
Em busca de uma
duradoura relação virtual
Mesmo sendo minoria nos sites de namoro e comércio eletrônico, as mulheres usam
a internet para pesquisar produtos e serviços e lideram no uso do cartão nas compras online
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O número de usuários men-
sais de sites de comércio ele-
trônico cresceu 46,5% entre
dezembro de 2004 e dezembro
de 2006, atingindo 8,2 milhões
de pessoas no Brasil, segundo o
Ibope NctRatings. Já a audiência
única de sites de relaciona-
mento registrou um índice de
expansão ainda maior, da ordem
de 48% entre dezembro de 2005
e dezembro de 2006, chegando a

envolver l ,6 milhão de usuários.
Engana-se, porém, quem pensa
que a procura na web por esse
tipo de serviço — compras e a
busca de uma alma gêmea, as-
suntos tipicamente associados
ao universo feminino — seja en-
cabeçado pelas internautas. São
os homens que mais compram
pela rede mundial (55,5%),
assim como se mostram envol-
vidos por um bate-papo online

que possa levar a um namoro
(63%) ou, como prometem
alguns sites de relacionamento,
até mesmo ao casamento.

"A internet é um território
em que os homens ainda predo-
minam e isso se reflete também
nos sites de compras e relacio-
namentos", diz José Calazans,
analista de web do Ibope NetRa-
tings. O "ainda" tem sua razão
de ser. Em dezembro de 2006,

as mulheres representavam
46,3% da audiência nacional, o
que significa um acréscimo de
3,6 pontos percentuais em rela-
ção a dezembro de 2000. Pode
parecer um aumento modesto
para um período de seis anos,
mas a verdade é que o Brasil
é o terceiro país com o maior
número de usuárias de internet,
só perdendo para os Estados
Unidos e a Austrália. As norte-

americanas, por sinal, são as
únicas representantes do sexo
feminino a superar em quanti-
dade o número de conterrâneos
homens que utiliza a rede.

A representatividade delas
na web vem crescendo aqui,
mas não na mesma rapidez que
a dos homens. No período entre
dezembro de 2000 e dezembro
de 2006, houve um aumento da
ordem de 386% no tempo de
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uso do computador pelas mulhe-
res, que ficam em média 27 horas
e 28 minutos por mês em frente
ao monitor. Mas o salto dado por
eles no número de horas de na-
vegação foi ainda maior: 417%,
atingindo 42 horas e 30 minutos
no mês. Quando se divide o pú-
blico feminino por faixa etária,
porém, as meninas entre 2 e 17
anos empatam com os meninos
da mesma idade em tempo do
uso do computador e número de
páginas \istas. "É como se elas
formassem um público à parte do
restante das mulheres", explica
Calazans.

Mesmo sem significar a maio-
ria, a presença das brasileiras
na internet não deve ser des-
prezada. O estudo O Comércio
Online e o Cartão de Crédito.
feito pela consultoria e-bit para
o Banco Itaú e divulgado no mês
passado, apontou que as mulhe-
res aproveitam mais c
hora de fazer compras virtuais.
De acordo com o levantamento,
em 2006,81% das consumidoras
pagaram suas compras na web
com cartão de crédito, enquanto
71% dos homens fizeram o mes-
mo. A pesquisa apontou que a
aquisição de bens de consumo
no mundo virtual somou RS 4.4
bilhões no ano passado, regis-
trando uma surpreendente alta
de 76% em relação a 2005. Desse

total, R$ 3,2 bilhões foram feitas
com cartão de crédito.

BARREIRA PSICOLÓGICA
Calazans acredita que um dos

motivos de as mulheres — que
influenciam cerca de 80% das
compras no mundo real, segundo
estimativas — ainda não enca-
beçarem o comércio online seja
o receio em relação à segurança
das operações. "Elas precisam
confiar que seus dados não
passarão por hackers ou serão
alvo de qualquer tipo de fraude,
caso contrário, vão preferir as
compras do ambiente físico ao
virtual", diz o analista. Outra
particularidade, de acordo com
Calazans. é que as mulheres
não navegam tanto nos sites de
comércio eletrônico como nos
de comunidades. "Percebemos
que ainda existe uma certa
barreira psicológica em relação
ao uso da tecnologia." Por isso,
segundo ele. os clientes do Ibo-
pe NetRatings são orientados a
construir websites que facilitem
a navegação, para que a mulher
possa obter o que procura de
maneira intuitiva.

De qualquer forma, destaca,
a rede é uma oportunidade para
os anunciantes interagirem com
o público feminino, que costuma
pesquisar muito antes de qual-
quer aquisição. "Temos obser-

Eles também querem resultados
A frase de apresentação

de Ricky 5511 é convidativa:
"Em vez de ficar lendo, que tal
entrar e dar uma olhadinha?"
Japa_Safadinho é ainda mais
incisivo na demonstração dos
seus dotes: "Bom ouvinte,
carinhoso, fogoso e delicio-
so... Quer experimentar?"
Juniorspo, por sua vez, faz um
pedido singelo: "Olá, gostaria
de me conhecer?" Todos os
três estão identificados com
seus respectivos nicknames
no Par Perfeito, um dos maio-
res sites de relacionamentos
do País, que declara ter 8
milhões de usuários cadastra-
dos. A maioria é formada por
homens, que somam 52%.

O nome do usuário é man-
tido em sigilo e ele preenche
um extenso questionário, no
qual descreve minuciosamen-
te as suas preferências: qual a
cor dos olhos da alma gêmea,
se ela deve estar acima, abaixo
do peso ou em forma, se os
cabelos são lisos, crespos ou
ondulados, se pratica esportes
e com qual regularidade, se
prefere alguma religião e com

que índice de freqüência, se
fuma, bebe, se quer ter filhos,
qual a idade, a cor da pele, a
altura, o nível de formação e a
faixa salarial mínimas, etc. E,
claro, o estado civil desejado.
É possível fazer o cadastro
gratuitamente, mas se o usuá-
rio quiser chamar algum dos
pretendentes para uma con-
versa online, precisa pagar um
plano trimestral com parcelas
de R$ 26,66. A coordenadora
de marketing do Par Perfeito,
Beatriz Assumpção, garante
que a maioria fica cadastrada
durante seis meses. Existe,
porém, aqueles que estão há
anos. "Não porque não en-
contraram ninguém", adianta,
"mas porque criaram uma
rede de relacionamentos que
desejam manter". Outra razão
é deixar o cadastro em stand
by, no caso de ficar solteiro
(ou solteira) novamente.

Para tornar a proporção
entre os sexos equilibrada, o
Par Perfeito fecha parcerias
com sites de interesse dos
dois públicos. "Assim, a busca
de nenhum dos dois lados fica

frustrada", diz Beatriz, que
explica a preocupação: "É
como ir a uma festa na qual
só haja pessoas com a mesma
opção sexual que você, não
tem nada mais chato". Criado
há sete anos, o Par Perfeito foi
comprado pelo seu congênere
francês Meetic no ano passa-
do, por € 21,6 milhões.

As mulheres que buscam
o site se concentram na faixa
dos 25 aos 35 anos (49%), são
solteiras e sozinhas (60%) e
procuram homens acima dos
25 anos, principalmente para
amizade ou "relacionamento
sério". Beatriz comenta que
havia certo preconceito em
torno dos sites de namoro,
tanto por parte dos homens
quanto das mulheres. "As
pessoas achavam que isso era
coisa de gente com dificuldade
de se relacionar no mundo
real, mas essa mentalidade
vem mudando", declara. O
motivo? O serviço dá resul-
tado, segundo ela. A cada
dez usuários que cancelam a
assinatura, oito o fazem por
ter encontrado alguém. (DNM)
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