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Beach Tennis e
Esportes de Areia
Um guia completo para quem quer investir neste modelo de negócio

Intro
du
ção

Obrigado por ter baixado o nosso ebook
sobre Beach Tennis e esportes de areia.
Na verdade, o conteúdo é sobre os espaços,
quadras e arenas de todos os esportes de
areia que estão fazendo muito sucesso no
Brasil, atualmente.
Vamos falar sobre o surgimento do Beach
Tennis e porque ele se tornou uma febre,
dando dicas para praticar, benefícios e
itens indispensáveis.
Mas o que faz desse material algo único
é porque trouxemos a palavra de 3
especialistas para falar sobre o modelo de
negócio!
Dois gestores vão dar um panorama de
suas arenas e falar sobre as melhores
práticas para quem deseja investir neste
nicho de mercado que não para de crescer!
E uma das maiores autoridades em
arquitetura do nosso mercado, vai falar de
forma detalhada tudo o que é preciso em
termos de estrutura para você que deseja
empreender em uma arena de esportes de
areia.
Então, esperamos que você goste do
conteúdo e aproveite ao máximo!
Boa leitura!
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Surgimento e
Evolução do
Beach Tennis
como esporte

De acordo com este artigo da Confederação Brasileira de
Tênis, a modalidade surgiu na Itália em 1986, demorando
quase dez anos para começar a se profissionalizar.

Estima-se que hoje o
esporte seja praticado
por mais de 500 mil
pessoas e o Brasil é
o segundo País com
mais praticantes, atrás
apenas da Itália.
A modalidade começou a ser praticada no Brasil em 2008
e o que chama atenção é que mesmo em localidades que
não têm praia, o esporte faz bastante sucesso.
Na verdade, como veremos mais para frente, esse também
é um dos fatores de sucesso do Beach Tennis: criar um
clima de praia em cidades distantes no litoral.
Mas o sucesso do Beach Tennis, que acabou
impulsionando o surgimento de centenas de novos
negócios que exploram os esportes de areia não se resume
a isso.
Vamos analisar abaixo o segredo do sucesso da
modalidade que cresceu mais de 200% só durante a
pandemia.
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O segredo do
sucesso do
Beach Tennis

Quando surge uma tendência é difícil determinar qual é o
fator que impulsionou aquela modalidade para que fizesse
sucesso.
No caso do Beach Tennis não é diferente: existe uma soma de
fatores que contribuíram para que isso acontecesse.
Uma das razões do sucesso do Beach Tennis é o aspecto
democrático, que permite que com pouca prática, qualquer
um consiga jogar e se divertir.
Isso fez com que pessoas que não tinham afinidade com
nenhum tipo de esporte experimentasse o Beach Tennis e se
apaixonasse quase imediatamente!
É claro que o ambiente aberto, na areia, simulando a praia,
contribui bastante, principalmente em grandes centros
urbanos, distantes do litoral.

Por isso, os espaços de areia
que investem também em
uma ambientação “praiana”,
costumam ter mais alunos e
frequentadores, que além de
praticar a atividade esportiva,
ainda curtem um ambiente
que lembra a praia, muito
propícia para os encontros que
acontecem após as partidas.
Inclusive, esse aspecto de confraternização entre os
praticantes também contribuiu muito para o sucesso da
modalidade, inclusive entre as mulheres.
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Benefícios
do Beach
Tennis

Um dos principais benefícios do Beach Tennis, assim como a
maioria das modalidades esportivas, é o fato de ser um bom
aliado para o fortalecimento muscular.
Assim como no tênis tradicional, a modalidade exige grande
esforço de todos os grupos musculares, o que o torna um esporte
completo para quem deseja ganhar forças.
O esporte te ajuda muito a melhorar o seu preparo físico. Devido
às movimentações necessárias o corpo precisa se manter em
constante alerta e força a musculatura para correr e permanecer
em pé.
Desperta o raciocínio rápido e melhora muito suas reações
Alta queima calórica – O Beach Tennis é um esporte que exige
movimentação intensa e, por isso, aumenta o nível de queima
calórica. O gasto médio é de 600 por hora - o que classifica este
como um dos esportes com maior queima calórica já existentes!!
Baixo nível de lesões – mesmo com movimentações intensas,
o Beach Tennis é um esporte com baixo nível de lesões já que a
areia é uma grande aliada e tira o impacto dos movimentos.
Contribui para a saúde mental - O beach tennis, assim como
qualquer outra atividade, também pode ser um bom aliado
no combate à depressão e à diminuição do estresse graças à
liberação de endorfina, hormônio responsável pela sensação de
prazer e bem-estar.
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Dicas para
começar
a jogar

Ter uma boa turma de amigos é fundamental!
Ninguém precisa provar que tudo o que fazemos com
amigos é mais gostoso, certo?
Da mesma forma, é inegável que o “fator resenha” que existe
entre os praticantes de Beach Tennis tenha contribuído
muito para o crescimento e a popularidade da modalidade.
Por isso, vale a pena convidar pessoas que você conhece
para jogar junto e criar uma turma, pois isso certamente vai
contribuir para você continuar praticando.
Isso se você já não fizer amizades logo nos primeiros dias,
pois as academias, arenas e espaços de areia estão investindo
nesse poder de confraternização da modalidade, para
aumentar adeptos e fortalecer a retenção.
Além disso, o Beach Tennis exige um bom esforço físico,
então, esteja preparado antes de começar a praticar!
Fortaleça sua coluna e a região do abdômen, essas duas
partes do corpo são muito utilizadas durante as partidas.
Atenção ao distanciamento – ainda vivemos em um período
de pandemia, então cuidado com o distanciamento! Utilize
sempre máscara e álcool em gel antes e depois das partidas.
Tenha sempre uma alimentação saudável e balanceada
antes de entrar em quadra e consuma sempre muita água!
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Itens
indispensáveis.

Para praticar o Beach Tennis da maneira correta, alguns materiais
são indispensáveis para a prática.
Aqui vamos te dar algumas dicas do que você precisa ter para
não fazer feio e conseguir curtir o esporte da forma que tem que
ser.
- Utilize roupas leves e confortáveis, que irão te trazer
mobilidade durante as partidas.
- Tenha um tênis apropriado, que você se sinta bem ao
utilizar. Se não, é possível que você crie calos e bolhas e
temos certeza de que esse não é o objetivo. Há sapatilhas
próprias para a prática do esporte!
- Protetores solares e um eventual óculos de proteção
também são bem-vindos, já que, normalmente, a prática é
feita em quadras ao ar livre.
- Raquete própria para a prática do Beach Tennis. Se a
arena que você treina não oferece esses equipamentos,
procure uma raquete que seja leve e que você se sinta bem
ao segurar.
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A Palavra
do
Especialista

Você veio até aqui e conferiu as informações que você pode
encontrar em pesquisas na internet.
O que torna este material verdadeiramente único é o que vem
agora!

Nós conversamos com
três especialistas no
assunto para enriquecer
o conteúdo e entregar
algo que até agora
ninguém ainda fez!
A seguir, você vai conferir, em formato de entrevista, a opinião de
dois gestores de arenas de esportes de areia e uma profissional
renomada do nosso mercado.
Ao final, você estará pronto para tomar suas decisões sobre
investir ou não neste modelo de negócio!

Estrutura necessária
Palavra do Especialista
Conversamos com a arquiteta Patrícia
Totaro, uma das maiores especialistas
do nosso mercado e que entende, como
poucos a questão da experiência do
cliente!
E ela deu todas as informações
necessárias sobre a estrutura e detalhes
técnicos de uma quadra e um espaço
destinado aos esportes de areia.
Confira:

1- Qual a área necessária para construir uma quadra?
A área de jogo tem 8x16m. Precisamos deixar 2m atrás para
saque e 1m a 1,5m nas laterais.
O ideal então é que cada quadra ocupe 11x20.
Mas dá para fazer com 10x20 sem muito prejuízo (desde que
não seja para competições oficiais).
2- Se for fazer mais de uma quadra, o que é recomendável
em termos de espaço de uma quadra para a outra?
Não precisa, os recuos que eu mencionei acima já são
suficientes.
É importante na sua estrutura que tenha um caminho para
não passar por uma quadra para entrar na outra e prejudicar
o jogo que esteja acontecendo.

Estrutura necessária
Palavra do Especialista

3- Quanto se gasta em quantidade de areia para cada quadra,
aproximadamente?
Precisamos de 30cm de altura para o jogo ideal. Então, para cada
quadra usamos cerca de 66 m3 de areia.
4- Existe um tipo específico de areia?
SIM SIM SIM!!!
A areia tem que ser especial, com granulometria média, regular
(passar por várias peneiras para manter o padrão de tamanho de grão
e assim não compactar rapidamente, manter-se “fofinha”.
A areia tem que ser isenta de argila (para não virar uma lama) e de
ferro (para não esquentar muito).
5- Qual o cuidado necessário com a drenagem?
O que está por baixo da areia é tão importante quanto ela: A
drenagem é fundamental para escoar o mais rapidamente a água e
assim preservar a usabilidade da quadra e também a durabilidade da
areia.
A que melhor funciona é a do tipo espinha de peixe, de preferência
feita com tubos corrugados. Acima deles colocamos uma manta geotextil (um tecido drenante).
Esse sistema de drenagem leva a água até uma caixa coletora e se
feita com material de qualidade a água pode até ser reutilizada.
Além da drenagem, acho legal citar a questão da mureta de
contenção da areia: o seu acabamento tem que ser perfeito e ficar
bem longe da área do jogo, onde tem o risco de o jogador cair e se
machucar.

Estrutura necessária
Palavra do Especialista
Para caber a drenagem e a areia precisamos de cerca de 60cm.
Outro detalhe é o poste: existe um tipo com regulagem de altura,
então fica fácil mudar para se adequar ao futevôlei (2,20) e ao vôlei
de areia. (2,24 feminino / 2,43 masculino). A altura da rede do Beach
Tennis é 1,70m.
Um último detalhe que vale a pena falar é sobre os alambrados:
4 metros de altura funcionam bem. Se for cobrir com rede pode
colocar mais alto para poder jogar também o vôlei de areia.
6- Tem algumas dicas para melhorar a experiência dos clientes?
A área de quadras é somente uma parte da experiência do cliente.
O espaço deve ser pensado desde o momento que o usuário
estaciona o carro até o pós-jogo.
A parte social é uma característica muito forte do tenista. Ter
espaços para lanches, churrascos e convivência aumenta a
percepção do cliente quanto ao valor do centro de treinamento.
Vestiários precisam existir e ser bem planejados para ter mais
frequência de jogadores durante a semana.

A visão do gestor
Espaço de Areia com todas as modalidades
Nós conversamos também com
Fábio Curcino Bastos, gestor e
proprietário da Arena 101 em
Alagoinhas, na Bahia.
Sua arena tem todos os esportes e
ele deu um ótimo panorama para
quem quer entender mais sobre o
negócio:

1- Há quanto tempo você está no mercado e por que você decidiu
investir nesse modelo de negócio?
Estou há aproximadamente 15 anos trabalhando com Tênis.
E há 2 anos trabalhando com beach tennis. O BT é uma modalidade que
está crescendo e caindo no gosto do brasileiro.
O fato de se jogar na areia, como outros esportes mais populares e antigos
como o vôlei de praia e o futebol de praia, faz dele uma tendencia para
quem quer diversão numa cena que lembra praia.
O diferencial é que é jogado com raquetes, por uma ou duas pessoas. O
que possibilita se jogar em muitos espaços, inclusive em centros onde não
tem praia de verdade.
Juntou isto com as regras do Tênis e temos uma modalidade empolgante,
praticado por um público diferenciado. Isto nos fez investir na
modalidade.
2- Na parte de gestão, quais foram as suas principais dificuldades, que
te fizeram procurar um software de gestão?

A visão do gestor
Espaço de Areia com todas as modalidades

Na verdade, me chamou a atenção o fato de poder organizar a parte
financeira da arena. A plataforma vai ajudar nisto.
Mas acabei descobrindo muitos pontos que vão ajudar na gestão da
área de clientes, vendas e serviços, que eu não imaginava que poderia
ajudar.
3- Você acha importante investir na experiência dos alunos além
da prática esportiva? Bar, lanchonete, eventos?
Sim. Costumamos dizer que a parte esportiva só evolui se estiver
cercada de uma boa estrutura, que permita o convívio e incentive a
interação dos clientes após os treinos e as partidas.
A parte social estará reforçada num bom serviço de bar e na realização
de eventos, que promovam esta interação.
4- Numa cidade que não tem praia, criar esse clima de praia é
importante para atrair novos praticantes?
Sim. Como descrevi acima, sentir o clima praiano, e treinar num
espaço que tenta reproduzir este cenário.
É mais motivante, o treino outside e nos traz grandes emoções, o que
é peculiar a esporte de raquete ou de bola. Se formos num evento de
Beach Tennis, veremos torcidas organizadas, barulhentas e som alto
que reforçam esta vibe.
5- O que você pretende fazer para aproveitar esse momento em
que o Beach Tennis é uma febre, para se consolidar?
Pois é, muito se fala no estilo Beach Tennis. Estou reformando a
arena que só tinha o Tênis e trazendo um projeto que lembre mais os
espaços praianos, com um paisagismo ligado a este estilo.
Siga o Instagram a Arena 101 para
conhecer melhor o trabalho deles: @arena_101

A visão do gestor
O olhar do investidor
Conversamos também com
Fabiano Alves, gestor e
proprietário da Arena Ace Beach
Sports, de Caxias do Sul.
Ele falou de sua experiência
no mercado até agora como
investidor, contando o que o atraiu
e o que é preciso para aproveitar o
bom momento deste nicho.
1- De onde veio a inspiração para investir em um negócio como uma
arena para esportes de areia?
Sempre fomos uma família apaixonada por esportes onde pensávamos
em abrir um negócio no segmento.
No entanto, no meio desse caminho, um dos irmãos e sócio, descobriu
os esportes de areia e logo trouxe para família. Nos tornamos praticantes
e gostamos tanto do clima, da energia e de toda a experiência que
proporcionava, que passamos a estudar o mercado e avaliar a abertura de
um negócio.
2- A que você atribui o sucesso que o Beach Tennis está fazendo?
O beach tennis é um esporte tecnicamente democrático que proporciona
rapidamente diversão e prazer para o primeiro contato. Esse rápido
retorno é um grande diferencial da modalidade que encanta as pessoas.
As arenas indoor permitiram, principalmente em locais de clima frio,
praticar o esporte o ano todo. Esse foi um grande impulsionador do
esporte.
3- O que os clientes mais gostam dentro de toda a experiência no seu
espaço (além de jogar, claro)?

A visão do gestor
O olhar do investidor

Nosso espaço foi pensado para uma experiência diferenciada desde o
primeiro contato com a marca, seja em mídias online ou físicas, até o
impacto inicial ao entrar na arena.
Acreditamos muito que a arquitetura cuidadosamente pensada, o
atendimento de quem conhece dos esportes, a tecnologia utilizada
e o pós-jogo (happy hour no gastro bar) fazem um pacote único de
experiência a nossos clientes.
4- Você atende públicos de todas as idades, homens, mulheres?
Sim, atendemos públicos de todas as idades, sexos e estilos de vida.
O esporte tem a mágica de unir pessoas diferentes para o mesmo
objetivo.
5- O que dá para explorar além do Beach Tennis?
Os esportes de areia não se resumem a beach tennis.
O futevôlei em nossa arena tem crescido exponencialmente através
de nossa escola própria que é suportada pela tecnologia EVO.
Assim como o vôlei de praia, esporte olímpico, que sempre é o
primeiro esporte a ser lembrado após o futebol. O grande segredo
está no investimento da escola que forma novos praticantes em
esportes como futevôlei e vôlei de praia, que não são tão fáceis de
aprendizado sem um professor.
6- Quais Dicas você dá para quem estiver pensando em investir
num negócio desse tipo?
Invista em tecnologia e estrutura para as três modalidades de beach
sports.
Tenha uma escola para desenvolver novos praticantes.
Fomente o esporte através de torneios e eventos.

A visão do gestor
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Conheça e se envolva com cada uma das modalidades.
Existem detalhes importantes na montagem de uma arena que
podem ser irreversíveis e decisórios para seu público escolher
a concorrência. Faça parceria com especialistas; montar uma
arena é como abrir uma pista de fórmula 1, existe muito knowhow envolvido.
Siga o Instagram da Arena Ace Beach Sports
para conhecer mais: @acebeachsports

Con
clu
são

Esperamos que você tenha
gostado da leitura e aproveitado
todo o conteúdo.
O EVO é a única plataforma
de gestão do mercado que se
preparou para atender a este nicho
e como foi dito pelos dois gestores
que foram entrevistados, pode
trazer muitos benefícios para a sua
gestão.
Quer saber mais sobre como o
EVO ajuda a sua arena ou espaço
de esportes de areia a ser mais
lucrativa?
Peça para falar com um dos
nossos especialistas!

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

