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Site especializado em romance usa algarismos para calcular compatibilidade entre usuários 
 
À procura de amor em um serviço de namoro online?  
 
Se você for homem, não sorria na foto do seu perfil, e não olhe para a câmera. Se for mulher, 
evite fotos com foco nos seus dotes físicos e opte por aquelas que retratam suas férias no 
Havaí ou nas quais você aparece tocando violão. 
 
Essas são algumas das dicas juntadas pelo site de namoro online OkCupid, por meio de 
ferramentas estatísticas que analisam como o jogo do acasalamento funciona em seu site. 
 
OkCupid exibe os divertidos e potencialmente úteis resultados dos seus cálculos numéricos em 
um blog que recentemente se transformou em uma excelente ferramenta de publicidade para 
a empresa, atraindo novos membros.  
 
Não somos psicólogos  declara Sam Yagan, chefe-executivo da empresa. Somos especialistas 
em matemática. 
 
Yagan e outros três matemáticos formados em Harvard fundaram o OkCupid em 2004. Na 
batalha contra concorrentes muito maiores eles já tentaram uma série de técnicas de 
marketing, muitas vezes sem sucesso. Mas o blog, iniciado em outubro, tem ajudado a 
divulgar o nome da empresa em outras redes sociais. 
 
Uma nota postada mês passado que contraria a sabedoria convencional sobre fotos de perfil 
atraiu mais de 750 mil visitantes ao site e 10 mil novos assinantes, segundo a empresa. 
 
Para esta análise, o OkCupid catalogou as fotos exibidas no perfil de mais de 7 mil usuários e 
somou quantos comentários estes usuários receberam de outros internautas. 
 
Constatou-se, entre outras coisas, que não importa se as pessoas mostram seus rostos nas 
fotos desde que a imagem exibida seja considerada interessante o suficiente para iniciar uma 
conversa. 
 
“Se você quer receber mensagens que valem a pena na sua caixa de entrada, o valor de ser 
considerado digno de uma conversa ao contrário de apenas sexy não pode ser exagerado”, 
escreveu Christian Rudder, outro fundador do OkCupid. 
 
No outono passado, Rudder examinou as primeiras mensagens enviadas por usuários a 
possíveis companheiros no site, e avaliou quais delas tinham mais probabilidade de obter uma 
resposta. Rudder concluiu que mensagens com palavras como “fascinante” e “legal” tinham 
mais chances de sucesso do que aquelas que incluíam palavras como “bonito” ou “atraente”. 
 
“Como sabemos, as pessoas normalmente gostam de elogios, mas quando estes são usados 
como cantadas antes mesmo de as pessoas se conhecerem, os elogiados inevitavelmente 
sentem-se enfastiados”, escreveu Rudder. 
 
Rentabilidade 
 
Há benefícios para a empresa que usa estatísticas. Desde que a OKCupid começou seu blog, o 
número de membros do site cresceu cerca de 10%. O desempenho do blog também pode 
ajudar a dar legitimidade à abordagem de cúpido adotada pelo site, afirma Andy Beal, 
especialista em marketing online. 
 
Há um benefício psicológico em publicar estatísticas que ressoem com o público alvo conta 
Beal.  As pessoas começarão a pensar que este site é popular entre outros usuários e que seria 
melhor frequentá-lo do que os concorrentes. 



Para encontrar um par romântico, membros do OkCupid respondem a perguntas, a maioria das 
quais são geradas e submetidas pelos próprios usuários e variam de banais a sexualmente 
sugestivas. As respostas são avaliadas por uma série de algoritmos que calculam a 
porcentagem de compatibilidade com outros usuários. 
 
Em contraste com a abordagem mais opaca adotada pela maioria dos sites de namoro, o 
OkCupid utiliza gráficos e tabelas detalhadas para facilitar o processo 
de identificação de pares compatíveis. 
 
Se podemos ser completamente transparentes e ajudar a desmistificar o namoro com dados 
estatísticos, talvez você confie em nós para encontrar seu par - sugere Yagan. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A4. 


