. As práticas 

publicitárias podem ter papel fundamental no fomento a noção de igualdade se, além do 

discurso mercadológico, realizar esforço extra para combater representações nocivas à 

promoção dos valores solicitados por tais grupos. 
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As formas de representação da população LGBTI+ na propaganda, até então 

majoritariamente desqualificadoras e estereotipadas, bem como a pouca atenção que ainda é 

dada ao tema na publicidade, o que pode ser inclusive observado no resultado desta pesquisa 

documental, permitem perceber o quanto a heteronormatividade ainda é o modelo 

hegemônico dentro da comunicação.  

5.2 Limitações 

 Assim como toda metodologia de pesquisa, as principais limitações do método 

utilizado estão relacionadas ao perfil da amostra, ao levantamento das peças e, sobretudo, a 

dificuldade de se estabelecer uma padronização e comparação entre as peças obtidas. 

 Desta forma, é sabido que os resultados de uma pesquisa baseada em amostragem não 

probabilística não permitem generalizações a respeito da população em estudo. "Em 

amostragem não probabilística, eliminam-se os custos e o trabalho de desenvolver uma 

amostragem estruturada aleatoriamente, porém também se elimina a precisão com que as 

informações resultantes serão apresentadas" (AAKER, D.; KUMAR, V. & DAY, G., 1995, p. 

375). Outro ponto importante é que “a característica-chave da amostragem por julgamento é 

que os elementos da população são selecionados intencionalmente. Esta seleção é feita 

considerando que a amostra poderá oferecer as contribuições solicitadas." (CHURCHILL, 

1998, p. 301). 

 Finalmente, como qualquer pesquisa qualitativa, a interpretação dos dados qualitativos 

tende a ser subjetiva e isso também corrobora a incapacidade de generalização dos resultados 

(SHAO, 2002). Da mesma forma, como a análise semiótica não segue “receitas prontas”, mas 

sim apenas uma lógica para sua possível aplicação (SANTAELLA, 2004), aos resultados 

prevalecem a interpretação do pesquisador, uma vez que não se trabalha diretamente com 

receptores e/ou consumidores (KHAUAJA & PEREZ, 2007). 
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5.3 Recomendações para trabalhos futuros 

 Por fim, uma das possíveis continuações deste estudo poderia ser a ampliação da 

amostra para contemplar todas as empresas signatárias do Fórum. Outra possibilidade, seria 

também a ampliação do período estudado, para que venha a contemplar desde o início do ano 

de 2016 — ano imediatamente posterior ao levantamento mais recente realizado pelos 

pesquisadores aqui citados — até o momento em que o próximo estudo for realizado.  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