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O que é o OMGYes? 
 

O OMGYes é um site de pesquisa sobre prazer sexual. Após a realização de 
pesquisas com mais de 2.000 mulheres, com idades entre 18 e 95 anos, criamos 
um site onde mulheres reais - e não atrizes - compartilham suas histórias e 
demonstram suas técnicas. Nele, os usuários podem praticar em simulações de 
toque. O tema tem sido um tabu tão grande que até mesmo cientistas não 
tinham estudado as diversas maneiras como o toque dá prazer a mulheres 
diferentes. Para saber mais, visite OMGYes, curta nossa página no Facebook e 
siga-nos no Twitter. 
 
 

Por que criamos o OMGYes? 

 
Os detalhes do prazer sexual feminino ficaram escondidos por muito tempo, e 
esse tabu não foi bom para ninguém. As pessoas estão prontas para olhar, de 
forma honesta e lúcida, as nuances que podem fazer toda a diferença no prazer 
sexual. Sem ficarem vermelhas, sem terem vergonha. 
 
 

Para quem é o site? 

 
O OMGYes é para mulheres, homens e casais, juntos ou individualmente. É para 
qualquer pessoa que deseje conhecer mais maneiras de fazer algo muito bom 
ficar melhor ainda. As mulheres usam o site para explorar outras maneiras de se 
tocar e orientar seus parceiros, enquanto os homens e parceiros agregam novas 
ferramentas, baseadas em pesquisas, à sua caixa de ferramentas.  
 

• Aproximadamente metade dos nossos usuários é do sexo feminino e 
metade do sexo masculino; 

• Casais que exploram maneiras de tornar o sexo mais prazeroso podem 
ser 5 vezes mais felizes no relacionamento e 12 vezes mais satisfeitos 
sexualmente. 

 



Como funciona? 
 

O OMGYes é um site, não um aplicativo. Não é um site de assinatura - é mais 
como um livro favorito que você compra, pagando uma vez, e relê muitas vezes. 
 
Os usuários podem explorar ideias recém-descobertas, que revelam maneiras 
específicas de como mulheres e seus parceiros aumentam e melhoram o prazer 
(como edging, hinting e layering). Cada uma dessas formas é revelada em um 
episódio diferente. O site inclui: 
 

• Mais de 50 vídeos curtos, em que mulheres explicam e demonstram 
como essas técnicas funcionam para elas, como as descobriram e por 
que são tão boas. 

• Estatísticas mostram a prevalência de cada variação e os infográficos 
esclarecem como funcionam. 

• São os primeiros vídeos do mundo que você pode tocar, em que 
conceitos são colocados em prática através de simulações feitas na tela 
de toque dos computadores, e feedback é recebido até que tudo fique 
entendido. 

 
 
Como a pesquisa foi realizada? 
 

A pesquisa passou por duas fases durante os dois anos e meio em que 
desenvolvemos o OMGYes: 
 

• Qualitativa: a equipe do OMGYes realizou mais de 1.000 entrevistas 
minuciosas por vídeo-chat com mulheres de todas as idades, em todo o 
país, em que compartilharam percepções sobre suas experiências 
sexuais, como descobriram o que funciona para elas, quais foram os 
momentos reveladores das suas vidas sexuais e o que desejam que os 
parceiros saibam sobre o prazer feminino. 

• Quantitativa: em parceria com Debby Herbenick e Brian Dodge, 
pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana, 
conduzimos o Estudo do Prazer Sexual Feminino OMGYes** em 2015, 
com 1.055 mulheres de 18 e 95 anos. Esse é o primeiro estudo em 
grande escala, nacionalmente representativo, sobre as especificidades do 
prazer feminino. 

 



**O Estudo do Prazer Feminino OMGYes, de 2015, foi realizado em junho de 2015 pelos 
pesquisadores Debby Herbenick, PhD e Brian Dodge, PhD, ambos professores de Ciência da 
Saúde Aplicada na Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana. Alguns resultados 
foram apresentados em 24 de fevereiro de 2016 na Reunião Anual da Sociedade Internacional 
para o Estudo da Saúde Sexual da Mulher, e mais resultados serão divulgados neste ano 

acadêmico e em publicações médicas. 
 
 
Sobre a equipe do OMGYes 

 
Fundado por ex-colegas de faculdade, Lydia Daniller e Rob Perkins, o OMGYes 
é um grupo de pesquisadores, cineastas, engenheiros, designers, educadores e 
sexólogos, apaixonado pela criação de um recurso prático e honesto para o 
prazer feminino. 
 
 
O que vem a seguir? 

 
Ainda há muito a ser explorado. Devido ao fantástico retorno que tivemos (mais 
de 50.000 usuários nos dois primeiros meses), já começamos a próxima série de 
estudos que exploram como o prazer muda ao longo da vida. Grande parte da 
receita arrecadada financiará pesquisas futuras destinadas a desestigmatizar e 
desmistificar mais facetas do prazer sexual. 
 
O nome oficial da nossa empresa é For Goodness Sake LLC, e nosso slogan é 
Tecnologia + Causa + Coragem. 
 
 
 
 

 


