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Se o mundo se volta para a internet móvel, o caminho natural dos sites de encontros é o 
celular. Com esse conceito surgiu em 2007 na Itália uma empresa de serviços de valor 
agregado para plataforma móvel, a Zero9, criada para oferecer o chamado "mobile dating" 
(encontros móveis). 
 
Similar aos sites de encontros na internet, a Zero9 chegou ao Brasil em 2008 com o 
lançamento do Clube Kdvc (Cadê Você) onde o assinante de qualquer operadora cadastra o 
seu perfil via celular ou pela internet e o sistema faz a busca de sua "alma gêmea". A 
companhia conta no Brasil com 2,5 milhões de usuários, ante 500 mil na Itália, seu país sede. 
 
O sucesso no país é creditado pelo executivo chefe da empresa, Luca Ruju, à difusão do 
serviço entre as principais operadoras móveis, a promoção em sites e pelo fato do mercado 
italiano ser mais competitivo. 
 
Mundialmente a receita da Zero9 no ano passado foi de R$ 75 milhões, sendo R$ 25 milhões 
no Brasil. Pelo fato do assinante cadastrar o número do celular  que fica anônimo para a "alma 
gêmea" até o interessado autorizar , permite triangulações da origem do assinante, mostrando 
usuários próximos e aderentes ao perfil pedido. Caso não requisite uma região ou cidade 
específica na qual quer encontrar pessoas, o usuário pode conversar com o "prospect" por 
meio de mensagens de texto no celular (SMS) que não acusa o número, só quando autorizado. 
 
O serviço mostra ao assinante outros sócios próximos, que estejam em uma festa, por 
exemplo. 
 
Ruju afirma que uma das vantagens do serviço é a forma de cobrança do usuário que é feita 
pela operadora de celular. A Zero9 ganha um percentual sobre o número de usuários 
cadastrados. O assinante paga uma tarifa fixa para entrar no clube, por exemplo, R$ 5. A 
operadora tira os impostos e repassa 50% do valor para a Zero9. "Não é necessário o uso do 
cartão de crédito, a cobrança é automática como serviço de valor agregado (SVA) da 
operadora", diz. 
 
Para se cadastrar no serviço não é necessário um celular último tipo. O assinante entra na 
internet via protocolo para aplicações sem fio (WAP) ou por mensagem de texto (SMS) com 
algumas informações. Depois o próprio sistema vai enviando outras perguntas para completar 
o cadastro. Dos 2,5 milhões de usuários no Brasil 60% preencheram o cadastro completo. O 
assinante pode também se cadastrar no site Clube Kdvc com um perfil mais detalhado, 
incluindo o número do celular. "Essa é uma informação importante, pois não permite que o 
usuário crie vários perfis, como nos sites que exigem endereços de e-mails", diz. O serviço no 
Brasil conta com 45% da base com idades entre 18 a 24 anos e 44% de 11 a 17 anos, sendo 
que 45% dos cadastrados são do sexo masculino, 40% do sexto feminino e 15% GLS, apesar 
da companhia não endereçar o serviço para esse público. No ano passado, a Zero9 gastou R$ 
8 milhões em mídia principalmente em sites na internet e tem uma parceria com o Yahoo. 
 
Ruju afirma que os sites de encontros da internet não são concorrentes do Clube Kdvc, tanto 
que a empresa está interessada em parcerias. Sites de encontros poderiam migrar sua 
comunidade para a plataforma móvel que seria gerida pela Zero9. "Temos meio caminho 
andado que é o acordo com as operadoras móveis. Esse tipo de acordo leva no mínimo seis 
meses para acontecer", diz. 
 
Cerca de 35% do faturamento da companhia vêm do serviço de chat e encontros via celular e 
o restante de conteúdo de download, como ringtones, imagens e jogos e outros conteúdos via 
SMS, como alertas e notícias. Além do Brasil, a empresa tem escritórios nos EUA e na África do 
Sul e avalia a abertura de uma filial no México e outros países da América Latina. Para ampliar 
as atividades no país a Zero9 busca um investidor. De uma lista de dez interessados sobraram 
três possíveis parceiros. "Devemos anunciar o escolhido nos próximos meses", diz Ruju. 
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