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Site de relacionamento
para pessoas a partir de
40 anos cresce 103%, 

mesmo em um ano de crise
O Coroa Metade (www.

coroametade.com.br) 

é voltado para pessoas 

maduras, a partir de 

40 anos, que procuram 

na Internet alguém 

com valores e objetivos 

semelhantes.  Em quatro 

anos de existência, o site 

chegou à marca de 42 

casamentos realizados.  

"A idade torna as 

pessoas mais seletivas"

O site é procurado basi-
camente por homens e 
mulheres que não têm 

tempo a perder em encontros 
sem sentido, mas que ainda 
acreditam que é possível en-
contrar a sua coroa metade”, 
conta Airton Gontow, idea-
lizador e diretor do site. No 
fi nal de 2015, o site se tornou 
responsivo (completamente 
utilizável por dispositivos mó-
veis). Em um ano, cresceu de 
92 mil para 187 mil cadastros. 
“Chegamos a um crescimento 
de 103%, mesmo em um ano 
muito difícil”, afi rma o diretor 
do Coroa Metade.

 O site Coroa Metade (www.
coroametade.com.br), voltado 
para pessoas a partir dos 40 
anos, chegou em quatro anos 
(completados no dia 22 de 
novembro) à marca de 187 
mil cadastros e 42 casamentos 
realizados.  O Coroa Metade 
foi criado por Airton Gontow 
com base na sua história* pes-
soal e também nas histórias de 
amigos que estavam solteiros 
ou separados aos 40 anos e 
vivenciaram as difi culdades 
para se encontrar pessoas 
para uma relação estável. “Já 
temos 84 pessoas que saíram 
do site porque encontraram 
um parceiro ou parceira! Isso 
sem contar as pessoas que 
saíram do site e não disseram 
o motivo. É gratifi cante. Digo 
sempre que devo ser um caso 
raro de empresário, porque 
festejo a cada cliente que 
perco”, afi rma Gontow. 

No fi nal de 2015 o site passou 
a ser  responsivo (completa-
mente utilizável por dispositi-
vos móveis). "No ano passado, 
o mobile ultrapassou o desktop 
para acessos à internet nos 
principais mercados do mun-
do. As pessoas teclam e conver-
sam pelo mobile nas mesas, nos 
parques e mesmo caminhando 
na rua. Não querem esperar 
chegar em casa para se conec-
tar.  E o público maduro não 
é diferente disso”, diz Gontow, 
que acrescenta: “Nós do Co-
roa Metade nos benefi ciamos 
desse movimento com uma 
plataforma plenamente adap-
tada para essa utilização”.  De 
acordo com Gontow, além de 
se tornar responsivo, o site se 
tornou mais moderno e ágil. 
Segundo o diretor do site, as 
expectativas com as novidades 
são as melhores possíveis.  “Em 
um ano, o número de cadastros 
aumentou de 92 mil para 187 
mil pessoas). Chegamos a 
um crescimento de 103% de 
usuários, mesmo em um ano 
bem difícil para a economia 
do País”, afi rma.

Gontow projeta um cresci-
mento de 300% para o ano de 
2017. “Além das mudanças 
na economia do País, em abril 
lançaremos um aplicativo, o 
que atrairá mais usuários para 
o site”, afi rma, acrescentando 
que um dos grandes desafi os 
do Coroa Metade é atrair um 
número maior de homens: 
“temos hoje 38% de homens e 
62% de mulheres. Isso porque 
quando uma mulher gosta do 

site, ela conta para dez ou 
mais amigas. Já o homem não 
conta para ninguém. E não é 
por medo de concorrência, mas 
por temor sobre o que o amigo 
dirá. Tem receio que o amigo 
diga: ‘Cara, você é um banana? 
Precisa de um site para conhe-
cer mulher? Deixa que eu te 
ensino como é que se chega 
em uma mulher!’ Além disso, 
de maneira geral, a mulheres 
entram no site quase todos os 
dias e os homens só uma ou 
duas vezes por semana”, conta 
o diretor do site.

O Coroa Metade segue o mo-
delo de matchmaker, sites de 
encontros, surgidos nos EUA, 
onde as pessoas preenchem 
amplos cadastros antes de 
começar a teclar. O objetivo 
é traçar o perfi l pessoal do 
eventual parceiro (a) e assim 
aumentar as chances de en-
contrar alguém que realmente 
valha a pena.  

O cadastro no site é gratuito, 
mas existe uma assinatura 
(conta Premium) que dá di-
versas vantagens, como acesso 
ao chat, aparecer antes nas 
buscas, saber quem viu o perfi l 
e se comunicar com todos os 
usuários do site, mesmo com 
quem não é pagante. O preço 
da assinatura mensal do Coroa 
Metade vai de R$ 18,90 a R$ 
37,90, dependendo do prazo 
e forma de pagamento. A as-
sinatura de apenas um mês sai 
por R$ 37,90. A trimestral sai 
por R$ 74,70 (em até 3 X de 
24,90 com cartão de crédito) 
e a semestral à vista por R$ 
113,40 (que equivale a R$ 
18,90 por mês, ou seja, 50% 
de desconto em relação ao 
preço da assinatura mensal) 
ou R$ 125,40 a prazo (em até 
6 X de 20,90, com cartão de 
crédito). O site dá de presente 
a “degustação” da assinatura 
por uma semana.     

         O nome Coroa Metade 
foi uma grande sacada, por 
resumir em duas palavras o ob-
jetivo do site e, claro, remeter à 
conhecida expressão “procuro 
pela minha cara metade”. Mes-
mo assim, Gontow só decidiu 
que esse seria mesmo o nome 
após meses de exaustivas 
pesquisas de opinião em dife-
rentes lugares de São Paulo e 
Porto Alegre, sua cidade natal. 
“Vimos que algumas pessoas 
não querem ser chamadas de 
coroas, mas o nome teve 84% 
de aprovação.  Foi a informação 
que precisávamos para lançar 
o site. De maneira geral, as 
pessoas percebem que é um 
nome carinhoso e, acima de 
tudo, hoje a moda não é es-
conder a idade, mas mostrar 
que tem saúde e qualidade de 
vida, na idade que a pessoa 
tem”, afi rma.

“Constatamos também, em 
nossas pesquisas e encontros 
realizados com grupos que têm 
o perfi l do site, que a idade tor-
na as pessoas mais seletivas. O 
site é procurado basicamente 
por homens e mulheres que 
não têm tempo a perder em en-
contros sem sentido, mas que 
ainda acreditam que é possível 
encontrar a sua coroa metade”, 
conta Gontow, que acrescenta: 
“Buscamos garantir aos nossos 
usuários a oportunidade de 
conhecer com discrição, foco 
e privacidade pessoas interes-
santes, com os mesmos valores 
e objetivos, para compartilhar 
a dois os grandes momentos 
da vida”.

 
 Números gerais do site Co-

roa Metade
 187 mil cadastros;
 42 casamentos realizados.
 38% de homens
 62% de mulheres
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News@
Project Valerie

@VA Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, 
acaba de revelar em Las Vegas/EUA, durante a CES 2017 – uma 

das principais feiras de tecnologia do mundo – um conceito de lap-
top multimonitor que estabelece um novo padrão de imersão para 
entretenimento e oferece diversas possibilidades para usuários de 
computadores portáteis. Chamado Project Valerie, esse é o primeiro 
laptop do mundo com três monitores acoplados – todos IGZO de 
17,3 polegadas com resolução 4K e tecnologia NVIDIA G-SYNC, 
que produz imagens com frame rates de máxima fl uidez e expande 
a área de jogo em até 180° graças à tecnologia NVIDIA Surround 

View. O novo sistema também é ideal para profi ssionais de criação, 
que terão 100% de precisão na reprodução da paleta de cores Adobe 
RGB e o maior espaço de tela para a utilização simultânea de diversos 
programas. Simples de montar, o Project Valerie tem um mecanismo 
retrátil, desenvolvido pela própria Razer, que permite a cada monitor 
deslizar para um lado da tela principal e se fi xar no local adequado. 
Além disso, como ele tem suporte para múltiplos monitores, dispensa 
o uso de um monte de cabos ou de ajustes nas confi gurações, como em 
desktops. “As complexidades de um sistema tradicional multimonitor 
não existirão no Project Valerie”, disse o CEO e cofundador da Razer 
Min-Liang Tan (http://www.razerzone.com/about-razer). 

Fernando Henrique Feitosa (*)

Para que serve o backup na nuvem? Você precisa 
disso ou é só mais uma modinha inventada pelas 
empresas para vender um novo produto? A utili-

zação de computação na nuvem, refere-se à utilização 
de computadores que estão alocados em um local físico, 
no entanto o usuário irá somente ter acesso aos recursos 
disponibilizados por meio de internet. Elas armazenam 
tudo, como registros pessoais, informações empresariais, 
sistemas, backup e tudo o que antes poderia ser apenas 
armazenado em locais físicos.

Muitas empresas contam com o serviço de alta dis-
ponibilidade, mas quando questionadas sobre backup 
ou recuperação de dados, a resposta é sempre muito 
vaga. Na verdade, como sabemos, existem diversas 
possibilidades que podem levar as suas informações por 
água abaixo em milésimos de segundo e não se pode 
desconsiderar isso. Ter um backup, na teoria, seria o 
suficiente para você recuperar o seu banco de dados, 
mas o mesmo precisa ser encontrado íntegro. Utilizando 
a nuvem, é possível contar com soluções de recuperação 
e até mesmo servidores distintos que possam receber 

Tecnologia: quando a economia 
pode resultar em prejuízo

Sem o investimento correto os prejuízos podem ser altos e acabar por gerar demissões, perda de 
capital, e em alguns casos, até a quebra da empresa

esses arquivos e aplicar em um servidor secundário, 
mantendo assim uma cópia do ambiente em outra área 
sem a necessidade de compra e configuração de uma 
nova estrutura.

É comum vermos empresas que querem “economizar” 
acreditando que algo assim nunca irá ocorrer. Porém, quan-
do ocorre, os prejuízos são altos e em sua maioria acabam 
por gerar demissões, perda de capital e, em alguns casos, 
até a quebra da empresa. Sendo assim, o valor a ser pago 
pelo serviço não deve ser levado em consideração somente 
em serviço.

A utilização de computação na nuvem veio para facilitar 
e, na maioria dos casos, para reduzir custos nas empresas 
e na mão de obra para gerenciamento. Cada vez mais é 
utilizada e a tendência é que, em um futuro próximo, tudo 
esteja centralizado na nuvem. Infelizmente um dos pontos 
negativos das soluções de nuvem no Brasil ainda é a inter-
net. Porém, a cada dia podemos notar que os benefícios 
são muito maiores e que, sim, devemos avaliar a utilização 
da nuvem de acordo com o ambiente e com os planos de 
migração e redução de custos.

(*) É executivo da DBACorp (www.dbacorp.com.br)

Smartphone BlackBerry premium 
com teclado

A TCL Communication Technology Holdings Ltd. (“TCL Communication”) dispo-
nibilizou uma apresentação prévia de seu novo smartphone BlackBerry premium 
com teclado na International Consumer Electronics Show (CES), sendo o seu 
primeiro produto com relação ao seu acordo de licenciamento de longo prazo 
com a BlackBerry, incluindo a marca e o software de segurança.

O novo smartphone BlackBerry é projetado com três atributos princi-
pais em mente: segurança, produtividade e confi abilidade. Ele traz uma 
incomparável segurança móvel e conhecimento especializado em 
software para oferecer a segurança mais completa disponível para 
um smartphone Android. O característico teclado BlackBerry e 
inúmeros aplicativos como o Hub+, permitem produtividade para 
usuários comerciais e profi ssionais. E com a excelência do seu 
design de hardware, ele possui uma durabilidade genuína.   

“Na TCL Communication, estamos comprometidos a criar os 
melhores produtos Blackberry para consumidores e usuários corpo-
rativos”, disse Nicolas Zibell, diretor executivo da TCL Communication.
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 13/01/2017  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 16/01/2017  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,
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IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 13/01/2017 às 11:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 16/01/2017 
às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDU-
CIANTES: FELLIPE COVELO ANTEQUERA, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PA-
GAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 311.199,41 (trezentos e onze mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e 
um centavos) 2º leilão: R$ 246.589,69 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove 
centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:
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niais, 
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL: Apartamento nº 33

nº 88 da Rua Aveleda
DATA DOS LEILÕES: 

1º Leilão: 24/01/2017 às 10:35 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 26/01/2017 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º 
andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ALFREDO DE FRANCESCO NETTO, brasileiro, 
RG nº 14.839.818-SSP/SP, CPF nº 126.174.508-64 e sua mulher MARIA EUSTAQUIA ANTUNES DE FRANCESCO, brasileira, do lar, 
RG nº 22.326.903-7-SSP/SP, CPF nº 128.359.838-80, casados no regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, 
residentes em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 228.185,52 (Duzentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta dois centavos) 2º leilão: R$ 156.255,34 
(Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 
leilão. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O ar

 


