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Técnica Público
Alvo Período Universo

A pesquisa foi 
realizada com  

homens e mulheres 
internautas, com 18 

anos ou mais  de 
todas as regiões do 

país.

As entrevistas 
foram realizadas 

entre os dias  05 a 
07/10/2021.

O tempo de 
autopreenchimento 

do questionário foi de 
cerca de                       

12 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 1.000 
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 sexo, idade, escolaridade 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

37 anos
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Atração



7 Fatores de atração
Estimulada e única, em %

Fonte: P4. Desses fatores, qual é o mais importante para você num(a) parceiro(a) em 1º lugar? E em 2º? E em 3º lugar?
Base: Total da amostra = 1.000 entrevistas.

1° lugar
(estimulada e única)

Bom caráter e confiança são os fatores mais importantes; fatores são os mais citados entre 
homens e mulheres

1° lugar
(estimulada e única)



8 Fatores de atração
Estimulada e única, em %

Fonte: P4. Desses fatores, qual é o mais importante para você num(a) parceiro(a) em 1º lugar? E em 2º? E em 3º lugar?
Base: Total da amostra = 1.000 entrevistas.

Na soma das três primeiras respostas, bom caráter ganha importância

1° + 2°  + 3° lugar
(estimulada e múltipla)

1° + 2°  + 3° lugar
(estimulada e múltipla)
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Satisfação com o corpo
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Satisfação com o tamanho do próprio pênis
Estimulada e única, em %

Fonte: P5. De maneira geral, você diria que (LEIA CADA FRASE):
Base: entrevistados homens = 500 entrevistas.

81% declararam estar satisfeitos com o tamanho do próprio pênis; 13% estão insatisfeitos

18 a 24 anos: 11%
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Satisfação com o tamanho do pênis do parceiro
Estimulada e única, em %

Fonte: P5. Sobre o seu atual parceiro (se não tem um parceiro fixo, considere o do seu último relacionamento), de maneira geral, você diria que (LEIA CADA FRASE):
Base: entrevistadas mulheres = 500 entrevistas.

78% declararam estar satisfeitas com o tamanho do pênis do parceiro; 4% estão insatisfeitas
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Principais resultados
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3 Principais resultados

• Quando questionados sobre atração e quais atributos o parceiro ou parceira deve ter, dos nove atributos apresentados, bom caráter 
(26%) e confiança (21%) foram os mais citados. Esses atributos foram os mais citados tanto entre os homens quanto entre as 
mulheres;

• Os atributos físicos, como rosto e forma física, alcançaram índices mais baixos, respectivamente, 9% e 5% das menções;

• É alto o grau de satisfação com o tamanho do próprio pênis. Oito em cada dez homens (81%) estão satisfeitos com o tamanho do 
próprio pênis. Desses, 55% estão satisfeitos, pois o tamanho do pênis é médio, 20%, porque o tamanho do pênis é grande e 6%, 
porque o tamanho do pênis é pequeno;

• Uma parcela de 13% está insatisfeita (5% porque o pênis é pequeno e 7%, porque o pênis é menor do que gostariam) e 5% não 
opinaram;

• É alto o grau de satisfação com o tamanho do pênis do parceiro. Oito em cada dez mulheres (78%) estão satisfeitas com o tamanho 
do pênis do parceiro. Dessas, 49% estão satisfeitas com o tamanho, pois o pênis do parceiro é de tamanho médio, 17%, porque o 
pênis do parceiro é grande e 12%, porque o tamanho do pênis do parceiro é pequeno;

• Uma parcela de 4% está insatisfeita com o tamanho do pênis do parceiro (dessas, 3% estão insatisfeitas, porque o pênis do parceiro é 
pequeno e 1%, porque o pênis do parceiro é menor do que gostariam), 13% não opinaram, 3% nunca tiveram um parceiro e 3% não 
têm interesse por homens.


