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Prezados leitores,

Costumamos dizer que o nosso negócio não é sazonal, e, sim, 
movido a sol. No  momento, além dos desafios próprios da che-
gada do outono, temos o agravante das dificuldades econômi-
cas que o País atravessa.

Não podemos desanimar: precisamos sempre usar a criati-
vidade que é peculiar ao empresário empreendedor. E é nessa 
estação de poucos negócios que temos tempo para meditar so-
bre como estamos realizando o nosso trabalho.

Como estamos tratando nossos clientes? Como estamos 
trabalhando a imagem da loja, o mix de produtos que ofere-
cemos, os clientes que eventualmente sumiram? São questões 
que devem estar sempre presentes em nosso dia a dia, faça 
chuva ou faça sol. 

Meu pai, Evandro Andrade, empresário de grande expe-
riência no mercado de piscinas, me lembra que ao fazer essa 
reflexão sempre iremos descobrir falhas, às vezes até elemen-
tares, mas que facilmente podem ser corrigidas e assim nos 
levar aos resultados que buscamos.

Com o passar das semanas e meses, a rotina tende a se insta-
lar e é grande a tentação de se acomodar e não se preocupar, por 
exemplo, em agregar mais itens ao nosso negócio. Sempre have-
rá espaço para arregaçarmos as mangas e explorar nossa criati-
vidade, e assim os frutos desse trabalho chegarão rapidamente.

Com essa expectativa, convido à leitura desta edição da 
Revista ANAPP, que chega a vocês em nova proposta gráfica 
e sempre com temas relevantes para o nosso mercado, contri-
buindo, assim, para a reflexão sobre novas ideias.

SEMPRE HÁ 
ESPAÇO PARA 
A CRIATIVIDADE

FLÁVIO ANDRADE ,
Vice-presidente da ANAPP
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A nova diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes Cons-
trutores de Piscinas e Produtos Afins tomou posse em 21 de ja-
neiro para o biênio 2016/2017. 

Liderada pelo presidente Hugo Lisboa, a diretoria é integra-
da por Flávio Araújo (vice-presidente), Flávio Mattos (diretor te-
soureiro), Adelino Oliveira (diretor técnico), Rodrigo Sbizero (di-
retor de Comunicação) e Carlos Breancini (diretor secretário). O 
Conselho Fiscal é formado por Gilmar Pretto, Rodrigo Sorrilha, 
Luis Haas, Augusto Araujo e Nilson Maierá.

A ANAPP vem trabalhando com afinco para se consolidar 
como entidade representativa do setor de piscinas e, nos últi-
mos anos, essa dedicação tem sido cada vez mais perceptível. Em 
2015, a Associação promoveu mais uma bem-sucedida edição da 
Expolazer, criou os Grupos Setoriais e lançou novos cursos, entre 
outras ações para estimular o mercado e fortalecer o setor.

O novo presidente, Hugo Lisboa, avalia que o mercado de 
piscinas sempre teve um crescimento acima da média, o que 
reflete a demanda de lazer de um país de clima tropical e di-
mensões continentais.

Segundo ele, a ANAPP gradualmente se tornará um grande 
elo de comunicação entre segmentos do setor. Um dos prin-
cipais objetivos da entidade é investir em treinamento e aper-
feiçoamento alinhados às necessidades e características de 
cada segmento.

Nova diretoria toma posse
 Gestão 2016/2017 da ANAPP dedicará
atenção especial ao treinamento e capacitação
em cada segmento do mercado 

Primeira assembleia dos associados em 2016, 
quando ocorreu a posse da nova diretoria 
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Com a participação de 25 alu-
nos presenciais e 61 online, 
entre lojistas, representantes 
do setor e profissionais de 
academias, a Anapp ofereceu 
em 17 de março o curso Segu-
rança em Piscinas, ministra-
do pelo engenheiro químico 
Nilson Maierá, autor do livro 
“Piscinas Litro a Litro”.

Durante quatro horas, 
Maierá, especialista em segu-
rança, abordou tópicos como 
ralos de fundo (posiciona-
mento, ralos balanceados, ra-
los não bloqueáveis) e saídas 
de sucção submersa, piscinas 
cobertas/longa permanência, 
transporte, armazenagem e 
manuseio de produtos quími-
cos, legislação e prevenção de 
acidentes, entre outros. 

Multiplicar as informações 
de segurança nunca é demais, 
ainda mais considerando que, 
conforme Maierá, o Brasil ins-
tala anualmente cerca de 70 
mil novas piscinas e possui ou-
tros 2,5 milhões já instaladas, 
entre residenciais e públicas. 

Para Paulo Marcos Rossi, 
da academia Via Esporte, o 
curso é extremamente impor-
tante, sobretudo para lojistas, 
que muitas vezes têm dúvidas 
sobre o uso de produtos e nor-
mas técnicas. 

“Foi extremamente provei-
toso, o Nilson e a ANAPP estão 

de parabéns pela iniciativa, 
pois não temos tantos cursos 
como esse. Nós, profissionais 
de academia, já conhecemos os 
assuntos abordados, pois prati-
camos no dia a dia. Entretanto, 
é sempre bom rever algumas 
coisas”, observou Rossi. 

“Para os lojistas e vendedo-
res, também é muito importan-
te a oportunidade de participar 
de um treinamento assim, pois 
eles podem ter noções de nor-
mas técnicas e outras informa-
ções necessárias para passar 
para o cliente”, acrescentou.

Ele ainda ressaltou a im-
portância dos ensinamentos 
para as crianças, para que elas 
tenham a noção de como se 
comportar com segurança na 
piscina e assim evitar aciden-
tes. “Em nossa academia, as 
crianças não mergulham de 
cabeça e não correm em volta 
da piscina, pois sabem do ris-
co de um tombo.” 

O curso teve o apoio das 
empresas Clor Up, Haas, Gen-
co, Pooltec, Panozon, Sodra-
mar e Fibratec. Novos temas 
estão programados para os 
próximos meses. 

Os cursos podem ser acom-
panhados pessoalmente ou on-
line, com transmissão simul-
tânea. O curso Segurança em 
Piscinas está disponível no site 
da ANAPP: www.anapp.org.br.

Segurança abre a 
grade de cursos 2016
Engenheiro Nilson Maierá falou sobre
legislação e prevenção de acidentes 

19 de Abril
Eficiência Energética
Abesco

18 de Maio
Como Trabalhar o seu PDV
Lázaro Contreras 

Junho
Produtos Financeiros
Alvaro Silveira

Julho
Tributação
Tânia Gurgel 

Agosto
Prospecção Eficaz
Lázaro Contreras 

Setembro 
Segurança em Piscinas
Nilson Maierá

Outubro 
Como Melhorar o 
Desempenho em Vendas

Novembro
Gestão de Loja ( Financeira, 
estoque e vendas)

Agenda de cursos
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Uma das maiores e mais mo-
dernas indústrias de produ-
tos de fibra de vidro do País, 
a Haas Piscinas iniciou suas 
atividades em 1994, com a 
instalação de uma fábrica na 
cidade de Macaíba (RN). 

Em 22 anos, a Haas cres-
ceu e conquistou novos espa-
ços. O foco no desenvolvimen-
to de produtos que valorizam 
a qualidade levou à conquista 
do mercado nacional. 

A empresa também possui 
uma unidade fabril na Zona 
Franca de Manaus, atendendo 
toda a região Norte e o mer-
cado de exportação. Recente-
mente, implantou sua terceira 
fábrica no município paulista 
de Uchoa para aprimorar a 
logística de atendimento das 
regiões Sul e Sudeste.

Um dos principais obje-
tivos da Haas Piscinas é ga-
rantir a melhor qualidade do 
produto final por meio de um 
rigoroso controle de matérias
-primas e total rastreabilidade 
dos insumos utilizados. 

Qualidade 
em fibra 
de vidro
Há 22 anos, a Haas 
Piscinas iniciava sua 
história de sucesso 
no Nordeste
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O verão é uma das estações 
mais aguardadas do ano. Os 
dias duram mais tempo, o sol 
faz bem para a saúde, é tempo 
de praia, piscina, roupas le-
ves, sorvete, bebidas geladas 
e outras atrações que só essa 
estação pode oferecer.

Para quem adora o calor, a 
chegada do inverno pode ser 
um tormento. Mas não preci-
sa ser o fim da festa. O inverno 
brasileiro coincide com o verão 
no hemisfério norte, quando 
as pessoas estão aproveitando 
o calor nas praias e piscinas da 
Europa e Estados Unidos. 

E por falar em piscinas, uma 
boa opção para curtir o verão lá 
fora são as piscinas públicas na 
Austrália, Alemanha, Inglater-
ra e Dinamarca, que são quase 
obras de arte e ousadia. Algu-
mas estão instaladas no meio 
do mar e, quando as ondas in-
vadem a piscina, tudo vira um 
só lugar de diversão e prazer.

Na Islândia, a Blue Lagoon 
recebe cerca 400 mil visitan-
tes por ano e faz parte das 
atrações de lazer inclusive no 
inverno. O complexo de águas 
quentes foi criado na década 
de 1970 e ganhou fama pela 
concentração de algas e sais 
minerais na água.

Lá fora
Piscinas públicas 
agitam o verão 
na Europa e 
Estados Unidos 

Inaugurada em 1929, a Bon-
di Baths por diversas vezes 
se confunde com o mar, pois 
fica praticamente dentro 
dele. A piscina com 50 me-
tros de comprimento conta 
com salva-vidas durante todo 
o horário de funcionamento 
e só fecha às quintas-feiras 
para manutenção.

Em alemão, ‘badeschiff’ signi-
fica navio de banhos. O nome 
tem a ver com a origem dessa 
construção, feita a partir de um 
fundo de barco reaproveitado. 
Com 27 metros de comprimen-
to, a piscina flutua no rio Spree, 
no centro de Berlim. Durante o 
verão, é instalado também um 
deque de madeira vazada, equi-
pado com cadeiras, onde as 
pessoas podem estender suas 
toalhas para o banho de sol. No 
inverno, a piscina é coberta.

Dentro do Mar Báltico, essa 
incrível piscina redonda foi 
construída em 2005 pelo ar-
quiteto sueco Fredrik Petter-
sson. Para chegar até ela, é 
preciso atravessar uma pas-
sarela de 100 metros sobre 
o oceano. A obra custou 1,3 
milhão de dólares para o go-
verno da Dinamarca. A pisci-
na tem até cinco metros de 
profundidade e fica aberta 
entre junho e setembro.

Bondi Baths, Sydney, Austrália

Badeschiff, Berlim, Alemanha 

Kastrup Sobad, Copenhague, 
Dinamarca 
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A cidade de Bath é conhecida 
pelos seus banhos termais des-
de os tempos do Império Ro-
mano. E essa piscina no topo 
de um edifício foi inspirada nas 
termas romanas, com jatos de 
massagem e jacuzzi. Fica aber-
ta o ano todo.

Thermae Bath Spa, Bath, 
Inglaterra

Há registros de termas na cidade 
de Budapeste desde o século 15, 
pois suas águas são consideradas 
medicinais. Essa piscina, cons-
truída no início do século 20, tem 
30 metros de comprimento e é 
coberta por teto de vidro. Ao lado, 
fica uma outra piscina, mais mo-
derna, que faz ondas.

Gellért Thermal Bath, 
Budapeste, Hungria

Mesmo com o clima frio, a 
água dessa piscina é natural-
mente quente. Por isso, ela 
fica sempre aberta e recebe 
400 mil visitantes por ano. O 

Blue Lagoon, Grindavík, Islândia 
complexo existe desde a 
década de 1970. Em 1999, 
passou por uma grande re-
forma e ganhou spa, sauna 
e restaurante.
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A piscina foi criada em 1923 a 
partir de um coral. Ela é alimen-
tada pela água de um aquífero 
subterrâneo e seus três milhões 
de litros são esvaziados e repos-
tos todos os dias. O complexo 
conta ainda com cascatas e ca-
vernas artificiais.

A enorme piscina tem 300 me-
tros de comprimento e pro-
fundidade máxima de cinco 
metros. Fica aberta entre abril 
e dezembro e é cercada pelas 
árvores do parque Zilker.

Complexo formado por duas 
piscinas, divididas entre dois 
andares: a de cima é chamada 
de Vênus e conta com deque, 
jacuzzi, escorregador e teto que 
abre; no andar inferior, está a 
piscina Antígone, usada para 
competições.

O complexo não tem apenas 
uma, mas quatro piscinas 
aquecidas, rodeadas por área 
verde. Elas ficam abertas entre 
maio e setembro. Há ainda res-
taurante, bar e parque infantil.

Coral Gables Venetian Pool, 
Flórida, Estados Unidos 

Barton Springs Pool, Austin, 
Texas, Estados Unidos 

Piscine Olympique
d’Antigone,
Montpellier, França 

Krapfenwaldlbad, 
Viena, Áustria

© Marco Borghini / Shutterstock
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Pensando na comodidade de seus clientes, a Sodramar está com 
um novo portal no ar. Mais ágil, moderno e funcional, o novo portal 
permite que os lojistas acessem suas informações junto à empresa.

Com e-mail e senha previamente cadastrados na fábrica, o 
lojista pode acessar o portal através do endereço www.sodramar.
com.br/portal e visualizar informações como: histórico de com-
pras, pedidos pendentes e produtos não faturados.

O site também pode ser acessado por meio de tablets e 
smartphones e permite realizar a impressão de boletos e acom-
panhar a data de saída dos produtos, dentre outros serviços.

Sodramar lança
portal interativo
Novo site da empresa permite que
os clientes realizem consultas e serviços
de forma prática e acessível

O Grupo Astra, um dos maiores fabricantes de banheiras 
do Brasil, traz ao mercado a banheira Miami. O modelo 
possui linhas puras e retas com vidro reforçado e vedado, 
que não oferece risco de rachaduras ou vazamentos, além 
de estrutura autoportante que dispensa alvenaria e possi-
bilita que seja transportada facilmente. Seus diferenciais 
ficam por conta dos registros integrados, ducha de mão 
e todos os acessórios quadrados. A banheira Miami está 
disponível em três versões. 

Banheira Miami é o novo 
lançamento da Astra

A Heliodin concluiu no dia 18 de março a aqui-
sição da divisão de aquecimento solar para 
banho da Jelly Fish, empresa pertencente ao 
Grupo Tosi. A marca será incorporada ao port-
fólio da Heliodin sob o nome Jelly Fish Solar. 

A divisão de aquecedores de piscina 
(coletores solares em polipropileno e bom-
bas de calor) permanecerá sob o contro-
le do Grupo Tosi e será renomeada como 
Jelly Fish Piscinas.

Agora, todo o know-how da Heliodin con-
ta com a moderna estrutura fabril da Jelly 
Fish, com destaque para a máquina de solda 
de aletas por ultrassom e a prensa hidráulica 
de 300T para estampagem dos tampos em 
aço inoxidável e tampas em alumínio.

Segundo Renato Shimura Mattos, diretor 
de Desenvolvimento de Novos Negócios da 
Heliodin, a aquisição da nova estrutura fabril 
permitirá o alcance de novos mercados.

“Teremos capacidade suficiente para 
atuar tanto em mercados que exigem alta 
eficiência dos coletores solares como em 
mercados que demandam alta produção”, 
ressalta Renato Mattos.

Heliodin 
anuncia 

aquisição da 
Jelly FisH solar
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Visando sempre atender os anseios do consumi-
dor, a Hidroazul lança em 2016 novos produtos 
para a linha de tratamento de água de piscinas: 
Fita de Teste Aquachek e Floc Gel 4 unidades. 

A Fita de Teste Aquachek garante com pre-
cisão a medição correta dos padrões da água 
da piscina, com agilidade e segurança para 
seus clientes. 

O Floc Gel 4 unidades pode ser aplicado se-
manalmente em piscinas de até 30 mil litros, 
garantindo assim mais brilho e água cristali-
na. Ideal para todos os tipos de piscina.

Conheça esses lançamentos e toda a linha 
no site hidroazul.com.br.

Hidroazul 
lança nova linha 
de produtos
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Ah, o universo dos spas, temido por uns e ama-
do por outros! Já foi o tempo em que o consumi-
dor não sabia ao certo do que se tratava a palavra 
‘spa’: muitas vezes, o tema era entendido unica-
mente como clínica de tratamento da obesidade.

Pois é, esse tempo passou, e o spa também é 
conhecido hoje como equipamento para hidro-
terapia qualificada. Sua instalação simplificada 
é uma facilidade para o consumidor e uma opor-
tunidade para o lojista expandir seus negócios.

O consumidor que deseja ter esse equipa-
mento em sua residência nem precisa ter um 
jardinzão para isso. É comum a instalação de 

De fácil instalação, equipamento é uma oportunidade
para o lojista expandir seus negócios  

spas em varandas, terraços e até mesmo salas. 
Em gel, acrílico, com lateral de madeira, deck, 

cascata, iluminação e aquecimento digital, há 
uma variedade de modelos básicos e luxuosos. 
O spa proporciona saúde, lazer, entretenimento 
e socialização tal como a piscina, inclusive para 
quem não dispõe de muito espaço.

Cada vez mais pessoas procuram o spa, pela 
facilidade de instalação, tamanho reduzido, 
baixo custo de manutenção e pelo benefício de 
movimentá-lo sem um caminhão munk. Bas-
tam três ou quatro homens e pronto: da varan-
da ao jardim, da garagem ao pergolado. 

Vender
piscinas e
também
spas?
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Mas e as instalações hidráulicas, como 
ficam? 

A ABNT não recomenda encanar a entrada de 
água do spa na rede residencial. Para encher o spa, 
basta utilizar mangueira flexível de jardim. Além 
disso, a água também é filtrada e clorada, quase 
como uma piscina. Somente será necessário encher 
o spa outra vez quando o nível da água baixar pela 
evaporação ou por causa da bagunça das crianças. 

Os lojistas que desejam inovar seu mix 
com o spa ganham em competitividade e 
notoriedade. Hoje, o mercado é repleto de 
tecnologias, materiais e produtos cada vez 
mais sofisticados. Por que não expandir, 
então, a gama de produtos em sua loja? 

Expandir possibilidades é sem dúvida a maneira 
mais fácil de obter retorno de onde não se obtinha 
antes, e melhor ainda no caso dos spas, pois exigem 

o mínimo esforço. Excepcionalmente um projeto 
de instalação de spa irá exigir uma escavação. 

A Jet Pool Spas é pioneira na fabricação de 
spas e garante que esse é um segmento que só 
cresce. E o Brasil é um importante mercado: com 
ou sem crise, a qualidade e as inovações são re-
quisitos fundamentais para uma saudável expan-
são comercial. 

Todos os produtos da Jet Pool Spas, marca 
com mais de 20 anos de existência, possuem a 
certificação do Inmetro. Esses equipamentos 
são projetados, pensados e repensados para 
atender à grande e expansiva demanda desse 
mercado em franco crescimento. 

Faça parte desse time, entre no segmento e 
não se arrependa!

Conheça os spas Jet Pool no site: 

www.jetpool.com.br.
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A água é um dos recursos mais preciosos do 
planeta, indispensável à manutenção da vida 
na Terra. A gestão responsável desse recurso – 
usar sem desperdiçar – é dever de todos. Confi-
ra dicas do site Sempre Sustentável para o uso 
consciente e eficaz da água. 

NO BANHEIRO 
1. Vasos sanitários com caixa acoplada utilizam 

seis litros de água/descarga, em vez dos mais 
de 20 litros das válvulas de parede convencio-
nais. Modelos mais modernos trazem ainda 
um duplo botão para três e seis litros, que po-
dem ser acionados de acordo com a necessi-
dade. Se a urina for separada nas tubulações 
de esgoto, poderá ser reutilizada para a ferti-
lização de solos, ou seja, será uma carga a me-
nos de nutrientes a ser jogada nos rios. 

2. Bacias sanitárias com válvulas usam menos 
água: a cada seis segundos com a válvula acio-

Do banheiro à piscina, as dicas para usar com
responsabilidade o mais valioso recurso do planeta 

nada, gasta-se, em média, de 10 a 14 litros de 
água. Quando a válvula está com defeito, o 
consumo pode aumentar para 30 litros. 

3. Mantenha a válvula de descarga do vaso sa-
nitário sempre regulada e não use o vaso 
como lixeira ou cinzeiro. 

4. Se os 19 milhões de habitantes da Região 
Metropolitana de São Paulo diminuírem o 
uso da descarga pelo menos uma vez ao dia, 
serão economizados mais de 160 milhões 
de litros de água por dia, o que equivale ao 
abastecimento de uma cidade do porte de 
Santo André (SP). 

5. Se desligarmos a ducha enquanto nos en-
saboamos e reduzirmos o tempo de banho 
para cinco minutos, o consumo cai para 
81 litros. 

6. Se, ao escovar os dentes, enxaguarmos a 
boca com a água do copo, economizamos 
três litros de água. 

Preciosa 
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7. A cada cinco minutos com a torneira aber-
ta, são gastos em torno de 25 litros de água, 
quantidade que corresponde ao que uma 
pessoa bebe em 12 dias. Então, sempre fe-
che a torneira enquanto escovar os dentes, 
fizer a barba ou lavar o rosto. Assim, gastará 
apenas dois litros em média e economizará 
cerca de 23 litros/dia. 

NA COZINHA 
8. Antes de lavar a louça, panelas e talheres, 

remova bem os restos de comida de todas 
as peças e deixe-as de molho, se necessá-
rio. Ensaboe tudo primeiro – mantendo a 
torneira fechada, claro! -, para depois en-
xaguar de uma só vez. 

9. Ao deixarmos a torneira meio aberta por 15 
minutos para lavar louça, gastamos em torno 
de 243 litros de água. Se instalarmos um areja-

dor na torneira da cozinha, nas mesmas con-
dições, economizamos 105 litros de água. 

10. Você sabia que para lavar um copo é ne-
cessário gastar, pelo menos, dois copos de 
água? Que ironia! Quer dizer que, se toma-
mos um copo de água para matar a sede, 
desperdiçamos outros dois para mantê-lo 
limpo! Como tomamos água o dia todo – 
pelo menos é o que devemos fazer –, não é 
necessário lavar o copo toda vez que o usa-
mos. Então, reserve-o para usar mais vezes. 

NA LAVANDERIA 
11. Não lave a roupa aos poucos: deixe-a acumu-

lar um tanto e lave tudo de uma vez, sempre 
lembrando-se de fechar a torneira enquanto 
esfrega e ensaboa as peças. Lembre-se ainda: 
a torneira meio aberta por 15 minutos pode 
chegar a gastar 243 litros de água. 
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12. Roupas muito manchadas e sujas podem fi-
car de molho. Depois, utilize essa água para 
lavar a lavanderia ou o quintal. 

13. Só ligue a máquina de lavar roupa quando 
estiver cheia. Uma lavadora com capacida-
de para cinco quilos, em operação comple-
ta, gasta em média 135 litros. 

TORNEIRAS 
14. A boa manutenção é a melhor forma de 

evitar desperdícios. Ao mínimo sinal de 
vazamentos, procure assistência imedia-
tamente. 

15. Troque o ‘courinho’ da torneira com fre-
quência. O gotejamento lento gasta em 
torno de 400 litros/mês. Já o gotejamento 
rápido gasta em média mil litros/mês. Sabe 
aquele filete de água que escorre quando 
não fechamos a torneira direito? Gasta cer-
ca de 6.500 litros/mês.

16. Mais um lembrete para você usar as tornei-
ras com consciência: uma torneira aberta 
gasta de 12 a 20 litros de água/minuto; se 
estiver pingando, são 46 litros/dia, ou seja, 
quantidade suficiente para matar a sede de 
uma pessoa por 20 dias. Se, por descaso, 
a torneira fica aberta por 15 minutos com 
1/4 de volta, o gasto é de 108 litros. Com 1/2 
volta, 280 litros. Com uma volta completa, 
380 litros de água são gastos. 

17. As instalações de reguladores de vazão 
nas instalações hidráulicas podem redu-
zir o consumo de água em até 50%. 

18. Um buraco de dois milímetros em qual-
quer encanamento desperdiça cerca de 
três caixas d’água de mil litros. 

ÁREAS EXTERNAS E CARRO 
19. Evite lavar calçadas, quintais e carros com 

frequência. Se for inevitável, use balde e 
vassoura no lugar de mangueira ou vas-
soura hidráulica – esta é uma das piores 
invenções, que prioriza apenas o con-
forto: gasta quase 280 litros de água em 
15 minutos! 

20. Ao molhar plantas, use o regador: o gasto é 
bem menor do que se você usar manguei-
ra. Mas, se tiver um jardim grande, opte 
pela mangueira com esguicho-revólver: é 
mais econômica. Quer ver? Dez minutos 
com a mangueira normal gastam cerca de 
186 litros de água. Com o esguicho-revól-
ver, a economia é de 96 litros. 

21. Evite lavar o carro durante a estiagem, 
mas, se for muito necessário, prefira usar 
balde e panos, nunca a mangueira. O gas-
to médio com mangueira é de 560 litros/30 
minutos. Com balde e pano, você gasta 40, 
ou seja, a economia é de 520 litros.

NA PISCINA
22. Uma piscina de tamanho médio, exposta 

ao sol e ao vento, perde 3.785 litros de água/
mês por evaporação. Para você entender o 
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de água por evaporação em até 90%. Preci-
sa mais? Então, cubra sua piscina quando 
não estiver sendo usada. E, se você mora em 
condomínio, converse com o síndico sobre 
a importância dessa prática.

23. A piscina não necessita que a água seja tro-
cada: basta fazer a higienização com produ-
tos específicos e ela ficará pronta para uso. 
A água da piscina não necessita ser trocada 
em momento algum.

24. Durante o banho, é importante que os ba-
nhistas não pulem na piscina, pois muitos 
litros de água são desperdiçados. 

25. Em sua maioria, os clubes e parques pos-
suem chuveiro automático, mas nem todas 
as residências contam com esse dispositi-
vo. Se você possui piscina em casa, prefira 
chuveiros automáticos ou com temporiza-
dor, que ligam quando o usuário se movi-
menta e desligam minutos depois. 

tamanho do desperdício, basta dizer que 
essa quantidade supre as necessidades 
de água potável de uma família de quatro 
pessoas por cerca de um ano e meio. Além 
disso, a piscina coberta diminui a perda 



Provavelmente, você já deve ter lido ou ouvido 
falar sobre o pilates, atividade física frequen-
temente praticada em estúdios ou academias 
com o auxílio de bolas. Mas você já ouviu falar 
sobre o water pilates? Não muito diferente do 
pilates praticado em solo, o water pilates é um 
programa de exercícios realizados na água se-
guindo os mesmos princípios estabelecidos 
pelo alemão Joseph Hubertus Pilates, inventor 
do método.

Em 2005, a educadora física Andréa Melo 
conheceu o water pilates em um curso e passou 
a trabalhar e desenvolver práticas que pudes-
sem ampliar a realização da atividade, manten-
do a essência do pilates inventado por Joseph.

“O curso que se propunha a integrar o mé-
todo ao meio líquido ficou limitado a uma série 
de exercícios próprios da hidroginástica sem 
respeitar os princípios definidos por Joseph 
Pilates em sua sistematização. A decepção pes-
soal deu lugar à busca de desenvolver o método 
pilates na água, obedecendo e respeitando os 
princípios desenvolvidos pelo autodidata e vi-
sionário alemão”, relata Andréa, autora do livro 
Método Pilates na Água. 

Ela desenvolveu as atividades do water pila-
tes com turmas em Juiz de Fora (MG), onde se 
localiza seu estúdio. “Sistematizei o método e 

Originalmente praticado no solo, método entra para a lista de 
atividades físicas que também podem ser feitas na piscina

comecei a desenvolvê-lo também em cursos de 
formação e atualização, com a participação de 
profissionais de diferentes áreas, em especial a 
educação física e a fisioterapia”, conta.

Para falar mais sobre esse programa de 
exercícios que entra para a lista das atividades 
físicas praticadas na piscina, Andréa concedeu 
esta entrevista à Revista ANAPP:

O que é o water pilates?
É a utilização do pilates no meio líquido. 

O pilates é um método de cadeias musculares 
e articulares que visa ao desenvolvimento da 
conscientização corporal, da força, do alon-
gamento e do reequilíbrio das cadeias através 
de seus princípios. De forma individualizada, 
lúdica e prazerosa, o método é apresentado a 
cada aluno ou praticante de maneira única. 

Em seu site, você relata que conheceu 
o método pilates e posteriormente o 
pilates na água. Como surgiu o inte-
resse pelo water pilates?

No final dos anos 1990, o método chegou 
na zona sul do Rio de Janeiro. Na época, eu 
coordenava uma academia, mas já estava 
cansada de trabalhar com um empresário 
que só visava quantidade e não qualidade no 

Pilates
na água
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serviço. Comecei, então, a procurar e pesqui-
sar sobre outras atividades. Até que cheguei 
em um estúdio de pilates em Ipanema e fiz 
uma aula para experimentar. Foi amor à pri-
meira vista! De lá para cá, são 18 anos traba-
lhando com o método.

Quais os princípios do método?
O método tem seis princípios: respiração, 

concentração, centro de força (power house), 
controle, precisão e fluência.

Você acredita que a prática do water pi-
lates esteja bem disseminada no Brasil?

Sim. Ministro cursos em várias cidades do 

Brasil desde 2010 e só tenho obtido respostas 
positivas dos profissionais. 

Existe ligação entre o water pilates e a 
hidroterapia?

A única ligação é o meio líquido. Tentei ser 
bem fiel ao método e principalmente ao seu 
criador, Joseph Hubertus Pilates, de quem sou 
fã, admiradora e muito grata por ter criado um 
método tão fantástico que beneficia tantas pes-
soas. Transpus o que foi possível para o meio 
líquido, pois o bom senso sempre me acompa-
nhou durante esse trabalho, para que pudesse 
manter as características e os princípios do pi-
lates dentro da água.
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Pessoas com deficiência física ou difi-
culdade de locomoção conseguem pra-
ticar a atividade?

A princípio, sim.  No curso de formação de 
pilates na água que ministro, debatemos, refle-
timos e discutimos muito esses casos. Nos cur-
sos, mostramos as adaptações para contribuir 
com a execução do movimento e para que a 
pessoa consiga praticá-lo. Mas, para responder 
a essa pergunta com mais segurança, preciso 
conhecer cada pessoa e cada caso. 

Quais os benefícios que essa ativida-
de proporciona?

Por ser na água, proporciona todos os bene-
fícios que o meio líquido pode oferecer, como 
a estimulação do sistema circulatório devido à 
pressão hidrostática que favorece a circulação 
de retorno. Por causa da água aquecida, o efei-
to da analgesia é aumentado, permitindo uma 
ADM (amplitude de movimento) maior e mais 
adequada. E também oferece os benefícios pró-
prios da atividade em si, como o desbloqueio 
da respiração, mobilidade articular, minimiza-
ção das tensões e compensações desnecessá-
rias, aumento da força e do alongamento mus-
cular, melhora da postura, da conscientização 
corporal e relaxamento.

Quem é o profissional que pode ins-
truir a prática da atividade?

Professores de educação física, fisiotera-
peutas e terapeutas ocupacionais.

Existem movimentos específicos no 
water pilates?

Sim. Como disse antes, levei para a água exer-
cícios comuns ao método tradicional.  Didatica-
mente, o pilates na água ficou dividido assim: 
•  Pilates na água tradicional, em que são execu-

tados os movimentos como hundred, single 
leg stretch e leg pull, entre outros, que perten-
cem ao método pilates tradicional (no solo); 

•  Pilates na água tradicional com acessórios, 
que utiliza o flex ring (círculo mágico) e fai-

xas elásticas, tão comuns ao universo de um 
estúdio de pilates, além da plataforma da 
piscina, que possibilita exercícios em ou-
tras posições como quatro apoios, em decú-
bito lateral e sentado, entre outras.

Existe diferença entre praticar o water 
pilates e o pilates no solo?

Sim. Embora tenham a mesma raiz, são ati-
vidades diferentes. Água é água e solo é solo! 
No meio líquido, temos outras dificuldades e 
outras facilidades devido às propriedades da 
água, como gravidade específica, flutuação, 
pressão hidrostática, resistência e refração.

Há diferença de níveis ou nível espe-
cífico de acordo com idade ou alguma 
outra especificidade?

Níveis específicos, sim. Já a idade, nem 
sempre. Lógico que, quando se trata de uma 
criança, tudo muda de figura. Mas os idosos 
nem sempre são tão frágeis. Alguns estão bem 
treinados, mais do que alguns jovens por aí. No 
solo ou na água, o método pilates visa à indivi-
dualidade de cada aluno/paciente. Então, qual-
quer pessoa é capaz de praticá-lo, ainda que 
façamos adaptações.

Qual o tamanho ou modelo de pisci-
na mais apropriado à prática do water 
pilates?

É importante que existam alturas diferen-
tes. Raso e fundo. Um lado raso com aproxima-
damente 1,40 m e um lado mais fundo de 1,60 
m para que consigamos posicionar melhor os 
praticantes, independente de sua altura. E em 
uma das laterais, é preciso ter uma barra para 
acoplar as molas.

Existe alguma contraindicação?
Não gosto muito desse termo. Parece que o 

contraindicado nunca vai poder fazer isso ou 
aquilo. Prefiro ‘cuidados’. Como em qualquer 
atividade física, o pilates na água apresenta 
restrições e atenção especial com alguns gru-
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pos, como as gestantes. Quem tem perfuração 
do tímpano deve usar protetores moldados e 
personalizados. Por isso, uma anamnese (en-
trevista realizada entre médico e paciente) e 
uma avaliação deverão ser feitas antes de a ati-
vidade começar. 

O que você aborda no livro Método Pi-
lates na Água, lançado em 2010?

É um livro que relata a história de Joseph 
Pilates, como ele criou o método e seus prin-
cípios e como ocorreu o desenvolvimento do 
método para ser praticado no meio líquido. 
Aborda os cuidados e benefícios e contém 
muitas fotos para facilitar o entendimento 
do leitor.
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Nos últimos meses, a população 
brasileira entrou em guerra con-
tra o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, febre 

chikungunya e zika vírus. 
A campanha do Governo contra o mosquito 

se intensificou quando o zika vírus foi relacio-
nado à microcefalia, condição neurológica em 
que a cabeça e o cérebro da criança se desenvol-
vem menos do que o esperado. Os brasileiros 
foram convocados a identificar e eliminar os 
focos criadouros do mosquito, por ora a estra-
tégia mais eficaz de combate.

Esse contexto só reforça a importância do 
tratamento da água e da manutenção perma-
nente e adequada das piscinas, como explicam 
a representante do departamento técnico da 
empresa Genco Química Industrial, Lucimara 
Ito, e o presidente da ANAPP e diretor comercial 
da Genco, Hugo Lisboa, na entrevista a seguir:

Existe possibilidade de o mosquito da 
dengue se desenvolver na piscina?
Sim, se a água não estiver clorada o tempo todo 
(residual ideal: 2 a 4 ppm). Além disso, é impor-
tante manter as bordas da piscina sempre limpas 
e esfregá-las semanalmente, para que, caso o mos-
quito deposite seus ovos nas bordas, eles sejam 
removidos mecanicamente, evitando sua eclosão, 
especialmente após as chuvas.

Ressaltamos também que o mosquito Aedes 
é muito inteligente, pois não deposita seus ovos 

num mesmo local, como acontece com o mosqui-
to Culex (pernilongo). Se encontrar meio favorável 
para depositar seus ovos, ele sempre os deposita 
em torno de três lugares diferentes em cada ovi-
posição, por instinto de manutenção da espécie.

Por quanto tempo a piscina precisa estar 
parada para oferecer risco?
Basta a ausência de cloro na água (ou mesmo na 
presença de baixos teores, como 0,4 ppm) para 
que o mosquito se sinta seguro de pôr seus ovos 
nas bordas da piscina. Os ovos são depositados 
um pouco acima do nível da água e podem ficar 
em dormência por até 300 dias, caso as condições 
não sejam favoráveis para eclosão das larvas.

O cloro ou o ozônio podem combater o 
surgimento de criadouros?
O cloro combate o surgimento de criadouros. 
Tecnicamente, piscinas tratadas com ozônio 
também devem manter residual de cloro o 
tempo todo (1), apenas com nível de cloro mais 
baixo (0,5 ppm). 

Qual o efeito desses produtos na água?
O cloro é universalmente utilizado para desin-
fecção de águas potáveis, industriais e recrea-
cionais. Ele oxida materiais orgânicos e impede 
o desenvolvimento de microrganismos, fatores 
que diminuem a atratividade da água para o 
mosquito. O ozônio também tem a capacidade 
de oxidar materiais orgânicos, porém, se dissipa 
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rapidamente (daí a necessidade do residual de 
cloro na água). Estudos mostram que o mosqui-
to tem preferência em depositar seus ovos nas 
proximidades de águas com compostos amo-
niacais (2), que sempre estão presentes em com-
postos orgânicos. Isso porque as larvas, para se 
desenvolverem, se alimentam de materiais or-
gânicos. Se houver ausência de alimento, elas 
não se desenvolvem. MORREM! Por isso, a água 
tem que estar clorada o tempo todo.

Com qual frequência esses produtos 
devem ser utilizados?
A água deve ser mantida clorada o tempo todo.

Existe alguma forma que garanta o 
efeito do produto por mais tempo do 
que o esperado?
A manutenção de cloro na água com residual 
adequado (2 a 4 ppm) deve ser complementada 
pela oxidação de choque frequente (ao menos 
uma vez por semana em piscinas residenciais), 
para eliminar os restos de microrganismos 
mortos e outros contaminantes orgânicos que 
serviriam de alimento para as larvas.

Estudos mostram que uma vez que as larvas 
estejam presentes na água, seria necessário 
cerca de 250 ppm de cloro para matá-las (3), re-
sidual impraticável para uma piscina.

Quais produtos podem ser utilizados 
e quais medidas podem ser tomadas 

para manter a piscina segura quanto ao 
risco de proliferação do mosquito?
1. Diariamente, manter a água clorada o tempo 

todo com residuais de 2 a 4 ppm;
2. Semanalmente, executar a oxidação de cho-

que e esfregar as bordas da piscina (de prefe-
rência, enxaguando-as com a própria água da 
oxidação de choque).
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Em guerra 
contra a dengue

Popularmente conhecido como mosquito da 
dengue, o Aedes aegypti mede menos de um 
centímetro, tem aparência inofensiva, cor 
café ou preta e listras brancas no corpo e nas 
pernas. Costuma picar nas primeiras horas da 
manhã e nas últimas horas da tarde, evitando 
o sol forte. Entretanto, mesmo com o tempo 
quente, é possível que o mosquito ataque em 
locais de sombra ou durante a noite.

A transmissão das doenças não ocorre uni-
camente com essa picada. O contágio é feito 
através do ciclo homem-mosquito-homem. 
A fêmea do mosquito pica a pessoa infectada 
pela dengue, mantém o vírus na saliva e o re-
transmite ao picar outra pessoa.  

O Aedes aegypti deposita seus ovos em di-
versos locais e os ovos transformam-se em lar-
vas, que dão origem às pupas, das quais surgem 
os adultos. Uma das principais recomendações 
do Ministério da Saúde para o efetivo combate 
ao mosquito é evitar deixar água parada, dentro 
ou fora de casa, pois os ovos do mosquito são 
extremamente resistentes e podem sobreviver 
por vários meses até a chegada da água limpa. 

Geralmente, os ovos são depositados em 
regiões urbanas, em locais que possuam pe-
quenas quantidades de água limpa, sem a pre-

sença de matéria orgânica em decomposição 
e sais, assim como locais que possuam som-
bras e zonas residenciais. 

Todavia, a pesquisadora Marylene de Brito 
Arduino, da Superintendência de Controle de 
Endemias (Sucen) de São Paulo, concluiu que 
o Aedes também pode se reproduzir em locais 
sujos. Segundo ela, o mosquito está se desen-
volvendo em ambientes sujos e até em água 
salgada, o que não significa que ele possa se 
desenvolver no mar, pois, de acordo com ela, 
o sal mata as larvas e pode ser utilizado para 
combater os criadouros.

Segundo a pesquisadora, o resultado mos-
tra que é preciso se preocupar com possíveis 
criadouros antes ignorados, como latas de tin-
ta e pneus com resto de óleo. “O mosquito está 
evoluindo. Todas as espécies tentam manter 
sua população. Se não encontram o ambien-

Especial
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te que preferiam antes, acabam se adaptando ao 
que existe”, ressalta Marylene.

Como a proliferação do mosquito da dengue 
é rápida, além das iniciativas governamentais, é 
importante que a população colabore para inter-
romper o ciclo de transmissão e contaminação. 
Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida, um único 
mosquito pode contaminar até 300 pessoas.

Vale, portanto, ressaltar as principais medidas 
para combater o mosquito:
•	 Não	deixar	água	parada	em	vidros,	potes,	pra-

tos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, 

Em outubro de 2015, o prefeito de São Paulo, Fernan-
do Haddad, sancionou a lei municipal que autoriza 
agentes sanitários a entrarem à força em imóveis par-
ticulares quando julgarem necessário para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti.

O texto afirma que, entre as medidas que podem 
ser determinadas para o controle da dengue, está “o 
ingresso forçado em imóveis particulares, nos casos de 
recusa ou ausência de alguém que possa abrir a porta 
para o agente sanitário quando isso se mostrar funda-
mental para a contenção da doença”.

Essa é uma medida que ainda não abrange todos 
os estados. Entretanto, vizinhos ou transeuntes, sem-

pre que possível, podem e devem denunciar focos de 
criadouros do mosquito. Para fazer a denúncia, basta 
entrar em contato com os serviços municipais de vigi-
lância sanitária ou com um dos telefones a seguir:
Disque Saúde:  0800 61 1997

Ministério da Saúde: (61)  3315-2400 
(portalsaude.saude.gov.br)
Secretaria de Vigilância em Saúde/
Ministério da Saúde: (61)  3315-3641 

Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Controle da Dengue: (61)  3315-2755 / 3315-3702 

Lei autoriza entrada à força em imóveis particuLares

pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, 
bacias, drenos de escoamento, canaletas, blo-
cos de cimento, urnas de cemitério, folhas de 
plantas, tocos, bambus e buracos de árvores, 
além de outros locais em que a água da chuva 
seja coletada ou armazenada;

•	 Manter	recipientes	como	caixas	d’água,	bar-
ris, tambores, tanques e cisternas devida-
mente fechados;

•	 Usar	repelente;
•	 Usar	roupas	compridas;
•	 Não	acumular	lixo.



Depois das festividades de fim de ano e do car-
naval, só mesmo a beira da piscina para prolon-
gar aquela sensação de férias o ano todo.

Se você adora planejar todos os espaços da 
sua casa, com certeza não deixará de lado os 
detalhes que tornam a piscina um ambiente de 
bem-estar harmonizado com a decoração.

Escolher o modelo, o revestimento e o local 
de instalação faz parte da missão de quem quer 
construir ou reformar a piscina. E um item de 
essencial importância é a escolha do piso, que 
não pode ficar restrita ao critério da beleza.

É preciso considerar também a funcionali-
dade e estrutura do local e o perfil dos frequenta-
dores. Indicamos algumas opções de piso para 
tornar o espaço da piscina ainda mais agradável:

Atérmico
Em qualquer temperatura, esse piso consegue 
deixar sua piscina mais confortável, pois não 
absorve calor mesmo sob o sol intenso.

Caxambu
Em cortes retos ou irregulares e muitos mo-
delos disponíveis, a pedra de caxambu exige 

Confira as opções que 
combinam beleza e 

segurança nesse espaço 
de lazer e bem-estar

cuidados. O uso de repelentes preserva por 
mais tempo a aparência original da pedra de 
caxambu, que confere charme ao ambien-
te e também é utilizada no revestimento 
de paredes.

Antiderrapantes 
Porcelanatos, pedras, cimentícios, granitos e 
ladrilhos hidráulicos são uma ótima escolha 
para prevenir acidentes. Em várias cores e for-
matos, esse tipo de piso é um dos mais procura-
dos quando o objetivo é reunir beleza, conforto 
e segurança para você e sua família.

Drenantes
São ótima opção para prevenir acidentes causa-
dos pelo acúmulo de água.  Cada vez mais po-
pulares entre os arquitetos, evitam a formação 
de poças e drenam a água para o solo.

Cimento queimado
Os que imitam madeira e superfícies de alta 
aderência são as opções mais viáveis, de forma 
geral, para não ter erro na hora de revestir a pis-
cina e decorar o entorno. 

Pisospara
piscina
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Granito
O granito é um material que traz beleza e ele-
gância ao local e deve ser usado em seu estado 
bruto. Se a pedra for polida, perde sua caracte-
rística antiderrapante e isso não é o que que-
remos para esse ambiente. Para que o granito 
permaneça sempre em seu melhor estado, é es-
sencial uma limpeza regular e o uso de resina 
para evitar manchas provocadas por protetores 
solares e óleos bronzeadores.

Madeira
A madeira é um material que torna o espaço 
único. No entanto, é necessário muito cuidado 
para que não apodreça, não empene nem se de-
teriore por ficar muito tempo exposta ao sol e à 
água da piscina. É recomendável um tratamen-
to específico com verniz, óleos e inseticidas 
para prevenir a infestação de cupins.

Mármore
Apesar do custo elevado, o piso de mármore tor-
na o ambiente muito mais bonito e sofisticado. 
Pode ser encontrado nos mais diversos tons e 
texturas, para agradar a todos os gostos.

Qualquer que seja o piso escolhido, a manutenção e 

limpeza são essenciais. Não basta remover as impu-

rezas visíveis no fundo da piscina. Utilize acessórios 

adequados como escovas e redes, que irão facilitar (e 

muito) a limpeza das bordas e do entorno da piscina. 

Essa manutenção é importante, pois a quantidade 

de limo que se acumula nas bordas e no entorno pode 

causar acidentes e problemas de saúde.

Manunteção

Fonte: piscinadefibrabrasil / construindodecor
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C om generosa variedade de cores, for-
mas e tamanhos, as orquídeas, plan-
tas pertencentes à família Orchida-
ceae, são conhecidas pela beleza e 

presença marcante na ornamentação de ambien-
tes. Típica das regiões tropicais, a orquídea neces-
sita de cuidados especiais que a Revista AnApp 
traz para você nesta edição:

1. O primeiro passo para cuidar bem da sua orquídea 

acontece no momento da compra: pergunte ao vende-

dor o nome da espécie que você está adquirindo para 

buscar informações específicas sobre o cultivo.

2. Escolha uma espécie que seja fácil de cultivar e não de-

mande muitos cuidados. Uma pesquisa antecipada e 

questionamentos ao vendedor dará uma ideia sobre as 

espécies que exigem cuidados mais simplificados.

3. Dê preferência a vasos de barro, pois são mais poro-

sos e drenam melhor a água, evitando o apodreci-

mento das raízes.

4. Ao trocar o vaso, fique atento ao lado em que surgem 

os novos brotos: eles devem ficar livres, nunca en-

costados na parede.

5. As orquídeas gostam de muita umidade, mas não 

devem ficar encharcadas. Evite deixar prato sob o 

vaso, para não reter água.

6. Acrescente nó de pinho ou placas de madeira, subs-

tratos que decoram o vaso e conservam a água por 

mais tempo.

Dê preferência aos vasos de barro 
e evite encharcar a planta

Como
Cuidar
de suas
Orquídeas
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7. Lembre-se de trocar o substrato (a camada em que se de-

senvolvem as raízes) de vez em quando. Após dois anos, o 

material entra em decomposição e pode comprometer a 

saúde da planta.

8. nutra a planta com adubo sólido ou líquido, conforme a re-

comendação do fornecedor, num intervalo quinzenal para 

o químico e trimestral para o sólido, mas tenha cuidado 

para não exagerar. Lembre-se: o metabolismo das orquí-

deas é bem lento.

9. Utilizando um maçarico portátil ou a própria chama do 

fogo, esterilize a tesoura antes de podar a planta. Mas aten-

ção: espere o instrumento esfriar antes de usá-lo. Esterilize 

novamente antes de manipular outra planta, para evitar 

transmissão de doenças.

10. Após a poda, não se esqueça de passar um cicatrizante. Uti-

lize canela em pó, que é um ótimo cicatrizante natural.

11. Caso perceba algum tipo de mancha nas folhagens, use de-

tergente diluído em água para lavar as folhas e raízes. As man-

chas podem indicar algum tipo de praga.  Se a presença de 

manchas for grande, passe o sabão puro, sem diluir. Depois, 

deixe a orquídea por 24 horas na sombra, lave e replante.

12. Evite deixar a orquídea em ambiente muito escuro, pois ela 

necessita de muita luz. no entanto, o sol pleno pode quei-

mar as folhas. procure uma tela, pergolado ou copa de ár-

vore para proteger a planta da incidência direta do sol, mas 

mantenha uma boa iluminação.

13. Identifique as suas orquídeas com plaquinhas, anote o 

nome da espécie e o período da última floração.

14. por fim, seja um bom observador e não tenha medo: as or-

quídeas são plantas robustas e geralmente morrem pelo 

excesso de zelo.

© Fonte: Revista Casa e Jardim

35março / abril 2016



Atleta norte-americana de 19 anos alcançou 
marcas raramente vistas na natação feminina

O furacão 
LEDECKY

Esporte
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Faltam poucos meses para o início das 
Olimpíadas de 2016 e o mundo da na-
tação está em polvorosa com o fenôme-
no Katie Ledecky, a norte-americana 

que promete estremecer as raias das piscinas do 
maior evento esportivo do planeta. 

Kathleen Genevieve Ledecky, nascida em 
Washington em 17 de março de 1997, tem sur-
preendido não somente os fãs da modalidade, 
mas também nadadores e técnicos que não can-
sam de admirar os feitos da jovem nadadora.

Para Bruno Fratus, nadador do Esporte 
Clube Pinheiros e especialista nas provas rápi-
das de natação, Ledecky tem tudo para ser um 
dos grandes nomes das Olimpíadas de 2016. 
Em entrevista concedida ao jornal O Estado de 
S. Paulo, ele afirmou que Katie é um fenômeno 
que só pode ser visto a cada geração. 

“Assim como Melissa Franklin, Michael 
Phelps, Ryan Lochte e Matt Biondi, ela é o re-
flexo da potência que os EUA são nesse espor-
te e da capacidade que o país tem para criar 
fenômenos aquáticos”, ressalta o nadador.

Ele acredita que é natural presenciar a 
evolução de nadadores jovens, entretanto, 
não dá para ignorar o fator sensação atribuí-

do à nadadora. “Katie é, de fato, fora de série. 
Em diversos países, ela competiria facilmen-
te de igual para igual com os homens”, pon-
tua Fratus.

A carreira da menina sensação teve início 
aos seis anos de idade, sob a influência do ir-
mão mais velho, Michael Ledecky, frequente-
mente visto nas arquibancadas comemoran-
do as conquistas de Katie.

Desde então, ela quebrou três recordes 
mundiais em piscina longa e conquistou cin-
co títulos nos mundiais de Barcelona e meda-
lha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, 
além das cinco medalhas de ouro no Mundial 
de Kazan.

Em 2015, Katie nadou 3’59 uma vez, 4’00 
uma vez, 4’01 três vezes e 4’02 duas vezes. Nos 
800 metros livres, em que esteve 10 segundos 
à frente da segunda colocada no ranking do 
ano, ela reuniu quatro das cinco melhores 
marcas do ano: 8’07, 8’11, 8’13 e 8’16.

Ela tem o melhor tempo do mundo no ano 
nos 400 livres: 3’59”13 - quase quatro segun-
dos à frente da segunda colocada, a holande-
sa Sharon van Rouwendaal, que nadou 4’03”02 
no Mundial de Kazan. ©
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Antes do Mundial, a expectativa era de que 
Katie Ledecky fosse a primeira mulher a nadar 
abaixo de 8’10 nos 800 livres – e ela não só fez 
isso, como nadou 8’07”39, baixando em mais 
de três segundos seu próprio recorde mundial.

No Rio 2016, Katie é a favorita absoluta ao 
ouro nas provas de 400 e 800 metros livres. O ní-
vel de suas provas – especialmente os 800 – tem 
evoluído junto com ela. Caso consiga vencer os 
200, 400 e 800 livres, se tornará a segunda na-
dadora na história a ganhar as três provas em 
uma mesma edição dos Jogos. A primeira vez 
que isso aconteceu foi nas Olimpíadas de 1968, 
na Cidade do México. Na ocasião, a americana 
Debbie Meyer venceu as três provas com novo 
recorde olímpico (no caso dos 200 e 800 livres, 
foi a primeira vez que as provas foram disputa-
das pelas mulheres numa Olimpíada).

Em entrevista ao site today.com, a nadado-
ra disse que o segredo é a definição de metas.  
“É extremamente importante definir metas 
muito altas, que achamos ser impossíveis de al-
cançar, pois aí todos os dias trabalhamos para 
cumpri-las. E qualquer coisa é possível e nos dá 
forças para continuar a trabalhar duro e seguir 
nossos sonhos”, declarou a nadadora, que, en-
tre os treinos no clube em Maryland, Estados 
Unidos, reserva um pouco de seu tempo para 
incentivar os fãs e, quem sabe, futuros fenô-
menos da natação. “Eu sempre digo a eles para 
praticar e se divertir. É muito bom ver jovens 
nadadores e seu entusiasmo e alegria na água.”

Entrevista
Katie, você começou a nadar por influência de 
seu irmão. Ele é o seu fã número um?

Eu sou fã número um do meu irmão. É óti-
mo sempre ter contado com o apoio dele e de 
minha família ao longo dos anos. Eles sem-
pre foram às minhas competições e estavam 
sempre me aplaudindo. Eu tento falar com 
eles nas arquibancadas antes de cada uma das 
minhas provas. É muito importante estar com 
eles ali e poder compartilhar todos esses gran-
des momentos e memórias que eu terei para o 
resto da minha vida.

Como seu irmão se tornou o seu principal in-
centivador na natação?

Quando eu tinha seis anos de idade, meu 
irmão tinha nove e queria participar da liga de 
verão e de uma equipe de natação, daí nos jun-
tamos ao Palisades Swin Team (em Bethesda, 
Maryland, Estados Unidos). Amamos nosso 
primeiro verão de natação lá e decidimos parti-
cipar de uma equipe durante todo o ano. 

Eu nadei com o meu irmão durante todo 
esse tempo e toda vez que ele ia para a pisci-
na eu queria ir junto. Sempre gostei de nadar 
com ele e acho que foi assim que descobri meu 
amor pelo esporte. Acho que se não tivesse meu 
irmão comigo, eu não teria me apaixonado pela 
natação tanto quanto me apaixonei.

Depois de competir no Rio 2016, você preten-
de nadar em Stanford. Como foi a tomada des-
sa decisão?

Isso nunca me pareceu uma decisão. Sem-
pre quis ter a experiência de nadar ligada a um 
colegiado e ouvi coisas incríveis sobre compe-
tir na NCAA (National Collegiate Athletic As-
sociation). Acredito que essa foi a melhor de-
cisão que tomei.
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Temos um grande time de natação em Stan-
ford e é claro que sempre procurei melhorar. 
Eu realmente consigo me imaginar como uma 
atleta estudante da Universidade de Stanford, 
nadando e estudando lá.

Evento Tempo Prova Data

100 m 
livres 53.75

2016 Arena Pro Swim 
Series – Austin

15/1/16

200 m 
livres 1:54.43

2016 Arena Pro Swim 
Series – Austin

16/1/16

400 m 
livres 3:58.37

Campeonato Pan-Pacífico 
de Natação de 2014

23/8/14

800 m 
livres 8:06.68

2016 Arena Pro Swim 
Series – Austin

17/1/16

1.500 m 
livres 15:25.48

Campeonato Mundial 
de Natação de 2015

4/8/15

Melhores marcas de Katie Ledecky



Para esclarecimento, e como medida preventiva 
de segurança, selecionamos algumas dicas de 
como manusear essas substâncias corretamente. 
É extremamente importante não misturar tipos 
ou marcas diferentes que possam ter princípios 
ativos distintos: o simples contato com a umidade 
e a temperatura ambiente pode transformar pro-
dutos estáveis em uma combinação explosiva.

Veja algumas dicas importantes:

1. Leia atentamente todas as informações 
contidas nas embalagens sobre uso e arma-
zenamento dos produtos.

2. Use máscara de proteção para evitar a inala-
ção de qualquer tipo de substância.

Falar sobre a importância do manuseio seguro dos produtos químicos, 
sobretudo os utilizados nas piscinas, pode parecer redundante, mas 
muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o assunto.

3. Utilize luvas para não ter contato direto com 
os produtos.

4. Não reaproveite as embalagens de substân-
cias químicas. 

5. Não misture os produtos: aplique um de 
cada vez e respeite o intervalo entre as apli-
cações indicado pelo fabricante.

6. Use somente produtos indicados para a 
água da piscina.

7. Manuseie os produtos em local seco e are-
jado, sempre utilizando luvas e óculos de 
proteção e não se esqueça da máscara.

8. Certifique-se de que os produtos estejam 
bem fechados após o uso.

9. Não utilize recipientes de produtos químicos 
antigos ou dosadores de outros produtos.

Manuseando
corretamente

os produtos
químicos
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10. Adicione o produto na água e nunca o 
contrário.

11. Não adicione os produtos diretamente no 
skimmer. Se as instruções sugerem diluição 
em água, em primeiro lugar, use uma emba-
lagem plástica e limpa com água da piscina. 
Em seguida, adicione o produto.

12. Sempre utilize balde e dosador limpos, de-
signados apenas para o produto químico.

13. Guarde os produtos químicos separada-
mente de medicamentos, alimentos e pro-
dutos cosméticos.

14. A área de estocagem deve ser mantida lim-
pa e desobstruída, facilitando a circulação 
e o acesso aos produtos. Preferencialmen-
te, os produtos devem ser agrupados por 
categoria, tomando-se o cuidado de manter 
separados aqueles que são incompatíveis 
(por exemplo, não coloque juntos produ-
tos à base de cloro com produtos contendo 
amônia). Recomenda-se adotar o método 
PVPS – ‘Primeiro que Vence (Expira), Pri-
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meiro que Sai’ no controle de estoque. Em 
prateleiras, produtos líquidos não devem ser 
armazenados acima de produtos sólidos.

15. Não efetue mistura de produtos, a menos 
que seja expressamente recomendado pelo 
fabricante ou pelo responsável técnico e se-
jam adotadas as medidas de segurança per-
tinentes (misturas perigosas: produtos áci-
dos com produtos básicos; produtos à base 
de cloro com produtos à base de amônia).

16. Conserve longe do alcance das crianças e 
dos animais domésticos.

17. Em caso de contato com os olhos, lave com 
água em abundância e siga recomendação 
do fabricante.

18. Se ingerido, não provoque vômito: con-
sulte de imediato o centro de intoxica-

ções ou serviço de saúde mais próximo. 
Se possível, leve o rótulo ou embalagem 
do produto.

19. Evite o contato prolongado com a pele. 
Depois de utilizar o produto, lave e seque 
as mãos.

TRANSPORTE
1. Organize os produtos de forma segura, de 

modo que não se movam.
2. Separe os produtos químicos incompatí-

veis, oxidantes e ácidos.
3. Não carregue embalagens danificadas.
4. Não mantenha os produtos por muito tem-

po no veículo.





T enho visitado diversas lojas com o intuito de conhecer as práticas de ven-
das e me manter atualizado sobre as novidades do segmento varejista. 
Mas, infelizmente, o que estou percebendo é uma falta de planejamento 
e estratégia muito grande na organização dos produtos, atendimento de 

má qualidade e uma venda ainda no modelo antigo, tradicional, em que o vendedor 
apenas ‘tira o pedido’ - está na loja apenas para completar uma posição necessária 
e fundamental, mas na prática não exerce sua função tão bem como deveria e conti-
nua tentando ‘empurrar’ produtos garganta abaixo do cliente em busca de quantida-
de de vendas, mas sem qualidade.

As pessoas estão evoluindo e conhecendo cada vez mais a variedade e novidades do 
mercado. Os consumidores não são mais os mesmos e não pensam da mesma forma 
que antigamente. Estão muito mais seletivos e analíticos no processo de compra devi-
do à quantidade de opções que o mercado oferece. A rotina de trabalho e vida pessoal 
estão muito mais dinâmicas, o que favorece a busca pelo produto/serviço que melhor 
atenda às suas necessidades. Sem contar que a tecnologia é uma aliada importante 
nesse processo e serve como ferramenta de pesquisa durante o momento de compra. 
Os consumidores buscam o melhor preço, características, benefícios, reclamações e 
até elogios de outros usuários em sites específicos e redes sociais.

Mas, para se adaptar ao novo comportamento do consumidor, não basta seguir a 
tradicional cartilha do varejo. É preciso fazer muito mais e da melhor forma possível: 
transformar a venda em uma experiência de compra através do relacionamento e de 
uma consultoria profissional e atualizada; comunicar-se de forma objetiva e perso-
nalizada com o público-alvo; entender como o consumidor percebe o produto e/ou 
serviço que lhe é oferecido; saber identificar o perfil desse consumidor e usar uma 
estratégia de relacionamento mais próxima, criando confiança e credibilidade; sa-
ber não só quem ele é e o que quer comprar, mas por que ele compra – e por que ele 
escolhe comprar de você.

Algumas dicas básicas podem ajudar a aumentar as vendas sem mexer somente 
no preço dos produtos:

1. Organização dos produtos. Dois pontos de vista devem ser considerados: tanto 
a facilidade para o cliente encontrar o que busca e poder escolher e comparar 
o que melhor atenda às suas expectativas quanto o lojista melhorar a expo-
sição dos produtos que dão mais lucratividade para o seu estabelecimento. 
Outro recurso é utilizar iluminação que realce os produtos e montar ilhas com 
itens em destaque.

2. Investimento de tempo em treinamento sobre os produtos. Todo vendedor com 
mais conhecimento técnico do produto aumenta as chances de vendas, pois 
transmite confiança na hora do atendimento. Ele deverá saber explicar o que o 
cliente quer ouvir e entender; saber pontuar os detalhes, vantagens, característi-
cas e benefícios. E, principalmente, saber expô-los no momento da venda de for-
ma extremamente profissional e segura.

ESTRATÉGIA DE VENDA
Planejamento, criatividade e conhecimento técnico sobre o produto ajudam a vender melhor  
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3. Prioridade no atendimento ao cliente sempre desenvolvendo uma venda consul-
tiva, ouvindo atentamente suas necessidades. Muitas vezes, o cliente demonstra 
o que mais valoriza através de palavras, perguntas e/ou movimentos corporais que 
acabam dando pistas de suas impressões sobre o produto. O vendedor deve estar 
atento a essas pistas para direcionar sua explicação e usar argumentos que facili-
tem o entendimento do cliente - e sugerir produtos que resolvam diretamente os 
problemas e atendam suas expectativas.

4. Construção de relacionamento, fator extremamente importante para que o clien-
te tenha vontade de voltar à loja e ser atendido novamente de forma profissional. 
Muitos clientes estão em busca de vendedores que saibam atender suas necessi-
dades e expectativas e acabem fidelizando-os. Nada melhor que pensar em ações 
que possam ser feitas mesmo após a experiência de compra. E-mails esporádicos, 
com mensagens em datas comemorativas, ainda são boas opções.

Combinando essas dicas, o lojista aumenta drasticamente suas chances de ter 
sucesso em vendas e, principalmente, com muito mais lucratividade. Até a próxima!

LÁZARO CONTRERAS é palestrante motivacional com 19 anos de experiência como 
empreendedor na área comercial, comunicação e comportamento humano.

45março / abril 2016



E m tempos difíceis e de incertezas, toda cautela é bem-vinda. 
Nesses momentos, os empresários devem voltar seus olhares não so-
mente para a prática de como desenvolver novos produtos e estratégias 
comerciais visando ao crescimento de sua empresa, mas também para a 

qualidade financeira do que têm nas mãos.
Estamos falando de avaliar criteriosamente qual a situação em que sua empresa 

se encontra. Vamos mencionar alguns pontos que podem ser revisados ou olhados 
com minúcia:

Custo financeiro de seus ativos – verifique se os gastos de manutenção não estão 
elevados e gerando despesas operacionais elevadas. 

Em muitos casos, a troca do bem por uma nova tecnologia poderá representar 
significativa redução de alocação financeira em período de retorno do investimento 
(payback) muito baixo. 

Temos casos de retorno financeiro em prazo inferior a um ano que muitas vezes 
não é adotado porque o empresário não deseja ouvir falar em investimentos. 

O desenvolvimento de novas tecnologias através de novos fornecedores é uma 
realidade nas mais diversas partes do mundo. Só conseguimos acessá-las se estiver-
mos nos atualizando constantemente.

Qualidade do seu passivo financeiro – olhe cuidadosamente a posição de seu endivida-
mento e verifique o custo médio das suas dívidas frente ao prazo de sua liquidação. 

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO
Hora de revisar estratégias

46 REVISTA ANAPP

Artigo



No Brasil, é comum verificar empresas com endivi-
damento de curto ou curtíssimo prazo com altas taxas 
de carregamento ou altos valores de prestação mensal.

O benefício de uma troca de dívida pode estar em 
um maior prazo de pagamento, alongando dívidas que 
sejam de carga superior à sua capacidade de pagamen-
to em momentos de queda de receitas.  

Avalie inclusive custos mais altos que seu padrão 
tradicional, pois eles poderão não comprometer sua 
capacidade produtiva e comercial. Muitos empresários 
deixam de adotar soluções que consideraram caras e 
descobrem em um futuro próximo que não eram de cus-
to tão elevado frente ao momento.

Avalie cuidadosamente se você pode trocar essa 
dívida junto a outro banco comercial, um banco de 
desenvolvimento ou uma agência de fomento.  

Nessas instituições de fomento, existem linhas de 
crédito com prazos de até 180 meses para pagar, ou 
seja, até 15 anos de amortização, conforme o caso ou 
projeto. O prazo de 60 meses (cinco anos) ocorre de 
maneira mais usual.

É certo que, em momentos de queda no PIB e re-
cessão econômica, as instituições financeiras (comer-
ciais e de fomento) se tornam mais conservadoras, re-
duzindo limites de crédito e prazo de financiamentos, 
seja por falta de recursos financeiros adicionais, seja 
para fazer frente ao aumento de inadimplência que 
compromete a colocação de novos recursos financei-
ros no mercado.

Dessa forma, o ideal é que você não concentre 
todo o seu relacionamento em uma única instituição 
financeira, pois se esta reduzir sua atuação junto ao 
seu limite de crédito, você necessitará ter outras op-
ções para momentos adversos.

Onde buscar recursos financeiros – procure contato 
com as grandes instituições existentes no País, mas 
não deixe de olhar as instituições de médio porte que 
atuam em nichos específicos e com produtos padro-
nizados que podem atender bem à necessidade de 
crédito de sua empresa.

Você pode ampliar seus horizontes consultando 
duas entidades: Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban - www.febraban.org.br) e Associação Brasileira de 
Bancos (ABBC - www.abbc.org.br). Isso lhe dará uma vi-
são sobre a grande quantidade de instituições financei-
ras que atuam no Brasil e a chance de avaliar a abertura 
de novos relacionamentos.
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Se sua empresa possui operação em nível nacional, observar quais são as instituições 
apoiadoras para cada região ou estado poderá ser muito útil. Veja alguns exemplos.

Bancos de desenvolvimento:
•  BNDES – atua em todo o Brasil, com ênfase no suporte às indústrias.
•  Caixa Econômica Federal (CEF) – atua em todo o Brasil, com ênfase no suporte ao 

setor habitacional.
•  Banco do Brasil (BB) – atua em todo o Brasil, com ênfase no suporte ao setor agrícola.
•  Banco do Nordeste do Brasil (BNB) – atua em todos os estados do Nordeste, com 

suporte ao comércio, indústria e todos os tipos de serviços.
• Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) – opera nos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e atua em todos os setores.

Agências de fomento:
•  Finep – atua em todo o Brasil e oferece suporte financeiro a projetos de inovação.
•  Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE – www.abde.org.br) - congrega 

as principais agências de fomento de cada estado da Federação, além dos bancos 
de desenvolvimento anteriormente citados. 
Nesta entidade, você encontrará o acesso ao website de cada agência, onde pode-

rá se atualizar sobre os melhores produtos e linhas de crédito para os mais diversos 
setores da economia e adequação para cada oportunidade.

Relacionamento bancário – procure fornecer informações suficientes aos executivos 
de conta responsáveis pelo seu relacionamento nas instituições financeiras onde você 
possui sua movimentação financeira. Importante ressaltar que se ele não conseguir 
demonstrar toda a capacidade e potencial de sua empresa ao comitê de crédito, dificil-
mente melhores linhas e condições de crédito serão aprovadas a seu favor. 

O profissional de crédito conhece muitas empresas do seu setor ou com perfil pa-
recido com sua empresa. Se ele não tiver informações fidedignas sobre sua empresa, 
inferirá conforme sua própria experiência, que pode não representar a melhor situa-
ção para sua empresa. Não conte com processos divinatórios ou especulações que 
não condizem com a situação de sua empresa, que será sempre única.

Capacitação de sua equipe – busque se cercar de profissionais que possam agregar 
valor, seja através de conhecimento tácito, seja pelo relacionamento com os mais 
diversos participantes do mercado financeiro. 

Talvez seja o momento de você trazer para sua equipe um profissional mais comple-
to e atualizado, que revisará toda sua política e estratégia financeira e adequará a sua 
empresa a esse momento adverso e diferente por que você tem passado ultimamente.

Se você não deseja movimentar sua equipe interna ou aumentar o tamanho de 
sua folha de pagamento, avalie seriamente a contratação de consultores financeiros. 
Existem muitos profissionais e empresas sérias e de ótima qualidade que trabalham 
com a maior parte de sua remuneração ligada ao êxito da empreitada, ou seja, rece-
bem seus honorários quando atingem os objetivos definidos por você. Outro aspecto 
positivo é que eles trabalharão focados no seu objetivo, sem os percalços e tarefas 
operacionais que sua equipe possui no dia a dia.

Tome sua decisão pessoal sobre qual o seu sentimento em relação ao prazo de 
duração das incertezas na economia brasileira e mundial. 
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Muitas vozes no mercado sugerem que ela não será curta e poucos se habilitam a 
fazer prognósticos mais precisos. De concreto é o fato que somente você sabe do que 
sua empresa realmente necessita e qual o potencial dela em momentos como este. 

Mesmo que as incertezas sejam de longa duração, alguém estará ocupando espaço 
no mercado em que você atua, seja por inovação em produtos ou estratégia, seja por 
melhor capacitação. O mercado selecionará o joio do trigo ao longo do tempo e, de qual-
quer forma, vale o dito popular: “Enquanto alguns choram, outros vendem lenços”. 

Defina em qual lado você está. Sucesso contínuo a você!
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Esses aparelhos percorrem o fundo da piscina e alguns  sobem também 
pelas paredes, realizando operações de escovação e de agitação. Abaixo, 
relacionamos o nome comercial de alguns equipamentos dessa categoria. 
Encontre-os!

AquAbot / AquA queen / CommAnder
dolphin / mAriner / StArvAC
SubmAtiC / Sweepy / S30
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Equipamentos 
automáticos para 
limpeza de piscinas
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