
Meio & Mensagem — Como está estrutura-

da a operação brasileira do Badoo? 

Alice Bonasio — O site tem operação 
global e nós ainda não temos um escri-
tório no Brasil. Tudo é centralizado no 
escritório em Londres, onde está o servi-
ço ao consumidor e de suporte técnico, 
em que temos brasileiros. Se os usuários 
têm qualquer problema, podem resolver 
pelo site, em português, pois falam com 
os brasileiros, mas não estamos efeti-
vamente no Brasil. Nos planos futuros, 
com certeza, pensamos sobre isso. Não 
temos data ainda porque até agora não 
temos nenhum escritório além de Lon-
dres e Rússia. A sede do Badoo fica em 
Londres porque é um bom lugar dentro 
da Europa. Mas o nosso principal mer-
cado é o Brasil. 

M&M—0 Badoo tem 138 milhões de usuários... 

Alice —... número que muda a todo ins-
tante. Temos uma média de 125 mil no-
vos usuários cadastrados por dia. 

M&M—0 Brasil é o maior mercado. Que ou-

tros são importantes para a rede? 

Alice — Nós não temos o detalhamento 
dos mercados e, portanto, não temos os 
números de usuários por países. Mas, a 
cada mês, dez milhões de brasileiros usam 
o site. O México também é um mercado 
muito bom. Na Europa, França, Espanha 
e Itália são os nossos maiores mercados. 
No momento, estamos em expansão nos 
mercados anglo-saxões como EUA, Reino 
Unido e Alemanha. Na Ásia, por enquan-
to, não temos nada. Porque é um merca-
do muito diferente. Consideramos as es-
tratégias para entrar na região. 

M&M — Quais são os modelos de negócios 

que sustentam o site? 

Alice — O modelo de negócio é chamado 
de "freemium" A maior parte dos serviços 
que o Badoo oferece é gratuita. E a maior 
parte dos usuários usa os serviços gratui-
tos. Mas existe a possibilidade de pagar 
para ter uma funcionalidade maior. Se vo-
cê pagar um pacote de assinatura men-
sal — e muitos optam por isso —, você 
passa a ter "superpoderes" Pode ver mais 
detalhes do perfil de uma pessoa, olhar o 
perfil de outro usuário sem que ele saiba 
que você o tenha visitado e daí por diante. 
Outra fonte de renda são os micropaga-
mentos. Quando você se registra, vai au-
tomaticamente para o topo das listas de 
buscas porque é um usuário novo. Con-
tudo, como 125 mil pessoas se registram 
por dia, não existe a possibilidade de fi-
car no topo por muito tempo. Assim, se a 
pessoa quer se promover e ficar no topo 
da lista, pode fazer um micropagamento 
(uns R$ 2, R$ 3), vai para o topo da lista 
e recebe mais mensagens, mais pessoas 
veem o perfil. Paga para ter visibilidade. 
Portanto, temos essa renda de micropa-
gamentos também. Pode-se comprar pre-
sentes virtuais para as pessoas como um 
buquê virtual, para chamar a atenção de 
alguém que você quer conversar. Entre 5% 
e 10% dos nossos usuários fazem isso, o 
que é suficiente para manter a operação. 

M&M — E a publicidade na rede? 

Alice — Exatamente pelo motivo de o mo-
delo ser tão bem-sucedido, até o momen-
to não vemos necessidade de publicida-
de. Portanto, podemos oferecer ao usuá-
rio um site sem nenhuma publicidade. 

M&M — Como se dá a expansão do Badoo? 

Alice — A maioria dos usuários chega por 
recomendação ou convite de amigos. É 
muito viral. Você tem a opção, como em 
outras redes sociais, de convidar os seus 
contatos para entrar no Badoo. A maior 
parte dos usuários entra assim, de ma-
neira natural, sem grandes campanhas 
de marketing. Temos o nosso aplicativo 
dentro do Facebook. Nossos usuários ge-
ralmente têm perfil no Facebook e tam-
bém no Badoo. 

M&M—Vocês têm algum tipo de restrição? 

Alice — Não restringimos nada. Porque 
não é apenas um site de relacionamento. 
As pessoas podem estar no site à procu-
ra de amizades, para ir ao cinema etc. É 
um site para adultos. Temos condições 
de filtrar para permitir que somente adul-
tos possam se registrar, com monitora-
mento. As fotos são todas moderadas. 
Temos centenas de moderadores que 
olham as fotos do perfil para ter certeza 
que não há nada inconveniente. Dentro 
do perfil, ao contrário, você pode com-
partilhar seus álbuns particulares com 
outras pessoas. Mas tem que dar autori-
zação, não é público. Todas as fotos pú-
blicas são moderadas. 

M&M—Qual é o perfil do usuário do Badoo? 

Alice — A faixa etária, na maior parte, es-
tá entre os 25 anos e 35 anos. Tem mais 
homem do que mulher, numa propor-
ção mundial de 55 homens para 45 mu-
lheres. O usuário quer conversar (chats), 
encontrar novos amigos e também quer 
algum tipo de relacionamento. E uma in-
teratividade mais aberta. Você começa 

com uma amizade e vê o que acontece 
depois. Não é do tipo "quero encontrar 
um marido" A maioria não entra no Ba-
doo pensando nisso seriamente. 

M&M — Qual é o diferencial do Badoo em 

relação a sites de relacionamento como o 

eHarmony e o Par Perfeito? 

Alice — Nesses sites é preciso preencher 
formulários, pensar no que quer, como 
quer se representar para as outras pes-
soas. Tem algo mais artificial. Os relacio-
namentos no Badoo tendem a ser mais 
honestos porque a pessoa se coloca e 
depois vai querer conhecer a pessoa no 
mundo real. É como ir ao bar, ao clube. 

M&M — E vocês conseguem saber o que se 

viabiliza no mundo real entre as pessoas? 

Alice — Entre as nossas pesquisas, per-
guntamos a milhares de usuários se eles 
conheciam as pessoas. A média mun-
dial que conhece os usuários pessoal-
mente é de mais de 50%, ou seja, mais 
da metade dos encontros que aconte-
cem no Badoo se transforma em encon-
tros reais. Entre duas pessoas, uma se 
conhece no mundo real. No Brasil, essa 
média é ainda mais alta, de 70%. Acho 
que é por causa da sociabilidade maior 
do brasileiro. 

M&M — É a primeira vez que o Badoo vem 

a público ao Brasil (a entrevistada partici-

pou de seminário na Social Media Week)? 

Alice — É a primeira vez que partici-
pamos de um evento desse tipo. Nos-
sa única grande iniciativa foi em 2008, 
quando participamos do Carnaval da 
Bahia com a cantora Daniela Mercury, 
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que criou um perfil no Badoo. Fizemos 
promoções para as pessoas concorre-
rem a abadás. No futuro, poderemos 
fazer outros eventos. 

M&M — Alguns especialistas falam sobre 

a eventual saturação das redes sociais, as-

sim como aconteceu com outras bolhas de 

internet antes. O que você acha? 

Alice — Certos aspectos da bolha de in-
ternet aconteceram mais por causa do 
modelo. Ninguém tinha um modelo de 
negócios. Só se pensava em atrair mais 
usuários. Agora, até o Facebook, por mais 
usuários que tenha, começa a pensar num 
modelo. Pelo fato de termos um modelo 
totalmente sustentável — já faz mais de 
dois anos que estamos no lucro — e con-
siderando que a empresa começou só em 
2006 e apenas em 2008 chegou a esse for-
mato atual, percebe-se que o modelo é 
muito bem-sucedido. No nosso caso, cer-
tamente, não é uma bolha. E outras em-
presas como o Linkedln funcionam no 
modelo freemium também. O Facebook 
vai mais para o lado da publicidade. Tem 
várias coisas a se considerar quando co-
meça a fazer essa publicidade mais per-
sonalizada, porque tem a questão da pri-
vacidade, de usar os dados do usuário. E 
se eu não quero ser um advogado da mar-
ca? É assim que você paga o uso do Face-
book. No nosso caso, o usuário que não 
paga é sustentado pelos outros usuários 
que pagam. Todo mundo fica contente 
porque não exigimos nada do usuário a 
não ser fazer parte da rede. Os usuários 
não pagos fazem a rede mais interessante 
para os usuários pagos porque tem toda 
aquela gente que está no Badoo. 

M&M—Existe um trabalho em cima da base? 

Alice — Nós sempre tentamos engajar o 
usuário. Estimulamos o usuário a se reen-
gajar com o produto se ele não está ativo. 
É óbvio que, num site de relacionamento, 
quando você é bem-sucedido, você per-
de o seu usuário. Lógico que tem usuário 
que não quer mais porque entrou na rede 
para ter um relacionamento e, quando es-
tá num relacionamento, não permanece. 
Tem muitos usuários que continuam por-
que estão mais abertos. Não é só porque vo-
cê está num relacionamento que você não 
quer conhecer outras pessoas por amizade. 

M&M — As redes sociais, em geral, exer-

cem um forte apelo sobre o usuário bra-

sileiro. Antes o Orkut, depois o Twitter e 

agora o Facebook. Em função disso, o Ba-

doo oferece alguma coisa especial para o 

usuário brasileiro? 

Alice — A internet cresce rapidamen-
te no Brasil e também as redes sociais. 
Cerca de 90% dos brasileiros que usam 
a internet estão nas redes sociais. Os 
brasileiros têm mais amigos nas redes 
sociais do que outras nacionalidades. 
A média brasileira é de 66 amigos en-
quanto a média mundial é de 41 ami-
gos. Tem essa sociabilidade maior. No 
Brasil, já existe essa afinidade natural. 
É casual, do tipo "vamos ver o que ro-
la" bem amigável, aventureiro. 

M&M — Como o Badoo foi construído? 

Alice — O fundador, Andrey Andreev, é 
russo. Mas saiu da Rússia há vários anos 
e morou na Espanha. E foi lá que come-
çou o Badoo. O primeiro mercado do Ba-
doo foi a Espanha e, de certa forma, isso 
influenciou o crescimento pela Espanha, 
Itália e França. E pela afinidade linguís-

tica e cultural com a da Espanha se es-
palhou para a América Latina, organica-
mente. De 2006 a 2008, o Badoo tinha um 
formato um pouco diferente. Era mais na 
esteira do Facebook, onde você procura-
va amigos que já conhecia e usava as fer-
ramentas do Badoo para interagir com as 
pessoas que já conhecia. O Andrey esta-
va passeando em São Petersburgo e viu 
um bar que se chamava Telefone Café, 
no qual as pessoas ficavam nas mesas 
com telefones e olhavam ao redor. Se você 
gostasse de alguém, tinha um jeito bem 
divertido de contatar as pessoas que es-
tavam perto de você. Foi quando teve a 
ideia, usando a geolocalização, de trans-
ferir esse conceito para a internet. Porque 
você está perto das pessoas e tem como 

se aproximar delas sem nenhum medo 
de rejeição. Você se utiliza da tecnolo-
gia para socializar no mundo real. E algo 
tão simples, mas, ao mesmo tempo, mu-
da toda essa área de redes sociais. Foi aí 
realmente que explodiu, quando os nú-
meros começaram a crescer de maneira 
que está hoje. 

M&M—0 que deve vir de novidades do Badoo, 

em particular, para o Brasil, em médio prazo? 

Alice — Em médio prazo, os planos são 
continuar a expansão e engajar os nossos 
usuários. No Social Media Week (SMW), 
convidamos alguns usuários para con-
versar e saber o que gostam e o que não 
gostam. E você tem tantas ideias boas so-
mente por usar o Badoo. Esse negócio de 

engajar o usuário, ver o que a gente po-
de melhorar no produto e ver o que po-
demos fazer de divertido e ter mais pre-
sença no Brasil, mesmo antes de pensar 
num escritório. Ter mais uma presença. 

M&M — Em 2008, o Badoo participou do 

Carnaval da Bahia. Existe mais alguma ini-

ciativa desse tipo para o futuro? 

Alice — Num futuro não muito distan-
te, estaremos olhando para essas pos-
sibilidades de novo. E mais interessante 
fazer eventos como a SMW, em que po-
demos conversar com os representantes 
das outras empresas, dos formadores de 
opinião. Acho que isso é interessante. A 
publicidade tradicional não faz parte da 
nossa estratégia no momento. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1499, p. 8-9, 5 mar. 2012.




