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Prezados leitores,

Com ou sem crise, o mercado é uma arena onde se destacam 
as empresas que investem em diferenciais competitivos, como 
inovação e capital humano. São empresas atentas, portanto, à 
capacitação e ao aprimoramento profissional. 

A qualidade de produtos e serviços (aprimoramento técnico), 
a busca de novas oportunidades como e-commerce (aprimora-
mento comercial) e gestão eficiente da empresa (aprimoramento 
administrativo) devem ser ocupação e preocupação constantes. 

A escassez de recursos limita, mas não justifica ignorar essas 
necessidades. Em tal cenário, é importante exercitar a criativi-
dade e buscar soluções possíveis, atitudes que estão na base 
do sucesso empresarial e que inspiram a atuação dos Grupos 
Setoriais da ANAPP. 

Como associação compromissada com a gestão responsável 
dos recursos dos associados, a ANAPP também está atenta à im-
portância da capacitação. Com esse objetivo, chegou a contratar 
cursos para as empresas associadas, como Gestão de Energia 
e Prospecção Eficaz, este último voltado para a área de vendas.

Iniciativas mais recentes são as parcerias com a BCN Trei-
namentos e a Hidrofobia Mergulhos, que oferecem preços 
diferenciados para as associadas da ANAPP em seus treina-
mentos e cursos. 

Também visando ao aprimoramento do setor, a ANAPP 
acompanha e transmite, aos associados, informações sobre 
normas técnicas relacionadas ao nosso mercado, como a 
NBR 10.339 da ABNT. 

Além disso, a ANAPP está sempre aberta à participação, 
convidando as empresas a apresentarem outras demandas de 
capacitação que julguem necessárias ou convenientes.

Dentro da proposta de fortalecer o mercado, esta edição traz 
matérias inspiradoras sobre as possibilidades do mercado de 
piscinas e produtos afins. Você, lojista do segmento de piscinas 
e lazer, já conversou com o seu cliente sobre como a instalação 
de uma banheira spa ou uma sauna valoriza o imóvel, além dos 
óbvios benefícios para a saúde do usuário? 

E você, empresário do setor de wellness, tem avaliado as 
oportunidades que as práticas sustentáveis trazem para o seu 
negócio? Para refletir sobre essas e outras possibilidades, mer-
gulhe nesta e nas próximas edições da Revista ANAPP.

Boa leitura!

ADELINO ÂNGELO OLIVEIRA NETO ,
Diretor técnico da ANAPP
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Adotar critérios de qualidade em todos os 
segmentos do mercado de piscinas e produ-
tos afins é um dos objetivos dos Grupos Se-
toriais da ANAPP. As atividades dos Grupos 
são tratadas em encontros periódicos e nas 
reuniões mensais da diretoria.

Os grupos setoriais do mercado de pisci-
nas e produtos afins estão organizados em 10 
categorias: Piscinas de Fibra; Tratamentos 
Alternativos; Indústrias Químicas; Piscinas 
de Concreto Armado; Aquecimento; Filtros, 
Bombas e Acessórios; Piscinas de Vinil; Ba-
nheiras e Spas; PVC Armado e Lojas. 

Confira os principais assuntos em discussão 
nas últimas reuniões realizadas:

Fibra
Empresas do segmento debateram como 

devem ser feitas as inspeções de qualidade e 
quais recomendações devem estar presentes 
nos manuais de produtos. Neste segundo se-
mestre, o Grupo quer desenvolver critérios de 
fornecimento de matéria-prima, analisar a via-
bilidade de aplicação das normas australianas 
no mercado brasileiro e os critérios para a ob-
tenção do selo de qualidade ANAPP.

TraTamenTos alTernaTivos
O Grupo discutiu e definiu regras de co-

municação e ética bem como o desenvolvi-
mento do Manual ANAPP de Boas Práticas 
de Mercado, com base nas orientações do 
Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar). Também foi revisada a 
norma de tratamento de água, explorando ti-
pos e métodos de ação.

QuímiCos
Os participantes do segmento propuseram 

adesão a programa de empresa especializada 
em tratamento de resíduos, com soluções em 
logística reversa, engenharia circular e pro-
cessos completos que envolvem cooperativas, 
estudos laboratoriais, desenvolvimento e fabri-
cação de novos produtos. Além disso, o setor 
pretende desenvolver uma norma dedicada aos 
quesitos químicos do grupo.

ConCreTo armado
O Grupo propõe uma parceria da ANAPP 

com a Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) para a realização de cursos, 
além da divulgação de empresas especializa-
das e procedimentos mínimos para contra-
tação de serviços de construção de piscinas. 
Também foi discutida a elaboração de cartilha 
com orientações para construção de piscinas 
e a importância de buscar profissionais quali-
ficados para o empreendimento.

aQueCimenTo
O Grupo trabalhou nos requisitos básicos 

de instalação hidráulica de bomba de calor. 
Essa primeira versão deverá ser analisada por 
todos os participantes para os devidos ajus-
tes até a entrada em vigor desses requisitos. 
Outra ação foi a análise da primeira versão 
do manual de instalação elétrica. A próxima 
etapa será a elaboração do manual de manu-
tenção preventiva e segurança.

FilTros, bombas e aCessórios
As empresas do segmento aproveitaram 

a reunião para definir amostras de produtos 

Grupos Setoriais discutem 
plano de ação para  
o segundo semestre
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que deverão passar por ensaios de qualida-
de e desempenho. Foi discutida proposta de  
parceria com a Associação Brasileira da In-
dústria de Iluminação (Abilux). Além disso, 
os participantes do Grupo Setorial sugeri-
ram licença para publicação das normas de 
qualidade no site da ANAPP.

vinil
As empresas do setor sugeriram normatizar a 

espessura ideal do vinil em 0,7 mm e recomendá
-la em manual de boas práticas. Sugeriram tam-
bém que os fabricantes voltem a trabalhar ape-
nas com produtos padronizados e certificados. 
Para atingir esse objetivo, o grupo pretende obter 
laudo do Instituto Nacional de Tecnologia (INT).

banheiras e spas
O Grupo pretende realizar mais visitas às 

indústrias de banheiras e spas, além de bus-
car empresas que trabalham com produtos 
certificados. Sugeriram criar normas em par-
ceria com a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) para a especificação dos 
produtos e elaborar cartilha informativa para 
o consumidor final sobre os aspectos que de-
vem ser analisados na compra de uma banhei-
ra ou spa. Os participantes sugeriram ainda 
entrevista com o Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) nas 
próximas edições da Revista ANAPP, a fim de 
orientar os revendedores e consumidores so-
bre certificação de produtos.
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A ANAPP realizou, em 18 de maio, o curso Pros-
pecção Eficaz, voltado a representantes comer-
ciais. No evento, o consultor Lazaro Contreras 
abordou temas que possibilitam aumentar a 
eficácia em vendas e negociações com clientes.

Contreras indicou a importância e as formas 
da prospecção de clientes e vendas, os desafios 
e o planejamento a partir de objetivos e metas. 
O percurso da prospecção foi uma das questões 
discutidas e o palestrante deu dicas de como li-
dar com recepcionistas, intermediários e agen-
tes que tomam as decisões pelas empresas, 
criando valores e mensurando desempenho.

O palestrante lembrou que é equivocado 
descartar contatos que não fecharam negócios. 
O importante para quem pretende alcançar o 
sucesso em vendas deve-se a uma ampla lista 
de potenciais compradores.

Prospecção eficaz
Os participantes tiveram acesso a ferra-

mentas de apoio como vídeos, exercícios, ar-
tigos, dicas e atividades práticas. Para Nayane 
Araújo, da fabricante de equipamentos para 
aquecimento e refrigeração Rheem, o curso 
foi interessante por mostrar como lidar e bus-
car novos clientes. “Em nosso mercado, sem-
pre precisamos buscar novas oportunidades 
para crescer e ficar mais fortes na área de efi-
ciência”, avaliou Nayane Araújo.

Já Nobosuke Kawakami, da Kawakami Co-
mércio – empresa que trabalha com equipa-
mentos de aquecimento –, acredita que todos 
sabem vender, mas dificilmente da maneira 
correta. “Eu, que trabalho há 20 anos com ven-
das, estou aqui para aprender mais um pouco. 
Quem não se atualiza em vendas, acaba não 
tendo um bom rendimento.”

Para o Lazaro 

Contreras, os 

contatos que não 

fecharam negócios 

não devem ser 

descartados

Lazaro Contreras ministra curso para representantes comerciais
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Nayane e Nobosuke 

elogiaram o curso 

Prospecção Eficaz, 

promovido pela 

ANAPP



Na última Feicon, a Ouro Fino apresentou aos visitantes seu 
novo lançamento: a banheira Petra com borda em madeira 
angelim. Essa madeira pesada de cerne traz sofisticação ao 
ambiente e pode ser utilizada nos mais diversos acabamentos.
Para manter o estilo rústico, deve ser aplicado verniz náutico 
na borda e nos deques, garantindo melhor proteção com es-
tilo impecável.

A borda de madeira deixa a banheira Petra ainda mais  
bonita e atrativa e o ambiente fica muito mais elegante.
ourofino.com.br

Ouro Fino lança banheira 
Petra com borda de madeira

Pioneira na fabricação de cercas de prote-
ção removíveis para piscinas, a Guartecs está 
apresentando ao mercado várias novidades:

Linha Standard – para quem visa se-
gurança com economia.

Coluna de alumínio com acabamento 
de alta rigidez e espessura de 2 mm, re-
forçada com 13 parafusos de aço inoxidá-
vel. Tela somente na cor preta com acaba-
mento soldado termicamente.

Linha Premium – para quem busca se-
gurança com sofisticação.

Pintura eletrostática nas cores preta, 
azul-marinho ou branca e telas nas cores 
preta, azul, verde ou branca, com acaba-
mento costurado.

E ainda alças anatômicas de polipropile-
no que facilitam o giro das colunas e o exclu-
sivo parafuso para ajuste de tensão da tela.

Portão -  um item de segurança impor-
tante nas cercas para piscinas é o portão 
automático, porque possui forte retorno 
por mola e pressão final da fechadura 
por ímãs especiais. Também é importan-
te para a segurança do fechamento que o 
portão seja ancorado firmemente em co-
lunas laterais duplas. Permite fechamento 
definitivo com chave.
guartecs.com.br

Novidades  
Guartecs em  

cercas removíveis
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A SP Piscinas é especializada na construção de piscinas em 
concreto. Em 1989, quando foi fundada, a empresa utilizava o 
sistema convencional de concreto armado e alvenaria em seus 
projetos. Seis anos depois, a SP Piscinas ganhou destaque no 
mercado ao lançar um produto com tecnologia inovadora para 
realizar o sonho de seus clientes: as “piscinas pré-moldadas”. 
Sistema exclusivo e patenteado, a tecnologia do concreto pré- 
-moldado vem sendo utilizada há 27 anos para construir piscinas 
de pequeno, médio e grande porte.

•	 Construa	a	piscina	dos	seus	sonhos	em	45	dias
•	 Reduza	o	seu	investimento	em	até	30%
•	 Faça	o	seu	projeto	em	qualquer	formato
•	 Sistema	exclusivo	com	cinco	anos	de	garantia
•	 Construímos	em	todo	o	País.

vendas@sppiscinas.com.br |  sppiscinas.com.br

Piscinas pré-moldadas: 
conheça o sistema  
inovador de construção!
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Os	filtros	DFR	da	Dancor	são	produzidos	pelo	sis-
tema de rotomoldagem em polietileno de média 
densidade,	suportam	temperaturas	de	até	50°C,	re-
sistentes	à	corrosão	e	compatíveis	com	todos	os	tra-
tamentos	químicos.	Material	filtrante	com	granulo-
metria apropriada, alta vazão para obter maior taxa 
de filtragem. Filtros de fácil instalação com união 
de soldagem, opção de montagem sobre carrinho. 

As bombas PF-17 e PF-22 são projetadas para 
atender as taxas de filtração da linha de filtros. 
Produzidas em termoplástico de engenharia de 
alta	resistência,	não	permitem	o	contato	do	líqui-
do bombeado com as partes que possam enfer-
rujar. Possuem pré-filtro incorporado com visor 
transparente, permitindo determinar o momento 
adequado para limpeza. Garantia de 18 meses. 

Dancor:	há	70	anos	levando	qualidade	até	você.
www.dancor.com.br

Qualidade na linha de filtros 
e bombas DFR/PF da Dancor

Para a Sodramar, não existe crise: continua investindo 
para oferecer ao mercado opções de requinte, beleza 
e qualidade em estampas. Depois de ouvir parceiros e 
consumidores, a Sodramar fez, em parceria com um re-
nomado escritório de design de São Paulo, a releitura 
de um sucesso de vendas: a estampa Pastille Degradê.

A nova Pastille Degradê New tem pastilhas de 2,75 
x 2,75, com cantos arredondados e detalhes internos 
que realçam ainda mais a beleza da estampa, com 
tons azuis em degradê.

Todo o estudo e concepção do produto reforçam 
a preocupação da Sodramar em trazer para o merca-
do as mais belas e exclusivas estampas com impres-
sionante definição. Sodramar, reconhecida como a 
principal fabricante nacional de piscinas de vinil, de 
acordo com o prêmio da ANAPP.
www.sodramar.com.br

sodramar laNça estampa  
pastille deGradê New
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Atenta às tendências de mercado, a Artvinil Pisci-
nas inova mais uma vez para oferecer um diferen-
cial aos seus clientes, com o lançamento de mais 
uma linda e exclusiva estampa de vinil para revesti-
mento. Inspirada na exótica pedra hijau da Indoné-
sia, chega ao mercado a Art Pastilha Hijau, estampa 
de	 incrível	 beleza	 e	 fino	 acabamento,	 disponível	
nas espessuras 6 e 8 mm. A Artvinil Piscinas traba-
lha para oferecer aos seus clientes um portfólio de 
estampas que atenda a todos os gostos e projetos.
artvinilpiscinas.com.br

Lançamento da  
Artvinil Piscinas 
inspirado em  
pedra da Indonésia



Para facilitar a venda em 
todas as localidades do 
Brasil, a T2G – Technical 
Glass Group está formando 
parcerias com representan-
tes e lojas de piscinas para 
fornecer o simplificado 
Sistema Aquavision.
O Sistema Aquavision é um 
produto único: projeto + 
vidro especialmente dimen-

sionados com quadro de 
inox e vedações, pronto para 
uma rápida e fácil instala-
ção. A T2G oferece treina-
mento ou pode ser parceira 
do cliente na instalação  
do sistema.
Com	cinco	anos	de	garantia,	
o Sistema Aquavision utiliza 
vidros laminados múlti-
plos para fechamento de 

piscinas. Similar aos vidros 
blindados, a solução suporta 
alta pressão de água e pes-
soas em movimento.
Não perca essa oportunida-
de de aumentar seus lucros!

Entre em contato conosco:
(19) 3246-3485 | 
 contato@t2g.com.br
t2g.com.br 

Você já pensou em vender piscinas de vidro?

Para atender aos mercados mais exi-
gentes, a Neoclor acaba de lançar o 
NeoAlg 2 em 1, indicado para prevenir 
ou eliminar algas e que atua como al-
gicida de manutenção ou choque.

Sua moderna formulação, livre de 
metais, dá ao NeoAlg 2 em 1 seu maior 

diferencial: a possibilidade de aplica-
ção simultânea com o cloro.  

A utilização contínua do NeoAlg 2 
em 1 manterá sua piscina livre de al-
gas, cristalina e balanceada.
Para mais informações, acesse  
www.neoclor.com.br.

Neoclor laNça o NeoalG 2 em 1, 
alGicida sem cobre
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O sucesso da Piscinas Rondônia está direta-
mente ligado à história de vida e de trabalho 
de seu fundador, Darlan Rocha. Ele nasceu em 
1968, na cidade de Concórdia (SC), e começou 
a trabalhar aos 12 anos de idade. Quando che-
gou a Porto Velho (RO), em 1989, foi trabalhar 
como limpador de piscinas e, pouco depois, 
em sociedade com alguns parentes, fundava a 
Piscinas Concórdia.

Investiu também em um lava-rápido e foi 
assim, trabalhando nas duas empresas e na lim-
peza de piscinas, que ele conseguiu comprar a 
parte dos sócios. Mais adiante, comprou um gal-
pão no centro comercial de Porto Velho para ins-
talar, em outubro de 1992, a Piscinas Rondônia.

Hoje, a loja possui uma frota de caminhão, 
retroescavadeira, quatro motocicletas e três 
carros para entregas. Conta, também, com 10 
funcionários. A empresa vende piscinas e aces-
sórios em geral e orienta os clientes sobre ma-
nutenção e instalação. Em 2015, foi eleita uma 
das maiores empresas da Região Norte pelos 
fabricantes de piscinas e produtos químicos de 
tratamento de água. 

Breno Rocha, 21 anos, é filho e sucessor 
de Darlan Rocha, e trabalha desde os 12 anos 
nos negócios da família. Para ele, a compra 
do prédio no centro de Porto Velho e a funda-
ção da Piscinas Rondônia e, agora, a Nova Pis-
cinas Rondônia, foram um divisor de águas 
na história da empresa, embora cada venda 
tenha contribuído para o sucesso. “Temos a 
honra e o prazer de fazer parte, muitas vezes, 
da realização do sonho do nosso cliente. Para 
nós, não é somente uma venda, mas algo que 
continuamos a construir a todo momento.”

Outro fator de sucesso é a seriedade e 
respeito mútuo entre funcionários e clien-
tes. “Acreditamos que, com esses princípios, 
poderemos atender cada vez melhor nossos 
clientes e fazê-los mais realizados e felizes 
com suas escolhas”, afirma Breno.

A loja está localizada na rua Duque de 
Caxias, 1.633, no bairro São Cristóvão, em 
Porto Velho. A expansão do showroom e da 
loja está programada para este ano e, em bre-
ve, serão anunciadas algumas novidades.

Para Breno, a publicação desta História 
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do Associado marca os 24 anos da empresa 
e é também uma homenagem ao pai Darlan, 
sua inspiração para conduzir os negócios da 
família Rocha e manter a Piscinas Rondônia 
como referência em vendas e relacionamen-
to com o cliente.

“Há três anos, assumi a loja e trabalho 
junto com meu pai. Hoje, estou me formando 
em engenharia civil e vejo que a maioria das 
pessoas tem ídolos distantes, celebridades. 
Meu ídolo mesmo é meu pai, que saiu de uma 
cidade pequena e conquistou tudo graças ao 
seu esforço e empenho. Ele é o meu espelho 
de força e sabedoria. Tudo o que sou hoje é 
graças ao meu senhor Deus e meu pai, que 
dedicou sua vida ao trabalho”, conclui Breno.
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C asas sofisticadas oferecem con-
forto e qualidade de vida aos mo-
radores do Condomínio Residen-
cial Tamboré 3, em Alphaville, no 

município de Santana de Parnaíba (SP). Uma 
dessas residências traz a marca da paisagista 
Ana Paula Magaldi, que idealizou um projeto 
com vegetações tropicais e cores contrastan-
tes, aproveitando sinuosos simétricos – que 
formam curvas em diversos sentidos. Espécies 
plantadas logo na entrada da casa conferem 
um aspecto requintado ao local - palmeira-im-
perial, dracena tricolor e buxus sempervirens 
são algumas das plantas introduzidas.

O jardim, que foi pensado como local de des-
canso e curtição do verde e do bem-estar, conta 
com a Phoenix roebelenii e a hera-estrela, em ar-
ranjos com vasos vietnamitas. Para a área da pisci-
na, Ana Paula projetou um belíssimo jardim verti-
cal, composto por samambaias, tipos de columeia 
(peixinho, gloriosa e batom) e um mix de vegeta-
ção que evocam a natureza em meio à sofisticação.

Para a família aproveitar a área de lazer, a pai-
sagista criou um lounge externo com bancos em 
madeira cumaru, pedras pisantes e mobiliário de 
alto padrão artesanal. Ao redor, é possível pre-
senciar ambientações frutíferas e mais algumas 
Phoenix roebelenii e jabuticabeiras.

Projeto de Ana Paula Magaldi combina requinte e natureza 

Cor e vegetação  
tropical em Alphaville
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Sobre a paisagista
Ana Paula Magaldi é paisagista, com mais de 20 
anos de experiência em projetos corporativos 
e residenciais. Premiada diversas vezes (Casa 
Cor e Olga Krell), presta serviços a grandes em-
presas, condomínios e residências. 



Banheiras valorizam imóvel, mas fique atento para a 
qualidade e a segurança do modelo escolhido

InvestImento 
em bem-estar
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Na hora de comprar ou reformar a casa, o so-
nho de consumo de muitas pessoas é a banhei-
ra, instalada na área interna ou externa da resi-
dência. Curtir e relaxar é a expectativa comum 
desses sonhadores.

Especialistas imobiliários admitem que a 
banheira pode aumentar o valor de mercado do 
imóvel, mas é preciso estar atento a alguns de-
talhes, como a escolha de equipamentos com 
certificados de segurança e de qualidade para 
prevenir acidentes.

Acessórios como jatos de hidromassagem e 
jatos d’água, entre outros acionados pela ener-
gia elétrica, podem representar uma ameaça 
para o usuário se não estiverem dentro dos pa-
drões de segurança estabelecidos pelo Institu-
to Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecno-

logia (Inmetro) e pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

Consumo de água
Engana-se quem acredita que o consumo de 
água na banheira é maior que no chuveiro. 
Estudos comprovam que uma banheira gas-
ta, em média, 80 litros d’água, enquanto um 
chuveiro ligado por cinco minutos gasta em 
torno de 45 litros. 
À primeira vista, parece que o chuveiro gasta 
menos. Mas a banheira pode ser usada por 
mais de uma pessoa ao mesmo tempo e por 
até 25 minutos, gastando os mesmos 80 litros 
de água. Multiplicando o consumo de água 
no chuveiro em um banho individual de 25 
minutos, o gasto será de 225 litros.



Saúde e bem-estar
Banheiras e spas são indicados no combate 
ao estresse, tratamento de doenças e pós- 
-exercícios físicos.

Para melhor aproveitamento, o usuário 
deve ajustar a temperatura da água, que ge-
ralmente varia entre 26°C e 40°C, mas é im-
portante não ficar imerso por tempo demais. 
A água quente ajuda a eliminar as toxinas do 
corpo através do suor e esse processo pode 
levar à desidratação. Segundo especialistas, 
as sessões ideais duram de 15 a 25 minutos.

As banheiras podem ser usadas indi-
vidualmente ou em grupos. Muitos povos 
(como os orientais, que utilizam os ofurôs) 
entendem que a banheira serve para sociali-
zar com amigos e parentes. 
 

Fontes:

Revista Exame, Formatto Construção e Acabamento, 

Portal WikiHow, Eco Desenvolvimento
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Criada pelos povos nômades que ocuparam a 
região que hoje é a Finlândia, país nórdico eu-
ropeu, a sauna existe há mais de nove mil anos. 
O tipo mais comum era a ‘sauna de fumaça’, 
uma construção feita ao pé de um morro. Os 
nômades finlandeses acreditavam que nesse 
local era possível purificar o corpo e o espírito, 
por isso também promoviam ali rituais curan-
deiros, partos e cerimônias religiosas.

A sauna finlandesa deu origem à ‘sauna 
seca’, como é conhecida hoje. A ‘sauna úmida’, 
ou ‘sauna a vapor’, apareceu anos mais tarde, 
na Grécia antiga. Mas foram os turcos que fica-
ram famosos por aperfeiçoarem a técnica com 
o chamado ‘banho turco’. Esse banho era fei-
to em caldeirões de bronze cheios d’água, em 
grandes salões de mármore com o teto côncavo 
para melhor circulação do vapor.

Para todos esses povos – finlandeses, turcos 
e gregos –, a sauna tinha poderes curativos. Eles 
acreditavam que a alta temperatura possibilita-
va a cura de qualquer doença, principalmente a 
purificação das vias respiratórias.

Até os dias de hoje, essas técnicas são utili-
zadas para a busca da cura da mente e do cor-

po. Alguns especialistas advertem, porém, que 
as pessoas com problemas cardíacos devem 
evitar a sauna porque o calor favorece a acele-
ração dos batimentos do coração e pode fazer a 
pressão arterial subir.

Uma das práticas comuns para quem apro-
veita os banhos termais é o choque térmico. O 
calor da sauna é alternado com um banho ge-
lado numa piscina ou lago. Em alguns lugares, 
esse costume é até obrigatório, por se acreditar 
que o choque térmico ajuda a prevenir doenças 
e beneficia o sistema circulatório.

Dicas para construção 
Quem planeja instalar uma sauna em casa deve 
escolher o tipo: seca ou a vapor. As saunas a 
vapor aquecem água e liberam o vapor para o 
ambiente. As saunas secas utilizam um tipo de 
forno para aquecer as pedras dolomitas – um 
mineral de carbonato de cálcio e magnésio – e 
fazer circular o calor no ambiente. 

Escolhido o modelo, é hora de investir no 
local. Observe o espaço em que será construí-
da a sauna e sempre procure ajuda de um pro-
fissional habilitado para a prestação do servi-
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ço. Para maior conforto, estudos mostram que 
esse ambiente deverá considerar um espaço 
de pelo menos 1 m² por pessoa e 2,2 m de altu-
ra no teto. Importante lembrar que o teto de-
verá ter uma inclinação de 10%, essencial para 
que o vapor possa escorrer em vez de pingar 
nos usuários.

Portanto, considerando que quatro pes-
soas utilizarão o espaço, serão 4 m²; se oito 
pessoas utilizarão, a área deverá ser de 8 m² e 
assim sucessivamente. Esse cálculo é de extre-
ma importância para definir a metragem cúbi-
ca do ambiente, que servirá para dimensionar 
o aparelho conforme a potência necessária.

Passo a passo: sauna a vapor
A altura do teto, conforme dito anteriormen-
te, deve ser de 2,2 m, com inclinação de 10%. É 

importante deixar o teto liso, sem aplicação de 
azulejo, para facilitar o escoamento das gotas 
de água. Para melhor acabamento, é indicado 
fazer a pintura com tinta epóxi ou acrílica.

Devem ser construídos, também, de dois a 
três bancos, para que o usuário possa escolher 
a temperatura mais agradável. A temperatura é 
maior na parte de cima do ambiente da sauna. 
A medida ideal é de 40 cm de altura com 50 cm 
para o assento.

É necessário prever uma entrada de ar cha-
mada ‘respiro’. O respiro serve para a entra-
da de oxigênio no ambiente de banho e deve 
ser construído em uma das paredes, rente ao 
piso, com uma medida de quatro polegadas 
ou 10 cm x 10 cm.

Assim como o respiro, a sauna precisa ter 
o chamado ‘suspiro’. É um orifício na mesma 
medida do respiro, que deve ser construído na 
parte mais alta da parede oposta à da entrada 
de ar. O suspiro servirá para eliminar o gás car-
bônico presente no ambiente. Aconselha-se ter 
um acabamento de grelha giratória para con-
trole de saída, como ralos de chão que possibi-
litam abertura e fechadura da grelha.

Feito isso, o lugar precisará ter o chamado 
‘nicho’. Trata-se de um recuo na parede para a 
entrada do vapor no ambiente de banho e que, 
com um bom acabamento, evitará queimadu-
ras no cano de saída de vapor.

Com toda a área construída, é hora do iso-
lamento térmico, que deve ser feito em todo o 



ambiente para conservar o calor do vapor pelo 
maior tempo possível. O isolamento deve ser 
feito com vermiculita, cimento, vedaliti e água.

A sauna foi construída, recebeu o isola-
mento térmico e acabamento. O passo seguin-
te é definir a área de instalação do aparelho. 
Esse aparelho deve estar próximo do ambien-
te, preferencialmente fora para que se evite 
descarga elétrica nos usuários. A não ser que 
o material do aparelho seja de polietileno, a 
maioria dos modelos usa ferro ou aço inoxidá-
vel, que são elementos condutores de eletrici-
dade, em seu revestimento.

Como o aparelho estará do lado de fora do 
ambiente da sauna, é de extrema importância 
lembrar que a sauna a vapor não funciona com 
pressão. Portanto, a distância máxima da tubu-
lação entre o local da instalação e o ambiente 
deve ser de 1,5 m. Essa tubulação também de-
verá ter isolamento térmico.

Passo a passo: sauna seca
O ambiente de sauna seca deve ser construído 
em alvenaria, assim como a sauna a vapor, de-
vidamente isolada termicamente com lã de vi-
dro ou isopor e, por fim, revestida em madeira.

Nesse caso, a altura do teto não pode ultra-
passar 2,5 m. Já a medida total da área e dos 
bancos é igual à medida da sauna a vapor – 1 m² 
por pessoa e 40 cm x 50 cm, respectivamente.

O ambiente deve oferecer um espaço neu-
tro, onde será instalado o forno. O espaço neu-

tro não poderá ser revestido por madeira, e sim 
por placas refratárias. Essas placas, que são 
construídas com tijolos refratários, têm a fina-
lidade de evitar incêndios.

Importante saber
As saunas a vapor são feitas para funcionar 
com energia elétrica ou a gás. Para a energia 
elétrica, é necessário ter uma fiação própria 
e saber a capacidade dos disjuntores que su-
portarão o aparelho. Nesse caso, o indicado é 
fazer uma rede independente de energia para 
a sauna e não usar a mesma rede do restante 
da casa. Já para o uso de sauna a gás, é preciso 
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construir uma central com abrigo para os bo-
tijões e para o aparelho.

Assim como as saunas a vapor, a sauna 
seca utiliza dois modelos de forno: elétrico e 
a lenha. No caso do elétrico, deve-se observar 
a rede elétrica e a capacidade dos disjuntores, 
assim como no modelo a vapor.

Quem não tem condições de construir um 
ambiente para a sauna em casa, mas pode uti-
lizar um cômodo já existente para a instalação, 
deve seguir as mesmas normas de tamanho, al-
tura, isolamento e rede elétrica. Mas seja para 
a construção, seja para a adaptação de um cô-
modo, sempre procure a ajuda de especialistas 
para o desenvolvimento do projeto. 

Fonte:  Socalor Saunas 

Infoescola.com/saúde/spa

Mundoestranho.abril.com.br/materia/

como-surgiu- a-sauna



A palavra ‘spa’ denomina o ambiente especia-
lizado em cuidar da saúde dos clientes utili-
zando o medicamento mais natural do mun-
do: a água. Daí a referência, já que o termo 
vem do latim ‘salute per aqua’, que, traduzin-
do, significa ‘saúde pela água’.

Os profissionais que atuam no spa buscam 
restabelecer a saúde e o bem-estar de clientes 
que chegam com problemas nutricionais, de-
pressão e estresse, entre outros. Os clientes 
são avaliados por nutricionistas, médicos, 
personal trainers, esteticistas etc. e, a partir 
dessa avaliação, recebem um projeto a ser de-
senvolvido no spa para reestruturar caracte-
rísticas orgânicas, emocionais, alimentares e 
estéticas, conforme suas necessidades.

A história do spa vem desde o século 14, 
com a estância termal da cidade de Spa-Fran-
corchamps, no leste da Bélgica, cujas águas 
são procuradas por seu caráter medicinal.

Hoje em dia, a palavra ‘spa’ designa es-
tabelecimentos comerciais voltados para a 
beleza, saúde e bem-estar. De acordo com a 
Associação Internacional de Spas, existem os 
conceitos tradicionais do ambiente termal, 
englobando os espaços públicos ou privados 
para a realização do relaxamento, bem como 
os novos locais urbanos que aplicam os mes-

Espaço de saúde e relaxamento pode ser reproduzido em casa 

mos exercícios de alívio para o corpo e para 
a mente.

Entre os locais urbanos, podemos destacar 
os hotéis, que oferecem serviços de massa-
gens, tratamentos de estética e a chamada me-
dicina não invasiva, em pacotes que podem 
durar apenas algumas horas ou dias, como os 
oferecidos nos estabelecimentos especializa-
dos no tratamento termal.

Pensando nisso, fabricantes de banheiras 
criaram uma versão de spa que pode ser insta-
lada em casa. Espaço integrador, esse tipo de 
banheira permite compartilhar o relaxamento 
e promover a interação com outras pessoas. 
A banheira é equipada com dispositivos para 
massagem e aquecimento da água, à seme-
lhança das termas naturais.

O spa dentro de casa oferece benefícios para 
a saúde. Mergulhado em água quente, o corpo 
aumenta sua temperatura, provocando a dila-
tação dos vasos sanguíneos, abrindo os poros 
e facilitando uma circulação melhor e mais efi-
ciente. Pode, também, servir como terapia para 
artrites – inflamações de uma ou mais articula-
ções que causam dor e rigidez – e diabetes tipo 
II – que, diferente do tipo I, pode ser tratada.

Os spas também ajudam na reabilitação 
após exercícios físicos de qualquer natureza - 

Um spa para 
chamar de seu
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o banho em água quente ajuda a reduzir o can-
saço muscular no dia seguinte.

De acordo com especialistas, a prática do 
banho quente alivia dores nas costas, pro-
blema que atinge cerca de 80% da população 
mundial, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

A saúde cardiovascular também é benefi-
ciada pela utilização da banheira do tipo spa. 
Segundo o portal Banheira Spa (banheiraspa.
com.br), exercitar-se em água quente promove 
os mesmos benefícios que os exercícios prati-
cados fora d’água. A diferença está no estresse 
cardíaco. A banheira aumenta os batimentos 

do coração, ao mesmo tempo em que abaixa 
a pressão cardíaca. Mas para essa prática re-
comenda-se a avaliação de um cardiologista.

Outro aspecto que chama a atenção no uso 
das águas termais é a perda de peso. Estudos 
apontam que seu uso regular pode resultar em 
diminuição do peso corporal e redução da in-
tensidade das celulites, uma vez que o banho 
frequente nessas banheiras ajuda a tonificar a 
pele, reduzir a retenção de líquidos e aliviar os 
inchaços do corpo.

Fontes:

Infoescola.com.br/saude/spa, banheiraspa.com.br 



Práticas sustentáveis podem salvar o planeta. 
Pequenas atitudes que aparentemente não 
têm impacto nenhum no dia a dia podem fazer 
grande diferença com o passar do tempo.

Dicas para economizar água, energia e materiais
sem descuidar do bem-estar dos clientes

Essa ideia inspirou a Associação Brasileira 
de Clínicas e Spas (ABC Spas) a recomendar 
em seu portal uma lista de boas práticas am-
bientais que os associados podem adotar sem 

Spa 
verde
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descuidar do bem-estar de seus clientes. Entre 
elas, está o uso de lâmpadas fluorescentes, que 
consomem menos energia elétrica e têm vida 
útil maior que as incandescentes.

Ainda sobre energia elétrica, o portal lem-
bra que as luzes devem ficar apagadas em am-
bientes vazios. Os equipamentos que conso-
mem energia devem ser desligados quando fora 
de uso - inclusive se estiverem no modo ‘stand 
by’, que também consome energia.

A opção por sistemas de reciclagem de água 
de banheiras e ofurôs para reúso não potável 
fazem parte da lista.  Essa água pode ser usada 
em descargas e na irrigação de plantas e jardins. 
Máquinas de lavar que absorvem e reaproveitam 
a água em seu processo, torneiras e chuveiros 
com opções de volume e fluxo de água e procedi-
mentos adequados para usar menor temperatu-
ra nos processos de lavagem estão entre as dicas 
apontadas pela Associação.

O portal ainda recomenda a preferência por 
produtos em embalagens ‘tamanho família’ em 
vez das embalagens individuais, tratamentos 
com produtos orgânicos, recipientes de fibras na-
turais no lugar dos plásticos e processos de reu-
tilização de materiais com estruturas recicláveis, 
para que possam ser lavadas e higienizadas.

Os materiais e acabamentos utilizados na 
construção do spa sustentável buscam a seleção 
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de materiais duráveis para evitar a excessiva re-
posição e desgaste do tempo. A preferência por 
materiais recicláveis e naturais também é de 
grande importância.

Outras sugestões incluem o uso de placas 
solares para o aquecimento da água ou do am-
biente, a arborização para resfriamento do espa-
ço, a utilização de películas de vidro, cortinas e 
outros materiais nas janelas para reduzir a per-
da de calor nos períodos mais frios e controlar 
o aquecimento em períodos quentes. A Associa-
ção também observa que “telhados ecologica-
mente eficientes, tanto em termos de materiais 
quanto de desenho arquitetônico, reduzem em 
até 25% a necessidade de resfriamento do ar em 
períodos quentes, principalmente em função 
da menor transmissão de calor para o interior  
do estabelecimento”.

O lixo também deve receber atenção espe-
cial. A separação e coleta seletiva de resíduos 
como plástico, vidro, papel e metal facilitam a 
reciclagem dos materiais descartados.

A ABC Spas recomenda ainda que os esta-
belecimentos orientem e treinem suas equipes 
sobre o uso correto de equipamentos e a adoção 
de processos adequados para alcançarem me-
lhores resultados nas práticas sustentáveis.

Fontes: ABC Spas, Brasil Escola
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Conheça as modalidades disputadas nas piscinas olímpicas

Jogos 
aquáticos 2016
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M aior evento esportivo do mun-
do, as Olímpiadas 2016 devem 
reunir no Rio de Janeiro mais 
de 10 mil atletas representan-

do mais de 200 países. O Brasil participa com 
número recorde de competidores. Como anfi-
trião, o País tem presença assegurada em algu-
mas modalidades, segundo as regras das fede-
rações internacionais.

Entre as 42 modalidades previstas nos Jogos 
deste ano, quatro são praticadas em piscinas: 
natação, nado sincronizado, polo aquático e 
saltos ornamentais.

Nado sincronizado
Praticada somente por mulheres, essa mo-

dalidade é apelidada de ‘balé aquático’ e se po-

pularizou na América do Norte nos anos 1940, 
devido à promoção da estrela hollywoodiana Es-
ther Williams. Já nos anos 1950, o esporte teve 
suas regras formalizadas para competições, per-
mitindo, assim, que se desenvolvesse até estrear 
nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984.

No nado sincronizado, as atletas são avalia-
das em três quesitos: execução, dificuldade e 
impressão artística, que inclui coreografia, in-
terpretação da música e forma de apresentação. 
Além disso, quando praticada em duetos, a per-
formance tem um tempo máximo que varia en-
tre dois minutos e 20 segundos e três minutos. 
Já para as equipes, o tempo de ‘show’ varia de 
dois minutos e 50 segundos até quatro minutos.

As competidoras não podem usar o fundo da 
piscina para se apoiar ou ajudar uma companhei-



ra durante as apresentações. Mas como será que 
elas fazem para continuar tão bem mesmo debai-
xo d’água? As piscinas possuem sistemas de som 
e, quando submersas, as meninas podem conti-
nuar acompanhando a música. Aliás, dependen-
do do tempo que ficam submersas, podem usar 
um clipe nasal para não entrar água pelo nariz.

Cada país que participa da apresentação por 
equipes deve inscrever nove atletas, porém, ape-
nas oito competem. Outro fator importante é a 
vestimenta das atletas, que só podem usar maiô: 
o uso de biquínis é proibido.

Natação
De acordo com o portal da Rio 2016, esse 

esporte é um dos mais antigos do mundo: 
existe desde a Idade da Pedra. Já nas Olim-
píadas, está presente desde Atenas, em 1896. 
Atualmente, é um dos que mais distribuem 
medalhas, com 32 competições, sendo 16 

para cada sexo, nos estilos borboleta, costas, 
peito e livre.

Uma piscina é considerada olímpica quan-
do atende às exigências internacionais, me-
dindo 50 m de comprimento, 25 m de largura 
e 3 m de profundidade. A temperatura na água 
deve variar entre 25°C e 28°C.

As competições são divididas em elimi-
natórias; semifinais, que contam com os 16 
melhores; e finais, que contam com os oito 
melhores. Podem ser disputadas individual-
mente para cada estilo; através do revezamen-
to, que conta com quatro atletas por equipe 
que se revezam na piscina; e no chamado 
‘nado medley’, individual ou em grupo, mistu-
rando os quatro estilos na mesma prova.

Polo aquático
Primeiro esporte disputado por equipes a 

ser integrado no programa olímpico em Paris, 
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em 1900.  A partir daí, esteve presente em todas 
as edições e, claro, sempre se atualizando: o ta-
manho da bola, que deve ser menor para a prá-
tica feminina; o número de jogadores, que au-
mentou de 11 para 13; a introdução dos pênaltis 
nas partidas que terminam empatadas etc.

Um jogo tem 32 minutos de duração, dividi-
do em quatro períodos de oito minutos. Os com-
petidores não podem colocar os pés no fundo da 
piscina, que tem 2 m de profundidade. Essa re-
gra obriga os atletas a se esforçarem sem parar, 
chegando a nadar até 5 km por partida.

Apenas o goleiro pode segurar a bola com 
as duas mãos; os demais jogadores podem uti-
lizar apenas uma delas. É proibido, também, 
se apoiar, pegar impulso no gol ou nas bordas 
da piscina, socar a bola e espirrar água contra o 
oponente de forma proposital.

Os times são formados por 13 atletas. Des-
tes, são sete titulares, sendo um goleiro e seis 
que atuam na linha. Os homens devem jogar de 
sunga e as mulheres, de maiô.

Saltos ornamentais
Ao que tudo indica, esse esporte começou en-

tre os séculos 18 e 19, com ginastas fazendo acro-
bacias antes de mergulhar em rios e piscinas da 
Suécia e da Alemanha. Foi introduzido nos Jogos 
Olímpicos em St. Louis, no ano de 1904.

Ao longo do tempo, foram adicionadas no-
vas regras até as Olimpíadas de Sidney, em 
2000. Naquele ano, foram incluídos os eventos 
sincronizados em trampolins de 3 m e platafor-
mas de 10 m.

Nesse esporte, os atletas recebem pontua-
ção conforme a complexidade e precisão de 
suas manobras acrobáticas. Os homens reali-
zam seis saltos e as mulheres, cinco. Sete juí-
zes são responsáveis por dar notas de zero a 10 
para cada salto. As duas notas mais altas e as 
duas notas mais baixas são descartadas. Dessa 
forma, a pontuação restante é somada e multi-
plicada em junção da dificuldade do salto. Em 
eventos sincronizados, há 11 juízes e seis notas 
a serem descartadas.
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Os saltos são classificados da seguinte maneira: 

•	 Para	frente	–	mergulho	em	direção	à	água
•	 Para	trás	–	saída	de	costas	para	a	água
•	 Pontapé	–	saída	para	frente, 

execução do movimento para trás
•	 Revirado	–	saída	de	costas	e 

execução para frente
•	 Parafuso	–	independentemente	da	saída, 

o corpo deve realizar um giro
•	 Equilíbrio	–	na	posição	inicial,	o	atleta	

está com as mãos na plataforma e os pés 
para o alto. É realizado apenas na 
plataforma de 10 m.    
 

Fontes: 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - cob.org.br/pt/ti-

me-brasil/vagas-para-rio-2016

Comitê Organizador Rio 2016 - rio2016.com/esportes



Palco do maior evento do esporte mundial, o Rio de Janeiro já vivia, antes de agosto, a expecta-
tiva de muita festa e intensas disputas na busca por medalhas durante as Olimpíadas de 2016. 
A Revista ANAPP fez um levantamento baseado no índice de aproveitamento de atletas e as chan-
ces de medalhas para o Brasil na natação, polo aquático, nado sincronizado e salto ornamental. 
Confira as nossas apostas.

Natação
Bruno Fratus, 27 anos (1)

Prova: 50 m livre  /  Participações Olímpicas: 1 - Londres 2012

Chance: Com a medalha de ouro no Pan-Pacífico em 2014 e prata nos 

Pan-Americanos de 2011 e 2015, Fratus vem forte para a Rio 2016. Nos 

últimos Jogos, ficou em quarto lugar, atrás de Cesar Cielo, medalhista 

de bronze na ocasião, por apenas dois centésimos de segundo.

Brandonn Almeida, 19 anos (2)

Provas: 400 m medley e 1.500 m livre  /  Participações Olímpicas: Nenhuma

Chance: Almeida é acostumado a nadar provas longas dentro da pisci-

na. O resultado é animador quando vemos que foi medalhista de ouro 

nos 400 m medley e medalhista de bronze nos 1.500 m livre no Pan-A-

mericano de 2015, em Toronto (Canadá). No mesmo ano, em Singapu-

ra, foi medalhista de ouro nos 1.500 m livre e bronze nos 400 m medley 

no Mundial Júnior de Natação. 

Henrique Rodrigues, 25 anos (3)

Prova: 200 m medley  /  Participações Olímpicas: 1 - Londres 2012

Chance: Rodrigues é medalhista de ouro nos 4x100 m livre e bronze 

nos 200 m medley no Pan-Americano de Guadalajara 2011. Também 

foi ouro nos 200 m medley e nos 4x200 m livre em Toronto (2015). Nas 

Olimpíadas de Londres, em 2012, chegou à semifinal, mas acabou fi-

cando com a 13ª colocação nos 200 m medley.

Larissa Oliveira, 23 anos (4)

Provas: 200 m livre, 4x100 m livre, 4x100 m medley e 4x200 m livre

Participações Olímpicas: Nenhuma

Chance: Larissa é acostumada a vencer. Nos Jogos Pan-Americanos de To-

ronto, foi medalhista de prata no revezamento 4x200 m livre, medalhista 

de bronze nos 4x100 m medley e 4x100 m livre. Nos Jogos Sul-Americanos 

de Santiago, em 2014, foi medalhista de ouro em todas as competições que 

participou – 100 m livre, 4x100 m livre, 4x200 m livre e 4x100 m medley.

Confira as chances de
medalhas para o Brasil
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Etiene Medeiros, 25 anos (5)

Provas: 100 m costas, 100 m livre, 50 m livre e 4x100 m livre

Participações Olímpicas: Nenhuma

Chance: Etiene levou a medalha de ouro em cinco das seis provas dispu-

tadas no Campeonato Sul-Americano de 2014. Teve, também, medalha 

de ouro no Pan-Americano de Toronto, nos 100 m costas. Ainda em To-

ronto, foi medalhista de prata nos 50 m livre e bronze nos revezamen-

tos 4x100 m livre e 4x100 m medley. Foi a primeira nadadora brasileira 

a ganhar medalha de ouro em Pan-Americanos.

Joanna Maranhão, 29 anos (6)

Provas: 200 m medley e 400 m medley

Participações Olímpicas: 3 - Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012

Chance: Joanna não conseguiu se classificar nas provas que disputou 

nas Olimpíadas de Londres. Agora, em casa, sua força será muito maior. 

Com medalhas de prata nos Pan-Americanos de Guadalajara (2011) e 

Toronto (2015), medalhas de bronze em Santo Domingo (2003), Rio de 

Janeiro (2007), Guadalajara e Toronto, a nadadora promete levar a me-

dalha mais cobiçada dos atletas olímpicos.

Thiago Pereira, 30 anos (7)

Provas: 200 m medley, 400 m medley e revezamentos

Participações Olímpicas: 3 - Atenas 2004, Pequim 2008, 

Londres 2012 – medalha de prata nos 400 m medley

Chance: Um dos nomes mais importantes da natação brasileira, Pereira 

é o atleta com o maior número de medalhas em Jogos Pan-Americanos 

de toda a história (23 em quatro participações). Apesar da grande expe-

riência, bateu na trave nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Em 2012, 

em uma prova disputadíssima, perdeu para o norte-americano Ryan 

Lochte, mas venceu a lenda Michael Phelps. Para 2016, existem gran-

des expectativas em relação aos seus resultados nas duas provas (200 m 

medley e 400 m medley)

5
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7
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Daniel Dias, 28 anos (8)

Provas: 50 m, 100 m e 200 m livre, 100 m peito, 50 m costas, 

50 m borboleta e 4x50 m livre misto e 4x100 m livre

Participações Olímpicas: 2 – Pequim 2008 e Londres 2012

Chance: Vencedor do prêmio Laureus – considerado o Oscar do Esporte 

– na categoria Melhor Atleta Paralímpico nos anos de 2009, 2012 e 2016, 

Dias é o detentor de pelo menos cinco recordes mundiais em diferentes 

provas e é, sem dúvida, o maior atleta paralímpico da história do Brasil.

SaLto oRNaMENtaL
Juliana Veloso, 35 anos (9)

Prova: Trampolim de 3 m individual e sincronizado

Participações Olímpicas: 4 - Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, 

Londres 2012

Chance: Juliana é a atleta mais experiente do quadro dos saltos orna-

mentais. Acostumada a ganhar medalhas, como foi no Pan de Santo 

Domingo, com uma prata e um bronze, e outro bronze no Rio de Janei-

ro (2007), ela vem para se consagrar em casa no torneio olímpico.

Hugo Parisi, 32 anos (10)

Prova: Plataforma de 10 m individual e sincronizada

Participações Olímpicas: 3 - Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012

Chance: Parisi é vencedor de mais de 100 medalhas de ouro ao longo de 

sua carreira, sendo 25 títulos nacionais e cinco sul-americanos. É o bra-

sileiro mais bem colocado no ranking mundial de saltos ornamentais.

NaDo SINCRoNIZaDo
Beatriz e Branca Feres, 28 anos  (11)

Prova: Nado equipe  /  Participações Olímpicas: Nenhuma

Chance: Beatriz e Branca conquistaram a torcida ao ganharem medalha 

de bronze em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Apesar 

de terem se destacado em uma competição grande, 

decidiram encerrar a carreira de atletas para focarem 

a vida artística. Voltaram em 2014 para a disputa dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Vão integrar a equipe bra-

sileira para a disputa do nado sincronizado.

Luisa Borges, 20 anos e Duda Miccuci, 21 anos (12)

Prova: Nado sincronizado dueto e equipe

Participações Olímpicas: Nenhuma

Chance: Luisa tem em seu currículo a conquista de tí-

tulos sul-americanos, incluindo o ouro no Sul-Ameri-

cano de Santiago (2014). Nas categorias de base, sem-

pre se destacou. Já Duda é bicampeã nas categorias de 

base dos campeonatos sul-americanos. Chegou a con-

quistar o ouro junto com Luisa em Santiago, em 2014.

9
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PoLo aQUÁtICo
Masculino (13)  

Destaque: Josip Vrlic, o croata naturalizado brasileiro que chega para 

ajudar a seleção brasileira a conquistar sua primeira medalha olímpi-

ca na modalidade.

Chance: O melhor resultado olímpico da história da seleção brasileira 

de polo aquático é um sexto lugar. Mas com o treinador Ratko Rudic e 

o destaque, Josip Vrlic, o time espera conseguir fazer história e alcan-

çar uma posição bem melhor.

Feminino (14)  

Destaque: Amanda Oliveira, que tem uma carreira vitoriosa no espor-

te, é tetracampeã sul-americana e medalhista de ouro nos Jogos Sul

-Americanos de Medellín, em 2010.

Chance: A seleção brasileira feminina ainda não tem grandes resul-

tados em sua história. Mas inspira-se na trajetória de outros times 

campeões olímpicos para usar como combustível para a vitória.

13

14
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Centro AquátiCo  
Maria Lenk

Complexo esportivo homenageia primeira nadadora olímpica do Brasil

C onstruído para receber os Jogos 
Pan-Americanos de 2007, o Centro 
Aquático Maria Lenk conta com 
duas piscinas – uma delas aquecida 

– e plataformas de saltos. Foi reformado para 
sediar as competições de saltos ornamentais, 
polo aquático e nado sincronizado nos Jogos 
Rio 2016 e tem capacidade para receber até oito 
mil torcedores.

As competições de natação, bem como as fa-
ses finais do polo aquático, serão realizadas no 
Estádio Aquático Olímpico, localizado no mes-
mo complexo do Maria Lenk. O estádio é uma 
estrutura temporária que são desmontada ao 
final dos Jogos.

O Centro Aquático homenageia Maria 
Emma Hulga Lenk Zigler, a primeira nadadora 
brasileira a competir em uma Olimpíada, nos 

Jogos de Los Angeles, 1932. Maria Lenk foi pre-
sidente da Confederação Brasileira de Natação 
e a primeira mulher a dirigir a Escola de Edu-
cação Física da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

Além do centro esportivo, Maria Lenk é ho-
menageada também na maior competição 
nacional de natação. O Troféu Maria Lenk pre-
mia, individualmente e por equipes, os melho-
res nadadores brasileiros. Neste ano, a com-
petição serve de seletiva para a equipe que irá 
integrar o time brasileiro nos jogos Rio2016.

Fontes:

Comitê Rio 2016

Prefeitura do Rio de Janeiro

Comitê Olímpico Brasileiro

Universidade Federal do Rio de Janeiro



á parou para pensar por que algumas empresas, mes-
mo com bons produtos e boas equipes, não vendem 
de acordo com seu potencial? O fato é que um bom 

produto, de excelente qualidade e funcionalidade, 
não desperta desejo de compra no cliente se não for visto, 
percebido e acessado com facilidade, o que configura um 

Visual merchandising 
para Vender mais!
Por Ariela Raniely
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problema de falta de visual merchandising. Sendo assim, 
como solucionar a questão?

O principal objetivo do visual merchandising é apresentar 
produtos e serviços da melhor forma possível para oferecer 
ao consumidor uma experiência de compra descomplicada 
e prazerosa, a fim de obter melhores resultados. Logo, onde 
há um produto ou serviço à venda, as técnicas de visual mer-
chandising podem (e devem) ser aplicadas. 

Segundo pesquisas, em torno de 80% das decisões de compra 
são tomadas no ponto de venda e mais de 90% das escolhas de 
produtos são feitas com base em fatores visuais. Por isso, cons-
truir um ambiente convidativo e envolvente que proporcione 
experiências agradáveis, com sinalização clara e inteligível, aces-
sibilidade e boa iluminação e que conte com uma equipe trei-



nada para oferecer um atendimento 
coerente com os valores da marca é 
fundamental para fidelizar clientes e 
destacar-se frente à concorrência. 

Um bom trabalho de visual mer-
chandising começa do lado de fora 
da loja. A fachada e a vitrine são o 
cartão de visita da empresa e preci-
sam comunicar claramente as ca-
racterísticas do negócio por meio de 
cores, formas, materiais, texturas e 
elementos textuais. Revestimento e design inovadores e uma iluminação eficiente são 
boas alternativas para despertar a atenção de quem passa em frente a um estabele-
cimento comercial. Evite o excesso de informação e de produtos na vitrine e na área 
externa da loja: isso acaba confundindo e desorientando o cliente, que muitas vezes 
desiste de continuar sua jornada porta adentro e acaba indo embora sem comprar.

Após ser impactado positivamente e entrar, o ambiente de venda precisa envol-
ver o cliente em uma atmosfera aconchegante e atrativa, o que pode ser alcança-
do estimulando os sentidos por meio de um aroma sutil, música e sons agradáveis, 
uma bebida quente para quebrar o gelo no atendimento, regulagem adequada da 
temperatura e uma iluminação clara que valorize o espaço. Estudos comprovam que 
o tempo de permanência na loja é diretamente proporcional ao volume das vendas. 
Por isso, faça seu cliente se sentir o mais confortável possível: você vai perceber o 
resultado no fechamento do mês.

Ao circular pela loja, o consumidor precisa ver e tocar o produto. Parece óbvio, 
mas fatores como excesso de mercadoria, corredores estreitos e pouca luz podem 
interferir negativamente no processo de compra. Os itens em destaque devem estar 
na altura do olhar e ao alcance do toque para serem percebidos com maior facilidade. 

“Pesquisas mostram que em 
torno de 80% das decisões de 

compra são tomadas no ponto 
de venda e mais de 90% das es-

colhas de produtos são feitas 
com base em fatores visuais”

Exposição de produtos por cor e 

categoria facilita a procura do  

cliente e deixa o ambiente de 

venda mais harmônico e atrativo.

A criação de ambientes temáticos 

conta uma história e ajuda a com-

por uma experiência de compra 

mais agradável e envolvente.
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Uma estratégia de exposição interessante é criar pequenos ambientes decorados 
que demonstrem como o produto pode ser usado e combinado com outros itens 
do catálogo da empresa. Assim, você assessora o cliente e incentiva a venda casada 
– técnica conhecida como cross merchandising –, além de despertar o desejo pelo 
lifestyle da marca. 

Por último, o consumidor precisa sair da loja satisfeito e com uma sensação boa 
que o fará lembrar-se da experiência e provavelmente recomendar seu produto ou 
serviço para outras pessoas. 

Dessa forma, claramente percebemos como o visual merchandising é uma im-
portante ferramenta de venda para impactar o consumidor de forma positiva,  
agregar valor a uma marca e influenciar a decisão de compra.

Fontes: retaildesignblog.net

ArielA rAniely é sócia-fundadora e diretora criativa da WhatEver Varejo Criativo,  
designer de moda formada pela Universidade Tuiuti do Paraná e especialista em 
história, sociedade e cultura pela PUC-SP. Trabalha como visual merchandiser há mais 
de 12 anos. Atuou como docente de visual merchandising no Senac-SP, cursos livres e 
técnicos, na Escola Pan-Americana e em projetos autorais.



Divirta-se com as palavras cruzadas sobre modalidades aquáticas da Rio 2016

Vertical
1. Onde se iniciaram os Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896
2. Maior medalhista brasileiro da natação olímpica
3. Salto (...) é a modalidade em que o competidor salta na piscina 
de uma plataforma
4. País onde se iniciaram os Jogos Olímpicos no ano 774 A.C.
5. Atleta brasileira que dá nome ao parque aquático dos  
Jogos Olimpicos 2016 
6. Modalidade praticada por equipes de sete pessoas e que tem 
como objetivo final o gol

Horizontal
7. Nado (...) é a modalidade disputada na piscina, apenas por  
mulheres, em duplas ou em equipes de sete competidoras
8. Modalidade olímpica que se pratica na piscina
9. Profundidade mínima de uma piscina olímpica
10. Maior medalhista olímpico da natação mundial
11. Estilo de natação que envolve todos os estilos na mesma prova
12. Cidade que recebeu os Jogos Olímpicos de 2012
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