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O Dia dos Namorados é conhecido por promover um aumento sazonal nas vendas de presentes 
tradicionais, como flores e bombons. Mas com um número crescente de pessoas se 
relacionando via internet, a data também passou a beneficiar outro negócio: os sites de 
namoro. 
 
O ParPerfeito, controlado pela Match.com, registrou aumento de 40% no número de usuários 
entre maio e junho. Segundo Claudio Galdeman, presidente do ParPerfeito, o site ganha em 
média 400 mil novos usuários por mês, mas nessa época o número salta para 520 mil. "O Dia 
dos Namorados é o nosso natal", afirma o executivo. 
 
A americana eHarmony, que lançou seu site no Brasil em novembro, teve um aumento de 23% 
no número de novos usuários entre maio e junho em comparação com a média registrada 
entre janeiro e abril. "Assim como nos últimos meses, o ganho de usuários nesse período tem 
superado as expectativas", diz Stanlei Bellan, diretor-geral da eHarmony no país.  
 
Sites segmentados também experimentam um aumento na procura. No portal AmorEmCristo, 
que tem 1,5 milhão de usuários e é dirigido ao público evangélico, a demanda aumenta cerca 
de 10% entre maio e junho. 
 
Ao contrário do que costuma ocorrer até recentemente, no entanto, o aumento da procura 
pelos sites de namoro não está mais vinculado à realização de eventos para solteiros, feitos 
para divulgar a ideia de conhecer um futuro companheiro pela internet. "As pessoas estão 
procurando esse serviço por conta própria", afirma Galdeman. 
 
O movimento, segundo o executivo, mostra que está diminuindo o preconceito em relação aos 
relacionamentos iniciados no mundo virtual. Tanto que o ParPerfeito não planejou nenhuma 
ação específicas para a data neste ano. A eHarmony tomou decisão idêntica. 
 
Para Galdeman, as pessoas passaram a enxergar os sites de namoro como qualquer outro 
lugar onde podem conhecer possíveis parceiros. "As pessoas descobriram que há gente 
interessante na internet e que não são só pessoas tímidas que procuram esse meio para se 
relacionar", diz. 
 
A falta de tempo é outro fator que estimula essa mudança de percepção, afirma Bellan, da 
eHarmony. "Com a correria do dia a dia, a internet aparece como uma solução natural", diz o 
executivo. 
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