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Resumo

O mercado de consumo voltado para o público gay tem ocupado cada vez mais espaço na mídia,
devido à curiosidade ou devido à sua importância em termos de possibilidade de consumo.
Apesar do preconceito existente, algumas empresas percebem a atratividade desse segmento. No
entanto, suas características são, em parte, desconhecidas. A proposta neste artigo é analisar, por
meio de um estudo exploratório, suas características e verificar o processo de escolha de uma
forma de lazer comum para o segmento, as casas noturnas. Os resultados indicam a existência de
três grupos distintos cujas diferenças podem e devem ser aproveitadas pelos profissionais de
marketing para a elaboração de estratégias que busquem atingir o segmento.   
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Abstract

The consumer market for the male gay people has more and more space in the media, due to the
curiosity or to its importance in terms of consumption possibility. In spite of the existent
prejudice, some companies notice the attractiveness of that market segment. However, their
characteristics and features are partially unknown. The purpose of this article is to analyze,
through an exploratory study, its characteristics and features and to verify the choosing process
of common leisure way for the segment, the night clubs. The first findings point out the
existence of three different groups of male gay people, whose differences can and should be
taken as advantages by the marketing professionals and the strategies elaboration to reach this
specific segment.

Key-words

Market Segmentation, Positioning, Strategy  



Luciano Crocco; Erik Guttman
eGesta, v. 2, n. 1, jan.-mar./2006, p.25-38

eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos

26

O PROCESSO DE ESCOLHA DE CASAS NOTURNAS EM SÃO PAULO
PARA PÚBLICO GAY MASCULINO E SUAS IMPLICAÇÕES

ESTRATÉGICAS

Luciano Crocco
Universidade Mackenzie

Erik Guttman
Universidade Mackenzie

Introdução

Existe um grande interesse por parte de acadêmicos e pesquisadores sobre o

comportamento do consumidor, enfocando seus mais diversos e diferentes aspectos, fazendo

com que sejam elaboradas estratégias e ferramentas mercadológicas que serão utilizadas nos mais

variados mercados e empresas. No entanto, apesar dessa pesquisa ampla e profunda, a

abordagem com foco específico para o segmento GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e

Transgêneros) parece não despertar maior interesse. A produção acadêmica visando esse

segmento ainda é reduzida, (Delozier e Rodrigue, 1996); (Bhat, 1996);  (Bhat, Leigh e Wardlow,

1996); (Fugate,1993); (Kates, 2002; 2004), sugerindo uma inversão de valores, pois a iniciativa de

criação de estratégias e ferramentas tem partido das organizações que, ao identificar a importância

e a relevância econômica desse grupo, rapidamente ampliaram o posicionamento de seus

negócios para que esse segmento pudesse ser cada vez mais atraído. No entanto, essas

organizações estão atravessando dificuldades para ampliar o leque de produtos e serviços, devido

a uma limitação natural: não é sua função a elaboração de conceitos que produzam essas

estratégias e ferramentas. 

Tanto no planejamento estratégico quanto, no planejamento mercadológico, a identificação

dos segmentos-alvo e seu correspondente posicionamento são das tarefas mais relevantes e

determinantes do sucesso ou fracasso das organizações. 

Caso a Parada do Orgulho Gay de São Paulo possa ser considerada como um referencial de

tamanho de um grupo, temos não apenas um nicho, mas sim um segmento bastante atraente não
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somente pelo seu número de participantes, mas também pelo perfil socioeconômico identificado

na pesquisa do Instituto Datafolha:

Entre os 303 entrevistados, o perfil de renda e escolaridade é bastante superior
ao da média paulistana (50% têm curso superior completo, contra 14% na
população adulta de São Paulo; e 43% ganham mais de R$ 2.600, contra apenas
12% dos paulistanos). A margem de erro da pesquisa é de seis pontos
percentuais para mais ou para menos1.

O interesse pelo tema decorre do fato desse segmento ser cada vez mais visível em termos

de consumo. As bases dessa visibilidade já citada, por vezes demonstram a possibilidade de ter

preferências de consumo muito bem focadas ou específicas. 

Existem evidências de diferenças significativas entre os grupos, gay masculino, feminino,

bissexual e transgêneros. Um exemplo é o número de casas noturnas especialmente dirigidas a

cada um desses públicos, já que existe um número bastante grande para o segmento gay

masculino, reduzindo esse número para o público gay feminino, e não existindo uma casa noturna

específica para o grupo bissexual. Para os transgêneros, também inexiste uma casa específica.

Entretanto muitas casas normalmente têm apresentações de artistas transgêneros sem que isso se

constitua numa casa para seu próprio lazer. Ao contrário, para esse grupo representa somente um

local de trabalho.

Diante disso, pretende-se nesse artigo, iniciar uma discussão em torno das diferenças

comportamentais no processo de escolha de casas noturnas pelo público gay masculino. 

Revisando o Conceito de Segmentação

Segundo Kotler (2000, p. 278) existem vários níveis e modelos de segmentação: marketing

de segmento, de nicho, local e individual. Para o autor, “um segmento de mercado consiste em

um grande grupo que é identificado a partir de suas preferências, poder de compra, localização

geográfica, atitudes de compra e hábitos de compra similares”. Já quanto ao marketing de nicho,

ainda segundo esse autor, “um nicho é um grupo definido mais estritamente, um mercado
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pequeno cujas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas”. Os nichos são identificados a

partir de uma subdivisão de um segmento. 

Uma das formas de identificação de segmentos é quanto às suas preferências. Elas se

apresentam de três formas: homogêneas, difusas ou por conglomerado.

1. No primeiro segmento, preferências homogêneas, não existem diferenças significativas

entre os consumidores; 

2. No segmento das preferências difusas, os padrões de preferências são variados e estão

dispersos; 

3. Segundo Kotler (2000, p. 284), as preferências são conglomeradas quando “o mercado

pode revelar um banco de preferências distintas chamados segmentos de mercados

naturais”. 

Conforme será demonstrado mais adiante, o segmento gay possui preferências de consumo

bastante distintas, enquadrando-se como um padrão de conglomerado.

O próximo passo consiste na identificação das bases para a segmentação de mercado. As

bases mais comumente utilizadas são: geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. A

segmentação psicográfica tem sido alvo de constante interesse para os profissionais de marketing.

Ela subdivide-se em três perfis: estilo de vida, personalidade e valores. Desde sua introdução por

Lazer (1963, p. 140-151) quando ele definiu estilo de vida como sendo “um conceito de sistemas.

Referindo-se ao modo distinto de vida em seu sentido mais amplo e unido”. Wells & Tigert

(1971, p. 27-35) propuseram o enfoque das Atividades, Interesses e Opiniões,  modelo conhecido

por AIO, para que os estilos pudessem ser mensurados. De acordo com Plummer (1974, p. 33),

O estilo de vida como usado nas pesquisas de segmentação de estilo de vida
mensuram as atividades das pessoas em termos de: (1) como elas passam o seu
tempo; (2) seus interesses, no que elas dão importância nos seus arredores; (3)
suas opiniões em termos de si próprio e do mundo ao seu redor; (4) algumas
características básicas como estágio no ciclo de vida, renda, educação e onde
residem.

Segundo Kotler (2000, p. 296), “os segmentos de mercado devem ser: mensuráveis,

substanciais, acessíveis, diferenciáveis e acionáveis”.
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Existe uma grande dificuldade para se mensurar o tamanho do mercado GLBT. As razões

estão claras: a sociedade ainda é conservadora e a revelação da opção sexual pode ocasionar

transtornos, tanto sociais quanto profissionais. No entanto estima-se que ele não é pequeno. 

Quanto à sua substancialidade, a pesquisa já citada do Datafolha dá indicações claras que

esse segmento possui uma renda superior em relação ao mesmo perfil heterossexual, sendo

inequívoco o seu poder de consumo.

Nos últimos quinze anos tem havido uma grande transformação na mídia, devido à

segmentação ocorrida nesse setor. O advento da Internet propiciou a facilitação da comunicação

e integração de diversos grupos. Sites especializados possibilitam que pessoas com as mesmas

afinidades e interesses se encontrem. São incontáveis os sites destinados ao público GLBT.

Portanto, o acesso a esse grupo se tornou viável, por meio de patrocínios e anúncios. Outra

possibilidade é pelo rastreamento da utilização de cartão de crédito, uma vez que essas empresas

conseguem identificar o estilo de vida de seus clientes.

O segmento GLBT é diferenciável por natureza e, portanto reage de maneira bastante

distinta aos elementos do marketing mix.

Esse segmento ainda é carente de produtos e serviços que sejam exclusivamente destinados

a eles. Com o avanço da tecnologia, o segmento GLBT já pode ser acionável de maneira bastante

eficiente. Muitas empresas ainda relutam em ver suas marcas associadas a esse público. Porém, no

desfile do Dia do Orgulho Gay, vários trio-elétricos eram patrocinados. O exemplo das empresas

de viagens é bastante significativo e já há algum tempo essas empresas descobriram o potencial

desse mercado é oferecem pacotes exclusivos. Existem hotéis direcionados especificamente para

atender as necessidades desse público.

Revisando o conceito de posicionamento

Posicionamento, segundo Kotler (2000, p. 321), é “o ato de desenvolver a oferta e a

imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente dos clientes-alvo”. Um dos
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pressupostos do processo de posicionamento é a empresa se diferenciar de seus concorrentes. As

variáveis de diferenciação são por: 

· produto, 

· serviço, 

· pessoal, 

· canal; e 

· imagem. 

Ainda segundo esse autor, as diferenças devem satisfazer os seguintes critérios:

· importância, 

· destaque, 

· superioridade, 

· exclusividade, 

· acessibilidade; e 

· lucratividade. 

A estratégia da maioria das empresas pressupõe a penetração em novos segmentos de

mercado. O posicionamento é uma ferramenta eficaz e a tecnologia já permite que o segmento

GLBT seja atingido, não necessariamente na mídia tradicional mas, sobretudo nos novos tipos de

comunicação, mídia segmentada e Internet.

A Pesquisa empírica

Conforme já mencionado, o objetivo deste artigo é identificar o processo de escolha de

casas noturnas no segmento gay masculino. Segundo Campomar (2005), “A pesquisa de campo

em marketing é útil para se ver se e como, o que existe na prática se ajusta à teoria; ou ainda se a

prática pode dar origem a uma nova teoria, modelo ou conceito. É pesquisa social empírica”. Foi

utilizado o tipo de pesquisa exploratória, segundo Mattar (1996, p. 80), 
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A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento
sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para
os primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento e a
compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são, em geral, insuficientes
ou inexistentes. Este tipo de pesquisa é particularmente muito útil quando se tem
noção muito vaga do problema de pesquisa.

O método de pesquisa de grupo de foco foi o escolhido, pois era necessária uma pré-

identificação de que os participantes fossem assumidamente gays masculinos, tendo parceiros

fixos, que seriam considerados casados, ou parceiros eventuais, considerados como solteiros. Para

que  os resultados pudessem ser confrontados, estabeleceu-se a realização de dois grupos de foco,

com o objetivo de se atingir um método científico. Para Campomar (2005), 

A pesquisa qualitativa requer um protocolo muito claro do que foi feito, de tal
forma que se possa atingir aquilo que é chamado de método científico. Método
científico é de difícil definição. Uma boa forma de se defini-lo é dizer que
método científico é “um conjunto de passos, onde, ao se encontrar um resultado,
uma outra pessoa seguindo os mesmos passos, deve encontrar o mesmo
resultado” e isto deve ser aceito por aquela comunidade onde está inserido o
processo de pesquisa.

O primeiro grupo foi composto por oito pesquisados e o segundo com nove. A utilização

desse método de pesquisa, segundo McDaniel & Gates (2003, p.123) é quando,

A meta da pesquisa de grupo de foco é saber compreender o que as pessoas têm
a dizer e por quê. Nela a ênfase está em fazer com que as pessoas falem à
exaustão e detalhadamente sobre o assunto escolhido A intenção é descobrir o
que elas sentem em relação a um produto, um conceito, uma idéia ou uma
organização, como tudo isso se encaixa na vida delas e seu envolvimento
emocional com essas coisas.

A decisão de formar dois grupos de foco decorreu de uma entrevista individual, na qual a

opinião do entrevistado mostrou que a divisão entre casados e solteiros era muito simplista,

adicionando termos como “Barbies” e “Bears” à segmentação. Isso trouxe a maior dificuldade: o

acesso a pessoas assumidamente homossexuais e declaradamente pertencentes a um dos grupos

citados.

Inicialmente foram contatadas duas pessoas e lhes foi solicitado que cada uma formasse um

grupo composto por casados e solteiros. É importante ressaltar que essas duas pessoas não se
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conheciam. Foi oferecida a possibilidade de mesclarem as pessoas dos dois grupos, o que foi

considerado como fator de atratividade é, só não ocorreu por problemas de agenda.  

As questões básicas a serem apresentadas aos grupos são: 

a) identificação dos participantes com relação ao seu parceiro (casado ou solteiro); 

b) se freqüenta casas noturnas; e 

c) qual (ais) o(s) motivo(s) principal(ais) de escolha de determinada casa noturna;

Foi ressaltado pelos grupos o quanto cada um dos participantes se sentiu à vontade e pôde

se expressar com riqueza de detalhes, além da expectativa que eles próprios tinham quanto ao

fornecimento das informações que pudessem ser solicitadas. 

Características dos Segmentos

A pesquisa revelou efetivamente a efetiva existência dos dois macro-segmentos: Casados e

Solteiros. No segmento Casados, foram encontrados dois tipos de comportamento bem

definidos e específicos. O primeiro, União Estável, não tem por hábito a freqüência de casas

noturnas, nem de outros lugares com público GLBT, pois esses locais representam ameaça à

relação, por existir a probabilidade de flerte, gerando desconforto no companheiro do assediado.

Esse grupo foi desconsiderado por não atender o objetivo da pesquisa. O segundo, Relação

Aberta, tem comportamento diametralmente oposto. Busca casas noturnas e outros locais

provocadores, até como forma de causar maiores emoções à relação existente.

Outra forma de segmentação foi detectada: por valores e estilo de vida, e que também estão

associadas ao tipo físico. Nesse caso existem três segmentos: sem denominação específica,

“Barbies” e “Bears”.

O grupo predominante quantitativamente não tem denominação e seu tipo físico não tem

características ou comportamentos especiais, assemelhando-se a qualquer biotipo masculino,

praticante ou não de exercícios físicos. Esse grupo se relaciona com os dois outros de maneira

bastante harmônica. Para efeito de identificação, serão chamados, neste trabalho de Gays.
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Os outros dois grupos têm denominação e características específicas, sendo que o nome

dado ao segundo grupo carrega um certo cunho pejorativo, ao contrário do terceiro, onde a

denominação é utilizada pelo próprio grupo. Essa forma de segmentação é recente,  tendo

surgindo os primeiros relatos há pouco mais de dez anos.

O segundo grupo é conhecido como “As Barbies”, em alusão à boneca do mesmo nome,

porque existe um “culto” à modelagem do corpo, por meio de exercícios físicos, fazendo com

que as pessoas fiquem com o tórax bem desenvolvido, mantendo linhas harmônicas com cintura

e membros inferiores. Esse grupo tem preferência de relacionamento intragrupal, convivendo de

forma harmônica com o primeiro grupo, chegando a ignorar ou rejeitar o grupo seguinte,

“Bears”. Entretanto, quando os “Barbies” buscam parceiros entre os “Bears”, eles se denominam

“Chasers” (caçadores em inglês). 

O terceiro grupo, os “Bears” (urso em inglês), é assim denominado em função de algumas

características físicas: geralmente usam barba e, por não cultuarem ou até mesmo serem avessos à

modelagem do físico, têm aspectos de “bem nutridos”, sem, necessariamente, serem vistos como

obesos. Esse grupo, assim como o primeiro, se relaciona de forma harmônica com os dos grupos

os Gays e “Barbies”.

Com essa dupla identificação, o grupo dos gays casados e o grupo dos gays solteiros, está

representado pela figura 1, apresentada a seguir: os Solteiros e os Relação-Aberta podem, então

ser Gays, “Barbies” ou “Bears”, e estão demarcados na figura, pois foram os segmentos

pesquisados.
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Figura 1 – Grupos Pesquisados

A partir dessa nova segmentação, foi possível identificar casas noturnas que atendem os

vários segmentos, sendo que, no geral, elas tendem a focar mais  especificamente cada um dos

grupos encontrados. Nos dois grupos de foco estiveram representados todos esses segmentos e

também foi possível identificar motivos comuns e específicos na escolha dessas casas noturnas,

entre os diversos grupos. 

A premissa fundamental para que os vários segmentos consumam o produto Casa Noturna

é a possibilidade de encontrar um parceiro, com o objetivo de flertar. Foram encontrados

motivos comuns e específicos na escolha. No caso dos motivos comuns foram identificados dois:

música e ambiente.

Com relação à musica, o aspecto qualidade é fundamental e foi definido como  “tem que

ser legal”, sendo esse termo utilizado com o significado de  sonoridade, ritmo e que favoreça ou

alavanque o segundo motivo: o ambiente. Foi ressaltado pelos grupos que a música é o elemento

principal, sendo fator crítico de sucesso. Os outros fatores, tais como decoração, espaço ou
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iluminação não são tão relevantes, podendo ser características do lugar ou, simplesmente, fator de

sucesso, sem se tornar crítico ou eliminatório.

O ambiente está dividido em atmosfera e freqüência. Os resultados mostraram que fatores

tais como, “estar na moda”, que é o fator crítico de sucesso, além de ambiente propício ao

encontro, liberdade de contato físico, são componentes da atmosfera. Quanto à freqüência foram

destacadas características de “gente bonita”, também fator crítico de sucesso e “bastante gente”,

não tendo sido possível quantificar o bastante.

A pesquisa identificou a existência de motivos específicos que derivam dos fatores críticos

de sucesso. Com relação à música foram percebidas algumas peculiaridades significativas: para os

Gays, o tipo de música é bastante eclético, tendo leve predominância da música techno; para os

“Barbies” a música é quase exclusivamente techno, sendo a presença de um determinado “disk

jockey”, ou simplesmente “DJ”, um fator complementar de atração. Para os “Bears” existe maior

diversidade, com predominância pela musica dance dos anos 80; foi também detectada uma visão

de contra cultura, posicionando esse público contra a música techno, com favorecimento quase

explícito à música dance.  

Quanto à freqüência, a pesquisa mostrou comportamentos distintos: o segmento “Barbie”

tende a ignorar os outros dois segmentos quando está freqüentando local direcionado a ele. Por

outro lado, quando os “Barbies” freqüentam os locais direcionados a qualquer outro segmento,

são aceitos e tornam-se alvos de atração. Outros aspectos conclusivos, porém de importância

bastante reduzida, são a localização e a facilidade de acesso às casas noturnas. Não é necessário

que a casa noturna se localize em bairros ou ruas pré-determinadas como fazendo parte do

“circuito da moda”, mas o acesso deve ser fácil, ou seja, ruas de fácil localização e meios de

transporte abundantes e próximos.  

No processo de comunicação e divulgação das Casas Noturnas foram identificados

influenciadores importantes que causam impacto os motivos de escolha. O fator mais relevante

apontado foi a comunicação Boca a Boca, sendo que, no segmento gay masculino, esse fator é
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importante. Opiniões emitidas em colunas de jornal por Érika Palomino e André Fischer, nessa

ordem, foram enfatizadas como sendo os principais formadores de opinião. Uma terceira forma

bastante comum é a prática de distribuição de “flyers”, os quais despertam curiosidade e reforçam

a comunicação boca a boca.

Apesar de citados, motivos como mídia e forma de pagamento não permitiram conclusão

definitiva quanto à sua importância no processo de escolha da casa noturna. 

Vale notar que a Folha de S.Paulo e a UOL podem ter uma possível preferência do público

gay, muito em razão dos colunistas citados. Já nas formas de pagamento, cabe explicar que elas

podem ser pré ou pós-pagamento. Pré-pagamento é o sistema no qual o consumidor paga

antecipadamente, recebendo um vale que é trocado por consumo dos produtos. O Pós-

pagamento é o sistema de cartela onde é anotada a despesa e que deve ser paga ao sair da casa.

Implicações estratégicas

Alguns achados nessa pesquisa sugerem algumas implicações estratégicas. A primeira

refere-se ao tipo de posicionamento mais eficaz para se atingir o público gay masculino em seus

diversos conglomerados, Gays, “Barbies” e “Bears”. Esse posicionamento deverá ser o foco

principal para qualquer empresário que queira fazer uma casa noturna para os diversos públicos,

proporcionando um ambiente favorável aos seus encontros. Quando a casa noturna é voltada

para o público heterossexual, existirá uma alternativa: poderá ser um lugar somente para diversão.

A premissa de encontro também existe, mas não é única ou fundamental. Para o segmento gay, o

conceito de diversão também existe, mas não é o principal motivo para a ida a uma casa noturna. 

Uma segunda implicação estratégica é a necessidade da existência e especialização do

promoter no conglomerado alvo, Gay, “Barbie” ou “Bear”. A razão dessa especialização é que ele

se torna uma referência pela credibilidade, dada a divulgação boca a boca. Outra implicação é o

endosso dos colunistas apontados, uma vez que a opinião deles reforça a curiosidade e serve

como elemento de confiança para alavancar ou destruir a reputação de uma casa noturna.
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Segundo Crescitelli (2004): “a propaganda, para ser eficaz, deve estar em sintonia com seu

público, conhecendo profundamente seu repertório, hábitos, valores, e comportamento de

compra e consumo”, assim se propaganda for entendida como uma forma de comunicação, o

mercado e a academia ainda, aparentemente, desconhecem os principais componentes ressaltados

pelo autor. Finalmente, a conjunção das implicações estratégicas percebidas fará com que a casa

noturna seja vista como sendo “da moda”, ou “moderna”, fator de atração principal entre os

Gays e Barbies. Se ainda contar com “DJs” internacionais, agregará pontos adicionais na visão de

seus consumidores.

Conclusão

O processo de escolha de casas noturnas na cidade de São Paulo pelo público gay possui

algumas características bastante peculiares. Conforme verificado, o público gay não é

homogêneo. Ao contrário, possui diferenças bastante significativas entre os grupos identificados,

Gays, “Barbies” e “Bears”. Essas diferenças implicam num estilo de vida específico de cada

grupo, sendo que Gays e “Barbies” estão mais próximos em afinidades e valores e estilo de vida.

Quanto aos “Bears”, os seus valores e estilo de vida são bastante distintos dos outros dois

grupos. Como foi visto, a identificação desse estilo de vida e de seus valores é um fator

estratégico a ser utilizado pelas casas noturnas para atrair cada um desses conglomerados.
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