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Técnica Público
Alvo Período Universo

A pesquisa foi 
realizada com  

homens e mulheres 
internautas, com 

idade entre 18 e 70 
anos, de todas as 
regiões do país.

As entrevistas 
foram realizadas 

entre os dias      05 
a 07/05/2021.

O tempo de 
autopreenchimento 

do questionário foi de 
cerca de                       

15 minutos.

O estudo teve 
abrangência nacional, 

incluindo todas as 
Regiões do Brasil.

O estudo utilizou 
metodologia 

quantitativa  através de 
entrevistas online, via 
painel de internautas, 
mediante questionário 

estruturado de 
autopreenchimento.

Amostra e 
M.E

Foram feitas 999 
entrevistas online. A 
margem de erro para 
o total amostra é de 3 
pontos percentuais.
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✔ Observações gerais

-  Os dados foram ponderados por escolaridade, idade e região, conforme a população internauta brasileira.

- Em alguns gráficos e tabelas os resultados não somam exatamente 100%, variam de 99% a 101%, devido a arredondamentos.

- Nos gráficos e tabelas os resultados estão em percentual e as bases em números absolutos.



4 Perfil
Em %

Idade média

36 anos

38 anos

34 anos
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Em %
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Hábitos sexuais em 
período de Covid-19



7 Conversas com alguém que você está a fim de ficar ou sair
Estimulada e única, em %

Fonte: P.1 Em conversas com alguém que você está a fim de ficar ou sair, você: (LEIA CADA ITEM)? 
Base: Total da amostra = 999 entrevistas

Em conversas com alguém que você está a fim de ficar ou sair, você:

18% costumam puxar assunto sobre sexo; entre as mulheres o índice é mais baixo

Moradores da região Sul: 42%



8 Expectativa de sexo no primeiro encontro
Estimulada e única, em %

Fonte: P2. Quando você sai com uma nova pessoa pela primeira vez e você sabe que o sexo pode acontecer logo no primeiro encontro, como você se sente?
Base: Total da amostra = 999 entrevistas

Quando você sai com uma nova pessoa pela primeira vez e você sabe que o sexo pode acontecer logo no primeiro encontro, 
como você se sente?

32% se sentem pressionados com a situação, ante 68% que não se sentem; 
são observadas diferenças entre homens e mulheres

32%

68%



9 Reação no dia seguinte
Estimulada e única, em %

Fonte: P3. No dia seguinte à sua primeira vez com aquela pessoa que você estava a fim, como você reage?
Base: Total da amostra = 999 entrevistas

No dia seguinte à sua primeira vez com aquela pessoa que você estava a fim, como você reage?

29% esperam que o(a) parceiro(a) entre em contato; 
entre as mulheres o índice é mais alto
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Principais resultados
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1 Principais resultados

• A respeito do hábito de falar sobre sexo com a pessoa que gostaria de ficar ou sair, 18% dos internautas brasileiros adultos 
declararam que costumam tomar a iniciativa e conversar sobre sexo. O hábito é mais comum entre os homens (29%) do que entre as 
mulheres (8%);

• Já, 26% evitam conversar sobre sexo até antes do primeiro encontro, 24% esperam que o(a) parceiro(a) tome a iniciativa e fale sobre 
sexo e 31% evitam falar de sexo em aplicativos de paquera;

• A expectativa de ter relação sexual no primeiro encontro desperta o sentimento de pressão em 32% dos internautas. Desses, 11% se 
sentem muito pressionados em propiciar uma experiência única ao parceiro (entre os homens esse sentimento é mais alto do que 
entre as mulheres, respectivamente, 14% a 8%) e 21% se sentem pressionados porque não têm intimidade suficiente com o parceiro 
(entre as mulheres esse sentimento é mais alto do que entre os homens, respectivamente, 27% a 14%);

• A maior parcela (68%) se sente mais relaxada e evita se pressionar. Desses, uma fração de 16% declarou que não se pressiona e foca 
na própria experiência, 16% não se pressionam e esperam ser surpreendidos pelo(a) parceiro(a) e 36% tentam relaxar e evitar 
grandes expectativas (entre os homens esse índice alcança 41% ante 32% entre as mulheres);

• Após a primeira experiência sexual com o(a) nova(a) parceiro(a), três em cada dez internautas (29%) esperam que o(a) parceiro(a) 
entre em contato no dia seguinte – entre as mulheres esse índice é mais alto do que entre os homens (43% ante 14%);

• 22% costumam entrar em contato no dia seguinte mesmo que a relação sexual não tenha sido boa, 17% entram em contato apenas 
se a relação sexual foi boa, 16% entram contato para saber o que o(a) parceiro(a) achou da experiência e 16% dão alguns dias antes 
de entrar em contato;


