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Na visão de seus colegas, o banqueiro de investimento John (nome fictício) tem uma carreira 
extremamente bem-sucedida. Mas em outros aspectos de sua vida, não se pode dizer o 
mesmo. Com quarenta e poucos anos, ele ainda não se casou. 
 
Em vez de se deixar levar pela correnteza, ele decidiu no mês passado contratar os serviços da 
The County Register, uma agência de relacionamento do Reino Unido, para encontrar alguém 
com quem compartilhar sua vida. "É uma maneira de tentar. O problema em sair com gente 
da City é que essas pessoas estão sempre cancelando os encontros no último minuto", diz. 
 
Seu comentário ilustra o problema crescente dos solteiros bem-sucedidos da City, centro 
financeiro de Londres: a procura por uma alma gêmea não pode ser apressada, mas o tempo é 
escasso numa cultura onde as pressões são muitas e as horas de trabalho também. 
 
A popularidade das agências de relacionamento mostra que há muitos profissionais precisando 
de ajuda para encontrar um(a) parceiro(a). A The County Register, que cobra 10 mil libras por 
uma filiação de 18 meses ao seu serviço pessoal de busca de primeira linha, está atualmente 
conseguindo cinco novos clientes, por mês, que trabalham na City duas vezes a taxa de 
adesão se comparado há 2000. 
 
Mesmo assim, na era dos encontros pela internet, por quê um homem de negócios bem-su-
cedido requisita serviços tão caros que juntam artes tão misteriosas como o casamento e a 
caça de talentos? Sophia Siddiqui, uma ex-diretora da área de serviços ao cliente do banco de 
investimento Merrill Lynch e que também já foi consultora de relacionamentos da agência 
Dráwing Down the Moon, vê as "apresentações pessoais" como uma rota de fuga do local de 
trabalho. 
 
Siddiqui originalmente procurou a Drawing Down the Moon acreditando ser uma cliente em 
potencial, depois de ver um anúncio colocado pela agência na academia de ginástica do banco. 
"Numa instituição como o Merrill Lynch é quase possível viver dentro do escritório, porque ela 
proporciona tudo, desde academia de ginástica até lavanderia", afirma. "Mas a última coisa 
que eu queria fazer depois do trabalho era me encontrar com banqueiros ou me sentar diante 
do computador". 
 
O excesso de trabalho não é o único fator que contribui para o crescimento do número de 
solteiros de meia-idade. Na opinião de Mary Balfour, proprietária da Drawing Down the Moon, 
profissionais que trabalham demais são ao mesmo tempo os responsáveis e as vítimas de seu 
estilo de vida sobrecarregado. 
 
"O trabalho hoje é tão cheio de adrenalina que a vida social pode parecer sem graça", avalia. 
"Muitas pessoas, especialmente as que viajam muito, permanecem solteiras porque não estão 
preparadas para sacrificar o trabalho para explorar mais lentamente os relacionamentos", 
analisa Mary. 
 
No entanto, as mulheres focadas na carreira quando chegam a uma determinada idade sempre 
acabam preparando o gatilho para encontrar um parceiro. Curiosamente um período da vida 
em que elas se sentem pressionadas a fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente. 
 
"Para muitas, achar alguém é sempre o próximo passo", afirma Paul Hall, conselheira da 
agência Relate. "Quando elas dizem realmente que 'agora é a hora', isso cria uma grande 
ansiedade". Acrescente a isso as políticas da empresa sobre o namoro entre colegas, ou, mais 
problemático ainda, namorar um subalterno, e o sonho romântico de encontrar um grande 
amor no local de trabalho acaba parecendo mais um pesadelo. 
 
Os serviços de busca pessoal, como os de caça talentos nas quais eles se inspiram, não 
prometem ajeitar tudo para os clientes, ou mesmo encontrar o par prefeito. Eles afirmam 
apenas que aceleram a busca, reduzem a possibilidade das coisas ocorrerem apenas ao acaso 



e ajudam a evitar situações constrangedoras ao separarem as pessoas potencialmente 
compatíveis das demais. 
 
Tâmara Heber-Percy administra a The County Register com sua irmã Zara e a mãe Heather. 
Quando elas conseguem um cliente, passam pelo menos metade de um dia na casa dessa 
pessoa com o intuito de conhecê-la melhor. Elas criam um perfil que é comparado a um banco 
de dados de solteiros qualificados e divulgado de maneira anônima. As pessoas que 
respondem, consideradas promissoras, são entrevistadas, para que os clientes se encontrem 
apenas com aquelas que tem compatibilidade. 
 
Helen (nome fictício), 36 anos, que trabalha em uma administradora de ativos da City de 
Londres, cadastrou-se na The County Register há seis meses. Ela admite que a taxa de 
adesão, que garante duas apresentações por mês, "é muito dinheiro", mas sua explicação 
lógica para a despesa é que ela poderá se transformar em um investimento de longo prazo. 
"Você pode facilmente gastar 3 mil fibras nas férias. Mas no caso de um relacionamento a 
esperança é de que ele dure muito mais "justifica. 
 
Igualmente importante é a certeza de saber que alguns dos homens com os quais ela se 
encontra já foram vetados pelo julgamento de alguém que ela confia. "Me parece menos 
arriscado que sair com alguém ao acaso ou que você conhece pela internet". 
 
Os preços elevados são acessíveis apenas para os ricos ou mais determinados. Entretanto, 
assim como as instituições de serviços financeiros oferecem produtos para uma variedade de 
gostos e bolsos, o mercado de agências de relacionamento também trabalha com vários perfis 
de clientes. 
 
A Classical Partners, por exemplo, atua com profissionais de nível cultural elevado. Por uma 
taxa anual relativamente modesta de 400 fibras, ela organiza eventos sociais que envolvem 
música e outras formas de arte, facilitando os encontros dos clientes. O foco nos interesses 
compartilhados garante que, quando duas pessoas se encontram, se elas não se sentirem 
atraídas uma pela outra, pelo menos terão assunto para conversar. 
 
"Se os dois gostam de música, isso vai facilitar as coisas", diz Simon Lane, que trabalha em 
um fundo mútuo. "Parece ser uma boa maneira de fazer amigos e, talvez, encontrar a pessoa 
certa". Para os solteiros que não se cansam das telas dos computadores, sites da internet 
oferecem outro caminho para se encontrar um namorado(a). 
 
Mas para profissionais maduros com pontos de vista definidos sobre o que estão procurando, a 
abertura proporcionada pela internet pode transformar o jogo do namoro em uma lotetia. A 
vantagem é que eles podem acomodar serviços, como sites de namoro para pessoas com 
graduação, abastecendo diferentes segmentos do mercado. 
 
O consultor hospitalar Nigel Beejay conheceu sua noiva, advogada de um escritório de 
Londres, através da Blues Match, fórum on-line de encontros para os diplomados das 
universidades de Oxford e Cambridge. Beejay diz que em algumas profissões, as pessoas 
formam panelinhas cujos interesses vão além do trabalho, férias e automóveis. 
 
As redes de relacionamento e as agências de apresentação atuam como filtros, unindo pessoas 
que pensam de maneiras parecidas, mas que estão em caminhos diferentes na vida. "Meus 
melhores amigos se tornaram escritores, políticos, advogados, e não médicos", diz Beejay. 
 
Então, será que o amor vai aparecer para aqueles que aproveitam a iniciativa? O banqueiro de 
investimento John, veterano dos serviços de apresentação, alerta. Muitas pessoas que usam as 
apresentações pessoais, diz, são muito bem-sucedidas e obcecadas pelo trabalho. Isso cria o 
problema de aproximar pessoas que não encontrarão em suas agendas tempo para se 
encontrarem. "Se a carreira continuar em primeiro lugar, não vai acontecer nada", alfineta. 
 
Leia mais: Problemas da modernidade 
 



Com a possibilidade que agora se apresenta, de um esfriamento nos negócios, este pode ser o 
momento para os solteiros que trabalham demais tirarem uma folga e investirem em seus 
relacionamentos. Especialistas do setor de relacionamentos identificam os motivos que 
impedem pessoas bem sucedidas de terem relacionamentos igualmente bem sucedidos. 
 
Um dos motivos seriam as grandes expectativas. Pesquisa recente feita pela Ivory Towers, 
uma agência matrimonial da internet voltada para pessoas que têm o terceiro grau completo, 
sugere que expectativas muito elevadas e a falta de comprometimento são obstáculos para se 
encontrar um namorado(a). Mary Balfour, proprietária da agência Drawing Down the Moon, 
diz: "Como o casamento não é mais uma necessidade econômica e social, as pessoas se 
acostumaram a esperar que o próximo relacionamento dê certo". Ela acrescenta: "Nós 
encorajamos os clientes a verem um relacionamento como algo que eles constroem, e não 
como algo que já vem pronto". 
 
Outra questão é o estilo de vida globalizado. Pessoas que viajam frequentemente, ou 
trabalham fora de seus países, sempre têm dificuldades para manter os relacionamentos. A 
The County Register apresenta esses clientes para pessoas de mentalidade mais 
internacionalizada, que estão preparadas para viajar nos finais de semana ou viver em outros 
países. 
 
Muitas vezes falta um jeitinho especial para a paquera. "As pessoas ocupadas que trabalham 
no setor financeiro sempre têm dificuldades para deixar de lado a persona que incorporam no 
trabalho e às vezes vão para um encontro como se estivessem entrevistando a outra pessoa 
para um emprego", diz Tâmara Heber-Percy, diretora-adjunta da The County Register. Mary 
Balfour conclama seus clientes a não fazerem julgamentos apressados em um primeiro 
encontro. "Se você não estiver relaxado, não conseguirá cortejar."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2008, Eu & Carreira, p. D6. 
 


