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torna a loja mais conhecida.

Umidade no sistema

Entenda as suas causas  
e as melhores formas de 
corrigir esse problema.
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ExPEDIENTE

a refrigeração é cada vez mais indispensável, tanto para 
a conservação de produtos, como para a comodidade e o 
conforto que possibilita para as pessoas. Quem atua no 
setor já sabe disso e vem aproveitando as oportunidades 
que esse mercado proporciona.
É sempre importante estar atento ao que acontece à nossa 
volta, pois constantemente ocorrem coisas que provocam 
impactos nas nossas atividades. a Copa do mundo, tema 
da matéria de capa desta edição, é um exemplo disso. 
muita gente não consegue perceber que há muito espaço 
para fazer negócios em função do evento. 
em momentos especiais como esse, não podemos deixar 
detalhes fundamentais de lado. Para não faltar bebida gelada 
e alimentos para todos esses torcedores, a manutenção dos 
equipamentos de refrigeração deve estar em dia. 
Prepare-se para atender a essa demanda e mantenha-
se sempre ligado nos acontecimentos e tendências, para 
enxergar onde estão as oportunidades e aproveitá-las!

Fabio Humberg
Editor
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Em nosso site, oferecemos 
conteúdo extra para as matérias 
que têm o ícone ao lado. confira! 
www.clubedarefrigeracao.com.br
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nesta
edição

Capa

Veja quais as oportunidades 
que a copa do Mundo traz para 
o setor de refrigeração.

.06

Mundo empreendedor

Promoções são um recurso 
muito útil para gerar negócios. 
aprenda como aproveitá-las.

.10

Para Crescer

Selecionamos alguns sites que 
ajudam você a conhecer um 
pouco mais sobre refrigeração.

.05

especialista de Plantão

adotar boas práticas é o 
caminho para alcançar bons 
resultados. Veja como fazer isso.

.12

3

teoria na Prática

Entenda as principais causas e 
consequências da umidade no 
sistema e como corrigi-las.

.14

entrevista

clóvis de Barros Filho, 
especialista em ética, destaca a 
importância do tema.

.04

Coleção técnica .17

turma do Bola Preta

conheça as histórias de 
Jorge costa e alberto, dois  
profissionais muito experientes. 

.19

novidades

a nova tecnologia Wisemotion, 
da Embraco, permitirá uma 
revolução na refrigeração.

.16

turma do

Saiba mais sobre um 
componente fundamental: 
os elementos de controle. 
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entrevista

a iMPORTâNCia Da ÉTiCa
comportamento ético inclui respeitar o próximo e a sociedade.

o que define cada 
pessoa são os 

valores que segue 
ou deixa de seguir.

Pode nos explicar qual é a sua li-
gação com a refrigeração?

Tanto o meu avô quanto o meu 
pai trabalharam como técnicos de 
refrigeração. Eu mesmo fiz os cur-
sos, mas o meu pai (que trabalhava 
com refrigeração no Instituto Mé-
dico legal) insistiu para que eu me 
formasse em Direito. 

adoro minha profissão de pro-
fessor, mas continuo fascinado com 
as novidades na área de compres-
sores. Meus primos, que trabalham 
com refrigeração, sempre me dei-
xam atualizado.

Como definiria ética?
a ética é o estudo dos valores 

que utilizamos para orientar uma 
decisão. Ela é um dos pilares da filo-
sofia prática e tem como finalidade 
a boa vida, ou seja, a vida da manei-
ra mais correta. Os valores que se-
guimos ou deixamos de seguir nos 
definem enquanto pessoas.

Considera que a ética é um dos te-
mas chave do século 21? 

Esse é um dos temas chaves do 
século 21, assim como foi dos últi-
mos 30 séculos. Deve ser lembrado 
que a ética está presente na vida 
humana desde o início. Pode ser vis-
ta inclusive em pinturas de cavernas 
pré-históricas. 

Quais são os motivos para alguém 
comportar-se eticamente?

São dois os motivos: o primei-
ro é a busca das melhores escolhas 
para viver bem; e o segundo é a nos-
sa preocupação em viver adequada-
mente em sociedade.

Como inserir a ética no dia a dia 
do trabalho? 

É uma pergunta boa e com 
alto grau de complexidade, que é 
tema do livro o executivo e o mar-
telo, que escrevi com meu colega 
arthur Meucci. Nesse livro, aborda-
mos nossa ideia de que, para a in-
serção do tema ética no cotidiano 
profissional,  é preciso começar um 
debate sobre os valores que devem 
ser seguidos em uma empresa ou 
atividade.

É possível ter postura ética em al-
guns momentos e abrir mão dela 
em outros?

Não é possível ser meio ético. 
Ser ético somente quando convém 
demonstra um claro desvio de ca-
ráter. Os psicanalistas chamam esta 
atitude de perversão. 

a ética nos negócios pode repre-
sentar um diferencial?

atualmente, não representa um 
diferencial significativo para o mer-
cado. Se representasse, ela não se-
ria tão desrespeitada.

É importante destacar que a 
ética precisa ser seguida por prin-
cípio, por dever, e não por garan-
tir benefícios. Respeitar o próximo 
e a sociedade tem de voltar a ser 
um dever ético, e não ser encarado 
como um diferencial de mercado.

Como a ética se insere na ativi-
dade de um profissional de assis-
tência técnica?

Há uma demanda social pela 
transparência na execução dos ser-
viços. Isso significa informar todos 
os procedimentos realizados e como 
foram cobrados. Outra demanda é 
ser o mais sincero possível em rela-
ção ao prazo de entrega do serviço.

Dou um exemplo prático de fal-
ta de ética de um técnico de refri-
geração: quando ele faz apenas um 
conserto simples, mas cobra pela 
troca do compressor, como se tives-
se feito isso. Infelizmente, isso ain-
da ocorre.

Clovis de Barros Filho 
Professor de Ética e Filosofia corporativa 
e autor de livros sobre esses temas
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a palavra ética tem origem no ter-
mo grego ethos, que significava 
“bom costume” ou “costume supe-
rior”. a partir da expansão da filo-
sofia da antiga Grécia, o conceito se 
espalhou pelo mundo. 
O tema continua sendo atual e está 
ligado aos valores que seguimos, 
como mostra o entrevistado desta 
edição.
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Para 
CresCer

aRNOlDO CURsOs: UMa BOa OPçãO  
com forte atuação no Sul do Bra-

sil, a arnoldo cursos expandiu nos úl-
timos anos sua atuação para outros 
estados.

Hoje são oferecidos cursos na sua 
sede, em Porto alegre (RS) e também 
nas cidades de Florianópolis (Sc), curi-
tiba (PR), campo Grande (MS), São 
Paulo e Riberirão Preto (SP).

Oferecendo em geral cursos inten-
sivos, com duração de poucos dias, as 
três opções principais são:

 Refrigeração comercial e câma-
ras Frias;

 Instalação de ar condicionado 
Split;

 Manutenção de ar condicionado 
Split.

a empresa desenvolve também 
um programa de ensino à distância, 
que reforça sua vocação para usar a 
internet como fonte de informações. 
além disso, seu website conta com 
uma seção de Dicas Técnicas e um 
fórum aberto aos técnicos. 
Mais informações:
www.arnoldocursos.com.br

NEM TUDO Na iNTERNET É CONFiávEl
Hoje a internet é o meio mais 

usado para a busca de qualquer in-
formação. Mas é preciso saber en-
contrar fontes confiáveis e com qua-
lidade. 

Diferentemente de um dicioná-
rio ou uma enciclopédia, as informa-
ções da internet não estão organi-
zadas de  forma lógica e nem todas 
têm credibilidade. 

É preciso prestar atenção a al-

VEJa alGUNS SITES ONDE É POSSÍVEl OBTER INFORMaÇÕES 

 www.embraco.com

 www.whirlpool.com.br

 www2.dupont.com/Refrigerants/pt_BR/ 

 www.abrava.com.br

 www.iifiir.org

 www.unep.fr/ozonaction/ozone2climate/index.htm         

 www.protocolodemontreal.org.br

 http://wiki.sj.cefetsc.edu.br/wiki/index.php

 www.junta-tecnica.com 

 www.forofrio.com 

 www.mma.gov.br/clima

 Muita informação técnica e de produtos Embraco

 Informação sobre produtos da Whirlpool latin america

 Informação sobre fluidos refrigerantes da DuPont

 Notícias e informações gerais sobre o mercado 

 Informação técnica e sobre tendências (em inglês)

 Informações da Organização das Nações Unidas sobre fluidos 
refrigerantes e camada de ozônio (em inglês ou francês)

 Informação oficial sobre o Protocolo de Montreal

 Materiais técnicos, aulas em vídeo e catálogo de perguntas e 
respostas do Instituto Federal de Santa catarina (IFSc)

 Fórum de discussão sobre refrigeração

 Fórum de discussão técnica sobre refrigeração (em espanhol)

 Informações sobre legislação e programas do Ministério do Meio 
ambiente relacionados a fluidos refrigerantes

gumas dicas para não se dar mal. a 
principal delas é sempre manter o 
espírito crítico, não aceitando como 
verdade tudo que encontra. Junto 
com isso, é fundamental identificar 
a origem da informação. São confi-
áveis, por exemplo, os dados obtidos 
em websites de empresas do setor, 
associações, universidades e escolas 
técnicas, órgãos do governo e orga-
nizações internacionais.

Existem também fóruns de dis-
cussão online especializados em re-
frigeração. São espaços para com-
partilhar dúvidas e experiências, que 
podem ajudar a encontrar soluções. 
Mas  às vezes as informações que 
estão ali são apenas palpites sem 
muita base técnica.

aproveite o que a internet ofere-
ce de melhor, avaliando com cuidado 
as informações disponíveis. 

confira recomendações de leitura para reforçar seus 
conhecimentos: www.clubedarefrigeracao.com.br
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COPa DO MUNDO aBRE 
OPORTUNiDaDEs DE NEGóCiOs
ENTENDa cOMO a REFRIGERaÇÃO SERá ESSENcIal DURaNTE O EVENTO.
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COPa DO MUNDO aBRE 
OPORTUNiDaDEs DE NEGóCiOs
ENTENDa cOMO a REFRIGERaÇÃO SERá ESSENcIal DURaNTE O EVENTO.

JÉRÔME valCKE
copa é o evento com maior audiência 
no mundo, segundo a FIFa
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Empresas e profissionais de vários 
setores, assim como governos e 
associações, trabalham juntos com 
muito empenho para que uma Copa 
do Mundo seja realizada com sucesso. 
isso vem acontecendo no Brasil, para 
que  milhões de pessoas acompanhem 
o evento, em todo o mundo. 

É fácil perceber que a copa cria um clima de 
animação e de confraternização, que levará 
as pessoas a se reunirem e a assistirem aos 
jogos em grupo.

Segundo as estimativas da FIFa (a federação 
internacional do futebol), a competição é acompa-
nhada pela televisão por quase metade da popula-
ção mundial (mais de três bilhões de pessoas), em 
pelo menos 200 países. Isso a torna o evento de 
maior audiência em todo o mundo.

Haverá também um alto número de turistas 
nas 12 cidades brasileiras em que as partidas acon-
tecerão, movimentando o comércio e os serviços 
em geral. Esperam-se alguns milhões de pessoas 
nos estádios, ao longo da copa, mas o país todo es-
tará ligado na TV, especialmente nos dias de jogos 
da seleção nacional. “Foi registrado um número re-
corde de interessados em ingressos para os jogos, 
com 10 milhões de pedidos, o que demonstra o 
grande atrativo do país e da copa”, afirmou Jérôme 
Valcke, secretário-geral da FIFa.

Essa movimentação provocará maior consumo 
de alimentos e, especialmente, de bebidas geladas, 
que são parte essencial das reuniões de amigos e das 
comemorações que ocorrerão. aí está uma fonte de 
oportunidades para quem atua no setor de refrigera-
ção. a copa já rendeu muitos negócios para empre-
sas e profissionais, e continuará a abrir oportunida-
des para quem estiver atento.  

Clima festivo e demanda 
por bebidas geladas 

exigem equipamentos 
funCionando bem.

7
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Segundo uma estimativa do Se-
brae (Serviço Brasileiro de apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), ape-
nas as pequenas e médias empre-
sas deverão faturar mais de R$ 500 
milhões adicionais em função da re-
alização dessa grande competição 
esportiva no Brasil.

Refrigeristas, revendas de pe-
ças e componentes, montadoras de 
equipamentos e fornecedores de 
produtos e serviços para refrigera-
ção em geral estão se beneficiando 
do movimento gerado pelo evento e 
ainda terão diversas possibilidades 
de explorar novas oportunidades.

Bares, restaurantes, hotéis e 
outros estabelecimentos similares 
têm de contar com equipamentos 
de refrigeração funcionando perfei-
tamente no período da copa, para  
atender ao grande fluxo de clientes – 
que certamente consumirão bebidas 
geladas e outros produtos conserva-
dos em geladeiras e freezers. 

a quebra de um equipamento 
desse pode gerar muitos prejuízos, 
não só com a deterioração dos ali-
mentos armazenados, mas também 
com a perda de clientes, que pro-

curarão outro local para fazer suas 
compras, comemorar, divertir-se ou 
hospedar-se.

Para refrigeristas, é o momento 
ideal para oferecer serviços de ma-
nutenção preventiva, evitando falhas 
que poderiam ocorrer justamente no 
período de maior movimento em lo-
cais onde se consomem alimentos e 
bebidas.

O mesmo pode ser feito em 
relação às residências, onde muita 
gente reunirá os amigos para assistir 
aos jogos. 

É também o momento de fazer 
reparos em equipamentos que tive-
ram problemas e que foram simples-
mente “encostados” em um canto, 
ficando sem uso até o seu proprie-
tário decidir investir para repará-los.

as lojas especializadas também 
devem estar atentas para a deman-
da mais alta por peças de reposição 
e componentes variados. Quando os 
refrigeristas têm mais serviços a fa-
zer, isso significa que recorrerão às 
revendas com maior frequência, em 
busca daquilo que é necessário para 
manutenções e reparos. 

É preciso, portanto, reforçar o 
estoque, verificando quais produtos 
estão saindo mais e mantendo maior 
quantidade deles para atender aos 
clientes. Prontamente, os revende-
dores também devem orientar os 
técnicos, destacando as oportunida-
des de oferecerem seus serviços aos 
clientes.

comemorações e reuniões de amigos para assistir às partidas da copa serão frequentes

Os estádios onde os torcedores acompanharão as partidas são apenas uma parte do 
grande conjunto de obras realizadas e em andamento
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Demanda em alta
Nas 12 cidades-sede da copa, 

estão em andamento obras para 
melhorar a infraestrutura urbana e 
também os diversos serviços que 
serão utilizados pelos milhares de 
brasileiros e estrangeiros que acom-
panharão os jogos. 

É preciso estar atento às pos-
sibilidades de fornecer serviços e 
produtos para essas instalações e 
estabelecimentos que incluem aero-
portos, estações rodoviárias, hotéis 
e pousadas, centros comerciais, res-
taurantes, padarias e muitos outros. 
Todos eles precisam de sistemas 
e equipamentos de refrigeração e 
condicionamento do ar funcionando 
bem para atender às necessidades 
do amplo público que circulará por 
esses locais.

Os números impressionam. Na 
última copa, a áfrica do Sul recebeu 
cerca de 300 mil turistas estrangei-
ros. Esse total deve ser ultrapassa-
do com folga no Brasil, com a forte 
presença de visitantes dos países 
vizinhos que participarão do torneio 
(argentina, Uruguai, chile, colômbia 
e Equador), somada aos torcedores 
da Europa, ásia, áfrica, américas do 
Norte e central. além disso, uma 
enorme quantidade de brasileiros 
viajará pelo país para assistir aos 
jogos. 

Deve ser destacado, também, 
que as oportunidades não se limi-
tam às cidades-sede. 

PaRa REFRIGERISTaS, É 
O MOMENTO IDEal PaRa 

OFEREcER SERVIÇOS 
DE MaNUTENÇÃO 

PREVENTIVa, EVITaNDO 
FalHaS QUE PODERIaM 

OcORRER.

CiDaDEs ONDE HavERá FORTE MOviMENTO

 Belo Horizonte (MG)
 Brasília (DF)
 cuiabá (MT)
 curitiba (PR)
 Fortaleza (cE)
 Manaus (aM)

 águas de lindóia (SP) – costa do 
Marfim

 aracaju (SE) – Grécia
 Belo Horizonte (MG) – chile
 campinas (SP) – Portugal/Nigéria
 cotia (SP) – colômbia 
 curitiba (PR) – Espanha 
 Foz do Iguaçu (PR) – coreia do Sul 
 Guarujá (SP) – Bósnia 
 Guarulhos (SP) – Irã 
 Itu (SP) – Rússia e Japão
 Maceió (al) – Gana
 Mangaratiba (RJ) – Itália
 Mata de São João (Ba) – croácia
 Mogi das cruzes (SP) – Bélgica

sedes dos jogos

 Natal (RN)
 Porto alegre (RS)
 Recife (PE)
 Rio de Janeiro (RJ)
 Salvador (Ba)
 São Paulo (SP)

Hospedagem das seleções

 Porto Feliz (SP) – Honduras 
 Porto Seguro (Ba) – Suíça
 Ribeirão Preto (SP) – França
 Rio de Janeiro (RJ) – Holanda  e In-

glaterra
 Santa cruz de cabrália (Ba) – ale-

manha 
 Santos (SP) – México e costa Rica
 São Paulo (SP) – Estados Unidos
 Sete lagoas (MG) – Uruguai 
 Sorocaba (SP) – argélia
 Teresópolis (RJ) – Brasil
 Vespasiano (MG) – argentina 
 Viamão (RS) – Equador 
 Vitória (ES) – camarões e austrália

Muitas das 32 seleções parti-
cipantes se hospedarão em outras 
localidades (veja quadro acima), exi-
gindo estruturas para acomodar os 
jogadores e a ampla equipe que os 
acompanha: dirigentes, treinadores, 
médicos, fisioterapeutas, massagis-
tas, roupeiros, cozinheiros etc. 

Um grupo muito grande de jor-
nalistas e outros profissionais de 
imprensa também estará presen-
te nesses locais, acompanhando os 
treinamentos e buscando informa-
ções que interessam aos torcedores. 

a presença de jogadores conhe-
cidos também atrairá público da re-
gião em volta dessas cidades, movi-
mentando o comércio e elevando a 

venda de refeições, bebidas, sorve-
tes – ou seja, exigindo mais utiliza-
ção e maior cuidado com os equipa-
mentos de refrigeração.

Restaurantes e bares de rodovias 
que chegam às cidades-sede tam-
bém precisarão de cuidados especiais 
com seus refrigeradores, pois o movi-
mento de turistas se deslocando em 
carros e ônibus crescerá muito.

Esses são apenas alguns exem-
plos do impacto positivo da copa do 
Mundo no setor de refrigeração. Por 
onde quer que se olhe, há oportuni-
dades para quem estiver atento. 

E você, está se planejando e 
agindo para aproveitar os benefícios 
trazidos por esse grande evento? 



com planejamento bem feito, resultados das promoções aparecem

É sempre importante procurar 
promover a loja e os produtos que 
oferece. Isso atrai clientes novos e 
estimula os antigos a voltar ao es-
tabelecimento. Mas como fazer isso? 

Para começar, é preciso desta-
car que promoção não é o mesmo 
que liquidação. 

as liquidações têm como objeti-
vo acabar com um estoque que está 
parado ou que não terá mais saída, 
vendendo-o a preços baixos, às ve-
zes até mesmo menores do que o 
preço de custo. 

Já as promoções podem envol-
ver rebaixamento de preços, mas 
buscam principalmente atrair mais 
clientes para a loja. logicamente, as 
ações promocionais podem envol-
ver descontos, mas não se limitam a 
isso e podem ser feitas sem mexer 
em preços.  Por exemplo, as promo-
ções de lojistas podem oferecer:

 Brindes na compra de um deter-
minado produto;

 condições mais favoráveis de 
pagamento.
Esse é um dos aspectos ressal-

tados pelo consultor José carmo 
de Oliveira, do Serviço Brasileiro 
de apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae-SP), que considera 
o bom uso de promoções essencial 
para o varejo. Essas ações servem 
para tornar a loja mais conhecida e 
chamar a atenção do público que já a 
conhece. Mas ele adverte que é pre-
ciso planejar para que os resultados 
sejam positivos. 

“Uma medida fundamental é 

PROMOçõEs GERaM NEGóCiOs
Saiba quando e como usar bem esse recurso.

manter um banco de dados de clien-
tes, que facilitará o relacionamento. 
É preciso cadastrá-los, ter seus en-
dereços, inclusive e-mails, saber o 
que costumam comprar. com esses 
dados, pode-se fazer uma comunica-
ção direta com eles, com maior efici-
ência e bons resultados”, explica.

as ações de marketing direto  
(veja no box da página ao lado) são 
as mais recomendadas para reven-
das especializadas em refrigeração, 
segundo Oliveira, pois a propaganda 
convencional é cara. 

“Um catálogo ou mala-direta, 
com as novidades que a loja oferece 
e com produtos que estão com des-
contos funcionam muito bem para 
girar o estoque. Da mesma forma, 

10

uma operação de telemarketing, 
com funcionários da revenda ligan-
do para os potenciais interessados. 
Essas são ações de baixo custo, que 
podem ser desenvolvidas interna-
mente, sem a necessidade de con-
tratar uma agência”, diz.

Para a formação de um cadas-
tro ou ampliação, se ele já existir, 
Oliveira sugere fazer uma pesquisa 
simples na internet. 

“Existem diversos websites com 
estrutura similar às antigas listas te-
lefônicas de páginas amarelas, que 
contêm informações de contato das 
empresas. É o caso do GuiaMais, do 
Telelistas e outros. Pode-se encon-
trar ali oficinas e profissionais de 
assistência técnica com muita faci-

Veja informações sobre o perfil ideal do 
empreendedor. acesse o nosso site:
 www.clubedarefrigeracao.com.br
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lidade, cadastrando-os para ações 
promocionais futuras”, acrescenta. 

De acordo com ele, iniciativas 
simples como essa ampliam o públi-
co que conhece a loja e resultam em 
crescimento das vendas, imediato e no 
futuro. Outra dica é usar o Facebook e 
as redes sociais em geral para se co-
municar com os potenciais clientes. O 
custo é muito baixo e se atinge muito 
bem os refrigeristas mais jovens.

Controlando o estoque
Os principais riscos associados 

às promoções têm origem na falta de 
planejamento. Não se pode confun-
dir promoção com liquidação,  pois o 
objetivo não é só vender, mas atrair 
o público e divulgar a loja. Por isso, 
deve-se tomar cuidado ao oferecer 
descontos, que podem dar prejuízo 
(venda abaixo do preço de custo) e 
levar a loja a ficar desabastecida de 
itens essenciais. 

“As promoções associadas a  des-
contos geram movimento, resultando 
também na venda de outros produ-
tos, que continuarão com seus preços 
normais”, diz Oliveira. “Mas é preciso 
tomar decisões racionais, avaliando 
o que está parado no estoque e que 
pode ser vendido com lucro menor”, 
acrescenta, lembrando que estoque 
parado é capital de giro parado. Um 
dos segredos é manter um bom con-
trole sobre o que vende mais e quais 
os produtos mais procurados.   

Uma promoção bem feita cha-
ma a atenção de possíveis clientes e, 
além disso, gera dinheiro em caixa – 
o que permite negociar melhor com 
os fornecedores, obtendo preços e 
condições mais favoráveis. Com os 
recursos obtidos na promoção, o 
consultor recomenda que a loja com-
pre os itens com giro rápido,  man-
tendo-se estoque mínimo daqueles 
que foram oferecidos com desconto.  

Uma dica importante é plane-
jar as promoções de acordo com um 
calendário anual, estudando o que é 
melhor para cada época – como no 
caso do verão – ou mesmo para da-
tas especiais como o Natal. a própria 
copa do Mundo abre oportunidades 
para isso (ver matéria de capa).

a comunicação, voltada para atrair 
a atenção dos consumidores; o in-
centivo, estimulando a compra; e o 
convite para realizar uma transação 
imediata. Porém, é preciso lembrar 
que promoções atraem novos clien-
tes, mas eles só voltarão à loja e se 
tornarão fiéis se encontrarem um 
bom atendimento.

Para concluir, um dado muito 
chamativo: uma pesquisa do Institu-
to Popai Brasil revelou que uma pro-
moção bem feita é capaz de aumen-
tar as vendas em até 200%. Por isso 
mesmo, cada vez mais pequenas e 
médias empresas estão investindo 
na utilização desse recurso. E você, o 
que está fazendo para promover sua 
loja e os produtos que vende? 

UMa PESQUISa DO 
INSTITUTO POPaI BRaSIl 

REVElOU QUE UMa 
PROMOÇÃO BEM FEITa É 
caPaz DE aUMENTaR aS 
VENDaS EM aTÉ 200%. 

De maneira resumida, pode-se 
dizer que uma promoção deve levar 
em conta três aspectos principais: 

FERRaMENTas DE MaRKETiNG DiRETO

Mala direta: pode ser feita para envio por correio ou por email, tendo como 
alvo o público cadastrado pela empresa, informando-o sobre novidades e 
promoções relacionadas a produtos do seu interesse. Quanto mais personali-
zada a mensagem, maior será o impacto do destinatário ao recebê-la.

Telemarketing: pode ser utilizado como forma de vender, comunicar alguma 
novidade e buscar novos clientes. Precisa ser bem planejado e executado, 
para atingir o público certo e para não gerar irritação em quem recebe a li-
gação.

Catálogo: pode ser distribuído na própria loja ou enviado aos clientes atuais e 
a aqueles que se pretende atrair. Mostra a variedade de produtos oferecidos e 
ajuda os clientes a “lembrar” de itens que pode comprar na loja.

Cuponagem ou milhagem: consiste em dar uma vantagem a clientes ha-
bituais, oferecendo a eles promoções exclusivas, brindes ou condições espe-
ciais após um determinado volume de compras.

internet: permite a comunicação e interligação virtual entre fornecedores e 
clientes, por meio de uma série de recursos, como o envio de malas diretas 
eletrônicas. O uso de redes sociais como o Facebook é hoje o principal exem-
plo de interação com o público-alvo das empresas.

Fonte: Yumi Mori Tuleski / cEDET (www.cedet.com.br)
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BOas PRáTiCas  
Na assisTêNCia TÉCNiCa

É preciso saber os procedimentos mais adequados e ter uma boa postura 
para obter os melhores resultados.

12

esPeCialista 
de Plantão
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EsPECialisTas EMBRaCO
a cada edição, um dos profissionais da equipe responderá  
às dúvidas dos leitores sobre o assunto em que é especialista.

MURilO FavaRO
Especialista Técnico  

em Refrigeração

para ser um bom refrigerista, 
é essencial saber a parte técnica e  

causar boa impressão. no cliente
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CaMilE s. MaCHaDO
Especialista em  
Sustentabilidade
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MURilO FavaRO
Especialista Técnico 
em Refrigeração
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CHERyl CaMaRGO
Especialista em  
Estratégia de Vendas
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laís DUaRTE PiREs
Especialista em Marketing  
e comunicação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

a expressão “boas práticas” ganhou força nos últimos anos, por in-
dicar exatamente o que se espera dos profissionais que prestam 
serviços: que eles trabalhem usando as melhores técnicas.
Na assistência técnica de equipamentos de refrigeração, podemos 

dividir o conjunto de boas práticas em duas áreas principais: procedimentos 
técnicos e atendimento ao cliente.
Vamos começar falando da parte técnica, que envolve:

 Ter boa formação e estar disposto a aprender sempre mais (em cursos, 
leituras, trocas de experiências com colegas);

 Possuir as ferramentas e equipamentos necessários e saber usá-los;
 Seguir as orientações dos fabricantes de produtos e componentes;
 assumir o compromisso de não improvisar ou fazer “gambiarras”.

como um bom profissional começa o seu trabalho? 
Primeiro, é preciso ouvir o cliente para entender qual é a necessidade dele. 
Em seguida, vem um exame completo no sistema para descobrir o defeito. 
Descoberto o problema, devem ser seguidos os procedimentos recomenda-
dos para um bom serviço (como os que são mostrados no novo vídeo da 
Embraco sobre a troca do compressor, abordado na página 14). 
No que se refere ao atendimento ao cliente, também existem boas práticas 
que devem ser respeitadas. Saber os aspectos técnicos é parte fundamental 
do trabalho de um bom refrigerista. Mas de nada adianta se o cliente não 
ficar com uma boa impressão da pessoa que contratou para o serviço. 
É preciso:

 Tratar o cliente com cortesia e mostrar interesse pelas suas necessidades;
 Ser limpo e organizado no seu trabalho;
 cobrar o preço justo;
 cumprir o que foi combinado;
 Oferecer garantia do serviço.

Usando essas práticas não tem erro. Você será sempre reconhecido como um 
bom profissional. 

a
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UMiDaDE NO sisTEMa DE REFRiGERaçãO
conheça como ela atua e as formas de combatê-la.

Muitas vezes a umidade causa 
transtornos no sistema de refrige-
ração, gerando impactos negativos 
tanto para o compressor quanto para 
o refrigerador. Evitá-la e combatê-la 
é tarefa que todo refrigerista deve 
estar preparado para cumprir. 

Primeiramente, vamos enten-
der as maneiras mais comuns para a 
umidade entrar no sistema de refri-
geração e o que podemos fazer para 
evitar que isso aconteça. 

a umidade presente no ar é um 
contaminante que pode entrar no 
sistema por meio de rachaduras, de 
rompimento da tubulação ou de mi-
crofuros, que permitem que o ar en-
tre no circuito (junto com ele, entra a 
umidade). 

Porém, a umidade também 
pode vir do processo de montagem 
ou manutenção em sistemas de re-
frigeração. 

teoria na 
PrátiCa

O quadro da página 
ao lado mostra como isso 
ocorre e as maneiras de 
corrigir o problema.

Para sistemas conta-
minados com umidade, re-
comenda-se a substituição 
do compressor, e não so-
mente do óleo lubrificante. 

Durante o funciona-
mento do compressor em 
presença de umidade, ocor-
re a degradação do óleo 
lubrificante, tornando-o 
escuro e mal cheiroso, além  
de alterar sua densidade e 
função. 

assim, o óleo perde a 
sua capacidade de lubri-
ficação e torna-se ácido, 
causando maior desgaste 
do compressor, diminuindo 
sua vida útil. 

algumas conse quências comuns 
da umidade no compressor e no siste-
ma de refrigeração são:

 Fragilização das válvulas de 
sucção/descarga, podendo le-
vá-las ao rompimento;

a Embraco preparou um 
novo vídeo explicando passo 
a passo a troca de compres-
sores. Nele, está detalhado de 
forma muito clara e didática o 
processo de evacuação, que é 
essencial para remover a umi-
dade.

O vídeo está disponível 
no site do Clube. É só se ca-
dastrar para ter  acesso gratuito. 

NOvO víDEO MOsTRa COMO  REMOvER a  UMiDaDE COM váCUO

cadastre-se e confira em:  
www.clubedarefrigeracao.com.br
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Saiba como resolver o suor interno ou externo do 
refrigerador. acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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Relé com capacitor de 
funcionamento  
no compressor EM

Correção de informação publicada na edição passada

Terminal 11

Terminal 13

Vácuo realizado de maneira 
inadequada 
 

compressor sem tampões de 
borracha nos passadores por muito 
tempo

Problema de vazamento nos pontos 
de solda do sistema

Fluido refrigerante de baixa 
qualidade ou com elevados níveis de 
gases não condensáveis

Filtro secador saturado

É preciso realizar o processo de vácuo novamente, respeitando as boas práticas. 
Utilize uma bomba de vácuo com capacidade superior a 5 cfm por tempo 
acima de 30 minutos, preferencialmente dos dois lados (o de alta e o de baixa). 
Recomenda-se ter um manômetro para saber quando a pressão atingir 500 
micra de mercúrio, que é o recomendado.
 
Recomenda-se retirar os tampões do compressor somente no momento de 
solda. Se o compressor ficar exposto à umidade por muito tempo, deve-se 
aumentar o tempo de vácuo.

Deve-se sempre realizar a verificação dos pontos de solda. Essa verificação 
pode ser feita visualmente, mas é recomendável pressurizar o circuito utilizando 
um cilindro de nitrogênio e deixar a pressão em torno de 30 psi, procurando por 
vazamentos com o uso de um pincel, água e sabão.

Fluido refrigerante de baixa qualidade pode comprometer o bom 
funcionamento do sistema de refrigeração, mesmo que todo o resto do 
processo seja bem feito. Entre os contaminantes, pode haver umidade. Nesse 
caso, a recomendação é sempre procurar por fluidos de boa qualidade.

O filtro secador pode absorver uma quantidade limitada de umidade. assim, a 
melhor prática é sempre substituir o filtro secador junto com o compressor.

PRiNCiPais CaUsas O QUE DEvE sER FEiTO

aplicação de 
capacitor de 
funcionamento

Na edição 116 do Clube (dezem-
bro/2013), a figura ao lado saiu com uma 
identificação incorreta. 

Em vez de um PTc com capacitor de 
funcionamento no compressor EM, como 
foi publicado, a figura mostra um relé com 
capacitor de funcionamento no compres-
sor F/EG. 

 carbonização e degradação de 
partes metálicas e do óleo;

 curto-circuito do motor elétrico 
em função da degradação do 
isolamento das bobinas;

a troca de calor no evaporador 
e expansão do gás;

 aumento no consumo de ener-
gia elétrica pela perda de capa-
cidade de lubrificação do óleo e 
obstrução da tubulação, fazen-
do com que o compressor tenha 
que funcionar por mais tempo.

importante: antes de trocar o com-
pressor, é preciso identificar a causa 
do problema da umidade, conforme 
explicado anteriormente. Em caso de 
dúvidas, consulte o quadro abaixo.  

Da esquerda para 
a direita, óleo bom, 
óleo aceitável e óleo 
com umidade

 Piora no desempenho do siste-
ma, causada pela presença de 
líquido nos dutos, que dificulta 
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novidades 

TECNOlOGia EMBRaCO WisEMOTiON
compressor sem óleo abre inúmeras possibilidades para a refrigeração doméstica.

compacto, silencioso, eficiente e dispensando o uso de óleo, o novo compressor 
apresenta muitas vantagens 
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após 10 anos de estudos e pes-
quisas, a Embraco está lançando 
globalmente a tecnologia Wisemo-
tion, o primeiro compressor sem óleo 
para refrigeradores residenciais.

Esse novo conceito irá revo-
lucionar o mercado, ampliando as 
possibilidades para o design de no-
vos refrigeradores – desde formatos 
inovadores até funcionalidades mais 
inteligentes. 

De acordo com Fábio Klein, di-
retor de Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Embraco, o Wisemotion pos-
sibilitará benefícios como melhor 
conservação dos alimentos, maior 
aproveitamento do espaço interno 
do refrigerador e baixo ruído. além 
disso, a redução no consumo de 
energia pode chegar a mais de 20% 
quando comparada aos compresso-
res de alta eficiência mais vendidos 
no mercado mundial.

Esse modelo inovador é constru-
ído com um sistema eletrônico inte-
ligente, com materiais de última ge-
ração e partes mecânicas revestidas 
com uma tecnologia capaz de dis-
pensar o uso de óleos lubrificantes.

“Quando observamos os pontos 
de venda, vemos o quanto o merca-
do de linha branca tem desafios na 
busca por diferenciação. Estamos 
tornando possível um sonho dos fa-
bricantes: desenvolver o refrigerador 
do futuro. O mercado da refrigeração 
doméstica irá dar um salto tecnoló-
gico com essa nova solução”, desta-
ca Roberto H. campos, presidente 
da Embraco. 

vaNTaGENs DO WisEMOTiON

Melhor preservação dos alimentos: possibilita obter variações míni-
mas de temperatura no interior do refrigerador, uma vez que ele opera 
com capacidade controlada de acordo com a demanda do equipamento.

silencioso: traz soluções modernas e inovadoras de controle de ruí-
do. O Wisemotion trabalha em uma frequência quase constante, o que 
melhora a percepção do ruído, fazendo com que ele seja muito mais 
silencioso. 

Compacto: por ser cerca de 10 cm mais baixo do que os compressores 
atuais, economiza espaço interno no refrigerador. 

Economia de energia: apresenta altos níveis de eficiência energética 
e tem grande potencial para incorporar novas soluções, evoluindo ainda 
mais.

sustentável: o descarte do compressor no final do seu ciclo de vida é 
mais fácil, por não conter óleo lubrificante. além disso, utiliza menos ma-
téria-prima que os modelos convencionais e é mais econômico na carga 
de fluido refrigerante.

versatilidade: compressores com essa nova tecnologia poderão ser ins-
talados em locais diferentes do sistema de refrigeração. assim, no futu-
ro, um mesmo compressor será capaz de alimentar, simultaneamente, 
geladeira, adega e frigobar.

conheça em www.clubedarefrigeracao.com.br o 
software que mostra falhas no sistema de refrigeração.



Março 2014    17

ElEMENTOs DE CONTROlE:
Equilibrando a quantidade de líquido e de vapor.

O elemento de controle é mais 
um dos componentes importantes 
do sistema. Vamos mostrar um 
pouco mais sobre ele nesta seção.

Por que é preciso ter 
elemento de controle em 
circuitos de refrigeração?

O elemento de controle, seja 
ele tubo capilar ou válvula de ex-
pansão, tem a função de manter a 
diferença de pressão entre a região 
de alta e baixa (respectivamente, 
condensador e evaporador). Esse 
elemento funciona por meio da 
restrição da passagem do fluido 
refrigerante, fazendo com que ele 
passe de líquido aquecido a alta 
pressão para líquido resfriado a 
baixa pressão. 

a partir daí, o refrigerante atin-
ge o evaporador e inicia o processo 
de absorção de calor, como explica-
do na matéria sobre evaporadores 
publicada nesta seção na edição 
116 do Clube (de dezembro/2013).

como o elemento de 
controle atua no sistema?

Seja ele tubo capilar ou válvu-
la de expansão, o elemento de con-
trole cria uma resistência à passa-
gem do fluido refrigerante. Vamos 
imaginar o tubo capilar, por exem-
plo. Esse elemento tem um diâme-
tro interno em torno de seis a sete 
vezes menor do que a tubulação de 
alta. É como se tivéssemos uma 
via expressa com seis a sete faixas 
para circulação de veículos e, subi-

Coleção 
tÉCniCa

Esta seção traz informações para serem arquivadas e consultadas com frequência.  
acesse as edições antigas no site da revista.

tamente, a partir de um determi-
nado ponto, deixássemos apenas 
uma via para circulação. Isso é o 
que chamamos de restrição.

Na válvula de expansão o pro-
cesso é um pouco diferente, mas a 
escolha do orifício da válvula e do 
número de voltas serve para ajustar 
a restrição que se deseja no sistema.

O fluido refrigerante é força-
do pela restrição, diminuindo a sua 
temperatura e pressão, para per-
mitir que esteja nas condições ide-
ais para evaporar no evaporador.

Uma das principais diferen-
ças entre o tubo capilar e a válvu-
la de expansão é que no primeiro 
caso pode ocorrer a equalização 
das pressões quando o compres-
sor está desligado, dependendo do 
tempo de parada, permitindo que o 
compressor seja de baixo torque 
de partida (lsT). Já a válvula de 
expansão deve ser utilizada sem-
pre com um compressor de alto 
torque de partida (HsT).

Orientações gerais para 
a escolha

a determinação adequada do 
elemento de controle está associa-
da à temperatura ou pressão corre-
ta na região de baixa. Ou seja, para 
um mesmo compressor, os ajustes 
no tubo capilar para congelamento 
não são os mesmos para resfria-
mento.

O elemento de controle tam-
bém varia de acordo com a capaci-
dade de refrigeração do compres-
sor e fluido refrigerante.

a) Tubo capilar
Em equipamentos com tubo 

capilar, o fluido refrigerante per-
de pressão em função do atrito 
com as paredes internas do tubo. 
Por isso, tanto o diâmetro interno 
quanto o comprimento são fatores 
importantes para o capilar. 

a determinação do tubo capi-
lar depende do fluido refrigerante, 
da temperatura que se espera na 
região de baixa e da capacidade do 
compressor. O cálculo para se de-
terminar o capilar é complexo. Para 
facilitar o trabalho dos refrigeristas, 
a Embraco disponibilizou um Manu-
al de aplicação de Compressores 
no site do clube (www.clubedarefri-
geracao.com.br) com orientações 
sobre qual capilar aplicar.

b) Válvula de expansão
a válvula de expansão é proje-

tada para manter um superaqueci-
mento no evaporador. Para a refri-
geração comercial são comuns dois 
tipos de válvula, como pode ser vis-
to no box desta página.

Na escolha do orifício da vál-
vula de expansão, deve-se levar 
em conta:

 a temperatura ou pressão que 
se deseja na região de baixa;

 O fluxo de massa do compres-
sor e do fluido refrigerante.
após a escolha do orifício, há o 

ajuste no número de voltas da vál-
vula, que regula a pressão na mola. 
Esse ajuste deve ser realizado com 
o sistema ligado, buscando regular 
o superaquecimento no evaporador.

4



1818

Deve ser lembrado que cada 
fabricante de válvulas tem o seu 
manual, que deve ser consultado 
sempre para se definir o modelo, 
o orifício e o número de voltas que 
se adequam melhor ao circuito de 
refrigeração.

válvula de expansão termostática: tem um bulbo térmico com gás 
similar ao que circula no sistema de refrigeração, normalmente insta-
lado em contato direto com a tubulação da saída do evaporador. Seu 
funcionamento depende da diferença de pressão entre o bulbo da vál-
vula e a entrada do evaporador, regulada por uma mola ajustada pelo 
número de voltas. Quando se aumenta a pressão no bulbo, o diafragma 
permite uma maior passagem do fluido para o evaporador. caso caia a 
temperatura do bulbo, ocorre o movimento inverso e o diafragma res-
tringe a passagem de fluido. Dessa forma, a válvula atua para manter 
um diferencial de temperatura entre a entrada e a saída do evaporador. 

válvulas de expansão eletrônicas: contam com um termistor, sen-
sor para tomada de temperatura, instalado na linha de sucção do 
compressor. O termistor se comunica com um microprocessador, que 
coloca em ação a válvula eletrônica, fazendo com que aumente ou 
diminua a passagem de fluido refrigerante líquido para o evaporador.

Os TiPOs DE válvUla DE EXPaNsãO

Qual é melhor: Válvula de 
Expansão ou Tubo capilar?

Se bem ajustados, ambos os 
dispositivos são capazes de manter 
o sistema de refrigeração funcio-
nando da maneira adequada. 

a válvula de expansão permite 

que durante as paradas se mante-
nha o diferencial de pressão, fazen-
do com que ocorra troca de calor 
no instante em que o compressor 
parte. Porém, ela tem um custo 
mais elevado. 

Já o tubo capilar, cujo custo 
é menor, permite a equalização 
das pressões, exigindo motor com 
baixo torque de partida, embora 
demore alguns segundos até se 
iniciar o processo de troca de calor.

cada elemento de controle 
tem suas vantagens e desvanta-
gens, sendo necessário avaliar qual 
deles se encaixa melhor para o seu 
sistema de refrigeração. 

Cadastre-se em www.clubedarefrigeracao.com.br e confira! 

AS MATÉRIAS EXCLUSIVAS JÁ ESTÃO NO AR! 

Aprenda como
resolver o suor
interno ou externo
do refrigerador. 

Conheça o so�ware
que alerta as falhas
no equipamento de
refrigeração. 

Saiba qual é o
perfil ideal do
empreendedor
para abrir um
negócio.

Confira a lista 
de leitura que
preparamos para
você refrigerista. 

TEORIA NA PRÁTICAMUNDO EMPREENDEDOR

PARA CRESCER NOVIDADES

Preparamos uma novidade 
para você! cadastre-se 
no site do Clube e tenha 

acesso exclusivo ao vídeo
que mostra as principais 
falhas que acontecem

no compressor. 
acesse e confira:

 www.clubedarefrigeracao.com.br
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Um refrigerista internacional

Jorge costa, de 75 anos, morador de Gravataí (RS), atua no setor de refri-
geração desde 1959. Em conversa recente com o filho Fernando, mostrou-se 
preocupado em deixar de receber a sua revista preferida, em função da idade. 
“Podem achar que já morri”, disse ele ao filho, que escreveu para o Clube e o 
tranquilizou: continuaria a ter os seus exemplares que, ao longo dos anos, foram 
muito úteis para atualizar seus conhecimentos. “Sempre tiro algum proveito: 
novidades, instruções, mudanças e muito mais”, afirma.

Fã dos compressores Embraco, Seu costa, como é conhecido, começou a 
trabalhar em uma indústria de ar condicionado e pegou gosto pela área. Depois 
passou a trabalhar também com refrigeração doméstica. Sempre dedicado à 
profissão e disposto a aprender, por duas vezes foi convidado a prestar serviços 
no exterior, montando sistemas de ar condicionado e treinando os profissionais locais. “Uma delas foi em Mo-
çambique, onde era mais fácil, pois falávamos a mesma língua. Já a outra foi no Iraque e eu precisava de um 
intérprete”, relata.

Hoje, ele tem uma oficina na garagem de sua residência e segue ativo, usando sua experiência para solucio-
nar os problemas que aparecem. “Tem gente que me procura de longe para realizar os serviços. Não faço nada 
com pressa. Trabalho corretamente e dou garantia, assumindo compromisso em relação ao que fiz”, conclui.

dePoiMento

turma do
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Profissão passada 
de pai para filho

Morador do Rio de Janeiro, alberto Seixas Vieira tem uma longa carreira na 
refrigeração, iniciada em 1966. Seu pai, apadecyr Pereira Vieira, já atuava na pro-
fissão e o incentivou. “Só tenho a agradecer ao meu pai, que me ensinou muito e 
sempre foi um exemplo de profissional nessa área”, diz.

leitor da revista desde o seu lançamento, alberto a considera um meio de 
informação excelente. “Nela encontramos soluções para o nosso dia a dia e novida-
des na área de refrigeração, melhorando assim nossa qualificação”, garante.

com a experiência de 64 anos de vida e quase 50 como refrigerista, ele re-
comenda: “o fundamental é trabalhar com honestidade. Deve-se também estar 

atualizado em relação às novidades, para ter sempre a melhor solução para o cliente. a leitura do Clube ajuda 
muito, pois quem não lê mal ouve, mal fala e mal vê!”.

Para descontrair, conta uma história engraçada: “fui consertar um balcão frigorífico e o cliente me disse: 
gostaria que trocasse o gás, pois está velho e por isso não está gelando. Expliquei que gás não fica velho e que 
provavelmente era outro defeito. Para minha surpresa, ele disse que chamaria outro técnico se eu não concor-
dasse em trocar o gás. Então, eu disse que faria o serviço. Troquei o filtro secador e ficou tudo bem. Informei 
ao cliente que estava pronto e que iria cobrar apenas a troca do filtro. Brincando, expliquei que o gás (que não 
precisei colocar) era cortesia! Ele ficou super satisfeito e se tornou meu cliente fiel.”

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Seu costa tem 55 anos de 
profissão e segue ativo
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alberto: leitor da revista 
desde o início

Cadastre-se em www.clubedarefrigeracao.com.br e confira! 

AS MATÉRIAS EXCLUSIVAS JÁ ESTÃO NO AR! 

Aprenda como
resolver o suor
interno ou externo
do refrigerador. 

Conheça o so�ware
que alerta as falhas
no equipamento de
refrigeração. 

Saiba qual é o
perfil ideal do
empreendedor
para abrir um
negócio.

Confira a lista 
de leitura que
preparamos para
você refrigerista. 

TEORIA NA PRÁTICAMUNDO EMPREENDEDOR

PARA CRESCER NOVIDADES

Faça parte da Turma do 
Bola Preta. Envie-nos um 
relato das suas histórias! 



Quer aparecer no CLUBE?

Envie a sua história mais marcante e curiosa, envolvendo o mundo
da refrigeração, para o email contato@clubedarefrigeracao.com.br !
Ela pode aparecer na Turma do Bola Preta e no site do Clube.

O envio do referido texto não está condicionado a qualquer contrapartida por parte da Embraco, seja esta monetária
ou não. Assim como, não está garantida a publicação das histórias encaminhadas, as quais a Embraco escolherá por
seu livre critério. Os participantes são os únicos responsáveis pelo ineditismo do texto, responsabilizando-se
exclusivamente e respondendo por eventuais danos causados a terceiros. 
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Saiba mais em www.clubedarefrigeracao.com.br


