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Rede social usa DNA para encontrar 
'amor perfeito' pela internet 
Usuários do ‘Gene partner’ terão senha para comparar material genético.  
Projeto suíço cobra US$ 199 por teste, e quer estender o serviço aos sites de namoro. 

Os internautas que cansaram de procurar o par perfeito em 
sites de relacionamento e redes sociais ganharam mais uma 
opção com o “Gene partner”. O site, baseado na Suíça, 
promete aproximar pessoas com DNA “compatível” para 
formar casais felizes.  
 
A iniciativa não é inédita. Em dezembro de 2007 entrou no ar o 
“Scientific match”, que cobrava cerca de US$ 2 mil para cruzar 
testes de DNA e indicar ao usuário sua cara-metade. Em 
promoção até 31 de dezembro, o “Gene partner” oferece 
serviços semelhantes por um preço menor: US$ 199.  
 
O novo site pretende criar uma rede social em que cada 
usuário terá seu número de identificação para comparar o 
DNA com possíveis pretendentes. Segundo o “Gene partner”, 
os relacionamentos são mais longos e bem sucedidos quando 
as pessoas envolvidas têm DNA semelhante.  
 
A compatibilidade também poderia garantir uma vida sexual 
mais saudável e imunidade a uma variedade maior de 
doenças, segundo o serviço.  
 
O usuário que se interessar faz o cadastro no site e recebe o 
material de coleta em casa. Ele recolhe amostras de saliva e 
envia aos laboratórios do serviço, que traçam o perfil da 
pessoa e lhe dão um número de identificação que permite a 
comparação com outros usuários.  
 
O “Gene partner” planeja entrar em contato com sites de 
namoro em busca de uma fusão. Dessa forma, a informação 
sobre o DNA do usuário seria incorporada ao seu perfil, 
facilitando a comparação com outros membros da 
comunidade.  
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Do G1, em São Paulo 
entre em contato 

Site baseado na Suíça promete 
aproximar pessoas com DNA 
'compatível' para formar casais 
felizes. (Foto: DNA) 

Saiba mais 
» Google promete Orkut 100% 
normalizado até quinta-feira  

» 'Órfãos do Orkut' migram para 
reclamar de apagão no site  

» Rede social ajuda cães a 
encontrarem parentes 'perdidos'  

» Pessoas preferem redes 
sociais ao telefone, mostra 
pesquisa  

» Na briga das redes sociais, 
Facebook ultrapassa MySpace 
pela 1ª vez  
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A empresa 23andMe, que recebeu investimentos do Google, também encoraja o uso de testes 
de DNA para enriquecer os perfis virtuais - ela oferece os testes por US$ 1 mil. 
 
Leia mais notícias de Tecnologia 
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