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SAÚDE

83% não
dormem bem.
O sono dos brasileiros.

TECNOLOGIA

Saiba em dois minutos
qual é o colchão ideal
para o seu perfil.

Descubra o
colchão ideal.



Descubra o
sono perfeito
Trinomio é a primeira 
sonotech do Brasil, 1º lugar 
no Prêmio Sebrae Start. 
Descubra o seu colchão ideal 
em menos de 2 minutos com 
o App Trinomio.

Acesse pelo
QR Code

www.trinomio.com.br
ou em



Sono é saúde.
Palavra de Mestre.
O sonho não acaba nunca. Eles são inesgotáveis. 
E escrevo isto lembrando da trajetória destes 45 
anos de sonhos realizados. Em setembro de 2021 
comemoraremos o aniversário de um negócio 
que faz parte da vida de milhares de brasileiros, e 
que hoje multiplica sua força nas nossas marcas e 
diferentes canais de vendas. A Tonolli Sono & Saúde 
transformou vidas e se adaptou aos novos tempos. 
Hoje ao lado de outras marcas das Empresas Tonolli, 
forma o mix de produtos e serviços mais completos 
para a saúde do sono de clientes em todo Brasil. E 
fazemos tudo isso acreditando na felicidade e na 
força transformadora das boas noites de sono.

O sono que repara, que alivia, que eleva. Amamos 
profundamente o que fazemos. Sei que com as 
minhas mãos de Mestre Colchoeiro pude ajudar a 
realizar muitos sonhos e embalar outros tantos. 
Sono, saúde e sonhos. Somamos estes três 
elementos para quebrar paradigmas, porque não 
vendemos colchões para o seu quarto, caro leitor. 
Nós vendemos colchões para a sua saúde. Saúde 
está no nosso nome porque a sua felicidade é o 
nosso propósito. Por isso preparamos esta revista 
para levar informação e nossos produtos até você. 
Boa leitura e bons sonhos sempre.

Antônio Tonolli
Mestre Colchoeiro e
Fundador das Empresas Tonolli

EDITORIAL

Saúde está no nosso nome
porque a sua felicidade é
o nosso propósito.
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De volta para
a felicidade
Pandemia, sono e felicidade.
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Faz tempo que você não sai por aí distribuindo 
abraços? Você sempre ouviu falar que a felicidade 
está nas pequenas coisas. A pandemia de Covid-19 
nos mostrou como um abraço pode simbolizar esse 
mundo de felicidade. Esse guia reuniu algumas di-
cas para você encontrar a felicidade nas pequenas 
coisas e reencontrar o caminho de volta para uma 
vida feliz. Mesmo depois da pandemia elas farão 
mais sentido se você descobrir o que está verdadei-
ramente escondido em cada uma delas. O segredo 
de uma vida feliz está no equilíbrio de hábitos sau-
dáveis. Estes hábitos podem ser reunidos em três 
pilares: alimentação, exercícios e descanso.

A combinação destes três grandes conjuntos de há-

bitos saudáveis somado à rotinas de contemplação, 
contato com a natureza e os detalhes da vida que 
dão sentido aos laços com as pessoas que amamos 
ou as coisas que gostamos de fazer faz despertar 
em cada um a sensação de felicidade particular. 

É a chamada auto-felicidade, ou auto-motivação 
para a felicidade. Nela estão escondidos inúme-
ros gatilhos que desencadeiam a produção de 
serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina – os 
hormônios do prazer, da felicidade. O descanso 
é um dos pilares mais importantes. A verda-
de é que quem não dorme bem não vive bem. 

A qualidade do sono interfere na restauração 
orgânica, na conservação de energia, no equilíbrio 
hormonal, na função cognitiva, na consolidação da 
memória e na defesa imunológica. Listamos o que 
você deve fazer para proteger o seu sono e dicas 
de pequenas atitudes, gestos e afazeres que po-
dem te mostrar de volta o caminho da felicidade. A 
nossa dica é: pratique os pequenos gestos. Quando 
você puder abraçar de novo, você verá como cabe 
um mundo de coisas boas dentro de um abraço.

O silêncio é profundo, a tranquilidade vem e 
você mergulha na paz da noite mais gostosa.

USE PROTETORES DE OUVIDO

Seja inimigo dos cochilos fora de horário. 
Valorize a noite para o seu sono ser completo.

EVITE SONECAS

Faça do seu quarto o seu paraíso particular. 
Ele é o seu lugar mais íntimo, precisa ser 
especial.

O SEU QUARTO É UM OÁSIS

Seu corpo precisa estar a 36,5ºC para seus 
músculos relaxarem.

CONFORTO TÉRMICO

Iluminação bloqueada, TV desligada, bons 
lençóis, conforto e ergonomia no seu colchão.
Crie o microclima com o toque, a temperatura 
e o conforto perfeitos.

MICRO CLIMA: JÁ OUVIU
FALAR NISSO?

Proteja o seu sono

O segredo de uma vida feliz está 
no equilíbrio de hábitos saudáveis. 
Estes hábitos podem ser reunidos 
em três pilares: alimentação, 
exercícios e descanso.

Desligue a TV, se afaste das notícias ruins.

OFFLINE INTERCALADOS
ADOTE PERÍODOS

Faça uma lista do que preocupa você. 
Transfira os problemas para o papel. 
Existem aplicativos para isso. ;)

PERMITA-SE DEIXAR PARA LÁ

Preste atenção no dia-a-dia, adote o 
princípio da curiosidade. Pare, escute, 
observe e você vai se surpreender.

CONTEMPLE MAIS

Que tal filmes, pipoca e TV?

POR UM FILME EM FAMÍLIA
TROQUE TELEJORNAL

Agora é a hora de realizar aquele desejo 
guardado. Pode ser criar uma horta ou 
jardim na varanda ou aprender a cozinhar.

FAÇA ALGO NOVO

Mude a ordem dos pequenos afazeres. Você 
vai se encontrar com pessoas diferentes e 
ver coisas novas no seu dia acontecerem.

INVERTA TUDO

Guia da Felicidade

De volta
para a felicidade
Como proteger o sono dos traumas da 
pandemia. O guia do sono e da felicidade 
na adversidade.

ESPECIAL
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Duas pesquisas revelam a piora da qualidade do 
sono dos brasileiros antes e durante a pandemia 
de Covid-19, que começou em março de 2020. A 
Hibou, empresa de pesquisa de mercado, mapeou 
a percepção de mais de 5 mil brasileiros, maiores 
de 18 anos, sobre a qualidade do próprio sono e o 
que costumam fazer na hora de dormir. 

O levantamento foi realizado com brasileiros de 
classes sociais A, B, C e D, com 45,7% homens 
e 54,2% mulheres, em janeiro de 2020, antes 
da pandemia. E estudo apontou que 94% dos 
pesquisados consideram que uma bela noite de 
sono tem impacto no bem estar e no dia a dia. E 
83% revelou que não conseguem dormir bem. 
Alguns fatores chamaram a atenção para a 
percepção das expectativas para uma boa noite 
de sono, como: ter um plano de saúde (53%), 
estar com as contas em dia (79,8%), alimentação 

balanceada (79,8%), praticar atividades físicas 
(78%), meditar e cuidar da saúde mental (53,3%), 
comer alimentos orgânicos (34,9%) e dormir ao 
menos 8 horas por noite (79,3%). Para Ligia Mello, 
coordenadora do estudo, “O brasileiro se sente 
mais relaxado e consegue dormir melhor quando 
sabe que em qualquer emergência de saúde ele 
está assegurado.“83% não

dormem bem.
O sono dos brasileiros piora
na pandemia e os reflexos são 
sentidos com o agravamento
de quadros de estresse e
má alimentação.

SAÚDE

“O brasileiro se sente mais relaxado e 
consegue dormir melhor quando sabe 
que em qualquer emergência de saúde 
ele está assegurado”

Lígia Mello
Coordenadora do estudo Hibou.

01 Hibou, Brasil.
Fontes:

02 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil.
03 Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil.
  04 Universidade de Valência, Espanha.

Piora do sono na pandemia

Um estudo com 22 mil pessoas revelou como o iso-
lamento e distanciamento social afetaram a saúde 
de brasileiros e espanhóis. O trabalho foi feito em 
parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
a Universidade de Valência, na Espanha. A pesquisa 
apontou que 44% dos brasileiros modificaram hábi-
tos alimentares, 50% relataram piora no sono e 51% 
mudança nos níveis de estresse. Houve aumento 
do consumo de álcool e de hábitos não saudáveis, 
além de pioras em estados de ânimo e perda de 
rendimentos especialmente entre os mais pobres.

Assumem que
dormem mal.

83%

Relatam que
mudaram hábitos

 alimentares.

44%

Tiveram piora
no sono.

50%

Sofreram mudanças nos
níveis de estresse.

51%
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Os sonhos são
inesgotáveis.



Descubra o sono
perfeito em menos

de 2 minutos

Responda
as 7 perguntas

em menos de
2 minutos.

Temperatura, 
Ergonomia e 
Conforto:
combinação de 
tecnologias de
última geração.

Descubra o 
colchão ideal 

sem sair
de casa.

Sistema de 
Conforto 
Progressivo: 
multicamadas 
inteligentes de 
absorção de 
impacto e suporte.

Você receberá
duas sugestões
de colchão para

o seu perfil.

Desenvolvido
por médicos
especialistas
do Projeto
Guarda-Costas.

São 9 modelos,
divididos em

3 padrões
de conforto.

Ganhe 100
noites de teste.
Se não gostar, 
devolvemos
o seu dinheiro.

Acabe com
as incertezas.

Compre sem errar.

iMassage: 
exclusivo sistema 
de massagem
por Bluetooth.

Nasce a primeira
sonotech do Brasil.
Conheça a startup que mudou a forma dos brasileiros 
comprarem colchão. Ela já nasce vencedora do 1º lugar no 
prêmio Sebrae Start e é destaque do Gramado Summit 2021, 
maior evento de startups do Brasil.

TECNOLOGIA

Escolher o colchão certo sempre foi uma tarefa mui-
to difícil. Normalmente o processo envolve muitas 
visitas a sites e lojas e as dúvidas vão acumulando. 
São muitos modelos, muitas marcas e nas lojas 
as explicações dos consultores são muito técnicas 
e cansativas. Um bom colchão precisa durar no 
mínimo 5 anos e o investimento é alto, portanto 
o cliente não pode errar na compra, ou perderá o 
sono depois. É justamente este o problema que a 
primeira sonotech brasileira Trinomio, criada em 
2019 e lançada nacionalmente em outubro de 2020, 
quer resolver. 

A startup acaba com as visitas a inúmeras lojas, 
pois com o aplicativo a descoberta do modelo certo 
acontece na palma da mão, pelo telefone celular. 
Não é necessário baixar o aplicativo, basta acessar 
o site ou o app através do link nos canais digitais da 
marca. O criador e diretor da marca, Virgílio Tonolli, 
explica que “Trinomio pôs fim às explicações chatas 
dos consultores tradicionais e, com isso, os clientes 
perdem menos tempo e têm a certeza do produto 
que devem comprar”.

Gramado Summit:
Trinomio é destaque no maior evento
de Startups do Brasil.
Foto: www.startupi.com.br

15



Reveja as
lives no canal
Trinomio TV,
no You Tube.

Escaneie o
QR Code

Trinomio é resultado de uma profunda pesquisa 
de tecnologias avançadas que propõe a indução 
do sono com a combinação de materiais de última 
geração. Um exemplo disto está nas multi-ca-
madas do Sistema de Conforto Progressivo e no 
revestimento externo dos colchões que produzem 
o relaxamento muscular com a regulação da tem-
peratura do corpo aos 36,5ºC. É nesta temperatura 
que o corpo encontra o conforto térmico perfeito, e 
assim o cérebro recebe a informação de que esta-
mos prontos para dormir e iniciar a jornada até o 
sono profundo, o sono REM. É assim que Trinomio 
promete fazer o cliente dormir até 20% a mais em 
sono profundo por noite.

Os três pilares da saúde do sono, que são tempera-
tura, ergonomia e conforto, inspiraram o nome da 
marca. E o número 3 é usado para explicar as ca-

Desde o seu lançamento nacional, Trinomio 
aposta nos canais digitais para alavancar suas 
vendas e levar informação aos seus clientes. 
A marca quer promover um verdadeiro movi-
mento pela saúde do sono com o objetivo de 
impactar a sociedade e despertá-la para as 

boas práticas de uma vida mais saudável e feliz.

As lives acontecem periodicamente e já passaram 
por elas a fisioterapeuta Luiza Zanotto, criadora 
do Programa de Barriga Zero – técnica de vacuum 
abdominal para emagrecimento e definição - e 
o Dr. Renato José Corso, especialista em saúde 
do sono. Luiza ensinou diversas técnicas do seu 
exclusivo programa e o Dr. Renato salientou 
a importância do equilíbrio emocional para a 
qualidade do sono. O médico também ressaltou 
que o uso contínuo de ansiolíticos dificultam 
o sono profundo. Reveja as lives no canal 
Trinomio TV (@TrinomioOficial), no YouTube.

racterísticas da linha de produtos. São 3 padrões de 
conforto: Plush, os macios e envolventes; Comfort, 
os confortáveis com suporte perfeito; e os Firm, 
ortopédicos de alta performance. Cada padrão tem 
3 modelos com características e alturas diferentes. 
A marca se especializou em produtos para todos os 
perfis e nos ortopédicos tem tecnologias que fazem 
a descompressão e total alinhamento da coluna, 
aliviando 99% dos pontos de pressão do corpo.

Tonolli ainda explica que “Trinomio coloca o sono 
no centro de uma vida ativa, saudável e feliz”, 
pois a empresa tem a crença de que é possível 
mudar a vida das pessoas através de noites de 
sono bem dormidas.

A marca aposta na criação de uma 
plataforma de conteúdo para estimular
as boas práticas para uma vida saudável.

“Remédios ansiolíticos dificultam
o sono profundo”

Dr. Renato José Corso
Médico Especialista em Saúde do Sono 

Aponte a câmera
do celular e responda

as 7 perguntas.

Live classes e entrevistas

com os clientes.
marcam a comunicação

Dr. Renato José Corso
Médico Especialista
em Saúde do Sono

Luiza Zanotto
do Programa Barriga Zero
em live class para Trinomio

www.trinomio.com.br
ou em

TECNOLOGIA

“Trinomio pôs fim às explicações 
chatas dos consultores tradicionais
e, com isso, os clientes perdem menos 
tempo e tem a certeza do produto que 
devem comprar”

Virgílio Tonolli
Criador de Trinomio.
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Os três pilares da saúde Tecnologias para a 
saúde do seu sonodo sono de Trinomio

Conheça o significado e as tecnologias avançadas
dos colchões anatômico-tecnológicos

• Trinomio Thermo System™
• Trinomio Gel Aera™

• Sistema de Conforto           
  Progressivo™
• Trinomio Pocket System™
• Trinomio iZone™
• Trinomio PSR System™
• Trinomio CSR System™
• Trinomio FSR System™

• Trinomio Thermo System
• Trinomio Silver PRO
• Trinomio HSR System
• Trinomio MemoGel Aera™
• Trinomio LatexPRO Aera™
• Trinomio AGPress™
• Trinomio PoliGel Aera™
• Trinomio iMassage
  Bluetooth™

ErgonomiaTemperatura Conforto

Com Trinomio o sono é induzido 
pela tecnologia de conforto 
térmico. Seus músculos relaxam e 
você mergulha no sono profundo.

Trinomio e os médicos do projeto 
Guarda-Costas™ criaram os 
sistemas de conforto mais 
avançados para o seu sono.

O Sistema de Conforto Progressivo 
de Trinomio alivia 99% dos pontos 
de pressão do seu corpo. A sua 
coluna não sofrerá pressões.

Trinomio
iMassage
Bluetooth™

Massagem relaxante e Shiatsu
programado via bluetooth.
• Bluetooth

• 10 níveis de massagem

• 20 combinações vibratórias

• Estímulo circulatório e estético

• Vibroterapia

• Shiatsu

• Cromoterapia

• Despertador

Assista ao video
e conheça as
 tecnologias 
avançadas 

de Trinomio.

Escaneie o
QR Code

Conforto

Tem
peratura Erg

on
om

ia

A mais em sono
profundo por noite.

20%

Alívio dos
pontos de pressão

sobre o corpo

99% 36,5
Temperatura induzida 

para relaxamento 
muscular.

ºc

Satisfação
dos clientes em

todo Brasil

99%
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E relaxe com
a massagem deste.

Descubra o colchão
ideal com este.

Conheça as tecnologias avançadas
dos colchões anatômico-tecnológicos.

Descubra o
sono perfeito.



Compre nossos colchões e ganhe 100 noites para 
experimentar. Se você não amar nós devolvemos o 
seu dinheiro sem complicações.

Experimente
por 100 noites

Queremos mudar a sua 
vida através de noites de 
sono bem dormidas.



A prática abusiva e mentirosa 
de fabricantes que vendem 
colchões terapêuticos para 
enganar o consumidor.

A terapia
do mal.

GOLPE
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A terapia do mal
Saiba porque os colchões magnéticos trazem 
prejuízos a sua saúde e ao seu bolso.

Os abusos chegam a 5.000% do custo de 
fabricação.

PRÁTICA DE PREÇOS ABUSIVOS.

As fábricas deste tipo de colchão não são 
representadas pelas entidades oficiais que  
representam o segmento.

FABRICANTES NÃO PARTICIPAM
DE ASSOCIAÇÕES DO SETOR.

Promessas incluem a cura de diversas 
doenças até o rejuvenescimento sem 
nenhuma comprovação científica.

PROPAGANDA ENGANOSA.

Fabricantes não recebem certificação 
da Anvisa e do INMETRO para esses 
componentes. Não há comprovação 
científica.

TERAPÊUTICOS, MAGNÉTICOS
OU INFRA-VERMELHOS NÃO
SÃO CERTIFICADOS.

Ministério Público atua no combate aos 
crimes, dentre eles está o de estelionato 
contra idosos.

CRIMES CONTRA
O CONSUMIDOR.

Por quê não comprar:

GOLPE

infravermelho. A prática criminosa do golpe inclui 
falsos benefícios de que o colchão possui raios 
infravermelhos com características terapêuticas. 
Não existe comprovação científica de que esses 
raios tragam de fato alguma vantagem à saúde.

A terceira mentira é uma invenção de que imãs pre-
sentes no colchão são eficazes para o tratamento 
de doenças. Mas não há evidências científicas de 
que o magnetismo pode aliviar qualquer tipo de 

Dicas para
não cair nessa

Pesquise as marcas no Reclame Aqui
e Procon.

Fique atento às notícias.

O Governo do Brasil alerta para os 
golpes praticados e emitiu nota via 
Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos.

Quando você 
ouvir “colchões 
terapêuticos, 
magnéticos, quânticos 
ou com infravermelho 
longo”, ligue o alerta. 
O poder de persuasão 
de pessoas golpistas
é elevado.

Você certamente já ouviu falar em colchão magné-
tico. Os vendedores vão às residências e fazem a 
propaganda de colchões milagrosos, oferecendo a 
promessa de um produto terapêutico para vários 
tipos de doenças, sem a comprovação dos benefí-
cios. O desejo de comprar um colchão novo e a bus-
ca incessante por noites bem dormidas podem nos 
fazer cair no golpe do colchão. O preço do produto 
é abusivo. As vítimas, geralmente idosas e pensio-
nistas do INSS, acabam contraindo empréstimos 
consignados para adquirir o produto. Entretanto, 
essa venda é uma tentativa de fraude.

A partir disso, separamos três mentiras sobre 
colchões magnéticos e terapêuticos para você se 
proteger contra quaisquer ofertas duvidosas. A pri-
meira mentira é sobre a promoção de cura de do-
enças, como artrites, artroses, câncer, entre outras. 
Nenhum colchão é capaz de curar qualquer doença. 
A única forma de tratar ou curar uma doença é 
aquela atestada e comprovada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e pelos órgãos oficiais 
de cada país. A segunda mentira diz respeito ao 

As vítimas, geralmente 
idosas e pensionistas do 
INSS, acabam contraindo 
empréstimos consignados 
para adquirir o produto. 

Reconheça a fraude
Saiba identificar os componentes inseridos 
dentro do colchão e fique atento ao golpe.

Pastilhas de
 magnetos

Pastilhas de
infravermelho

As 3 mentiras

ARTRITES, ARTROSES E CÂNCER.
CURA DE DOENÇAS, COMO

INFRAVERMELHO LONGO: 
Pastilhas que prometem ações 
terapêuticas sem nenhum efeito e não 
possuem comprovação científica.

OS MAGNETOS:
Imãs que igualmente prometem 
benefícios curativos jamais comprovados 
cientificamente.

dor. É muito importante estar atento às palavras 
usadas por vendedores desconhecidos. 
Quando você ouvir “colchões terapêuticos, mag-
néticos, quânticos ou com infravermelho longo”, 
ligue o alerta. O poder de persuasão de pessoas 
golpistas é elevado, por isso, é fundamental se 
manter informado. O preço do produto é outro 
sinal: antes de aceitar qualquer oferta, pesquise em 
lojas concorrentes para ter a certeza de que o valor 
não está fora do mercado. Exija a comprovação 
científica, validada por órgão nacional competen-
te, que confirme qualquer benefício terapêutico 
pelo produto. E principalmente: não acredite em 
promessas milagrosas. Um colchão não é capaz de 
fazer milagre algum. O que ele pode fazer é ajudar 
a melhorar a qualidade do seu sono, em conjunto 
com acompanhamento médico, atividades físicas e 
uma alimentação saudável. Não caia no golpe. E se 
você perceber esta prática, denuncie ao PROCON e 
ao Ministério Público da sua cidade.
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Mude a vida
das pessoas 
começando
pela sua.
Seja um
Revendedor 
Autorizado
da Doutores
do Sono.

Revenda as marcas das Empresas 
Tonolli aí na sua cidade e se torne 
um empreendedor de sucesso.

TENHA O SEU
NEGÓCIO PRÓPRIO

CONQUISTE SUA
INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA

TENHA MAIS TEMPO
LIVRE E QUALIDADE
DE VIDA

DESPERTE SEU ESPÍRITO
EMPREENDEDOR

TORNE-SE UM
LÍDER DE SUCESSO

Ou entre em contato em
www.doutoresdosono.com.br

Acesse pelo
QR Code



Seja um franqueado
Acesse: www.doutoresdosono.com.br/franquias

• Caxias do Sul

• Rio Grande

• Florianópolis
• Itajaí

• São Paulo

Estamos em
todo o Brasil..
Compre nas lojas, com 
Revendedores Autorizados 
ou pelo site.


