Você tem dúvidas sobre sexo? Prudence lança hoje o
primeiro chatbot sobre o tema no Brasil
“Conselheira Prudence” fala sobre sexo 24 horas por dia, em tempo
real, por meio da ferramenta do Facebook Messenger
O que é Ponto G? Qual o tempo ideal da ejaculação? Quanto tempo dura o
período de menstruação? Qual o tamanho certo do preservativo? Como se prevenir do
HPV e outras DSTs? Já imaginou poder tirar essas e outras dúvidas sobre sexo a
qualquer hora do dia? Agora já possível: conheça a “Conselheira Prudence”!
Sempre inovando quando o assunto é sexo seguro com prazer, a DKT do Brasil,
detentora da marca de preservativos Prudence, sai na frente mais uma vez e lança o
primeiro chatBot de saúde sexual do Brasil, disponível a partir de 14 de fevereiro, no
Facebook. A tecnologia, incorporada ao Messenger do Facebook, incentiva o diálogo
sobre os temas de forma casual e sem exposição, uma vez que a “Conselheira
Prudence” é um robô criado pela ferramenta – um tipo de assistente virtual.
Confira o passo a passo:
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“A importância do chat online no mundo é incontestável. A ferramenta otimiza
o atendimento, soluciona dúvidas e resolve problemas de forma mais rápida, além de
garantir suporte a qualquer hora do dia. A adoção do mecanismo reforça o
comprometimento da DKT com o público, uma vez que há uma grande parcela da
população que prefere o chat como meio de comunicação”, afirma Daniel Marun,
diretor executivo da DKT do Brasil.
Para acessar, basta enviar qualquer mensagem por inbox no Facebook, que a
“Conselheira Prudence” será ativada. Ao todo, são mais de 20 temas incorporados ao
mecanismo. A base de dados utiliza também os assuntos já debatidos com o médico e
especialista em sexo Jairo Bouer, ao tirar dúvidas sobre saúde e comportamento
sexual. Nos casos de perguntas sobre doenças ou questões mais específicas do
usuário, a “Conselheira Prudence” indica sempre: ‘Visite seu médico’.
“A ‘Conselheira Prudence’ nada mais é que aquela/e amiga/o que você pode
‘conversar’ sem vergonha. É mais um canal para trabalharmos sexo seguro e saúde
sexual de forma rápida, prática e transparente. Estamos muito felizes em sair na frente
mais uma vez. É a Prudence sempre antenada e inovando”, finaliza Marun.

Você conhece a DKT?
Fundada em 1989, por Philip D. Harvey, a DKT International é uma organização
sem fins lucrativos especializada na implantação de programas de planejamento
familiar e prevenção de DSTs e Aids ao redor do mundo, contando com inúmeros
projetos em 26 países. Só em 2015, a DKT protegeu 30 milhões de casais e ajudou a
prevenir 5,5 milhões de gravidezes indesejadas, mais de 13 mil mortes maternas e 3,8
milhões de abortos.

Com 26 anos de atuação no País, a DKT do Brasil é detentora das marcas
Andalan (AIUs) e Prudence, que contempla a maior linha de camisinhas do mercado,
além de outros produtos como géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual
descartável e lenço umedecido. A unidade brasileira mantém diversos programas de
marketing social, que incluem também o apoio a ONGs (Organizações Não
Governamentais). É a única empresa no Brasil totalmente especializada em
planejamento familiar.
Mais
informações
em
www.dkt.com.br,
www.useprudence.com.br,
www.prudenceintima.com.br e www.prudencesoftcup.com.br.
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