
Site de namoro leva sua fórmula ao exterior 
Joe Light  
 
Diretor-presidente do eHarmony fala sobre a expansão do serviço de relacionamento  
 
O diretor-presidente da eHarmony Inc., Greg Waldorf, acha que o estigma dos sites de busca 
de parceiros amorosos está desaparecendo. Os casais costumavam mentir sobre como se 
conheceram, agora eles abertamente brindam à eHarmony nos casamentos, diz. 
 
Mas o crescimento da empresa desacelerou nos Estados Unidos, enquanto ela entra em novos 
mercados como o Brasil. O site de paquera, que tem sede em Pasadena, Califórnia, tem 
receita anual de cerca de US$ 250 milhões. Pela sua natureza, clientes satisfeitos encerram 
suas assinaturas, que custam de US$ 20 a US$ 60 por mês. 
 
Isso significa que a eHarmony precisa constantemente anunciar para conseguir novos 
membros. Em agosto, ela começou uma campanha publicitária de US$ 30 milhões, atrelada a 
seu décimo aniversário. 
 
Waldorf, de 42 anos, foi um dos primeiros investidores da eHarmony e teve assento em seu 
conselho desde o começo. Ele foi escolhido diretor-presidente em 2006. 
 
Desde que assumiu o comando, Waldorf iniciou uma expansão internacional, começando pelo 
Canadá em 2007. Isso exigiu mais propaganda e ajustes à fórmula computadorizada da 
eHarmony de encontrar parceiros, que usa medidas de compatibilidade para prever o sucesso 
do relacionamento no longo prazo. 
 
Waldorf conversou recentemente com o Wall Street Journal. Trechos: 
 
WSJ: Como a economia afetou sua base de assinantes? 
 
Greg Waldorf: Como a maioria das empresas, a eHarmony não está imune às condições 
macroeconômicas. Mas fizemos estudos que constataram que as pessoas estavam dedicando 
mais tempo a encontrar um relacionamento de longo prazo quando as notícias econômicas 
eram muito ruins. Isso foi bom para nós. 
 
WSJ: Então por que o crescimento está diminuindo nos EUA? 
 
Waldorf: Ainda há muitas pessoas que, antes de tomar a decisão de usar um site como o 
eHarmony, querem exaurir todas as outras alternativas. Talvez seja uma sensação de que elas 
deviam ser capazes de encontrar alguém por conta própria. 
 
Acho que vai haver um dia em que as pessoas entenderão que os casais que se conhecem pelo 
site são tão especiais quanto os que se conheceram por meio de um amigo, escola ou 
trabalho. Precisamos nos esforçar mais para fazer com que as pessoas sejam proativas. 
 
WSJ: Como a sua tecnologia mudou? 
 
Waldorf: Nosso maior investimento desde o início de 2008 foi em nosso sistema para 
encontrar parceiros. A qualquer momento, temos mais parceiros compatíveis com alguém do 
que podemos mostrar. Com base no comportamento passado dos usuários, podemos prever 
melhor quais parceiros mostrar, por isso nossos usuários estão contentes. 
 
WSJ: O que o sr. quer dizer? 
 
Waldorf: Não podemos apenas dizer às pessoas que elas são compatíveis. Precisamos que os 
usuários de fato gostem dos parceiros que mostramos. É bem diferente de nosso sistema de 
busca de compatibilidade e mais próximo dos tipos de algoritmos de busca usados no Yahoo e 
no Google. Também vamos ressaltar detalhes - como o de que vocês podem ter estudado na 



mesma faculdade ou gostam do mesmo programa de TV - que podem servir como assuntos 
para começar uma conversa. 
 
WSJ: O investimento no sistema de busca de parceiros está espremendo a margem 
de lucro? 
 
Waldorf: O grande motivo pelo qual nossas margens estão diminuindo é que estamos 
investindo em mercados internacionais. Lançar no Reino Unido, na Austrália e neste ano no 
Brasil é um custo realmente significativo. Quando você entra num mercado não é apenas [o 
custo] da tecnologia, mas temos de anunciar. 
 
WSJ: A tecnologia muda quando vocês vão para outros países? 
 
Waldorf: Temos de refazer o algoritmo de compatibilidade. Há alguns aspectos culturais em 
torno dos relacionamentos que podem mudar. Por exemplo, nossa pesquisa mostrou que o 
desejo romântico e a proximidade são mais importantes para tornar um casamento britânico 
bem-sucedido do que para os casamentos americanos. Lidar com conflitos é mais importante 
para o sucesso dos casamentos nos EUA e no Reino Unido do que é para os casamentos 
brasileiros. 
 
WSJ: Alguns mercados internacionais são mais difíceis? 
 
Waldorf: A ideia básica da eHarmony é que quanto mais as pessoas tenham coisas em 
comum, melhor o relacionamento será ao longo do tempo. Isso funciona esteja você no Brasil 
ou na Europa. O maior [desafio] é a conquista do cliente. [Em outros países], a eHarmony não 
têm o benefício do reconhecimento de marca. 
 
WSJ: Como vocês vão resolver isso? 
 
Waldorf: No ano passado, íamos lançar na Europa continental por conta própria. Em vez disso 
ficamos sabendo de uma empresa chamada eDarling que abertamente seguia nosso modelo. 
[Fizemos] um investimento bem grande. Eles podem avançar mais rápido do que a gente. 
Sabem como operar em vários países com tantas línguas e questões de regulamentação 
diferentes. Na Ásia, vamos analisar seriamente parcerias. Há tanta complexidade no local e em 
contratar as pessoas. 
 
WSJ: Vocês estão ganhando dinheiro no exterior? 
 
Waldorf: Na Austrália, que foi nosso primeiro mercado fora da América do Norte, estamos 
meio que no ponto de equilíbrio, o que é ótimo. 
 
WSJ: Vocês já conseguiram o que podiam nos EUA? 
 
Waldorf: O número de pessoas que usa nosso site em relação ao número de solteiros é bem 
pequeno. Ainda não exaurimos o número de pessoas que querem um relacionamento de 
qualidade. 
 
WSJ: Sites de relacionamento social como o Facebook são uma ameaça? 
 
Waldorf: Há espaço para todos. Os solteiros claramente usam o Facebook para ver o que 
acontece [para paqueras]. Mas é uma experiência muito passiva. Não há pessoas dizendo 
ativamente 'Sim, quero encontrar um grande relacionamento'. Somos muito diferentes do que 
pegar alguém de um punhado de amigos ou apenas ficar olhando. Nossos usuários também 
têm exigências extremamente altas de privacidade. Não acho que perdemos assinantes por 
causa do Facebook. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 out. 2010, Empresas, p. B13. 


