


O que é o ysos?

 O Ysos é o aplicativo onde casais, solteiros e solteiras interagem 
com o intuito de conhecer pessoas, realizar fantasias, encontros a três, 
trocas de casais, entre outras práticas não convencionais, mas comuns 
no meio liberal. 

Mas é só sexo?

Não! O foco do ysos é proporcionar uma experiência extremamente 
segura e sigilosa, oferecendo recursos para que as pessoas possam se 
cadastrar e conversar com outras pessoas até se sentirem confortáveis 
para marcar um encontro. 



O app está disponível para 
Android e iOS!

Com galerias públicas e privadas, você atiça a imaginação dos contatos e restringe 
fotos mais picantes para que apenas pessoas escolhidas vejam. 

O app conta com marca d'agua inviolável, PIN de segurança, filtros por 
aproximação, filtros de perfis on-line e idade. 

Seja iniciante ou experiente, se você quer uma experiência real e segura, deve se 
registrar e conhecer.

O seu segredo é o nosso segredo; dentro do 
aplicativo é você quem manda!



Persona



Antes de começar, é importante 
conversar sobre as características e 
os desejos de vocês. Saber os fetiches 
do casal ajuda na hora de buscar por 
solteiros ou outros casais para 
diversão, além de criar uma persona: 
exibicionista, voyeur, fetichista, 
cuckold, que só faz troca, que quer um 
a 3, que usa alguma fantasia, ou que 
possui algum símbolo como 
representação. 

São várias formas de classificar o perfil 
e os fetiches, e a construção ajudará 
na elaboração dessa persona; 
Senhor isso, Senhora aquilo, Casal 
quer X, Casal faz Y. 

Esses passos importantes ajudarão 
durante a imersão no meio liberal, 
desde aproximar pretendentes e 
pessoas alinhadas aos desejos de 
vocês, a afastar perfis não 
compatíveis. 

Hora de começar? 
Abram uma cerveja, ou quem sabe um 
bom vinho; saiam para jantar ou 
preparem uma comidinha especial. 
Tenham um momento a sós para 
conversar abertamente e com 
sinceridade sobre os ítens! 

Se organizar certinho, todo 
mundo transa, e esses 
detalhes farão toda a 
diferença na experiência 
de vocês! 

O que buscam? 



Acesso x Equipamentos



Uma dica de ouro: Mantenha tudo separado! 

Você não precisa de um outro aparelho para se divertir, mas que tal um chip 
e um e-mail só pra isso? Além de diversos provedores de e-mails gratuitos, 
hoje, a grande maioria dos celulares comportam um chip adicional. 

Claro que não é obrigatório, você ainda pode utilizar seu endereço de e-mail 
padrão, mas se você quer anonimato mesmo, é sempre bom ter algo 
específico. 

Sim, boa parte dos aplicativos e sites precisarão de uma validação de 
acesso. Geralmente isso é feito por e-mail, SMS ou ambos, mas esses dados 
não ficam públicos no perfil no caso do ysos.

Vou precisar informar meu e-mail ou telefone? 



Perfil Campeão

Curtiu você

Mulher Pan, 35  •  Homem Hétero, 30
São Paulo/SP



Chegamos a uma das etapas mais 
importantes! Nada de nomes muito 
complicados, é hora de escolher a 
forma como as outras pessoas vão te 
chamar. 

É bem comum aplicativos e redes 
sociais permitirem que você escolha o 
nome do seu perfil; além de ajudar 
quem precisa de muita discrição, ele 
facilitará a vida de quem quer investir 
em uma persona bacana para realizar 
as fantasias. 

O nome do perfil diz 
muito sobre o que você 
procura no app, e também 
do que poderá 
proporcionar a quem 
interagir com você. 

Não adianta utilizar um nome ilegível, 
com vários números, símbolos ou 
palavras sem sentido. 

Perfis confusos tendem a ser vistos 
como fakes, curiosos ou pessoas que 
só estão ali para verem fotos, ou seja, 
poucas chances de sucesso. 

Qual nome te chamaria mais a 
atenção? casadosecalientes ou 
nos3226453_35? 

A primeira impressão é 
a que fica! 

Perfil Campeão

Nome de perfil



Junto ao nome, a foto é o elemento mais chamativo de um perfil, então 
use ao seu favor! 

Ela vai ajudar a expressar a personalidade do casal, 
então use a foto para mostrar como são, o que 
gostam, o que procuram, quais são os desejos e 
habilidades na cama.

Atenção! Fique de olho nas regras para a foto de perfil; os sites e 
aplicativos sérios têm critérios atrelados, que vão desde a obrigatoriedade 
em ter uma foto para usarem as ferramentas, até sobre o que pode ou não 
ser colocado neste espaço.

Quer evitar problemas? Siga à risca todas as regras!  

Perfil Campeão

Avatar / Foto de perfil



Perfil Campeão

Preenchimento

Por incrível que pareça, há quem 
pense que só de criar um perfil, fará 
chover mensagens desesperadas por 
um encontro, mas isso 
definitivamente não é verdade. 

Dá mais trabalho procurar gente 
bacana tendo um perfil ruim do que 
preencher corretamente e falar mais 
sobre você. 

Quando vocês separam um tempo 
para preencher o perfil e contar os 
objetivos na plataforma, o que 
gostam, como são e quais tipos de 
aventuras estão dispostos a viver, as 
pessoas compatíveis começam a 
aparecer!

Falar sobre o casal é importante, mas 
lembrem-se de ter cuidado com 
informações muito pessoais. O sigilo 
é um grande aliado da segurança! 

Deixem as informações mais delicadas 
e que possam identificar vocês para 
serem ditas em conversas com quem 
sentirem química de verdade e 
desejarem ter um encontro.  

dedica a ter um perfil bem 
escrito! 

Ah, mas vale a pena? 
Sim! E os resultados são 
ótimos para quem se

Perfil vazio = caixa de 
mensagens vazia! 
Quem não preenche as 
informações básicas sobre 
si mesmo é visto como 
fake.



Fakes



Em pouco tempo de conversa e com 
experiência, será fácil identificar esses 
"espertinhos" e evitá-los. 

No ysos trabalhamos continuamente para que eles fiquem longe! Além 
dos recursos de inteligência artificial, nossa super equipe de moderação 
somada à comunidade não permitem que eles ganhem espaço. 

Mas fora do aplicativo as coisas são diferentes, então tome cuidado ao utilizar 
outros sites! Em algumas situações, é comum encontrar um solteiro se 
passando por casal, mulher, ou também pessoas que não querem encontros e 
só estão nesses sites para ver fotos e vídeos. 

Alguns sinais básicos são: inconsistência e incoerência no uso de pronomes 
na descrição do perfil, fotos que não condizem com as informações, imagens 
de internet, montagens, desculpas esfarrapadas na hora de responder 
perguntas ou de provar que é real, entre outros.

Acharam um fake em algum app/site? Denunciem e bloqueiem! 



Abordagem



O respeito é a base de toda interação 
no meio liberal, então nos sites e 
aplicativos não seria diferente. Em 
plataformas sérias como o ysos e sites 
próprios para swingers como o S3xl0g 
isso é regra!

Já em outras plataformas que não são 
próprias para isso, vocês podem passar 
por situações desconfortáveis ou 
constrangedoras, como recebimento de 
nudes não solicitados e abordagens 
grosseiras. 

No ysos, a abordagem acontece 
apenas por perfis escolhidos por 
vocês. Essa escolha acontece enquanto 
estão criando o perfil e pode ser 
alterada nos filtros posteriormente. 
Para se dar bem ao abordar, o passo 
fundamental é saber mais sobre a 
pessoa. E onde conseguir essa 
informação? Lendo o perfil!

Ao ler um pouco mais sobre os gostos 
das pessoas, fica fácil descobrir o que
elas estão procurando, quais as 
habilidades possuem, além de muitos

outros aspectos que podem gerar 
afinidade com vocês. 

Fuja do “Oi, tudo bem!”! Não que não 
possa utilizá-lo, mas não fique apenas 
nisso. Boa parte das ferramentas 
possuem uma interação assíncrona, ou 
seja, nem todo mundo fica 100% do 
tempo online, então você pode não 
receber uma resposta imediata. Puxe 
assunto, comente algo que gostou no 
perfil. Além de trazer uma boa primeira 
impressão, mostra que realmente houve 
interesse. 

Receberam uma mensagem bem legal, 
mas não houve interesse, o que fazer? 
Sinceridade é a resposta para esse 
momento. Existem milhões de perfis, 
então de forma educada manifeste a 
falta de interesse e parta para outra!

Dica de ouro: Perguntar 
algo que está já está escrito 
no perfil demonstra 
preguiça e desinteresse. 
Ninguém quer responder o 
que já está escrito.



Dados Pessoais

Conversas

Limitar o primeiro nome, escolher um apelido ou 
pseudônimo são opções interessantes para manter a 
conversa e reservar a privacidade. 

 

Endereço, local de trabalho, informações envolvendo família, dados pessoais e 
até mesmo o nome real são dados extremamente sensíveis e não há 
necessidade de compartilhá-los.

Encontrou a combinação perfeita? Conversem bastante, descubram o que 
têm em comum e o que difere nos gostos. Façam a mesma pergunta de jeitos 
diferentes em vários momentos da conversa para saber se o perfil do outro 
lado mantém o que diz ou não.

Não acredite em casais onde sempre um dos elementos 
não pode conversar ou nunca aparece nas fotos. 

O ideal é sempre ouvir a intuição de vocês e desconfiar. Não se sinta mal por 
ter receios, só não deixe que esses receios impeçam de dar o primeiro passo. 
 



Um encontro não é garantia de sexo, então se 
o clima não esquentar ou se a química for 
diferente ao vivo, não force. A dica é: 
Sinceridade, educação e partir para outra! 

Com o tempo fica fácil lidar com essas novas situações. Quando sentir 
segurança e decidir que vale a pena, opte por marcar o primeiro encontro 
em um local público. 

O bom de não ter o primeiro encontro direto no motel, além da segurança, é 
a possibilidade de aproveitar o local, levantar e ir embora sem complicações. 

Dados Pessoais

Encontros



Sigilo nas imagens

Proteção dos dados

Atenção aos detalhes que possam 
comprometer a sua identidade: 
tatuagens, piercings, diplomas na 
parede, porta-retratos com fotos de 
familiares e até mesmo lugares 
inconfundíveis da casa ou local de 
trabalho devem ser evitados.

Utilizar programas e aplicativos de 
edição de imagens e vídeos ajuda a ter 
mais segurança na hora de publicar 
os conteúdos.   

Vocês podem se informar mais sobre 
seus direitos e as Leis que regem a 
proteção dos seus dados nos links a 
seguir:

https://nic.br/videos/categoria/
seguranca/

https://direitodigitalcast.com/retirar-
conteudo-da-internet/ 

https://getprivacy.com.br/perguntas-
respostas-lgpd-vazamento-de-dados/

Proteção dos dadosSigilo



Se tiver algum problema com fotos de vocês em sites e apps que não se 
preocupam com a sua segurança, procure a delegacia de crimes virtuais da 
sua região e siga as instruções dos profissionais para abrir um Boletim de 
Ocorrência e emitir a ordem de exclusão do conteúdo indevido. 

Caso a região não tenha essa delegacia específica, procure a delegacia 
comum mais próxima para tomar as devidas providências e fazer sua 
denúncia. Link para Delegacia de crimes virtuais: 

https://new.safernet.org.br/content/delegacias-cibercrimes

Como conseguir ajuda




