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RESUMO 
O artigo abordará a importância da comunidade LGBT em campanhas 

publicitárias, mostrando os aspectos tratados sobre diversidade sexual. As 

empresas estão buscando, de maneira progressiva esses consumidores, conforme 

pesquisas realizadas foi detectado que esse público tem um grande poder de 

consumo. Dessa forma, as empresas entendem como um público indispensável em 

suas estratégias de marketing e comunicação. 

 
INTRODUÇÃO 

O público LGBT está mais presente na publicidade. Isso faz com que as 

empresas tenham uma visão mais ampla e tragam esse segmento para seus 

negócios, buscando incluir a comunidade LGBT em suas campanhas publicitárias. 

Um dos motivos para essa mudança de comportamento das empresas é que este 

público aparenta ter mais poder aquisitivo do que a população, em média. Esta 

inclusão do público em suas marcas visa fortalecer sua visibilidade, não apenas 

junto a este público, mas também frente ao público em geral. Quanto mais o público 

geral simpatiza com a causa LGBT, melhor a imagem destas empresas junto a 

ambos os públicos. 

O mercado publicitário tem mudado o cenário do preconceito social que se 

coloca contra muitas diversidades, como por exemplo campanhas publicitárias que 

aparecem casais homossexuais. Essa iniciativa reflete o esforço das empresas 

conquistarem, um público progressista e jovem de forma positiva pelo compromisso 

com a diversidade sexual.  

A empresa de vestuários C&A veiculou em 2016 uma campanha com o título “Dia 

dos Misturados”1, teve muita repercussão, pois mostrou homens com roupas femininas e 

mulheres com roupas masculinas. Isso gerou muitos comentários positivos, pela postura 

da C&A em abordar esse tema, mas também gerou comentários negativos, com 

argumentos de que se tratava de uma imposição da “ideologia de gênero”. 

 
OBJETIVOS 

A partir dos elementos expostos, os problemas de pesquisa definidos para 

este artigo são os seguintes: 

                                                           
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vevC0nutVIs. Acesso em 30/07/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=vevC0nutVIs


 - Por que campanhas publicitárias com homossexuais causam tanto impacto? 

 - Por que as empresas estão tomando esse posicionamento para chamar a 

atenção da comunidade LGBT? 

As seguintes hipóteses foram levantadas: 

 - As campanhas publicitárias com participação de homossexuais causam 

impactos que geram debates na sociedade, principalmente por grupos e líderes 

religiosos, que negativam essa exposição por não acompanharem a evolução da 

diversidade sexual. 

 - Quando as empresas incluem homossexuais em suas campanhas mostram 

apoio ao movimento, e tomam uma posição contrária ao preconceito, fazendo com 

que suas campanhas também demonstrem que não há diferenças para com o 

público LGBT. 

 
METODOLOGIA 

No desenvolvimento do artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas 

diacrônicas e pesquisas icônicas, via dados secundários, complementando os 

resultados de análises. As abordagens incidirão sobre o engajamento que as 

empresas passam a ter com a comunidade LGBT. Também serão analisadas 

campanhas publicitárias que alcançaram repercussão e novas percepções que 

fogem das propagandas tradicionais. 

 
DESENVOLVIMENTO 

O movimento LGBT no Brasil2 iniciou-se no meio da ditadura militar (1964-

1985). Nessa época a homossexualidade começa a aparecer nas artes e na 

publicidade. Isso gera um posicionamento negativo da sociedade, como um sinal de 

alerta e perigo. Com o sentido de contextualizar o estudo, faremos uma breve 

descrição histórica do movimento no Brasil. 

Segundo Philip Kotler (2012:257), a segmentação e o posicionamento das 

empresas passam necessariamente pelas rápidas mudanças comportamentais da 

sociedade. Portanto, será mostrado o que torna a comunidade LGBT, um segmento 

interessante mercadologicamente. 

                                                           
2 Segundo SILVA, Alessandro Soares, 2006, pp. 188-229. 



Assim, analisaremos anúncios em que a comunidade LGBT está 

positivamente representada, se a caracterização assumida pelos anunciantes se 

relaciona com a realidade e como se constrói sentido nestes anúncios. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 A pesquisa realizada pela Sonar J. Walter Thompson3 aponta a ambiguidade 

com que a sociedade encara a essa exposição. Ainda assim, as empresas sabem 

do potencial de consumo da comunidade LGBT. Segundo a consultoria norte-

americana Out Leaderships, este público tem um potencial de consumo de até R$ 

418,9 bilhões no Brasil4. Quando as empresas decidem assumir este 

posicionamento, reconhecem o grupo e passam a introduzir este público em suas 

campanhas publicitárias.  

 Dessa maneira entende-se que ela também está contribuindo para que a 

sociedade o considere como parte integrante. Acredita-se que as campanhas 

publicitárias que transmitem um conceito positivo do movimento LGBT gerem um 

vínculo e desenvolvam um progresso social, pois abrem novas discussões para esse 

assunto. 
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