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Em novembro de 2008, Claudio Gandelman ficou intrigado com a proposta de um headhunter. 
Ele então trabalhava no Bradesco, ao qual havia vendido, oito meses antes, a Ágora Corretora, 
da qual era um dos sócios. O convite era para dirigir o site de namoro Par Perfeito, um negócio 
que não tinha nada a ver com a trajetória profissional do executivo. "Perguntei: mas esse 
negócio não é muito pequeno?", recorda-se Claudio. A resposta o deixou surpreso. "Descobri 
que a Meetic [companhia francesa proprietária do site] tinha milhões de pessoas cadastradas e 
estava listada na Bolsa de Paris". O faturamento da empresa, naquele ano, seria de quase € 
134 milhões. 
 
Ainda hoje, muita gente se surpreende com o volume de negócios movimentado pelos sites de 
namoro, que fazem as vezes de um cupido virtual. O Par Perfeito reúne, mensalmente, cerca 
de dois milhões de usuários ativos. No portal MSN, da Microsoft, 1 milhão de pessoas no Brasil 
acessam o site Match.com - pertencente ao grupo americano de mídia IAC , com o qual a 
empresa tem uma parceria global desde 2003. "Nos últimos 12 meses, o número de usuários 
cresceu 20%, acompanhando a média dos anos anteriores", diz Andrea Fornes, diretora 
executiva do MSN.  
 
Tudo isso ainda pode ser muito maior. De acordo com um levantamento do Par Perfeito, 
existem no Brasil pelo menos 20 milhões de solteiros com mais de 18 anos que navegam 
regularmente na internet  um apetitoso público-alvo para os sites que se propõem a interligar 
pessoas em busca de romance. 
 
Os modelos de negócio variam um pouco, mas de maneira geral se baseiam na cobrança de 
taxas do candidato a princesa ou príncipe encantado. No Par Perfeito, por exemplo, fazer um 
perfil não custa nada. Mas quando o usuário recebe um sinal de que outra pessoa está 
interessada em conhecê-lo, é preciso pagar uma taxa para ter acesso ao paquerador. Hoje, 
são R$ 39,99 por mês ou um pacote de seis meses por R$ 119,94 à vista, o equivalente a R$ 
19,99 por mês. Já no MSN, existe um link no programa de mensagens instantâneas Messenger 
para o site Match.com. Os usuários têm 72 horas de acesso gratuito ao site de encontros. Após 
esse prazo, pagam pelo serviço. O preço gira em torno de R$ 25 por mês. 
 
O comportamento dos brasileiros na internet anima os sites de relacionamento. No ano 
passado, 66,3 milhões de pessoas navegaram regularmente na web no país, segundo pesquisa 
do Ibope Nielsen Online. Não bastasse o volume, os brasileiros foram o povo que gastou mais 
tempo na rede mundial, com uma média de 44 horas mensais, acima dos Estados Unidos, da 
Austrália, da França e do Reino Unido, os países que aparecem logo em seguida na lista. 
 
Para os sites de relacionamento avançarem, porém, há dois grandes desafios: o primeiro é 
livrar-se do preconceito que cerca a atividade. Muita gente ainda acredita que inscrever-se em 
um site desse tipo equivale a um atestado de incompetência em achar namorado em outro 
lugar. O segundo é fazer com que os usuários inscritos, que já venceram essa inibição, se 
tornem público pagante. 
 
Para superar o preconceito, as companhias querem mostrar que o site é mais um lugar onde 
buscar a cara metade, tão válido como a praia, a academia, a balada ou o escritório. "Estamos 
trabalhando fortemente o conceito 'aqui tem gente como você'", diz Gandelman, do Par 
Perfeito. Entre os usuários do site, 38% do público tem nível superior; 8%, mestrado ou MBA; 
e 6%, diploma de doutorado, afirma o executivo. 
 
Já na luta para convencer o usuário iniciante a pagar uma mensalidade, a estratégia é oferecer 
serviços capazes de convencer o usuário de que o namoro sai mais fácil na web. O MSN pediu 
ao Match.com que passasse a produzir conteúdo sobre o assunto aos usuários. "Percebemos 
que o público brasileiro aprecia artigos sobre relacionamentos e dicas para ter sucesso com o 
serviço", diz Andrea Fornes. 



 
A grande vantagem dos serviços especializados, diz Gandelman, é a possibilidade de o usuário 
escolher potenciais candidatos com suas características preferidas. As variáveis incluem desde 
idade, cidade e nível de instrução até cor do cabelo e dos olhos ou detalhes como quem gosta 
de praticar um determinado esporte. 
 
No Par Perfeito, a taxa de conversão média (de usuários inscritos para pagantes) é de 10%, 
mas esse número varia de país para país, afirma Gandelman. Desde o início do mês, aumentar 
essa participação é uma tarefa que depende ainda mais do executivo. Há 20 dias, a Meetic e o 
Match.com, que já haviam juntado seus negócios na Europa - dando à primeira 27% da 
segunda  selaram um acordo na América latina, com a criação de uma "joint venture". 
 
Batizada de Match Latam, a nova companhia tem sede no Brasil e será dirigida por 
Gandelman. A empresa basicamente vai juntar o ParPerfeito, que pertencia à Meetic, às 
operações do Match.com nos demais países da região. A companhia nasce com um 
faturamento de € 12 milhões em 2009, informaram as duas sócias no dia do anúncio.  
 
Diversificação é uma das estratégias para aumentar o negócio. O Par Perfeito lançou 
recentemente o G Encontros, destinado ao público gay, e o Divino Encontro, focado no público 
religioso, principalmente evangélicos. 
 
De qualquer maneira, os brasileiros estão em alta na web. "Um número significativo de 
estrangeiros acessam nosso site à procura de usuários brasileiros", conta Leonardo Khede, 
chefe da área de comércio eletrônico do Yahoo, que mantém uma parceria com o Par Perfeito 
no país. 
 
Daniela Mantegari não é estrangeira, mas decidiu buscar um site de relacionamentos em 2001, 
depois de duas temporadas longas fora do país. "Na época, meus amigos achavam que eu 
estava louca", conta Daniela. Desde então, os contatos no site renderam três amizades e 
outros três namoros. Desde 2007, ela namora com o jornalista José Antonio Ramalho, que 
conheceu no Par Perfeito e com quem escreveu um livro sobre a experiência, chamado 
"Amar.com". "Fui vítima da minha própria reportagem", diz Ramalho. Foi ele quem propôs a 
uma revista de bordo um texto sobre o assunto. Para fazer o trabalho, cadastrou-se no site e 
acabou encontrando Daniela, na melhor tradição das histórias de amor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 fev. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
  
 
 


