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POWER NAP: CONTEXTUALIZAÇÃO, PRÁTICA TRADICIONAL E COM TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 
Fernando Amorim Moutinho1 

 
 
RESUMO 
Neste artigo serão apresentadas questões centrais sobre o modelo de descanso rápido conhecido 
como power nap, tais como: definição, benefícios, contextualização em empresas e organizações, e 
técnicas para praticar. Além dos conceitos básicos, este artigo pretende mostrar como que técnicas 
específicas de Programação Neurolinguística – e PNL podem ajudar a potencializar os benefícios da 
power nap.  
 
PALAVRAS CHAVES: Power nap, Benefícios, PNL. 
 
 
ABSTRACT  
In this article core issues will be presented on the fast break model known as power nap, such as: 
definition, benefits, contextualization in companies and organizations, and different techniques to 
practice. In addition to the basics, this article aims to show how that specific Neuro-linguistic 
Programming – NLP techniques can help maximize the benefits of the power nap. 
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INTRODUÇÃO 
 

Power nap é um sono curto, normalmente com duração média entre 20 a 
30 minutos, que acaba antes que a pessoa entre no estágio de sono profundo e que 
objetiva uma rápida revitalização. Quem criou este termo e o popularizou por meio 
do livro “Power Sleep: The Revolutionary Program That Prepares Your Mind for Peak 
Performance” (sem edição brasileira) foi o psicólogo social James Maas no final da 
década de 1990 (MAAS, 1998).  

A power nap foi pensada para compatibilizar e maximizar os efeitos de 
dormir com uma disponibilidade curta de tempo, e é comumente usada para 
suplementar o sono normal. 

Dentro do espaço de tempo de 20 a 40 minutos há várias recomendações 
de tempo para uma power nap, e no geral power naps de menos de 30 minutos já 
produzem resultados positivos. Inclusive até mesmo uma power nap breve entre seis 
a dez minutos já restaura o estado de vigília e melhora a performance e o 
aprendizado (LAHL, O., WISPEL, C., WILLIGENS, B., PIETROWSKY, R, 2008). 

O ponto central da power nap é a relação entre tempo e benefícios 
promovidos, e é por isso que não se deve ultrapassar 40 minutos, uma vez que 
passado esse tempo uma pessoa normal entra no estágio 3 do sono, onde uma 
quantidade maior de estímulos é necessária para que a pessoa acorde. Assim, se de 
um lado a pessoa sente-se recarregada após a prática de uma power nap, de outro 
ela tende a ter dificuldade para acordar quando dorme durante o dia por mais de 40 
minutos, e quando o faz é normal se sentir desorientada, sonolenta, tonta e até 
mesmo mal-humorada. Normalmente a inércia do sono dura entre 5 a 30 minutos em 
pessoas que não possuem alterações do sono, mas esse tempo pode ser ainda 
maior em pessoas com privação de sono ou com algum tipo de alteração de sono 
(CHELLAPPA, 2009). Ou seja, um descanso maior tem o efeito contrário da power 
nap e pode afetar o desenvolvimento e realização das atividades diárias. 

Além do termo power nap, as diversas fontes pesquisadas para 
elaboração do presente artigo utilizam termos diferentes quando se referem à pausa 
durante o dia para fazer um sono/descanso curto – cochilo, soneca, soneca 
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energizante, soneca perfeita, sesta, snooze, nap e naping (termos inglês que 
significam respectivamente, soneca, sesta e cochilando). Assim, para fins 
metodológicos deve-se ressaltar que estes termos foram unificados para power nap, 
uma vez que todas as fontes pesquisadas se referem a períodos de sono e 
descanso curto – em média entre 20 a 30 minutos –, sendo que em nenhuma fonte 
este período passa de 40 minutos (assim como preconiza o termo power nap). 
 
 
DESENVOLVIMENTO 

 
1 - Benefícios 

Antes de falar sobre os benefícios da power nap cabe dizer que ela atua 
para suplementar o ciclo de sono normal, ou no máximo para no dia seguinte se 
recuperar de uma noite mal dormida. A power nap pode até promover uma correção 
de curto prazo ao promover aumento temporário da acuidade mental e física, mas 
ela não substitui dias seguidos com privação de sono (NASA, 2005). 

Nas duas últimas décadas diversas pesquisas científicas têm se 
debruçado sobre os benefícios da power nap, e pontos unânimes são a melhora de 
performance e de bem-estar geral. Como estes termos são vastos, optou-se aqui por 
elencar uma série de benefícios relacionados com performance e bem-estar. 

- Estado de alerta 
Em um estudo de 1990 conduzido pela National Aeronautics and Space 

Administration – NASA (Agência Espacial Americana) foi descoberto que pilotos de 
voos comercias que faziam power naps no avião durante o período de revezamento) 
apresentavam reações mais rápidas e erravam menos (GALILEU, 2015). 

- Melhora a memória 
A power nap melhora a habilidade de lembrar conhecimentos pontuais 

(GALILEU, 2015). 
- Desenvolve a criatividade 
Há pesquisas que sugerem que o sono em geral – incluído a power nap – 

podem fazer com que as pessoas achem soluções para problemas de forma mais 
rápida (GALILEU, 2015). 
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- Melhora a disposição geral 
Estudos da NASA indicaram a prática da power nap para diminuir a 

irritabilidade, o esquecimento e a fadiga (NASA, 2005). 
- Mais desempenho da memória de trabalho 
As pessoas que fazem power nap têm mais facilidade em focalizar a 

atenção em uma tarefa ao mesmo tempo que mantém outras tarefas na memória 
(NASA, 2005). 

- Aumenta a resiliência e o autocontrole 
Fazer uma power nap pode melhorar a habilidade de lidar com frustrações 

e pode reduzir comportamentos impulsivos (ABSONO, 2015a). 
- Respeita o ritmo do organismo 
A necessidade de sono que aparece à tarde, por volta de 14h, é natural e 

ocorre em função do próprio ritmo circadiano (ciclo biológico de 24 horas). Assim, 
parar para descansar nesta faixa de horário significa respeitar o próprio corpo e 
atuar a favor dele (ABSONO, 2015a). 

- Reduz o risco de problemas cardíacos 
Estudo apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia 

de 2015 mostra que a power nap pode reduzir o risco de ataque cardíaco em 10% 
(ABSONO, 2015b). Já outros estudos, desenvolvidos pela Escola de Saúde Pública 
de Harvard apontaram que pessoas com o hábito de praticar uma power nap de 30 
minutos três vezes por semana, apresentavam risco de morte causado por 
problemas cardíacos 34% menor (FAVA, 2011). 

- Melhora a saúde geral 
A prática da power nap melhora a disposição geral, a disposição para 

atividades físicas, reduz a pressão sanguínea, e aumenta a capacidade de 
concentração (ABSONO, 2015b). Além desses aspectos, a power nap beneficia o 
coração, ajuda no equilíbrio hormonal, no reparo celular, e age na diminuição da 
agressividade, no aumento da paciência, e na melhora do humor e dos reflexos 
(FAVA, 2011). 

- Reduz o estresse 
A power nap faz com que os níveis dos hormônios do estresse diminuam 

na corrente circulatória (FAVA, 2011). 



5 
 

 
 

- Melhora a atividade cerebral 
Fazer uma power nap refresca a mente segundo especialistas, pois ela 

permite que o cérebro se renove e abra espaço para novas ideias e insights. A 
power nap fortalece a memória e o aprendizado, e ajuda na tomada de decisões 
(FAVA, 2011). 

- Aumenta a produtividade 
A power nap faz com que a pessoa recarregue suas energias, e não 

somente sinta-se produtiva, mas realmente tenha mais disposição e foco para as 
atividades durante o resto do dia (FAVA, 2011). 

- Suplementa o sono 
A prática da power nap é benéfica para aquelas pessoas que dormem 

normalmente, mas que possuem um sono com menos horas. Essas pessoas que 
dormem menos de oito horas por dia, mas fazem power nap apresentam a mesma 
agilidade mental de pessoas que dormem oito horas e não fazem power nap (FAVA, 
2011). 

- Aumenta a função cognitiva 
Estudos da NASA apontaram que uma power nap de 30 minutos amplia 

as faculdades cognitivas em aproximadamente 40%. Os praticantes de power nap 
apresentaram resultados melhores em testes de inteligência e demonstraram maior 
capacidade para trabalhar e memorizar (FAVA, 2011). 

Os benefícios citados acima dizem respeito ao estado geral de saúde das 
pessoas, porém, cabe salientar que esses benefícios também possuem reflexos 
econômicos diretos sobre a economia das empresas onde estas pessoas trabalham. 
A matemática é simples: a prática da power nap aumenta a produtividade, enquanto 
a privação de sono causa uma perda de produtividade nas empresas. Para se ter 
uma ideia desta relação nos Estados Unidos (onde há dados disponíveis) de acordo 
com um estudo sobre sono conduzido pelo pesquisador Ronald Kessler, da Harvard 
Medical School (Escola de Medicina de Harvard), em 2011 a insônia custou para o 
trabalhador americano mediano uma perda de 11,3 dias e 2.280 dólares americanos 
relacionados à perda de produtividade. Para o país como um todo, a perda 
financeira em 2011 é estimada em incríveis 63,2 bilhões de dólares americanos 
(PAYSCALE, 2015). A privação de sono está ligada com perda de produtividade 
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geral e com erros de julgamento (ENTREPENEUR, 2014), enquanto a disseminação 
da power nap reduz o absenteísmo e aumenta a retenção de empregados 
(USNEWS, 2015). 

 
2 - Power nap nas empresas e organizações 

Em vários países muitas empresas e instituições, entre elas gigantes dos 
seus setores, têm adotado a power nap como uma tentativa de evitar bilhões de 
dólares em perda de produtividade a cada ano. Embora ainda haja uma imagem da 
power nap relacionada com falta de comprometimento e desleixo, e até mesmo com 
uma possibilidade de demissão, a prática da power nap está ganhando cada vez 
mais espaço. 

A seguir são listados exemplos de empresas e organizações que adotam 
e/ou estimulam a power nap durante o dia: 

- Nike – empresa norte-americana de calçados, equipamentos esportivos, 
roupas e acessórios (BLOOMBERG, 2010); 

- Google – empresa multinacional norte-americana de serviços online e 
software (BLOOMBERG, 2010); 

- Procter & Gamble – empresa norte-americana que engloba um enorme 
conglomerado de subempresas, produzindo alimentos, produtos de higiene e 
limpeza, dentre outros produtos (BLOOMBERG, 2010); 

- Cisco Systems – companhia multinacional estadunidense que oferece 
soluções – fabricação, venda e/ou prestação de serviços – para redes e 
comunicações (BLOOMBERG, 2010); 

- Facebook – sítio e serviço de rede social (PAYSCALE, 2015); 
- Facebook – filial Brasil (EXAME, 2013a); 
- Nestlé – empresa suíça produtora de alimentos (PAYSCALE, 2015); 
- London Stock Exchange – Bolsa de Valores de Londres (PAYSCALE, 

2015); 
- Huffington Post – portal de notícias e agregador de blogs americano 

(PAYSCALE, 2015); 
- Arizona Diamondbacks– time americano de beisebol que compete na 

Major League Baseball – MLB – a liga americana de beisebol (PAYSCALE, 2015); 
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- Cleveland Indians – time americano de beisebol que compete na Major 
League Baseball – MLB – a liga americana de beisebol (PAYSCALE, 2015); 

- Hubspot – plataforma de Inbound Marketing e vendas (ENTREPENEUR, 
2014); 

- Okuta – empresa japonesa de renovação de casas (GUARDIAN, 2014); 
- Hugo Inc – empresa japonesa de consultoria em internet (GUARDIAN, 

2014); 
- Gmo Internet – empresa japonesa de tecnologia da informação 

(GUARDIAN, 2014); 
- Ben & Jerry’s – empresa norte-americana, uma divisão da conglomerada 

da Unilever, que faz sorvetes, iogurte congelado e gelados (SLEEPORG, 2015); 
- Zappos – empresa norte-americana de comércio online de calçados e 

roupas (SLEEPORG, 2015); 
- British Airways – companhia aérea do Reino Unido, a segunda maior da 

Europa (USNEWS, 2015); 
- Pizza Hut – empresa norte-americana, é uma cadeia de restaurantes e 

franquia internacional e a maior cadeia de pizzarias do mundo (USNEWS, 2015); 
- Jawa – companhia norte-americana de desenvolvimento de software 

(USNEWS, 2015); 
- Kodiak Capital Group – fundo norte-americano privado de investimento 

(FORTUNE, 2011); 
- AOL – empresa norte-americana provedor de Internet corporativo e 

provedor de serviços internet (FORTUNE, 2011); 
- GovernmentAuctions.org – organização norte-america que fornece 

informações sobre leilões governamentais (MONSTER, 2015); 
- Prefeitura de Seul – capital da Coréia do Sul (EXAME, 2014); 
- Locaweb – empresa brasileira de hospedagem de sites, serviços de 

internet e computação em nuvem (EXAME, 2013a); 
- Mercado Livre – empresa brasileira de tecnologia que oferece soluções 

de comércio eletrônico (EXAME, 2013a); 
- Plasútil– empresa brasileira fabricante de utilidades domésticas em 

plástico (EXAME, 2013a); 
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- Walmart.com – filial brasileira de multinacional norte-americana de lojas 
de departamento – (EXAME, 2013a). 

Como se pode observar, a lista acima é diversa, engloba desde empresas 
de tecnologia e internet, até conglomerados mundiais de produtos pessoais e de 
alimentos. Essa lista não tem a pretensão e não esgota o rol de empresas que 
estimulam seus funcionários a praticarem power nap; o que ela faz é mostrar a 
variedade de tipos e portes de empresas onde a power nap é perfeitamente aceita. 
Para efeito de ilustração, segundo uma pesquisa conduzida pela Society for Human 
Resource Management, instituição norte-americana da área de gestão de recursos 
humanos, em 2011 em um universo de 600 companhias norte-americanas 6% delas 
tinham um espaço para descanso dentro do ambiente de trabalho (FORTUNE, 
2011). Em uma enquete de 2011 realizada pela National Sleep Foundation, 
fundação norte-americana que aborda assuntos relacionados com o sono, 34% dos 
participantes disseram que seus empregadores permitem que eles tirem um 
descanso no trabalho, e 16% deles afirmaram que os empregadores destinam uma 
área específica para esta prática (FORTUNE, 2011). 

Algumas empresas possuem espaços específicos para a prática de uma 
power nap, enquanto que noutras a parada para descanso é feita ou no próprio 
ambiente de trabalho (com a cabeça encostada na mesa de trabalho, por exemplo), 
ou fora dele. Apesar de esta cultura estar crescendo no mundo todo, em muitas 
empresas a falta de um ambiente adequado ainda é um problema. Em vista desta 
situação, há empresas que terceirizam o cochilo, como é o caso da Time Warner 
(empresa norte-americana da indústria de entretenimento), da Hearst (grupo de 
mídia estadunidense), e da Yahoo! (empresa norte-americana de serviços de 
Internet): estas empresas têm parceira com outra empresa (YeloSpa) que oferece 
power naps em ambientes específicos para isso, com aroma terapia, música ou sons 
da natureza, e iluminação própria (USNEWS, 2015). 

No Japão há uma empresa – Ohirune Café Corne – que aluga camas 
perfumadas com óleos essenciais para mulheres que querem fazer uma pausa 
durante o trabalho e descansar (GUARDIAN, 2014). 

A empresa norte-americana MetroNaps aluga e vende estruturas para a 
prática de power nap no ambiente de trabalho. Essas estruturas possuem visor de 
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privacidade, sistema de auto-falantes, inclinação ajustável, despertador, design 
ergonômico, travesseiro ajustável, e sistema próprio para instalação em qualquer 
ambiente. Entre os clientes da MetroNaps encontram-se: NASA, Google, Huffington 
Post, Virgin Active Health Clubs (empresa inglesa de spas e clubes de ginástica), 
Wesleyan University (universidade privada norte-americana), Saint Leo University 
(universidade católica privada norte-americana) (METRONAPS, 2016). 

No Brasil há uma empresa em São Paulo/SP que aluga cabines acústicas 
específicas para a prática de descanso rápido (PME, 2012). O lema da empresa é: 
“um lugar para repor suas energias, com todo conforto e privacidade. Um serviço de 
primeira classe”. As cabines são chamadas de cochilódromo e possuem cama, luz 
especial, som relaxante, controle de temperatura, e cobertor. O cliente dirige-se a 
uma das duas unidades, escolhe a duração do descanso e é avisado ao término do 
período escolhido, quando lhe é servido um café (COCHILO, 2016).  

No Japão, que é um dos países do mundo onde os trabalhadores dormem 
menos horas por dia, não somente a tolerância ao descanso durante o período de 
trabalho vem aumentando, como também há estímulos governamentais para esta 
prática. Nos últimos anos o Ministro da Saúde do Japão, inclusive, já recomendou 
que todas as pessoas em idade de trabalhar façam um descanso de no máximo 30 
minutos no começo da tarde (GUARDIAN, 2014). 

Infelizmente nos dias atuais ainda há certo estigma sobre paradas para 
descansar durante o dia. Em vista dos benefícios aos praticantes, esta visão não se 
sustenta e não faz sentido. O educador clínico do sono e porta-voz do Better Sleep 
Council (organização norte-americana não lucrativa dedicada a fornecer informação 
sobre o ato de dormir), deixa bem claro isso quando compara uma criança com sono 
a um adulto com privação de sono: as diferenças entre uma criança bem 
descansada em relação a uma cansada são óbvias visíveis, então porque não 
deveriam ser também entre um adulto bem descansado e um adulto com privação 
de sono? Muitas pessoas podem não perceber, mas quando um empregado 
cansado, com privação de sono, se comporta de maneira inadequada, perde seu 
potencial produtivo, e/ou incomoda outros empregados, no final de contas ele não se 
distancia muito de uma criança cansada e que age completamente diferente de 
quando está bem descansada (MONSTER, 2015). 
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De qualquer maneira, dentro das empresas devem ser estabelecidas 
regras entre empregados e empregadores para que a prática do descanso não 
acarreta perda de foco ou de produtividade. Assim, nas palavras do executivo e 
especialista em carreiras Renato Grinberg: “Abusos poderão ser vistos como falta de 
comprometimento, gerando prejuízos à imagem do profissional. Por isso, toda 
atenção é necessária" (INFOMONEY, 2010). Ressalvas à parte, é possível afirmar 
que a power nap é uma prática adotada em muitos países, em setores econômicos 
diversos, em ambientes diversos, e com resultados muito positivos e benéficos. 

 
3 – Técnicas tradicionais de power nap 

De acordo a neuropsicóloga Inêz Cozzo a imensa maioria das pessoas é 
mais produtiva em duas faixas horárias – entre 6h e 10h, e entre 16h e 20h –, sendo 
que no restante do tempo o corpo precisa se esforçar mais. No período pós-prandial 
(logo depois das refeições), o organismo se concentra em fazer a digestão e as 
pessoas ficam com o raciocínio mais lento. É também neste período que acontece o 
maior número de acidentes de trabalho. De outro lado, o cochilo após o almoço faz 
com que as pessoas voltem às suas funções com energia e concentração 
recarregadas. É nesse ponto que a especialista aponta os benefícios da prática da 
power nap no meio do dia (EXAME, 2013b). Ao mesmo tempo, é relevante apontar 
que a power nap não influencia e não interfere no sono noturno (FAVA, 2011). 

Abaixo são apresentadas dicas básicas para praticar uma power nap: 
- Defina o tempo adequado 

 20 a 30 minutos são o suficiente para recarregar as energias 
(BLOOMBERG, 2010). 

- Determine o horário 
 Normalmente o mais adequado é no começo da tarde após o 

almoço, horário esse onde a maioria das pessoas começa a sentir 
um cansaço corporal – físico e mental (BLOOMBERG, 2010). 

- Use um despertador 
 Para não sentir os impactos da inércia do sono, e também para não 

perder compromissos, use uma despertador para encerrar a power 
nap (FAVA, 2011). 
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- Providencie as condições adequadas 
 Preferencialmente escolha um lugar escuro, ou use uma máscara 

de dormir, pois no escuro nosso cérebro produz mais melatonina, 
que é um hormônio natural que regula o sono e fortalece o sistema 
imunológico (BLOOMBERG, 2010). A luz é o principal 
sincronizador do relógio biológico humano (ciclos de sono-vigília, 
produção de hormônios e outros ritmos biológicos fundamentais) 
(ABSONO, 2015c). Algumas pessoas têm a habilidade de dormir 
praticamente em qualquer lugar, mas ter tranquilidade é um fator 
importante para que o corpo descanse de maneira satisfatória 
(GALILEU, 2015); 

 Escolha uma posição ergonômica adequada e um local onde, além 
de ficar confortável e relaxado, não seja perturbado por distrações 
externas e/ou outras pessoas (FAVA, 2011). Observe-se que, 
juntamente com a disponibilidade de tempo (indiferente do motivo 
de cada um) e a permissão por parte dos empregadores para a 
power nap no ambiente de trabalho, o fator lugar – ambiente e 
estrutura – costuma ser o mais difícil de ser adequadamente 
cumprido; 

 A temperatura corporal diminui quando a pessoa adormece, de 
forma que, para manter a temperatura em um nível ideal, é 
aconselhável usar uma manta ou aumentar a temperatura do local 
com aparelho de ar condicionado (FAVA, 2011). 

Além das dicas citadas acima, há dois recursos extras que podem ser 
usados juntos com a power nap: o consumo prévio de café e a técnica de respiração 
4-7-8. 

Pode parecer um paradoxo, mas tomar café antes da power nap pode ser 
muito benéfico, já que demora aproximadamente 20 minutos para que a cafeína aja 
no sangue, e consequentemente no cérebro. A sensação de mais energia após o 
café se deve ao fato de que a cafeína diminui um químico chamado adenosina no 
cérebro, que é o responsável pela sensação de cansaço. O sono tira a adenosina do 
cérebro, o que faz com que os dois juntos ajam como aliados para deixar a pessoa 
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com mais energia quando ela acordar depois da power nap (GALILEU, 2015); os 
dois juntos são mais efetivos para combater a sonolência durante o dia do que 
quando comparados isoladamente (SANTOS, R.S., LIMA, D.R, 2009). A estratégia 
de tomar um café e logo na sequência fazer uma power nap é chamada de “caffeine 
nap” e os efeitos potencializados dos dois foram comprovados por pesquisadores do 
Sleep Research Laboratory, Loughborough University (Laboratório de Pesquisa do 
Sono da Universidade Loughborough, no Reino Unido) (NYTIMES, 2011). 

A técnica de respiração 4-7-8 é um exercício que ajuda a pessoa a 
naturalmente relaxar, o que ajuda também a dormir. Muitas pessoas respiram de 
forma pouco profunda, o que faz com que os níveis de gases (oxigênio, dióxido de 
carbono) concentrem-se no sangue em proporções inadequadas. A técnica 4-7-8 
controla a respiração de maneira a baixar o ritmo cardíaco e estabelecer a 
concentração de gases no sangue a níveis normais. O médico americano Dr. 
Andrew Weil, especialista em saúde holística e medicina integrada, recomenda a 
prática desse exercício de acordo com os seguintes passos (WEIL, 2016): 

1. Expire completamente o ar pela boca, fazendo um som tipo 
“oooosh”; 

2. Feche a boca e inale tranquilamente pelo nariz com uma contagem 
mental de quatro; 

3. Segure a respiração por uma contagem de sete. 
4. Expire completamente através de sua boca, fazendo um som 

“oooosh” por uma contagem de oito. 
5. Esta é uma respiração. Depois deste ciclo inale novamente e repita 

o ciclo mais três vezes para um total de quatro respirações. 
O tempo utilizado para cada passo não é relevante, pois o que é 

essencial é a proporção 4-7-8 nos passos 2, 3 e 4. Importante também é o 
posicionamento da língua: o Dr. Weil recomenda que durante todo o exercício a 
pessoa mantenha a ponta da língua tocando a parte superior da boca (céu da boca). 
Segundo o especialista, o praticante iniciante pode apresentar dificuldade para 
segurar o ar, e para estes casos ele sugere que a pessoa apresse o exercício, mas 
mantendo a mesma proporção 4-7-8. Com a prática a pessoa consegue fazer o 
exercício de maneira mais lenta e se acostuma a inalar e expirar mais e mais 



13 
 

 
 

profundamente (WEIL, 2016). De acordo com o Dr. Weil, o exercício de respiração 4-
7-8 é um tranquilizante natural para o sistema nervoso, e ao contrário das drogas 
tranquilizantes, que normalmente são mais eficientes nas primeiras vezes que a 
pessoa o toma e depois vão perdendo seu poder com o tempo, este exercício 
apresenta resultados sutis nas primeiras vezes, mas tende a ganhar poder com a 
prática e a repetição (WEIL, 2016). 

 
4 - Técnicas de power nap com PNL 

Vistas as dicas básicas da prática da power nap e os dois recursos extras, 
são apresentadas a seguir as técnicas de power nap utilizadas por dois especialistas 
Trainer em Programação Neurolinguística – PNL: Vânia Lúcia Slaviero e Alexandre 
Magno Farias Oliveira. 

Um dos pilares da PNL é a modelagem, que basicamente é o processo de 
mapeamento e observação dos comportamentos bem-sucedidos de uma pessoa 
(DILTS, 1998). Desta forma, se é possível para uma pessoa fazer uma power nap 
em determinadas condições e formas e depois ela sentir-se recarregada e atuar de 
forma mais produtiva, isso também é possível para outra pessoa. A modelagem não 
significa que os resultados serão sempre exatamente iguais, já que cada pessoa tem 
suas próprias especificidades. A modelagem não cria clones. O que a modelagem 
faz é oferecer recursos para que a pessoa vá além das suas limitações atuais 
(O’CONNOR, 2014). Qualquer pessoa que queira desfrutar dos benefícios 
promovidos pela power nap pode seguir os passos básicos da prática, e pode ou 
não seguir estratégias de PNL em conjunto. Em ambos os casos, os resultados 
serão benéficos. O que as técnicas de PNL podem fazer é otimizar os resultados da 
power nap, tanto em termos qualitativos como quantitativos. 

Desta forma, neste trabalho buscou-se primeiramente conhecer formas 
tradicionais e básicas de prática de power nap com base em fontes secundárias, e 
depois foram coletados e analisados dados primários sobre power nap e PNL. Neste 
segundo estágio os especialistas em PNL responderam via chat eletrônico a um 
roteiro de perguntas com questões centrais sobre power nap. O roteiro, que 
englobou seis perguntas, e a transcrição das respostas dos especialistas são 
apresentados como apêndices. O autor do presente artigo é especialista Practitioner 
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PNL e praticante regular de power nap, de forma que além das análises sobre os 
roteiros dos dois especialistas Trainer PNL, comentários extras sobre PNL e power 
nap são feitos durante as análises. 

Tendo em vista o escopo e a profundidade do presente trabalho, para as 
respostas dos especialistas são feitas análises sobre três “níveis neurológicos” 
selecionados (ambiente, comportamento e capacidade) e suas relações com as 
estratégias adotadas. Posteriormente, são feitas análises sobre recursos específicos 
de PNL usados pelos especialistas, tais como sistemas representacionais, diálogo 
interno, visualização e ponte ao futuro. As análises usam termos simples de maneira 
que uma pessoa leiga no assunto possa entender e reproduzir os mesmos 
processos. Na PNL, “níveis neurológicos” são um modelo de aprendizagem e 
mudança que compreende os seguintes níveis: ambiente (o lugar, o momento e as 
pessoas envolvidas); comportamento (o que fazemos); capacidade (comportamento 
consistente, automático e habitual); crenças (o por quê, os princípios que guiam 
ações); identidade (senso de si mesmo); e além da identidade (seu lugar no mundo) 
(O’CONNOR, 2014). Dentro do propósito do presente artigo e em vista do teor do 
roteiro de perguntas, foram analisados aspectos de três dos seis níveis: do 
ambiente, do comportamento e a da capacidade. Uma análise de todos os “níveis 
neurológicos” para cada um dos especialistas em torno de suas técnicas constituiria 
um estudo a parte. Ao mesmo tempo, como esse trabalho visa fornecer recursos 
para que qualquer pessoa possa fazer uma power nap e obter os seus benefícios, 
optou-se pelos “níveis neurológicos” que são mais perceptíveis e que podem ser 
mais facilmente modelados. 

Os especialistas não têm um ambiente específico para fazer a power nap: 
pode ser a própria casa, no carro estacionado em um lugar seguro, no ambiente de 
trabalho ou em algum lugar onde seja possível fechar os olhos e se recostar. Isso 
significa que para eles o ambiente não é o fator mais importante para a power nap, o 
que mostra uma grande capacidade de adaptação dos praticantes. Se estiverem em 
casa farão deitados numa cama, mas caso contrário, farão em qualquer lugar onde 
possam se recostar. Um dos especialistas trabalha com escolas (SLAVIERO, 2014), 
e relatou fazer eficientemente power nap com os alunos recostados nas cadeiras ou 
debruçados nas mesas. O autor do artigo, como trabalha fixo em um só ambiente de 
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trabalho e o mesmo não possui um espaço específico para descansar, faz a power 
nap no carro, sendo que esta prática só é prejudicada em dias de muito calor. 

De acordo com os relatos acima se percebe que nem sempre a power 
nap é feita em um ambiente específico para a prática, como em uma cama ou um 
quarto isolado de interferências externas. Esses são os relatos de pessoas com 
experiência em power nap e que com conhecimento e prática de outras técnicas, o 
que certamente auxilia a adaptação ao ambiente. Assim, é possível que pessoas 
sem experiência em power nap e técnicas de relaxamento encontrem dificuldade 
para fazer uma power nap num espaço que não seja específico para o descanso, 
com o sofá do seu ambiente de trabalho ou dentro do carro, por exemplo. Isso é 
perfeitamente natural. Como em qualquer outra atividade normal, a prática melhora a 
execução e traz melhores resultados. 

A power nap realizada pelos dois especialistas consultados é chamada de 
sesta e tem duração máxima de 20 minutos. Os dois fazem a power nap depois do 
almoço, e a nomeiam de sesta justamente por causa do horário. Para os dois 
especialistas a duração da power nap pode ser de 3 até no máximo 20 minutos. 
Com a devida prática e técnicas de PNL, até uma power nap de 3 minutos já pode 
apresentar benefícios. 

Os dois especialistas usam comandos neurolinguísticos para começar a 
dormir e para despertar. Para Slaviero o processo funciona da seguinte forma: 

- Acomodo o corpo, fecho os olhos e observo a respiração. Se tenho 15 
min digo "15 minutos é o suficiente para eu reabastecer todas as minhas energias. 
Descansarei, relaxarei profundamente e voltarei totalmente revigorada"; 

- No início é bom programar a mente imaginando o relógio a frente 
marcando os ponteiros no lugar certo que quer despertar. E dê o comando com 
convicção. Depois de uns meses você não precisará mais de relógio. 

- Incorporei isto como natural. 
Quando conduz power nap em sala de aula, Slaviero ensina os 

professores e faz com que os alunos, seja recostados ou debruçados nas meses à 
frente, façam uma power nap de 3 a 5 minutos, o que já traz uma sensação de bem-
estar para toda a turma. Para potencializar esta sensação, Slaviero faz uma 
visualização criativa para o bem-estar e harmonia do ambiente. 
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O processo neurolinguístico básico de Oliveira para relaxar, dormir e 
depois despertar é o seguinte: 

- Deito relaxadamente e me programo para dormir profundamente por 3, 
4, 5 ou até 10 min. Eu fico afirmando que vou contar de 30 para 0 e que quando 
chegar no zero eu estarei dormindo profundamente. Também determino que vou 
dormir "x" minutos e que acordarei disposto e com energia. 

O que se observa de diferente dos processos adotados pelos dois 
especialistas em relação à prática normal de power nap são os preparativos para 
começar a dormir e a forma de despertar. Além disso, constata-se que, uma vez que 
essas práticas são internalizadas, o ambiente para a prática passa a ser mais 
maleável, não havendo uma necessidade rígida de um local específico com os 
requisitos descritos na prática tradicional. Esses são os fatores que potencializam 
qualitativamente e quantitativamente a power nap com técnicas de PNL em relação 
à power nap tradicional: os mesmos benefícios são obtidos com menos tempo 
dormindo. 

E mais, os comandos para começar a dormir são eficazes e garantem que 
a pessoa realmente descanse, já que é comum, no cotidiano exigente e repleto de 
atividades, informações e compromissos, que muitas pessoas parem para 
descansar, mas não consigam descansar. Isso acontece porque os pensamentos 
não se concentram no descanso, se concentram no que aconteceu ou no que pode 
acontecer. O relaxamento, a respiração e os comandos neurolinguísticos trazem a 
pessoa para o agora, e fazem uma ponte ao futuro focado em opções fortalecedores 
(revitalização do corpo e mente). Atenção à respiração, relaxamento mental e 
corporal são fundamentais no processo dos especialistas, e atuam em mão dupla: 
quanto mais a pessoa consegue relaxar a mente e o corpo, mais ela controla a 
respiração e respira adequadamente, e vice-versa. 

Na PNL sistemas representacionais são os diferentes canais pelos quais 
nós representamos informações internamente usando os nossos sentidos para tal: 
visual (visão), auditivo (audição), cinestésico (sensação corporal), gustativo (gosto) e 
olfativo (olfato) (GOLFINHO, 2016). Usar o sistema representacional auditivo é uma 
maneira de representação interna, e ouvir sons mentais, ter a habilidade de imaginar 
sons com clareza torna o pensamento mais flexível e criativo (O’CONNOR, 2014). 
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Na PNL diálogo interno é simplesmente falar consigo mesmo, e esse recurso é 
utilizado pelos especialistas. 

Os dois especialistas usam diálogos internos para pegar no sono e para 
acordar revitalizados. Além das mudanças fisiológicas normais que a power nap por 
si só já provoca, os especialistas dão o comando para que o cérebro aja desta 
forma. Ou seja, a mudança fisiológica positiva é reforçada com comandos feitos com 
convicção. Ocorre algo natural no campo da PNL: o corpo responde ao que 
pensamos. Qualquer pessoa pode usar seus sistemas representacionais tanto para 
lembrar do passado como para imaginar o futuro, de forma que ela pode ensaiar 
mentalmente como que ela quer que seja o futuro. Na terminologia da PNL esse 
recurso, que é utilizado pelos especialistas, é chamado de ponte ao futuro 
(O’CONNOR, 2014). 

Os dois fazem uma ponte ao futuro quando, por meio do diálogo interno, 
se imaginam acordando revitalizados depois de um espaço de tempo determinado. 
Cada um deles encontra-se num determinado estado de recursos quando vai 
começar a power nap, e então dá um comando para um estado futuro almejado. Isso 
é uma ponte ao futuro. E fortalecedora. O autor também utiliza diálogo interno e 
ponte ao futuro para começar a dormir, porém ainda não consegue acordar no 
horário exato sem ajuda de um despertador. Nos preparativos para começar a 
dormir o autor também utiliza o processo de visualização, onde, por meio de 
imagens e das submodalidades – qualidades sensoriais percebidas por cada um dos 
sentidos, como cor, forma, movimento, profundidade e brilho no caso de 
submodalidades visuais (GOLFINHO, 2016) – que lhe são mais fortes, visualiza e 
imagina um ambiente adequado para relaxar e dormir. Quando uma pessoa usa o 
sistema representacional visual ela vê imagens na sua mente, sendo que a PNL 
auxilia a pessoa a se tornar mais consciente e ter mais controle das suas imagens 
mentais, e consequentemente, a ter mais recursos (O’CONNOR, 2014). 

Para potencializar os benefícios da power nap, após a sua prática o autor 
utiliza uma técnica de respiração voltada à vitalização geral do corpo. Esta técnica 
funciona na proporção 1-4-2: inspire fundo pelo nariz começando pelo abdômen na 
contagem um, segure o ar na contagem quatro, e expire lentamente pela boca na 
contagem dois. O exercício não precisa ser feito exatamente com um, quatro, e dois 



18 
 

 
 

segundos, mas deve ser feito na proporção 1-4-2. Esta técnica de respirar promove 
uma revitalização geral uma vez que ela retira toxinas do sangue (ROBBINS, 2009). 
Dessa forma, ela potencializa ainda mais os benefícios da power nap. 

Como visto para o ambiente, as técnicas apresentadas são de 
especialistas em PNL, que, por meio de técnicas específicas otimizam a prática e os 
resultados benéficos da power nap. Destarte, segundo um dos pilares da PNL, é 
possível modelar suas estratégias para obter resultados parecidos. A prática regular 
das técnicas descritas trará melhoras gradativas aos praticantes de power nap, tanto 
em questão de tempo necessário para a prática (possibilidade de fazer power naps 
de 5, 10, 15 minutos), como em qualidade (possibilidade de relaxar e dormir em 
ambientes não específicos para a prática). A PNL é pragmática, ou seja, após o 
mapeamento das capacidades (os como) para relaxar e fazer uma power nap super-
rápida e se adaptar ao ambiente, a pessoa interessada deve partir para outro pilar 
da PNL – a ação. Resultados melhores relacionados com a capacidade de relaxar, 
dormir, recarregar as energias e se adaptar ao ambiente virão com a prática. 

Para finalizar, é relevante destacar que os benefícios da prática de power 
nap relatados pelos especialistas corroboram o que foi demonstrado anteriormente 
no artigo: 

- Controle e diminuição de estresse; 
- Sensação de descansado; 
- Aumento dos níveis de energia; 
- Mais disposição; 
- Sensação de serenidade; 
- Aumento do ânimo; 
- Mais paciência; 
- Mente mais leve, fresca, como se estivesse acabando de acordar; 
- Sensação de revitalização; 
- Melhora geral do estado de saúde, inclusive tendo sido apontado como 

um fator essencial para a manutenção da saúde a longo prazo; 
- Sensação de prontidão para atividades que exigem atenção e vitalidade. 
Por outro lado, quando a power nap não é feita, foi relatado um maior 

nível de irritação e uma diminuição dos níveis de tolerância e paciência. 
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O autor também experimentou uma série de benefícios depois de um ano 
de prática de power nap depois do almoço durante a semana. Entre os benefícios 
experimentados estão: 

- Melhora da performance geral no trabalho; 
- Maiores níveis de energia e disposição durante a tarde e à noite; 
- Melhora do humor; 
- Diminuição de estresse; 
- Aumento da atenção e diminuição do descuido; 
- Maior capacidade de aprendizagem e concentração; 
- Melhora em habilidades cognitivas (memória, juízo, raciocínio, 

percepção), ou seja, na capacidade de processar e compreender informações 
recebidas por meio dos sentidos. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Primeiramente o que se observou durante o período de pesquisa de 

dados secundários foi que em termos corporativos e empresariais, mesmo com 
todos os benefícios já comprovados, no Brasil esta prática ainda é incipiente. Uma 
prova disso é a existência de poucas referências na internet sobre a prática, já que 
muitas das referências empresarias dizem respeito a outros países e/ou 
multinacionais com origem em outros países. Ao mesmo tempo, cabe apontar que a 
conceituação e contextualização da power nap apresentada no presente artigo não 
exaure o assunto, assim como também não aponta um único caminho para se 
aumentar a produtividade e os níveis de energia de uma pessoa durante o dia. 

Visto isso, são inegáveis os benefícios da prática da power nap durante o 
dia, benefícios esses que não são apenas relatados por seus praticantes e 
vinculados em diversos meios de comunicação, mas também cientificamente 
estudados e comprovados. Contudo, para uma maior disseminação da power nap e 
um maior aproveitamento dos seus benefícios ainda há dois pontos básicos a serem 
superados: 1) quebrar um estigma ainda existente nas empresas e organizações 
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sobre o descanso durante o trabalho; 2) oferecer condições mais adequadas para a 
prática da power nap. 

O primeiro ponto está ligado com a própria dinâmica social e deve 
apresentar mudanças graduais nos próximos anos, seja por mais estudos, 
publicidade e indicação da prática da power nap, como também pelo despertar das 
empresas e organizações sobre os benefícios econômicos decorrentes da power 
nap. 

O segundo ponto é exatamente onde a PNL pode colaborar mais, onde 
ela pode otimizar a prática da power nap, pois quando se fala em condições mais 
adequadas as atenções voltam-se principalmente para recursos da PNL (como 
diálogo interno, visualização e ponte ao futuro) e como eles se manifestam em 
determinados “níveis neurológicos”. 

As informações apresentadas sobre as técnicas para praticar power nap 
servem como um guia, pois será a própria pessoa que, ao praticar, desenvolverá um 
conjunto de noções básicas – duração, ambiente, uso dos sistemas 
representacionais, posição do corpo, som, temperatura, respiração, etc. – que sejam 
mais adequadas para a sua prática individual. Dormir é algo natural e necessário, 
contudo, e sem contar a impossibilidade (e os motivos) de se descansar durante o 
trabalho, muitas pessoas têm problemas relacionados com o sono, e entre eles 
destaca-se a privação de sono, que é um problema que traz reflexos individuais e 
coletivos. A power nap diminui este quadro e melhora a saúde de quem a pratica. 

Um dos pressupostos da PNL é que não existe fracasso, somente 
resultados. Assim, se uma pessoa não está tendo energia suficiente para fazer suas 
atividades diárias e se sempre faz as mesmas coisas, ela terá sempre os mesmos 
resultados; ou, conforme decresce sua energia e vitalidade, terá resultados mais 
insatisfatórios ainda. A power nap não é a salvação de tudo e todos, afinal de contas 
são inúmeros os fatores que influenciam a performance de uma pessoa. Agora, com 
certeza ela pode ajudar a pessoa a ter mais energia para o dia a dia. Além de 
diversas fontes ao longo do artigo mostrando inúmeros benefícios da power nap, os 
dois especialistas relataram os benefícios que experimentam, e o autor sente a 
diferença positiva ocorrida no último ano, quando passou a fazer a power nap após o 
almoço durante a semana. 
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Por fim, tendo como pilar básico da PNL a modelagem de 
comportamentos e estratégias, a apresentação dos benefícios e de técnicas de 
power nap – tradicionais e suplementadas com técnicas de PNL – o presente artigo 
apresenta recursos para que qualquer pessoa possa, com um simples descanso 
durante o dia, atuar diariamente com mais plenitude de seus potenciais. 
Conhecimento é poder em potencial. Não basta saber, é necessário fazer. Tenha um 
bom descanso durante o dia! Justo, necessário e revitalizador! 
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ROTEIRO DE PERGUNTAS 
 
1) Qual prática que você faz em termos de repouso para, ao longo do dia, 

recarregar as energias e revitalizar-se rapidamente? O que especificamente você 
faz? 

2) Como exatamente você faz este repouso? Quais técnicas utiliza e 
como as utiliza? Utiliza técnicas de PNL? Se sim, como as utiliza? 

3) Onde você faz este repouso? Há um lugar específico ou requisitos 
necessários para escolher um ambiente adequado? Se sim, quais? 

4) Com relação à frequência e horário, há alguma frequência indicado e 
um horário específico para obter melhores resultados?  

5) Quais os benefícios que você sente ao fazer esta prática? 
6) Em termos pedagógicos, simples e progressivos, o que você indicaria 

para alguém que quer obter os mesmos resultados? 
 



 

 
 

RESPOSTAS – VÂNIA LÚCIA SLAVIERO2 
 
1. Faço a sesta3 todos os dias. 
2. Em seguida do almoço. Falavam que poderia engordar - eu seria muito 

gorda (rs). Sou magra. Os estudos mostram que o estresse desequilibra as 
glândulas por isto as pessoas engordam ou emagrecem demais sob o estresse. E a 
sesta reequilibra as glândulas, pois dá uma pausa na metade do dia enquanto o sol 
está no céu. É muito diferente da noite. São energias diferentes. A noite o repouso é 
mais longo e temos a melatonina agindo. Maravilhosamente. De dia é reabastecer 
as energias com a presença do sol. Mesmo dentro de casa estamos sob a influência 
dele. A meditação traz esta propriedade também. Quem não quer fazer a sesta pode 
meditar, mas sem nenhuma intenção. Apenas descansar. 

Acomodo o corpo, fecho os olhos e observo a respiração. Dou o comando 
que será neurolinguístico: se tenho 15 min digo "15 min. é o suficiente para eu 
reabastecer todas as minhas energias. Descansarei, relaxarei profundamente e 
voltarei totalmente revigorada". 

No início é bom programar a mente imaginando o relógio a frente 
marcando os ponteiros no lugar certo que quer despertar. E dê o comando com 
convicção. Depois de uns meses você não precisará mais de relógio. 

3. Faço em qualquer lugar. Em casa, na rua com o carro estacionado em 
algum lugar seguro. No ambiente de trabalho quando estou dando cursos fora. 
Qualquer lugar que eu possa fechar os olhos e me recostar. Pode ser deitada, 
sentada, reclinada. 

4. Como tenho o hábito e isto trago de minha educação, pois todos em 
minha casa fazem. Meu pai, desde que eu nasci, via-o fazendo na sala. Incorporei 
isto como natural. E pode ser 5 min até 20 min. Não precisa mais do que isto. É 
                                                 
2 Especialista e Trainer em Programação Neurolinguística, Pedagoga, Formada em Biopsicologia - 
SP, Antroposofia, MARP, Consultora individual e grupo e Professora de Yoga há 25 anos. Consultora 
empresarial e educacional; formada também reeducação do movimento: Ivaldo Bertazo, MARP, 
danças circulares, Coordenadora de pós-graduação na área humana em parceria com a Faculdade 
ISULPAR. Autora de 5 livros, dvd e cds em qualidade de vida e PNL. Atende crianças acima de 9 
anos, adultos em geral e idosos. 
3 A especialista usou o termo sesta para o rápido descanso que realiza para recarregar suas 
energias, uma vez que o faz depois do almoço, basicamente na sexta hora depois de ter acordado 
(origem do termo sesta). Tendo em vista se tratar de período menor que 20 minutos e com 
características e objetivos equivalentes aos da power nap, para fins metodológicos o descanso da 
especialista foi enquadrado no presente artigo como power nap. 



 

 
 

incrível o resultado. Só quem faz é que percebe o efeito maravilhoso no restante do 
dia. 

5. Fico com a mente serena como se estivesse acordando naquele 
momento. Cuca fresca, disposição, energia, calma, ânimo, serenidade, paciência. 
Raramente não faço e percebo que fico mais irritada, e o nível de tolerância e 
paciência reduzem muito. 

6. Tenho aplicado isto nas escolas. Ensino professores e eles se sentem 
super bem e então usam em sala de aula com os alunos recostados nas cadeiras ou 
debruçados nas mesas a frente. 3 a 5 min e é incrível o bem-estar que traz. Ainda 
mais quando usamos em seguida visualizações criativas para o bem-estar e 
harmonia do ambiente. 

Sou fã desta prática. Digo que mergulho na “Fonte” e volto, pois, às vezes 
faço em 5 min. e volto reenergizada.  

Um detalhe importante. Não precisa nem de despertador. O cérebro está 
tão acostumado que ele desperta sozinho, é mágico. 

É uma técnica simples de acesso a todos, para todas idades. E o 
resultado é fantástico. Recomendo! A NASA faz isto rigorosamente com todos 
funcionários. Em Harvard foram feitos estudos profundos e eles recomendam. Então 
vamos praticar. 

Meu irmão de quase 60 anos faz todos os dias e é muito sereno e 
saudável. Meu pai hoje tem 82 anos e ainda faz. Todos os dias durante toda a vida 
dele. Ele é super saudável, lúcido e cheio de energia. Trabalha ainda e no pesado. É 
sereno. Creio que é um bom exemplo. 

 



 

 
 

RESPOSTAS – ALEXANDRE MAGNO FARIAS OLIVEIRA4 
 
1. Eu utilizo a sesta5 após o almoço. 
2. Eu procuro deitar ou ficar reclinado no banco do carro ou em uma 

poltrona. Se for em casa simplesmente tiro os sapatos e deito estendido na cama de 
forma relaxada. Deito relaxadamente e me programo para dormir profundamente por 
3, 4, 5 ou até 10 min. Eu fico afirmando que vou contar de 30 para 0 e que quando 
chegar no zero eu estarei dormindo profundamente. Também determino que vou 
dormir "x" minutos e que acordarei disposto e com energia. 

3. Quando estou em casa ela acontece de forma simples. Apenas deito e 
deixo o sono acontecer. Contudo, quando estou na rua pratico ela no carro. 

4. Faço 2 a 3 x por semana principalmente após o almoço. 
5. Sinto-me revitalizado e descansado. Pronto para atividades que me 

exijam atenção e vitalidade. 
6. Primeiro relaxe o corpo. Segundo relaxe a mente com uma 

programação bem definida. Utilize a respiração suave e profunda para ajudar a 
relaxar. 

 

                                                 
4 Trainer em Programação Neurolinguística. Gestor em RH. Coach. Diretor do Instituto Educacional 
De Bem Com a Vida, Consultor organizacional na área de Gestão de Pessoas em Recursos 
Humanos, Qualidade de Vida e Liderança, é músico, facilitador e organizador de grupos de 
Guerreiros do Coração pelo programa Guardiães do Amanhã (Unipaz Sul) no Paraná. 
5 Mesma situação em relação à substituição do termo sesta por power nap vista para a especialista 
Vânia Lúcia Slaviero. 


