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"O semelhante ao semelhante busca." 
Em maio de 2007, o antigo adágio ganhou 
significado na vida do gerente de vendas 
Waldir Bueno, de 48 anos. Naquele mês, 
ele, que vinha de um relacionamento de 
quase vinte anos, conheceu a dona de 
casa Priscila Lourenço, de 32 - e não se 
desgrudaram mais. Casaram, tiveram 
o primeiro filho e, neste exato momento, 
aguardam a chegada do segundo. "Cos
tumo dizer hoje que aquela história de 
que os opostos se atraem não existe mais. 
Passei a acreditar que os opostos se dis
traem e os dispostos se atraem, porque 
estão prontos para seguir o mesmo cami
nho, com os mesmos ideais. É isso que 
faz com que o relacionamento dê certo e 
o casal siga adiante", acredita o gerente 
de vendas. O encontro de Priscila e Waldir 
só foi possível graças a um fenômeno dos 
dias atuais ao qual homens e mulheres do 
mundo inteiro têm recorrido em busca de 
um parceiro: os sites de relacionamento 
amoroso. Se antes a abordagem estava 
restrita a contatos sociais (família, esco
la, colegas de escritório), agora a internet 
tornou-se uma grande aliada, por exem
plo, dos mais de 60 milhões de solteiros 
que existem no Brasil atualmente, segun
do dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). De olho nesse 
potencial, algumas empresas estrangeiras 
desembarcaram no país nos últimos anos 

com a promessa de movimentar 
a vida amorosa de muita gente. E 
o caso da eHarmony, que iniciou suas operações aqui em 2010. 
"Optamos pelo Brasil devido ao volume de pessoas conectadas 
à internet e ao potencial de crescimento da economia. Há, sem 
dúvida, um mercado amplo para sites de relacionamento", diz 
Stanlei Bellan, presidente da eHarmony no Brasil. Uma pesquisa 
encomendada recentemente pela companhia ao Oxford Internet 
Institute mostrou que o uso desses sites cresceu mais de 500% 
nos últimos dez anos. Além disso, de acordo com estimativas de 
um fundo de investimento americano, o setor costuma faturar en
tre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões por ano no mundo. 
"Como a concorrência chega comprando muita mídia, o que 

está ocorrendo é que essa mídia ficou mais cara para 
nós também", diz o presidente do ParPerfeito, Claudio 
Gandelman. Fundado em 2000 e pertencente ao grupo 
Match Latam, o ParPerfeito cresceu mais de 100% nos 
últimos três anos. Hoje, conta com aproximadamente 
30 milhões de usuários em todo o país. "Percebemos 
que as pessoas estão cada vez mais exigentes. Pelo fato 
de estarem trabalhando e consumindo mais, procuram 
uma pessoa compatível com seu nível de renda. E isso 
não é simples", afirma Gandelman. O site permite aos 
usuários buscas detalhadas por critérios específicos 
dos perfis cadastrados, além de ferramentas de intera
ção entre os usuários. Os consumidores podem se ca
dastrar de graça, mas somente aqueles que pagam têm 
acesso a ferramentas e benefícios exclusivos. "A taxa de 
conversão mundial gira em torno de 10%", revela Gan-
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delman. Em março deste ano, um terceiro 
modelo de negócio se juntou aos outros 
dois. Nesse caso, o anunciante passa a ter 
a possibilidade de escolher o target que 
quer atingir, o formato que pretende usar 
e o valor do investimento. Em contrapar
tida, o ParPerfeito oferece ao consumidor 
a possibilidade de navegar no site com 

todos os benefícios de um usuário pagante, tendo seu acesso pa
trocinado pelo anunciante. Marcas como Bob's, Oi e Brastemp já 
experimentaram o modelo. "A vantagem dele é a segmentação 
avançada, a dispersão zero e a garantia de entrega com o engaja
mento dos consumidores com a marca", explica Gandelman, que 
acrescenta: "Isso sem falar que é a abertura da internet como mí
dia para os comerciais que hoje são produzidos para a TV". Atu
almente, o departamento de marketing do ParPerfeito direciona 
cerca de 95% de sua verba para ações online, como redes sociais 
e search. No território offline, a marca investe em eventos e via
gens que possam reunir os participantes do site. Para este dia dos 
namorados, por exemplo, a ideia é fazer uma festa em São Paulo. 
"Além disso, lançaremos no segundo semestre uma plataforma 

mobile em Android e iOS", adianta à Mar
keting o presidente do ParPerfeito. Gan
delman está de olho também nas oportu
nidades do mercado. "Quando você sai 
da universidade, o seu ciclo de amigos, 
em vez de aumentar, diminui. Há menos 
festas, é necessário trabalhar mais. Por 
isso, temos estudado novas plataformas 
para trazer esse público para o site. Es
pero que ainda neste ano coloquemos de 
pé pelo menos um desses modelos", diz 
ele, que complementa: "Trabalhar com o 
sentimento das pessoas é algo fascinan
te. E hoje muita gente acha mais fácil se 
encontrar online do que no bar ou res
taurante". 
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foram escolhidas para estam
par a campanha da marca 
na cidade. "A ideia reflete o 
conceito-chave do Badoo: jun
tar o mundo real com o virtu
al, ajudando as pessoas a se 
conectarem com gente nova. 
Faz sentido, portanto, que as 
estrelas da nossa campanha 
sejam pessoas de verdade, e 
não modelos ou atores", diz 
Alice. No universo mobile, por 
sua vez, a companhia utiliza 
o dispositivo de geolocaliza-
ção. "Nossa base de usuários 
em mobile cresceu mais de 
100% desde novembro do ano 
passado, e nossa receita pro
veniente dessa área mais do 
que dobrou nesse período", 

complementa a diretora de marketing. 
Atualmente, o modelo de negócio do Badoo é 
conhecido como "Freemium". Nele, os usuá
rios têm acesso a grande parte dos serviços 
de graça. Há também a opção de pagar para 
obter os recursos premium - que permitem 
encontrar mais gente, fazer buscas detalha
das e destacar mensagens. "Entre 5% e 10% 
dos nossos usuários no mundo todo utili
zam esses serviços pagos, o suficiente para 
manter a empresa no lucro e financiar nosso 
próprio crescimento sem necessidade de in
vestimentos externos ou publicidade no site", 
conta Alice. Sem revelar faturamento, ela afir-

ma que o Badoo cresceu mais de 60% em 2011. 
"A partir de agora, queremos contar as histórias 
positivas dos nossos usuários. Estamos estudan
do qual seria a melhor maneira de divulgar essas 
experiências para um grande público", finaliza a 
diretora de marketing do Badoo. 

BASTA FAZER O GESTO "DOIS" E " C " 
Considerado o maior evento de inovação tec
nológica e internet do mundo, a Campus Party 
deste ano teve um lançamento curioso: o site 

Segunda Chance. Seu objetivo é promover encontros entre pessoas 
que, em algum momento da vida, se encontraram, mas não tiveram 
a oportunidade de se conhecer ou trocar informações pessoais. A 
ideia é que, a partir do site, elas possam localizar a paquera perdida. 
Ou, como o próprio nome diz, que possam ter uma segunda chan
ce. Funciona assim: caso alguém tenha interesse em conhecer outra 
pessoa, basta fazer o gesto "dois" e "C" com as mãos, para sinalizar 
que pode ser encontrado no site. "Faremos divulgação massiva em 
bares, para que o gesto possa ser disseminado e fortemente usado", 
conta o idealizador do projeto, o publicitário Vinícius Mendes Ara
nha. Segundo ele, o Segunda Chance se difere de outros modelos 
pelo fato de todo processo começar na vida real. "É um serviço total
mente inédito no Brasil e o grande desafio é atingir as pessoas para 
que ele possa funcionar plenamente", afirma. 
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Trair e teclar, é só começar 
Site de relacionamento para quem quer escapar da rotina conjugal e 
viver novas experiências amorosas, o holandês Second Love chegou 
ao Brasil em junho do ano passado fazendo barulho. Para o lançamento 
do produto, a Script, agência de publicidade carioca responsável pela 
conta, fez uma ação de guerrilha. Como o público feminino na época 
era o que menos se inscrevia no site, o alvo da estratégia passou a ser 
mulheres formadoras de opinião, entre as quais jornalistas e bloguei-
ras. Ao longo de três semanas, elas receberam 180 buquês de rosas 
vermelhas acompanhados de um cartão com a seguinte mensagem: 
"Já parou pra pensar há quanto tempo você não recebe flores? Second 
Love". "A ação virou assunto em diferentes mídias, aumentando em 
aproximadamente 90% o número de mulheres cadastradas no site", 
conta Rodrigo Amado, diretor de atendimento da Script. 
Num segundo momento, a Script produziu um filme de 15 segun
dos para a TV fechada. Aos que estavam entediados com a vida a 
dois, a mensagem era clara: entrar no Second Love. A ação resultou 
no aumento de 40% do número de cadastrados no site. "Hoje, as 
principais dificuldades de anunciar na TV são as restrições de mui
tos canais ao conteúdo do produto, visto como imoral", fala Amado. 
Mais recentemente, com o objetivo de atingir homens e mulheres 
nos locais onde eles se divertem, foi criada a campanha "Quando 
tem sexo fica mais difícil ser fiel por tanto tempo". Pôsteres, mica 
cards, flights e material promocional estão sendo espalhados em 
bares, boates, faculdades e Ian houses das principais cidades do 
país. "A campanha mostra, de forma bem-humorada, que algumas 
das duplas mais famosas do mundo, entre elas Don Quixote e San
cho Panza, só foram fiéis por muito tempo porque não havia sexo 
entre elas", afirma o diretor de atendimento da Script. 
Uma pesquisa lançada recentemente pelo Second Love constatou que, 
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para os usuários brasileiros, a monotonia no 
relacionamento é o principal motivo para a in
fidelidade entre os casais. A pesquisa mostrou 
ainda que cerca de 70% dos entrevistados já 
foram infiéis e que 62% reclamam da falta de 
sexo como o principal problema do casamen
to, seguido de falta de 'paixão' e de comuni
cação. 68,5% revelaram que não confessariam 
uma traição a seus parceiros. Os usuários en
trevistados pela pesquisa também revelaram 
estar em busca de uma "relação casual" com 
outra pessoa, ao se cadastrar no Second Love. 
E 56% disseram não acreditar na monogamia. 
"Há estudos que mostram que um em cada 
três adultos comete adultério pelo menos uma 
vez na vida", diz Anabela Santos, porta-voz do 
Second Love para o Brasil. Atualmente, o site 
conta com cerca de 120 mil usuários ativos, 70% 
deles homens. Para (tentar) equilibrar essa con
ta, as mulheres têm acesso livre, enquanto os 
homens pagam uma assinatura com diversas 
modalidades. 

A Ç Õ E S ALTERNATIVAS 
Com mais de 14 milhões de pessoas cadastra
das em 22 países, o AshleyMadison é o maior 
site do mundo especializado em relacionamen
tos extraconjugais. O site chegou ao Brasil em 
agosto do ano passado e já conta com aproxi
madamente 600 mil usuários. A meta é chegar 
a um milhão nos próximos três meses. "O Brasil 
já é hoje a nossa segunda maior fonte de recei
ta", afirma Eduardo Borges, representante do 
AshleyMadison no país. Em 2011, a empresa 
faturou US$ 60 milhões no mundo todo e, para 
este ano, a previsão é crescer 50%. "Mas não 

é fácil investir aqui. Tanto que temos 
verba de marketing que não conse
guimos gastar", diz Borges, sem reve

lar números. Esse cenário ficou evidente ainda no ano passado, quando 
a TV Globo vetou um comercial da empresa no horário da madrugada. 
No mundo do esporte, situação semelhante ocorreu. Clubes como São 
Paulo, Conrithians e Flamengo recusaram a oferta de patrocínio da com
panhia. Em sua última tacada, o AshleyMadison chegou a oferecer, sem 
sucesso, R$ 4 milhões ao Palmeiras para contratar o jogador Wesley. 
Após tentativas frustradas, o AshleyMadison passou a explorar formas 
alternativas de comunicação. Recentemente, produziu mais de dez anún
cios de quinze segundos para a Elemidia nas cidades de Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro e São Paulo. "Essa ação gerou um impacto muito forte, 

porque, presa no elevador, a pessoa 
é forçada a ver o material", explica 
Borges. "Isso sem falar que é do am
biente de trabalho que muitas delas 
acessam o site." Neste momento, 
Borges está negociando com a TV 
Bandeirantes duas vinhetas de cinco 
segundos e um comercial de trinta 
para serem exibidos em julho duran
te o Jornal da Noite, apresentado por 
Boris Casoy 
"Já para o dia dos namorados, preten
demos fazer uma ação online", adian
ta o representante do AshleyMadison 
no país. Se ele já fez uso do site? "So
mente para fins profissionais", des
conversa. E assunto encerrado. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 473, p. 40-46, jun. 2012. 




