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danieLLe guedes e Luisa Ferreira

por dificuldades de relacionamen-
tos, mas por falta de oportunida-
de de encontrar esses homens e 
mulheres especiais, uma vez que a 
internet significa falta de seguran-
ça e você não sabe realmente com 
quem está falando”, conta ela.

Perfil dos clientes
Longe de se encaixarem dentro 

do padrão estereotipado de “enca-
lhado”, freqüentemente relacio-
nado a pessoas que buscam esse 
tipo de ajuda, o perfil dos clientes 
é variado. No Rio de Janeiro, por 
exemplo, costuma ser de morado-
res da zona sul carioca, entre 30 
e 55 anos, com ensino superior 
completo e de classe média alta, 
capazes de cobrir as despesas de 
quase R$ 3,5 mil de um serviço 
como este. Segundo Carolina, “o 

Se você pudesse escolher o 
par perfeito, como ele se-
ria? Bonito? Inteligente? 

Engraçado? Agora, imagine sele-
cionar as características deseja-
das e, em pouco tempo, conhecer 
a sua alma gêmea. Impossível? 
Não com a ajuda de uma agência 
matrimonial, serviço que cresce a 
cada ano no país. Mas, como elas 
funcionam? A Lunch for two é uma 
agência que está no mercado há 
13 anos. Com cerca de 70% dos 
clientes satisfeitos, é um exemplo 
do sucesso.

Carolina Dhein, psicóloga e 
gerente da agência, explica que 
grande parte das pessoas que pro-
curam assistência amorosa quer 
um relacionamento sério, mas 
não sabem onde conhecer preten-
dentes. “As pessoas não vêm a nós 

preço é elevado justamente para 
garantir a seriedade do processo. 
Cobramos mais caro para ficar 
claro que nosso trabalho é sério. 
Se não fosse assim, muitas pesso-
as se inscreveriam por diversão, 
como acontece nos sites de relacio-
namento”, especifica a gerente. 

Restrições como mau-hálito, 
ronco e ausência de vaidade são 
comuns. Mas, exigências especí-
ficas como mulheres de cabelos 
lisos, olhos amendoados, homens 
que não sejam carecas e não te-
nham barba ou bigode, também 
estão na lista. “Outro dia veio 
aqui um senhor que queria en-
contrar uma mulher que tomasse 
banho e lavasse a cabeça todo dia, 
que isso para ele era o principal. 
Eu expliquei que não tinha como 
sabermos isso, pois seria indelica-

Encontrar alguém especial é uma tarefa difícil atualmente 

Os cupidos
modernos

lE
tí

c
ia

 b
o

n
sa

n
to

   



Bastidores
17

do perguntar, e que ele poderia 
descobrir depois que já estivesse se 
relacionando com alguém”, conta 
Carolina. 

As mulheres, que representam 
60% da clientela, buscam homens 
inteligentes, companheiros, e eco-
nomicamente estáveis. Já os ho-
mens, se preocupam com a idade.  
Mas, ambos os sexos buscam par-
ceiros de boa aparência.  “Todo 
mundo quer encontrar alguém 
bonito, mas a questão da idade 
para os homens também é fun-
damental. Quanto mais velhos fi-
cam, mais jovens precisam ser as 
mulheres. Um homem de 30, 35 
anos, por exemplo, não se impor-
ta em conhecer uma mulher de 
37, já o homem de 55 não consi-
dera conhecer uma mulher de 50 
anos”, explica Fernanda Corbage, 
também psicóloga da agência. 

O jogo começa
Recorrer a agências matrimo-

niais pode ser o caminho mais 
prático, mas, mesmo assim, não 
é fácil encontrar o par perfeito. 
Até achar o parceiro ideal, o can-
didato passa por diversas etapas. 
A primeira é uma visita à agên-
cia. Através de uma apresentação 
do método de trabalho utilizado 
pela empresa, tenta-se quebrar 
a possível timidez e insegurança 
do cliente. Após a apresentação, 
se o candidato se interessar pelo 
serviço, preenche um cadastro de 
inscrição, com um questionário 
pessoal. As etapas seguintes são: 
uma entrevista com um psicólo-
go, para a elaboração do perfil, e 
uma pesquisa de idoneidade, que 
investiga se a pessoa tem proble-
mas com a justiça, dívidas e até 
mesmo se já é casada.

Em seguida, é realizado um 
cruzamento de perfis, uma busca 
por um parceiro com interesses e 
características compatíveis, pri-
meiro pelo computador, e depois 

pelos próprios psicólogos, de ca-
dastro em cadastro. Somente na 
quinta etapa do processo o casal 
se conhece. No primeiro encontro, 
a empresa cuida de tudo, até mes-
mo da reserva do restaurante, que 
é escolhido pelos dois.

Antes de se conhecerem, os 
clientes ficam sabendo apenas 
o primeiro nome e alguns dados 
básicos do parceiro. Além disso, os 
candidatos não têm acesso a fotos 
do pretendente, devem confiar no 
cruzamento feito pela agência. 
Passado o primeiro encontro, a 
decisão de se reencontrar é livre. 
No entanto, um retorno ao escri-
tório é obrigatório, para informar 
o resultado, e assim influenciar o 
quadro estatístico da empresa. 

O reconhecimento do trabalho 
bem feito

Ioná Schechter, dona da Lunch 
for two, diz que é comum os casais 
enviarem convites de casamento, 
ou fotos dos filhos, com cartões de 
agradecimento. “Isso prova que 
dá certo”, diz a entusiasmada em-
presária, que teve a idéia de criar 
a agência depois de conhecer al-
gumas empresas do ramo na Eu-
ropa e nos Estados Unidos. Depois 
desse contato, Ioná percebeu que 
formar casais era uma função que 
já exercia amadoramente na co-
munidade judaica. “Eu já estava 
acostumada a fazer isso entre os 
meus amigos. Depois de uma via-
gem à Europa descobri que esse 

serviço era muito comum por lá. 
Voltei para o Brasil e resolvi abrir 
a empresa. Virei uma ‘cupida’ pro-
fissional”, brinca a empresária.

Apesar de ser um processo apa-
rentemente metódico, a psicóloga 
Carolina Dhein frisa que caracte-
rísticas e exigências em comum 
não são o suficiente para o suces-
so do relacionamento. “Não basta 
só gostar das mesmas coisas ou 
morar no mesmo bairro, é preciso 
ter uma empatia instantânea. A 
famosa química”, explica.

Após se mudar para os Estados 
Unidos, Roberto Martins se sen-
tia deslocado e passou a procurar 
uma companheira, mas tinha di-
ficuldades de encontrar alguém 
que se comprometesse em um re-
lacionamento sério. Indicado por 
um amigo resolveu ir a uma agên-
cia matrimonial em Los Angeles, 
e lá conheceu Amanda Borges, 
que estava na mesma situação. 
“Eu tive que vencer o preconceito, 

No Brasil, os estrangeiros também passam por 
essa dificuldade, e já chegam a ser 20% 

dos clientes da agência
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A Lunch for two é uma das pioneiras no 
serviço de assistência amorosa
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Opções de lazer em uma cidade 
ensolarada como o Rio de Janei-
ro não faltam, mas nem sempre 
são suficientes para se encontrar 
alguém interessante. Admitir a 
dificuldade de se relacionar com 
alguém é estranho para os cario-
cas, que vêem com preconceito os 
serviços das agências matrimoniais. 
Mas, aos poucos o público tem 
se rendido às novas alternativas. 
“Semana passada, veio uma moça 
aqui que estava para vir há dois 
anos. Ela me contou que estava 
sendo muito difícil, já que antes 
ela tinha muito preconceito, era 
como se estivesse admitindo seu 
fracasso”. 

Na filial de São Paulo o público 
é mais aberto e vê o serviço com 
uma visão mais prática. Entre os 
principais motivos apontados pelos 
paulistanos para recorrer à agência 
está a falta de tempo para sair e 
conhecer pessoas novas.

mas percebi que por lá esse tipo de 
coisa é bem comum. Acabei indo 
e foi ótimo, de outra forma não te-
ria conhecido a Amanda”. Depois 
de três anos de relacionamento os 
dois se casaram e voltaram para 
o Brasil. Em maio de 2008 nasceu 
Felipe, filho do casal.

O trabalho bem feito às vezes acaba em casamento

Estrangeiros, um público fiel
No Brasil, os estrangeiros tam-

bém passam por essa dificuldade, 
e já chegam a ser 20% dos clien-
tes da agência. Entretanto, muitos 
deles procuram a empresa para 
arranjar acompanhantes, mas 
desistem quando a equipe explica 

que os clientes não têm acesso às 
fotos uns dos outros. “No verão o 
movimento aqui é muito intenso, 
muitos estrangeiros acham que 
aqui vão encontrar garotas de 
programa de luxo. Quando dize-
mos que eles não podem ver fotos, 
ficam inconformados e desistem. 
Mas, existem aqueles que vieram 
morar no Brasil e não conseguem 
se enturmar, ou querem conhecer 
pessoas interessantes e até ter um 
relacionamento sério, esse grupo é 
bem grande na empresa”, explica 
Fernanda Corbage. 

Rio e São Paulo: 
diferentes até 
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