
"Não queremos ser o orkut dos ricos" 
Cinthia Rodrigues 
 
Cansado de ter que aceitar a tia chata, aquele colega do trabalho inconveniente e pessoas que 
não tinham nada a ver com o seu estilo de vida em suas páginas de relacionamento como 
Orkut, MySpace e Facebook, o holandês Ruud Smeets, junto com os amigos Joost Hagesteijn e 
Ronald de la Fuent Saez, resolveram criar uma site diferente, em que as pessoas que ali 
estivessem levassem o mesmo estilo de vida, gostassem dos mesmos bares e hotéis e 
pudessem partilhar experiências. Durante um ano, o trio montou o site que está no ar há seis 
meses: o www.elysiants.com, uma comunidade exclusiva onde só se entra sendo convidado ou 
pagando US$ 5 mil de admissão. E não basta apenas querer. A ficha de inscrição é analisada 
pelos três sócios, que decidem quem deve fazer parte da tribo. " Mas isso não significa que 
selecionamos pessoas pelo salário que elas ganham. O que nos importa é que o membro tenha 
um estilo de vida interessante. Não somos o orkut dos ricos", diz Smeets, em entrevista 
exclusiva à Gazeta Mercantil em São Paulo, horas antes da festa de lançamento do site em São 
Paulo, na boate Pink Elephant, reduto de endinheirados na cidade.  
 
Assim como em São Paulo, o trio se divide acompanhando o lançamento da marca em capitais 
tão distintas como Beirute e Hong Kong. Além da possibilidade de trocar ideias com gente que 
tem "a ver", o associado navega em um mundo de marcas de luxo, que estão presentes no 
ambiente com ações de relacionamento com seus potenciais clientes, como BMW, Prada, vodca 
Ciroc, entre outras. Foi para falar da nova empreitada que o holandês veio ao Brasil, mas 
sempre com o pé no chão. "As pessoas querem se conhecer na internet, mas eu, que moro no 
Caribe, gosto de tomar sol, praticar wakeboard, ficar com a minha filha e minha 
esposa/noiva/namorada (não sei bem) e passear com o cachorro", diz Smeets.  
 
Gazeta Mercantil - O que é Elysiants?  
 
Trata-se de uma combinação de duas palavras: elysian, que remete à Champs-Élysees, a 
famosa rua de Paris, que significa campos elíseos, o lugar onde os deuses gregos viviam 
felizes. A segunda parte, ants, significa formigas, e faz alusão à comunidade desse inseto que 
é sempre forte e difícil de quebrar, e na qual você dificilmente entra se não for convidado.  
 
Gazeta Mercantil - Como teve a ideia de lançar o site?  
 
Comecei a prestar atenção nas minhas páginas do Orkut, Facebook e MySpace e percebi que 
os integrantes da minha página não tinham nada a ver com o meu lyfestyle, o modo como eu 
levo a minha vida. Lá tem família, colegas da escola, conhecidos de outros trabalhos. Eu os 
conheço, mas é diferente. Não fico à vontade para colocar detalhes íntimos e pessoais. 
Acredito que os sites continuem, mas as pessoas tendem a migrar para comunidades verticais 
em torno de afinidades.  
 
Gazeta Mercantil - As pessoas querem se encontrar mais na internet?  
 
Sim, elas querem conhecer pessoas com quem tem afinidade ao redor do mundo. E isso é 
provado, até em termos de negócio. As pessoas querem ficar hospedadas em um hotel ou bar 
onde possam encontrar gente legal, que tenha a cara dela. Isso acontece há anos.  
 
Gazeta Mercantil - Quando o site foi lançado?  
 
Em novembro do ano passado em Hong Kong. Eu e meus sócios, Joost Hagesteijn e Ronald de 
la Fuent-Saez, nos preparamos durante um ano e agora temos seis meses de vida. Estamos 
fazendo festas de lançamento em várias capitais do mundo como Beirute, São Paulo, Dubai.  
 
Gazeta Mercantil - Como entrar no Elysiants?  
 
A primeira é ser convidado por um membro, que pode levar cinco pessoas para a comunidade. 
A segunda, é comprar a entrada por US$ 5 mil (permanência por três anos). Isso te dá direito 



a frequentar festas e convidar 25 amigos. Aí você se torna um membro premium, que também 
pode ser conquistado se você é um membro ativo da comunidade.  
 
Gazeta Mercantil - Como você ganha dinheiro com o site?  
 
Não vendemos banners, não acreditamos nisso para este tipo de público. Mas vendemos 
inscrições para marcas como BMW, Prada, Pink Elephant, para que elas possam se relacionar 
com seu público. Elas custam US$ 18 mil por ano. Em São Paulo temos BMW, Vodca Ciroc, Red 
Bull, Heineken, Hotel Mofarrej, Hotel Grand Hyatt.  
 
Gazeta Mercantil - Há um número limitado de membros?  
 
Queremos ter no máximo 300 mil associados. E, no rasil, de 15 mil a 20 mil.  
 
Gazeta Mercantil - O que vai acontecer quando chegarem a esse número?  
 
Temos embaixadores em cada país. A cada seis meses, entramos na lista e avaliamos quem 
merece ficar e quem merece sair. Os que tiverem poucos acessos etc. Mas isso não significa 
que selecionamos pessoas pelo salário que elas ganham. O que nos importa é que o membro 
tenha um estilo de vida interessante. Não é o orkut dos ricos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 maio 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


