
O (FUTURO) 
PRAZER 
DO SEXO P O R FR A N CI E LI  H E S S 

E A LE X DAVI E S

 Espiamos através  
 da bola de cristal 

e podemos 
afirmar que a  

sua vida sexual 
será incrível.  

Fique de olho nas 
tendências mais 

quentes captadas 
pelo nosso radar



ELAS NO 
COMANDO! 
A empresa de previsões 
de tendências globais 
JWT Intelligence 
identificou 2017  
como o ano em que as 
atenções (e estudos) se 
voltaram para a vagina. 
E a onda continua. 
Brinquedos eróticos, 
estimuladores do ponto 
G e até mesmo cremes 
de cuidado especial 
para a região íntima 
estão em crescente 
ascensão no mercado.

Lançado 
recentemente nos 
Estados Unidos, 
o vibrador smart 
Lioness (US$ 230, 
cerca de R$ 900) se 
conecta à internet para 
manter um diário que 
mapeia o padrão dos 
orgasmos femininos. 
Seus sensores internos 
medem a temperatura 
do corpo, movimentos 
e contrações vaginais. 
O app ainda dá um 
feedback para a usuária, 
com as posições  
e movimentos que 
podem ajudá-la  
a atingir o clímax.

O brinquedo ainda 
não está disponível 
no Brasil, mas o nicho 
de vibradores “smart” 
já está conquistando 
outras marcas e logo vai 
dominar a sua cama.

PARA EXPLORAR 
SEM MEDO
 
A plataforma OMGYes 
(omgyes.com/pt) oferece 
vídeos de educação 
sexual com um grande 
diferencial. Criado nos 
Estados Unidos (e agora 
disponível em português), 
o site traz um conteúdo 
inédito, com mulheres de 
verdade demonstrando 
explicitamente o que as leva 
ao orgasmo. As técnicas 
são demonstradas através 
de 62 vídeos curtinhos 
e 11 vídeos “tocáveis”. 
Neles, a ideia é que você 
pratique o movimento que 
aprendeu em uma tela touch 
screen (do celular, tablet 
ou computador) e receba 
feedbacks para melhorá-lo. 

Um olhar honesto e 
real sobre a sexualidade 
feminina, que leva o orgasmo 
a sério e ainda estimula a 
troca de conhecimentos 
com o parceiro. O acesso 
integral ao conteúdo 
é liberado através do 
pagamento de uma taxa 
única de US$ 15 (preço 
promocional, equivalente 
a R$ 60). Esse valor será 
usado para financiar mais 
pesquisas sobre o prazer 
feminino e maneiras de 
torná-lo ainda melhor!

 Flertando com  
 os clássicos 
Os queridinhos da 
mulherada ganham 
atenção mais do que 
especial. O icônico 
vibrador Rabbit (coelho, 
em inglês) – que promove 
penetração vaginal e 
massagem clitoriana ao 
mesmo tempo – segue 
líder de vendas ao 
redor do mundo mesmo 
depois de 50 anos do 
lançamento. O modelo 
foi reinventado pela loja 
online Ann Summers, 
que lançou o Magnetize 
Rampant Rabbit  
(US$ 54, ou cerca de 
R$ 216, annsummers.
com), com ímãs 
desenvolvidos para 
aumentar a sensibilidade 
e multiplicar os orgasmos.

Na loja Dona Coelha,  
o tradicional Rabbit ganha 
ainda mais potência.  
O Bi Stronic Fusion  
(R$ 1.400, donacoelha.
com.br), da Fun Factory, 
combina pulsações 
poderosas com vibração 
e movimentos de vai e 
vem, tudo para simular 
uma penetração mais 
próxima da realidade!
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ORGASMO QUE 
EMPODERA
Com design 
moderninho, a 
Climaxxx (climaxxx.
com.br) se apresenta 
como uma erotic 
shop focada no 
prazer feminino. 

Depois de viver 
uma experiência 
negativa em uma sex 
shop “tradicional” em 
Porto Alegre, a sócia 
Larissa Ely chegou 
à conclusão de que 
era urgente fazer o 
oposto do que vinha 
sendo feito nesse 
ramo. “Em vez de 
reforçar que a mulher 
deve ir a uma sex 
shop apenas para 
apimentar a relação 
com o marido,  
vimos que era vital  
priorizar o prazer 
feminino. Somos 
deixadas de lado 
em tantos pontos 
importantes da 
sociedade que já 
passou da hora 
de mudar isso”, 
conta Clariana Leal, 
educadora sexual 
e sócia proprietária 
da Climaxxx.

Além da venda 
de vibradores, 
cosméticos e 
acessórios sexuais, 
as empresárias 
também promovem 
rodas de conversa e 
workshops focados 
em desmistificar 
os tabus sobre a 
sexualidade feminina, 
sempre tratando 
a masturbação 
como um ato 
de autocuidado. 
“Ter ferramentas 
que tornam esse 
exercício ainda mais 
criativo e intenso 
só traz benefícios”, 
afirma Clariana.

 A festa é delas 
Eventos de luxo pensados por 
mulheres (e para mulheres) estão 
revolucionando o cenário das 
festas sexuais. No exterior, o 
cenário é bastante liberal e privê.

Criado em 2014 por Geneviève 
Lejeune, na Austrália, o Skirt 
Club é uma espécie de clube 
da Luluzinha que permite 
explorar a sexualidade feminina 
ao máximo. E só dá elas: 
homens estão banidos, para 
que as fantasias e curiosidades 
mais naturais aflorem. 

O Killing Kittens surgiu em 2017, 
na Inglaterra, com uma proposta 
um pouquinho mais inclusiva. Sua 
fundadora, Emma Sayle, promove 
eventos mega exclusivos, que 

30 BILHÕES
de dólares é o valor estimado da indústria internacional dos sex tech,  
os brinquedinhos sexuais cada vez mais tecnológicos. Aqui, no Brasil,  

a indústria movimenta cerca de R$ 1 bilhão ao ano, de acordo com dados  
da Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico (Abeme)

NO HORIZONTE? 
Robôs sexuais levantam 
debates acalorados sobre 
questões éticas e morais. 
Enquanto isso, os fabricantes 
aceleram na corrida para 
comercializar o primeiro robô.

envolvem festas nas casas dos 
participantes, noites de cabaré, 
jantares eróticos e até semanas 
de retiro. Vale tudo para explorar 
a sexualidade e experimentar 
novas sensações. Homens são 
bem-vindos, mas apenas as 
mulheres podem tomar a atitude.
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ABRA A MENTE
Vibradores high-tech,  
sexo à distância, boutiques 
feministas… Tudo isso pode 
revolucionar a vida sexual 
de muitas mulheres, mas 
existe um longo caminho 
a ser percorrido até que 
a tecnologia convença.

Para Nathalia 
Ziemkiewicz, educadora 
sexual e idealizadora do site 
Pimentaria (napimentaria.
com.br), de São Paulo, 
existe um certo receio 
por parte das brasileiras 
até na hora de comprar 
vibradores mais simples, 
em especial aqueles 
com formato fálico. “A 
masturbação feminina ainda 
é um tabu. Existe uma ideia 
(às vezes inconsciente) 
de que a mulher não faz 
nem precisa disso e de 
que sua sexualidade deve 
ser canalizada para o 
parceiro. Muitos homens 
ainda veem o vibrador 
como um concorrente 
na cama, e não como um 
complemento que facilita 
o nosso prazer”, pondera.

Mas o horizonte nos 
revela um futuro prazeroso. 
“Nos últimos cinco anos,  
o debate sobre gênero  
e sexualidade extrapolou 
as rodas feministas e, 
graças às redes sociais 
e à mídia tradicional, 
alcançou a sociedade em 
geral. Estamos falando 
muito mais abertamente 
sobre masturbação, 
libido e dificuldade de 
chegar ao orgasmo. 
Isso gera identificação 
entre as mulheres. Elas 
compartilham suas 
angústias, recebem apoio  
e percebem que têm direito 
ao prazer. Essa geração 
de adolescentes já está 
crescendo em meio a 
esse intenso debate e vai 
contribuir muito com a 
quebra de tabus seculares 
no futuro”, garante Nathalia. 

Ainda não está preparada 
para os brinquedos 
“futuristas”? Não precisa 
se forçar. O primeiro 
passo é se permitir – o 
que pode ser com um 
brinquedo mais simples. �

REALIDADE VIRTUAL
A tecnologia nos tornou seres 
híbridos, em parte reais, em 
parte virtuais. Com o sexo, 
não poderia ser diferente. 

Os óculos de realidade virtual 
permitem que o usuário se 
transporte para um mundo muito 
além da imaginação. Mas o que 
acontecerá daqui a alguns anos, 
quando a realidade virtual estiver 
dentro das casas, e não apenas à 
margem? São questionamentos 
como esse e discussões sobre 
ética e implicações psicológicas 
desse futuro emergente que 
movem o podcast de Briony Cole, 
da Austrália, que lançou  
o programa The Future of Sex  
(O Futuro do Sexo), para explorar 
como a tecnologia sexual está 
afetando a intimidade, a conexão 
e os relacionamentos modernos. 

Briony entrevista 
futuristas importantes para 
compreender melhor as 
nuances da combinação 
entre o sexo e a tecnologia.

Robôs sexuais, óculos de 
realidade virtual que inserem o 
usuário dentro da pornografia 
e sexo à longa distância são 
possibilidades reais e cada 
vez mais próximas. Fique 
de olho nesse espaço!

 Controle  
 rem-ooohhhh-to 
Uma notícia animadora 
para aquelas que vivem 
um relacionamento à 
distância: os teledildônicos 
já são uma realidade.  
A palavra engraçadinha 
serve para descrever os 
brinquedos sexuais que 
usam uma conexão com 
a internet para permitir 
que você “sinta” seu 
parceiro e o que ele está 
fazendo com o próprio 
brinquedo em outra sala, 
cidade ou mesmo país.

A novidade está 
ganhando força e 
ampliando suas fronteiras. 
O Crescendo MisteryVibe 
(US$ 225, mysteryvibe.
com), por exemplo, 
possui um app nativo que 
permite que outra pessoa 
controle sua vibração  
em um alcance de até  
30 metros via bluetooth.  
A empresa agora trabalha 
em uma atualização 
para longas distâncias. 

Aqui no Brasil,  
a Lovetoys Boutique 
oferece a calcinha 
vibratória Panty  
(R$ 793, lovetoys.com.
br), que possui uma 
cápsula interna bem 
potente, operada por 
controle remoto em uma 
distância de até 6 metros.

Outro lançamento 
que promete apimentar 
o sexo virtual é o 
vibrador Siime Eye, 
(R$ 1.112, lovetoys.com.
br). Supertecnológico, 
ele possui uma câmera 
wireless embutida 
que permite o 
compartilhamento de 
imagens e vídeos de alta 
resolução com o parceiro. 
O modelo possui uma 
microcâmera embutida 
e um holofote que pode 
ser conectado ao PC, 
tablet ou celular via 
wi-fi. O futuro chegou!
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