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após o fim da sua vida 
útil, equipamentos são  
reaproveitados.
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saiba como é possível 
vender mais para os 
mesmos clientes.

Carga de gás

entenda por que ela é 
essencial e quais são os 
procedimentos necessários. 
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expediente

a sustentabilidade é um tema  que veio para ficar e por isso 
está sempre presente nas páginas do clube. nesta edição, 
não é diferente. 
Começa pela matéria de capa, que mostra a importância 
de dar atenção à destinação adequada, do ponto de vista 
ambiental, aos refrigeradores e componentes que não 
terão mais uso. 
na seção especialista de Plantão, damos várias dicas de 
como refrigeristas e revendedores podem adotar práticas 
sustentáveis em seu dia a dia.
ao tratar dos fluidos refrigerantes e da carga de gás, nas 
matérias de perfil mais técnico, o tema também está em 
destaque, sendo mostradas as alternativas que têm menor 
impacto ambiental.
Para completar, você pode ver o selo Carbon free estampado 
em nossa capa, que revela que a revista compensa as suas 
emissões de Co2, evitando contribuir para o aquecimento 
global. 
seja você também um profissional e um cidadão ligado na 
sustentabilidade. o planeta e as gerações futuras agradecem.

Fabio Humberg
Editor

editorial

publicação trimestral da embraco, dirigida aos profissionais da refrigeração, 
editada pela editora cla cultural ltda. 
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aproveite os conteúdos adicionais 
de algumas matérias, identificados 
pelo ícone ao lado. acesse o site 
do Clube e confira!

E-mail
contato@clubedarefrigeracao.com.br

Assuntos Técnicos
tel: (47) 3441-2393

Outros Assuntos
tel: (47) 3441-4468

Facebook
www.facebook.com/embracoBr

linkedin
www.linkedin.com/company/embraco

Twitter
www.twitter.com/embraco
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Capa

refrigeradores transformam-se 
em outros produtos após o fim 
da sua vida útil.

.06

Mundo empreendedor

procurar vender mais para 
os mesmos clientes é uma 
estratégia que traz resultado.

.10

Para Crescer

pesquisas confirmam que 
diploma de curso técnico abre 
oportunidades profissionais.

.05

especialista de Plantão

veja dicas de práticas 
sustentáveis que refrigeristas e 
lojistas podem adotar.

.12
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teoria na Prática

entenda por que a carga 
correta de fluido refrigerante é 
essencial e saiba como fazê-la.

.14

entrevista

silvio igor mostra como 
pequenos gestos fazem a 
diferença ao atender o cliente.

.04

Coleção técnica .17

turma do Bola Preta

conheça as trajetórias 
profissionais de dois refrigeristas 
de destaque: pedro e aloísio.

.19

novidades

com o selo carbon free, o Clube 
confirma seu compromisso com 
a sustentabilidade.

.16

turma do

mais um componente do 
sistema de refrigeração em 
detalhes: os fluidos refrigerantes
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entrevista

O CliENTE Em PRimEiRO luGAR
com bom atendimento, cliente volta e divulga a empresa aos conhecidos.

Postura correta e 
pequenos gestos 

fazem a diferença.

Como começou a dar palestras?
alguns clientes já me consulta-

vam e trocavam ideias comigo so-
bre atendimento, reconhecendo que 
eu tinha algo a dizer. um dia assisti 
a uma entrevista com david portes 
na tv. ele foi camelô e se tornou 
um palestrante de grande sucesso. 
pensei: “é uma história de vida pa-
recida com a minha. será que posso 
fazer isso também?”. depois disso, 
foram surgindo oportunidades.

fui me aprimorando, pois a re-
petição é a base do aprendizado. 
Hoje, ministro palestras para mui-
tos públicos, sem problemas.

Como surgiu sua vocação para o 
atendimento?

desde a infância sempre fui 
bom vendedor. minha primeira ex-
periência com vendas foi com fru-
tas que nasciam no quintal da mi-
nha casa, aos 6 ou 7 anos. vendi 
uma dúzia para uma senhora, que 
depois voltou, queixando-se de que 
algumas não estavam boas. sem 
saber nada de marketing, eu tro-
quei as frutas por outras, dentro de 
um princípio que uso até hoje: sa-
tisfação garantida ou o cliente não 
volta.

Como aplicou esse princípio na 
borracharia?

Borracheiro é uma profissão 
que não precisa ter muito estudo 
nem conhecimento técnico. por 
isso, temos de buscar diferenciais. 
o segredo é ter capricho, para fazer 
bem feito, e o cliente percebe isso. 

minha borracharia é igual às 
outras em termos de tecnologia e 
de equipamentos. a diferença está 
nas pessoas, que são responsáveis 
pelo atendimento e pelo relaciona-
mento. o foco está em atender às 
necessidades do cliente.

Como percebeu que isso é um di-
ferencial?

tratar as pessoas bem e procu-
rar agradá-las faz parte da minha 
formação, da educação que tive. 
percebi que essa característica era 
bem recebida pelos clientes e a 
aproveitei para minha estratégia de 
negócios.

Como conquistar o cliente?
não precisa fazer nada mirabo-

lante. Bastam pequenos gestos, ati-
tudes simples, uma postura correta. 
É preciso lembrar sempre que, sem 
cliente, não há empresa. por isso, 
deve-se sempre pensar na missão 
e não na comissão. não é pensan-
do no dinheiro que vou obtê-lo, mas 
pensando no cliente. 

isso significa ter um padrão único 
de atendimento?

o importante é atender bem. 
as pessoas são diferentes e querem 
ser atendidas de forma diferente. 
temos que nos adequar à necessi-
dade do cliente e pensar na satis-
fação dele. não adianta ganhar a 
venda e perder o cliente. o que eu 
quero é atrair, conquistar, manter e 
fazer com que ele se torne um divul-
gador do meu trabalho. o cliente é o 
meu principal vendedor.

O que mais pode ser feito para en-
cantar o cliente?

eu cuido de alguns aspectos 
que são valorizados por todas as 
pessoas e que fizeram com que 
muitas mulheres – que em geral 
não gostam de ir à borracharia – se 
tornassem minhas clientes. para 
começar, mantenho o ambiente 
limpo e organizado. também cui-
do da minha aparência, para inspi-
rar confiança. além disso, sempre 
me mostro preocupado em servir o 
cliente e não em me servir dele. são 
todas estratégias simples, que não 
precisam de investimento.

Silvio igor 
Borracheiro e palestrante especializado 
em atendimento ao cliente
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desde 2001 silvio igor atua como 
borracheiro em campinas (sp), 
sempre encantando clientes com 
seu atendimento diferenciado. foi 
isso que o levou a iniciar uma nova 
carreira de sucesso: a de palestran-
te em empresas e eventos, onde 
fala sobre o que considera funda-
mental para conquistar e manter 
clientes.
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Para 
CresCer

diploma de curso técnico é um importante aliado para a evolução profissional.

uma pesquisa feita pelo instituto 
ibope para a confederação nacional 
da indústria (cni) mostrou que os 
cursos técnicos e profissionalizantes 
são um caminho seguro para conseguir 
trabalho e ter uma boa renda. 

de acordo com os entrevistados, 
quem faz ensino técnico tem mais 
oportunidades no mercado e recebe 
salários maiores. 

um estudo feito pelo senai 
confirma esses impactos da educação 
profissional sobre a carreira: mais de 
70% dos ex-alunos de cursos técnicos 
de nível médio conseguem emprego 
no primeiro ano depois da conclusão.

mesmo assim, continua baixo 
o número de pessoas que buscam 
cursos desse tipo: apenas um em 
cada quatro brasileiros já fez ou 
frequenta algum deles. a maioria 
alega problemas como falta de 
tempo para estudar ou de recursos 
para pagar, mas esses obstáculos 
podem ser superados, especialmente 
com as facilidades proporcionadas 
pelos cursos online e por programas 
como o pronatec (ver box ao lado). 

a avaliação do diretor-geral 
do senai, rafael lucchesi, é que 
ainda são poucos os brasileiros que 
optam pela educação profissional e 
a sociedade precise se esforçar para 
mudar esse quadro. “apesar de mais 
de 80% dos jovens brasileiros estarem 
fora do ensino superior, continuamos 
agindo como se o destino de todos 
eles fosse a universidade”, critica. 
ele defende o fortalecimento do 
ensino técnico, para preparar os 
jovens para o mundo do trabalho e 
melhorar a situação de escassez de 

trabalhadores qualificados no país.
os números mostram que 

ainda existe muito espaço para 
evoluir nesse aspecto: enquanto no 

Brasil apenas 6% dos jovens estão 
atualmente em cursos técnicos e 
profissionalizantes, a média dos 
países mais ricos é de 35%.

CuRSO TÉCNiCO É um DiFERENCiAl
pesquisa confirma importância da educação profissional para abrir oportunidades.

PRONATEC: ACESSO A CuRSOS GRATuiTOS

o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego (pronatec) 
foi criado pelo governo para ampliar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica. são oferecidos cursos gratuitos em escolas 
técnicas federais e estaduais, assim como em instituições como o senai.

os cursos estão disponíveis para estudantes do ensino médio, para 
adultos que querem melhorar sua formação e para beneficiários do 
programa Brasil sem miséria.

são centenas de opções de cursos técnicos, entre os quais alguns que 
interessam muito aos refrigeristas:

 instalador de refrigeração e climatização doméstica; 
 mecânico de refrigeração e climatização industrial;
 mecânico em refrigeração comercial; 
 técnico em refrigeração e climatização. 

para se inscrever no programa e saber um pouco mais sobre os 
cursos é só acessar o site oficial: http://pronatec.mec.gov.br.
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ElETRODOmÉSTiCOS E REFRiGERADORES 
COmERCiAiS NO FiNAl DA ViDA SE 
TRANSFORmAm Em NOVOS PRODuTOS
saiBa como a necessidade do descarte correto gera oportunidades  
e exige novos comportamentos.

CaPa
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conheça novas oportunidades no mercado 
de refrigeração. 
acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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ElETRODOmÉSTiCOS E REFRiGERADORES 
COmERCiAiS NO FiNAl DA ViDA SE 
TRANSFORmAm Em NOVOS PRODuTOS
saiBa como a necessidade do descarte correto gera oportunidades  
e exige novos comportamentos.

REiNAlDO mAykOT
“É possível reaproveitar os materiais 
da cadeia de produção de uma 
maneira mais inteligente”
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Está crescendo em todo o mundo a 
preocupação com o descarte correto e 
o reaproveitamento de componentes e 
materiais gerados a partir de produtos 
no final da vida útil.  

Hoje existe um novo conceito por trás dessa 
preocupação, que vai além da reciclagem. 
trata-se de uma importante mudança na 
forma de utilizar e destinar os produtos: 

o seu descarte ao final da vida útil ocorrerá de ma-
neira a gerar novos componentes e materiais que 
irão gerar novos produtos para diversas aplicações. 

essa mudança tem muito a ver com a refrige-
ração e já está movimentando o setor. 

por isso, os refrigeristas, os revendedores e de-
mais profissionais da área precisam estar atentos, 
informando-se e adotando a atitude certa quando 
estiverem envolvidos com o descarte de refrigera-
dores, peças e componentes que não chegaram ao 
final de sua vida útil. 

o momento atual exige um novo modo de pen-
sar e de agir. o modelo que ganha força é chamado 
de economia circular: priorizar o reaproveitamento 
dos materiais para a criação de novos produtos em 
outros processos industriais. 

ao mesmo tempo, evita-se o desperdício, re-
duz-se o consumo e extração de recursos naturais 
e são gerados menos resíduos.

a economia circular traz benefícios econômi-
cos e ambientais, além de estimular a inovação. 

as condições existentes são muito propícias 
para a incorporação de novos comportamentos e 
atitudes ligados a esses aspectos. afinal, os índi-
ces de reaproveitamento e reciclagem são baixos 
no Brasil e em todos os demais países da américa 
latina. 

além De Preservar o meIo 
ambIente, a DestInação 

aDequaDa De equIPamentos no 
fIm De sua vIDa útIl estImula 

a CrIação De uma eConomIa 
CIrCular, na qual tuDo PoDe 

ser reaProveItaDo.

7
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existe espaço para melhorar 
rapidamente esses índices de rea-
proveitamento e reciclagem, a par-
tir da conscientização de cada um 
em relação às suas atitudes e das 
exigências de novas leis que estão 
sendo criadas, como a política na-
cional de resíduos sólidos no Brasil.

o conceito chave que está por 
trás dessa nova lei é a responsabi-
lidade compartilhada. isso significa 
que o governo, empresas privadas, 
organizações não governamentais e 
os cidadãos são responsáveis pela 
destinação correta dos produtos. 
assim, você também precisa cuidar 
do descarte dos resíduos que gera e 
deve repensar seu papel como con-
sumidor e como profissional.

embraco usa experiência 
para iniciar novo negócio

em junho de 2014, a embraco 
criou o nat.genius, um novo negócio 
baseado nos conceitos da economia 
circular. o objetivo é encontrar solu-
ções tecnológicas e inovadoras para 
a reciclagem de eletrodomésticos 

de linha branca e refrigeradores co-
merciais no final da vida útil. esse 
processo, chamado de fechamento 
de ciclo, é bem conhecido da empre-
sa, que conta com mais de 20 anos 
de experiência no recolhimento de 
compressores e na destinação corre-
ta de seus materiais e componentes. 
o programa top verde, que permitiu 
o recolhimento de milhões de com-
pressores obsoletos, é o exemplo 
mais conhecido dessa atuação. 

o grande potencial do mercado 
no Brasil motivou a empresa a in-
vestir nessa área, pois não existem 
soluções e infraestrutura suficientes 
para atender adequadamente as ne-
cessidades dessa indústria. 

além de sua experiência e de 
seu vínculo com a sustentabilidade, 
a embraco conta com um importan-
te diferencial: uma equipe de cer-
ca de 500 profissionais altamente 
qualificados e experientes na área 
de pesquisa e desenvolvimento. o 
conhecimento acumulado em enge-
nharias como a de materiais e quí-
mica, assim como a parceria com 
importantes universidades, permite 

rotores e estatores já são produzidos pelo nat.genius a partir do reaproveitamento de materiais

mARCOS FÁBiO 
limA
“Há resultados 
concretos no 
aproveitamento 
dos resíduos”

que a empresa tenha a experiência 
necessária para encontrar as solu-
ções mais inovadoras.

em seus laboratórios, a embra-
co já desenvolve atualmente novos 
produtos, agregando valor ao que 
hoje é descartado ou comercializado 
como sucata. 
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“temos resultados concretos de 
como nossa capacidade e vocação 
para a inovação podem, de fato, con-
tribuir para o melhor aproveitamen-
to dos nossos resíduos. um exemplo 
são as ligas de metais especiais que 
conseguimos gerar a partir do tra-
tamento do metal extraído de com-
pressores que nós reciclamos”, ex-
plica marcos fábio lima, diretor de 
novos negócios da empresa.
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“o que estamos fazendo com o 
lançamento do nat.genius é trazer a 
competência que a embraco possui 
para contribuir com um melhor apro-
veitamento dos materiais que hoje 
são descartados, beneficiando toda 
a cadeia da indústria da refrigera-
ção e de eletrodomésticos da linha 
branca”, explica reinaldo maykot, vi-
ce-presidente de negócios e marke-
ting da embraco. “na prática, isso 
significa reaproveitar os materiais 
da cadeia de produção de uma ma-
neira mais inteligente. a partir da co-
leta de produtos para reciclagem, a 
inovação que aplicamos nos proces-
sos de recuperação possibilita uma 
maior valorização dos materiais”, diz 
maykot.

o nat.genius espera processar 
em 2014 um volume de aproxima-
damente 12 mil toneladas. a partir 
desses produtos no final da vida útil, 
serão desenvolvidos outros produtos, 
como pás feitas das chapas de metal 
das paredes dos refrigeradores. 

o plano do nat.genius é ter em 
breve cinco unidades de manufatu-

mundo onde a embraco já está pre-
sente, como estados unidos, china, 
méxico e europa. 

AlGuNS PRODuTOS DESENVOlViDOS PElO 
NAT.GENiuS A PARTiR DO quE É DESCARTADO

O PAPEl DO REFRiGERiSTA

os técnicos de refrigeração muitas vezes recebem dos seus clien-
tes a missão de levar embora peças e componentes que foram trocados 
(como o compressor) e às vezes até mesmo um refrigerador que o pro-
prietário não considera interessante reparar.  

com isso, eles passam a ser responsáveis por encontrar uma so-
lução correta do ponto de vista da destinação desses materiais. não 
se pode jogá-los no lixo comum ou deixá-los abandonados ao ar livre 
pelo elevado risco de contaminação do meio ambiente (o óleo e alguns 
fluidos refrigerantes são exemplos disso).

com o top verde, no Brasil, refrigeristas levavam os compressores 
antigos para um revendedor participante e trocavam um certo número 
deles por um novo compressor. o mesmo pode ser feito agora, pois o 
nat.genius manteve esse programa.  

os revendedores que quiserem poderão encaminhar também ou-
tras peças e componentes para o nat.genius, tais como os eletrodo-
mésticos da linha branca e os refrigeradores comerciais no final de sua 
vida útil. mas fique atento: como esse recebimento é feito por meio de 
doação voluntária do eletrodoméstico, consulte as lojas onde costuma 
comprar, para saber se é possível entregar os materiais lá.

ra reversa em regiões estratégicas 
do Brasil. o passo seguinte será ex-
pandir as atividades para regiões no 

novos 
produtos 
com metal 
reciclado

novos 
produtos com 

polímeros 
inJetados

partes 
inJetadas 
de resina 
plástica e 

poliuretano

partes 
inJetadas 

de alumínio 
reciclado

núcleo de 
motores 

elÉtricos

matÉria-prima 
para ligas  
especiais

sucata



para obter melhores resultados, lojista precisa avaliar o que oferece atualmente e o que 
poderia ser adicionado ao seu estoque 

um dos segredos para melho-
rar os resultados de uma loja é fazer 
crescer o valor médio gasto por cada 
cliente. É o que os especialistas cha-
mam de aumentar o tíquete médio. 
se a média de compra é de 30 reais 
por pessoa, elevá-la para r$ 33, por 
exemplo, significa ter um faturamen-
to 10% maior sem a necessidade de 
conquistar novos clientes. 

alguns consultores de vendas 
chegam a dizer que, se o cliente 
entra na loja e leva para casa um 
produto, não foi a empresa que ven-
deu, mas o cliente que comprou. o 
desafio, de acordo com eles, é ven-
der um segundo ou terceiro produto, 
aproveitando o fato de que o cliente 
já está dentro do estabelecimento e 
não é necessário atraí-lo. 

É importante estar preparado 
para usar estratégias adequadas 
para que cada cliente compre mais. 
deve-se chamar a atenção de quem 
entra na loja, de forma que ele veja 
produtos em que nem pensava ao se 
dirigir ao local. 

estudos mostram que uma 
grande parcela das compras é de-
cidida no ponto de venda. são as 
chamadas compras por impulso, que 
podem ser estimuladas com a apli-
cação de algumas técnicas.

isso acontece nos mais diversos 
estabelecimentos, como em super-
mercados, onde as pessoas costu-
mam levar diversos itens que não 
estavam na sua lista de compras.

para tornar a visita do cliente 
mais produtiva, uma das orientações 

AumENTANDO A VENDA POR CliENTE
É possível ampliar os negócios mantendo o mesmo público.

importantes para o revendedor é ve-
rificar o que se pode fazer na orga-
nização do espaço. algumas ideias 
simples ajudam o cliente a se sentir 
bem na loja e a ver produtos em que 
não havia pensado e que podem ser 
muito úteis: 

 mantenha a porta o mais livre 
possível. ali, não adianta colocar 
muita coisa, pois a pessoa está 
olhando para dentro.

 lembre-se de que as pessoas 
tendem a circular e olhar para 
a direita, mantendo seu campo 
de visão numa altura média, que 
é onde ficam as mãos. os pro-
dutos em destaque devem ficar 
expostos nessa altura.

10

 coloque os produtos de alto giro 
no fundo, para que os clientes 
tenham de circular mais pelos 
corredores. 

 faça tudo isso sem tornar cha-
to o ato da compra. o cliente 
fica mais tempo se considerar o 
ambiente acolhedor. portanto, 
nada de obrigá-lo a passar por 
um labirinto.

dicas do consultor
o especialista renato romeo, 

diretor da salesolution desenvolvi-
mento de vendas, faz algumas reco-
mendações muito importantes. 

a primeira delas é dedicar aten-
ção especial ao sortimento, ou seja, 

saiba como criar um blog gratuito para 
impulsionar seus negócios. acesse:
 www.clubedarefrigeracao.com.br
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ao conjunto de produtos oferecidos 
na loja. “É necessário manter um 
estoque adequado às necessidades 
dos clientes e diversificar a oferta”, 
afirma. 

“O comerciante precisa avaliar o 
que mais ele pode oferecer ao clien-
te: coisas que ele normalmente não 
compraria lá, mas que são neces-
sárias. Um exemplo clássico é o do 
açougue que vende o carvão. É um 
produto que está associado às car-
nes e que, ao ser comprado no mes-
mo local, facilita a vida do consumi-
dor”, explica. 

Nesse processo, o papel dos 
vendedores e balconistas é funda-
mental. Eles devem estar motiva-
dos e bem treinados para entender 
as necessidades do público e en-
contrar as melhores soluções para  
cada cliente. Seu papel deve ser o 
de orientação, mostrando a utilida-
de, os diferenciais e a relevância dos 
produtos. 

“O profissional de vendas preci-
sa saber a razão pela qual o clien-
te está buscando um determinado 
produto. Ele não pode apenas en-
tregar o que foi pedido ou dizer que 
não tem. O caminho correto é fazer 
perguntas, descobrir necessidades e 
explorar a possibilidade de oferecer 
produtos complementares”, sugere 
Renato Romeo, que é também autor 
do livro Vendas B2B – como negociar 
e vender em mercados complexos e 
competitivos.

Para ter um bom desempenho 
ao usar essa técnica, o atendente 
precisa se lembrar de que todo con-
tato de venda tem 3 fases, que le-
vam em conta a forma como o clien-
te pensa:

 Compreensão, que significa en-
tender o problema do cliente, 
fazendo perguntas;

 fornecimento de informações 
para o cliente (que dependerá 
da fase anterior para ser ade-
quado);

 incentivo à decisão do cliente.
uma técnica que proporciona 

bons resultados é começar ofere-
cendo os produtos com as melhores 
margens ou que custam mais caro. 
“nesse caso, o segredo é ir perce-
bendo as reações do cliente. con-
forme a reação, passa-se a mostrar 
produtos de valor mais baixo. mas 
é importante estar atento para não 
julgar as pessoas pela aparência, 
menosprezando o potencial de clien-
tes que se vestem de maneira des-
pojada ou que estão pouco à vonta-
de na loja”, adverte romeo.

plo, de quem entra numa loja de ma-
teriais de construção para comprar 
a tinta mais barata e é convencido 
pelo vendedor a sair com um pro-
duto de qualidade superior, que lhe 
proporcionará um resultado melhor.

não deve ser esquecido o poder 
da comunicação. o cliente precisa 
ser estimulado e informado sobre o 
que existe de bom para ele em sua 
loja. use o email, as redes sociais e 
outros recursos para mostrar as no-
vidades e destacar alguns produtos. 
dentro da loja, banners e cartazes 
em locais estratégicos também aju-
dam o cliente a ver algo a mais.

cuidados  necessários
renato romeo alerta os lojistas 

para tomarem cuidado com ações 
que podem aumentar o tíquete mé-
dio, mas que representam custo adi-
cional ou redução de margem. É o 
caso de descontos ou da oferta de 
frete grátis a partir de um determi-
nado valor de compra. “antes de to-
mar medidas como essas, é preciso 
fazer bem as contas e avaliar se vale 
a pena”, diz.

outra prática a ser evitada é 
“empurrar” produtos. insistir demais, 
tentando fazer o cliente levar algo 
que ele não quer, traz resultados 
ruins em termos de imagem da loja 
e de vendas futuras. Quem faz isso 
corre o risco de irritar o cliente e, pior 
que isso, de fazê-lo optar por um con-
corrente para as suas compras.

“não é preciso apelar para 
ações como essas. o cliente compra-
rá mais na sua loja se visualizar pro-
dutos ou serviços complementares 
e, especialmente, se suas necessi-
dades forem entendidas e ele sentir 
que estão procurando ajudá-lo e não 
apenas fechar um negócio”, resume 
o consultor romeo. 

o profissional de 
vendas precisa saBer 
a razão pela Qual o 

cliente está Buscando 
um produto. ele não 

pode apenas entregar o 
Que foi pedido ou dizer 

Que não tem. 

outra técnica interessante é 
a chamada venda cruzada (cross 
selling): vender para o cliente tudo 
aquilo que possa complementar o 
produto que ele veio comprar. É o 
que buscam fazer sempre os aten-
dentes da lanchonete mcdonald ś, 
quando oferecem um sundae ou ou-
tra sobremesa ao final do pedido fei-
to pelo consumidor. 

uma variação dessa técnica é 
chamada de up selling, que é vender 
um produto que está acima daquele 
que o cliente queria inicialmente (em 
termos de características, de benefí-
cios e de preço). É o caso, por exem-
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COmO lOjAS E REFRiGERiSTAS 
PODEm SER SuSTENTÁVEiS?

profissionais da refrigeração podem e devem incorporar a sustentabilidade ao 
seu dia a dia, contribuindo com a sociedade e obtendo reconhecimento.

12
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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.

CAmilE S. mACHADO
especialista  

em sustentabilidade

Fique atento à postura dos  
fornecedores e às características dos 

produtos que vende ou utiliza.
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sustentabilidade ocupa hoje papel de destaque na estratégia das 
empresas. mas o que lojas especializadas e refrigeristas podem fa-
zer nessa área? 
Hoje, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável  é 

o desenvolvimento que consegue suprir as necessidades da geração atual, 
sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras ge-
rações. ou seja, o desenvolvimento que não implica o esgotamento dos re-
cursos. para isso, empresas e profissionais devem se adaptar e focar esforços 
em alguns pontos essenciais. dentre eles, destacam-se algumas tendências: 

 Busque o crescimento dos negócios com mais foco na qualidade do que 
na quantidade. ou seja, melhore o que faz sem consumir mais recursos. 

 não olhe só para a sua empresa, mas fique atento ao comportamento 
dos seus fornecedores e às características dos produtos que vende ou 
utiliza. por exemplo: compressores com maior eficiência energética.

 ofereça oportunidade para que os funcionários conheçam mais sobre 
sustentabilidade, para orientar os clientes sobre as melhores práticas.

 mantenha a documentação ambiental em ordem, no caso de empresas. 
sem isso, sua loja ou oficina pode ser fechada, afetando sua reputação.

 apoie a inserção das mulheres na economia. ter funcionárias na loja ou 
na oficina pode ser um diferencial importante, porque clientes mulheres 
tendem a se identificar com elas.

 Busque as vantagens da colaboração dos clientes e fornecedores, que 
podem contribuir com opiniões e sugestões para melhorar seu negócio e 
para eliminar gastos desnecessários.
outro tema que merece forte destaque é a ecoeficiência, que é a busca do 

equilíbrio entre o melhor desempenho e o menor impacto ambiental. no site 
do clube, você encontrará dicas para fazer isso em relação a quatro aspectos: 
energia, água, resíduos e consumo.

para finalizar, não se esqueça de divulgar as práticas sustentáveis que 
adota. É bom para a sua imagem e para influenciar outras pessoas a segui-
rem o mesmo caminho. 

A
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COmO FAZER A CARGA DE GÁS
É essencial saber como proceder e conhecer os fluidos refrigerantes.

a carga de fluido refrigerante 
correta é fundamental para o bom 
desempenho de um sistema de re-
frigeração. 

por isso, além de um fluido re-
frigerante de boa qualidade, os pro-
cedimentos adequados para fazer a 
carga devem ser seguidos fielmente.

nunca é demais lembrar que, 
antes de receber a carga de fluido re-
frigerante, o sistema precisa passar 
por um processo de evacuação bem 
feito, para retirar ar e umidade. de-
pois da limpeza do sistema, é preciso 
verificar se há vazamentos realizan-
do o teste de estanqueidade.

o profissional deve conferir na 
etiqueta do compressor qual é o tipo 
de fluido refrigerante compatível e 
verificar no sistema de refrigeração 
qual é a quantidade correta que preci-
sa ser inserida. 

se essa informação não estiver 
disponível, consulte o fabricante do 
equipamento.

além disso, é preciso ter à mão 

teoria na 
PrátiCa

os equipamentos que serão utilizados 
para a carga:

 garrafa dosadora (ou cilindro 
dosador);

 cilindro de carga com escala 
graduada;

 manifold;
 Balança de precisão de 1 g.

principais procedimentos
depois de ter obtido a infor-

mação sobre o tipo e a quantidade 
de fluido refrigerante recomendado 
para o sistema de refrigeração, po-
de-se passar para a ação. 

uma boa dica para visualizar 
bem os procedimentos e confirmar 
se entendeu bem as explicações é 
assistir ao vídeo sobre troca de com-
pressores que está no site do clube 
(www.clubedarefrigeracao.com.br). 
ali pode ser conferido passo a passo 
esse processo de carga.

veja a seguir os passos para  
essa operação tão importante:

 pese o cilindro dosador vazio 
(com vácuo realizado ou expur-
gado); 

 use a tara para zerar a balança 
(quando disponível) e adicione 
a carga de gás recomendada. 
ou então some o peso da carga 
de gás ao peso do cilindro.

 conecte o cilindro dosador re-
ceptor no tubo de processo 
através do manifold. deixe o 
registro de alta e de baixa do 
manifold aberto. 

É importante realizar o processo de vácuo utilizando uma bomba que 
atinja 500 micra, com uma capacidade de 3 cfms ou mais. recomenda-se 
que o processo de vácuo seja feito tanto pelo lado de baixa pressão do sis-
tema, conectado ao passador de processo, quanto pelo lado de alta pressão 
do sistema, no tubo extra do filtro secador. 

a boa prática indica que o processo seja mantido por 20 minutos após 
atingir o nível esperado.

AlERTA SOBRE O PROCESSO DE VÁCuO
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 libere a carga de gás no sistema 
com o compressor desligado;

 aguarde o tempo necessário 
para a equalização da pressão 
entre o cilindro e o manifold em 
alta e baixa;

 para garantir que o cilindro seja 
totalmente esvaziado após a 
equalização, feche o registro de 
alta, ligue o compressor e espe-
re alguns minutos com ele em 
funcionamento;

 feche o registro do cilindro do-
sador, depois feche o registro de 
baixa, desconecte o cilindro e o 
pese para verificar se toda a car-
ga foi retirada. 

 se toda a carga foi retirada, 
prossiga com os próximos pas-
sos; caso contrário, execute no-
vamente a conexão com o mani-
fold;

 concluída essa etapa, é hora 
de fechar as tubulações. com 
o compressor ligado, amasse o 
tubo de processo o mais próxi-
mo possível do engate rápido, 
em duas posições;

 desligue o compressor, rompa o 
tubo e o lacre com solda. verifi-
que se há vazamentos.
Observação: para blends, é pre-

ciso fazer a carga com o fluido refri-
gerante no estado líquido, de forma a 
garantir a fração correta da mistura.

curiosidades sobre 
a carga de gás

na refrigeração doméstica, a 
maioria dos sistemas trabalha com 
uma quantidade de fluido refrigeran-
te inferior a 150 g. para refrigeração 
comercial esses valores podem che-
gar a 900 g de gás.

isso torna ainda mais impor-
tante seguir os procedimentos ade-
quados na carga de gás, utilizando 
equipamentos corretos para essa 

operação, em que uma alteração de 
algumas gramas a mais ou a menos 
pode gerar impactos negativos na 
performance do sistema. 

deve ser lembrado também 
que as cargas variam muito confor-

me o tipo de fluido refrigerante. por 
exemplo, um refrigerador de 280 a 
300 litros normalmente precisa de 
90 a 120 gramas de r134a. mas, se 
utilizar r600a, a carga será de 36 a 
48 gramas.

PROBlEmAS COm A CARGA iNCORRETA

a operação de carga de fluido refrigerante exige muito cuidado do 
refrigerista. no caso de carga em excesso, sobrará capacidade de re-
frigeração. a temperatura do evaporador ficará muito alta e não have-
rá troca de calor. além disso, o compressor poderá succionar o fluido 
refrigerante líquido e romper as juntas do cilindro ou quebrar outros 
componentes.

em caso de falta de fluido refrigerante, o sistema não terá desem-
penho adequado, por causa da capacidade de refrigeração insuficiente. 
uma das consequências disso é que o compressor tem de trabalhar 
mais, podendo ficar até 100% do tempo ligado – o que provoca o seu 
desgaste e pode reduzir a sua durabilidade.

A CARGA DE GÁS

Cilindro dosador 
ou garrafa 

dosadora com gás

No compressor, 
conexão com tubo 

de processo

manifold com registro de 
alta e de baixa abertos
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novidades 

REViSTA AmBiENTAlmENTE CORRETA
Clube compensa as emissões de co2 e ganha selo carbon free.

praticamente todas as ativida-
des humanas geram emissões de co2 
(dióxido de carbono), que contribuem 
para o aquecimento global. com a 
produção de uma revista como o Clu-
be não poderia ser diferente. 

a diferença está na forma de li-
dar com o impacto causado ao pla-
neta. seguindo as melhores práticas 
relacionadas à sustentabilidade, a re-
vista buscou formas de compensar as 
emissões pelas quais é responsável. 

no cálculo dessas emissões ge-
radas pelo Clube estão inclusas três 
grandes atividades:

 a produção do papel necessário;
 a impressão dos exemplares;
 o transporte e a distribuição aos 

leitores.
a melhor forma de compensar 

BENEFíCiOS quE PROjETOS CARBON FREE PROPORCiONAm

Combate ao aquecimento global: as árvores absorvem carbono durante o 
seu crescimento e evitam o execsso de emissões de co2 .

Conservação da biodiversidade brasileira: a floresta fornece alimento e 
proteção aos animais.

Serviços ambientais: recursos como a água, o solo e o clima são conserva-
dos.

Conscientização da sociedade: mais gente fica sabendo da importância da 
recomposição florestal.

mudança de comportamento nas empresas: empresários e colaboradores 
passam a ter uma nova visão sobre o tema.

Geração de renda no campo: os agricultores são remunerados pela partici-
pação nos projetos.

emissões de gases de efeito estufa – 
como co2 – é por meio do plantio de 
árvores, pois elas absorvem carbono 
durante o seu crescimento. partindo 
dessa premissa, a embraco procurou 
especialistas capazes de ajudar nes-
se processo.

o parceiro escolhido foi a inicia-
tiva verde, organização que desen-
volve o programa carbon free. nes-
se programa, as emissões de gases 
são compensadas pelo plantio de 
árvores e ajudam a recompor a mata 
atlântica brasileira. Quem partici-
pa recebe o selo carbon free e um 
certificado que indica o número de 
árvores plantadas e a quantidade de 
gases de efeito estufa compensada.

no projeto liderado pela inicia-
tiva verde, a maioria das árvores é 

plantada nas áreas ciliares, ou seja, 
nas bordas de rios e córregos, den-
tro de trechos de mata atlântica 
degradada. geralmente, os próprios 
moradores da região fazem o plan-
tio, o que ajuda a proporcionar renda 
para eles. após o plantio, o local é 
monitorado, para que sejam obtidos 
os melhores resultados. com o pas-
sar do tempo, as áreas desmatadas 
começam a se recompor, trazendo 
benefícios muito positivos do ponto 
de vista ambiental: 

 atraem animais nativos; 
 evitam a erosão do solo; 
 preservam a água;
 dão abrigo para outras espécies 

de plantas. 
o Clube é uma das primeiras 

revistas no Brasil a fazer essa com-
pensação e passa agora a estampar 
o selo carbon free como demons-
tração de seu compromisso com a 
sustentabilidade.

você pode acompanhar pelo site 
www.iniciativaverde.org.br o desenvol-
vimento das árvores que compensam 
as emissões do Clube.

selo é uma demonstração do 
compromisso da revista com a 
sustentabilidade 
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FluiDOS REFRiGERANTES:
responsáveis pela troca de calor entre o ambiente interno e externo.

nas edições anteriores já fala-
mos sobre vários componentes do 
sistema de refrigeração: compressor, 
condensador, evaporador e elemen-
tos de controle. agora é a vez de de-
talharmos os fluidos refrigerantes.

em equipamentos que operam 
com base na compressão mecâni-
ca de vapor, o ciclo de refrigeração 
envolve o processo de mudança de 
estado ou de fase dos fluidos refri-
gerantes: de líquido para gás e de 
gás para líquido. essas alterações de 
fase ocorrem nas condições de ope-
ração dos sistemas de refrigeração.

também é necessário que es-
sas substâncias atendam a crité-
rios de flamabilidade, toxicidade, 
impactos ambientais e de desem-
penho. assim é que se escolhem os 
fluidos refrigerantes.

o processo de refrigeração 
começa com o fluido refrigerante 
na forma gasosa, a baixa pressão. 

Coleção 
tÉCniCa

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

esse fluido vem do evaporador, de 
onde ele retirou calor, passando de 
líquido para gás, e entra no com-
pressor pela sucção. 

na sequência, o compressor 
aumenta a pressão e temperatura 
do gás, impulsionando-o para o con-
densador, onde se transforma em 
líquido pela troca de calor com o ar.

ao passar pelo elemento de 
controle (tubo capilar ou válvula de 
expansão), o fluido torna-se líquido a 
baixa pressão, já dentro do ambiente 
a ser refrigerado, no evaporador. ao 
sair do evaporador, retorna ao com-
pressor e o ciclo começa de novo, re-
petindo-se indefinidamente.

os tipos existentes
diversas substâncias foram utili-

zadas como fluidos refrigerantes até 
que, por volta de 1930, começaram 
a ser usados os cfcs (clorofluorcar-

bonos), como  o r12. durante muitos 
anos eles foram considerados a solu-
ção ideal para a refrigeração, por suas 
características técnicas, flamabilida-
de e toxicidade zero.

 mas, décadas depois, pesquisa-
dores mostraram que essa substân-
cia tinha impacto direto na redução 
da camada de ozônio da atmosfera, 
responsável por filtrar a radiação so-
lar e fundamental para a vida terres-
tre. essa descoberta levou a um acor-
do internacional para controlar o seu 
uso e estabelecer metas para a sua 
eliminação gradual. foi o protocolo 
de montreal, que resultou no fim da 
produção de cfcs em todo o mundo. 

com isso, começou a busca por 
alternativas. entre os fluidos refri-
gerantes sintéticos, destacaram-se:

 Hcfcs (hidroclorofluorcarbonos), 
como o r22;

 Hfcs (hidrofluorcarbonos), como 
o r134a;

6

cfcs

 
Hcfcs

Hfcs

Hidrocarbonetos

 
 
Blends

 
 
 
naturais

praticamente extintos (devido ao 
odp)

em forte declínio, devido ao odp

em alerta, devido ao alto gWp

consolidado na europa e ásia, em 
alta na américa latina e eua

 
com Hcfcs: tendência de declínio 
devido ao odp; 
com Hfcs: em alerta devido ao 
gWp

ainda em fase de testes (aplicação 
com altas pressões de trabalho)

consolidada em algumas aplicações

TiPOS TENDêNCiA NO mERCADO APliCAçõES TíPiCAS

refrigeradores fabricados até meados 
da década de 1990

refrigeração doméstica e comercial

refrigeração doméstica e comercial

isobutano: refrigeração doméstica e 
comercial leve;  
propano: refrigeração comercial

refrigeração doméstica, comercial leve 
e industrial

 
 
refrigeração comercial leve 

 
refrigeração industrial

PRiNCiPAiS FluiDOS REFRiGERANTES

r12

 
r22

r134a

r600a/r290/r170

 
 
com Hcfcs: r401a/ 
r401b/r409a 
com Hcfcs: r413a /
r404a/r407c/r410a

co2

 
amônia

ExEmPlOS
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 blends, que são misturas de vá-
rios fluidos refrigerantes, como:
- blends de Hcfcs e Hfcs: 

r401a,  r401b, r409a;
- blends só de Hfcs: r404a, 

r407c, r410a, r508b.
os Hcfcs foram muito utiliza-

dos e hoje ainda é comum ver siste-
mas de refrigeração com o r22, por 
exemplo. porém, os Hcfcs agridem 
a camada de ozônio, devido ao seu 
odp (ver box abaixo).

os Hfcs, por sua vez, mesmo 
que não gerem impacto sobre a 
camada de ozônio, passaram a en-
frentar restrições por causa de outra 
característica negativa: o seu alto po-
tencial de aquecimento global (gWp). 

os mesmos problemas valem 
para os diversos tipos de blends (mes-
clas), por serem compostos em sua 
maioria por frações de Hcfcs e Hfcs.

pensando em refrigerantes do 
futuro, buscaram-se alternativas 
com odp zero e com baixo gWp. as 
melhores opções encontradas foram 
os chamados fluidos refrigerantes 
naturais, que incluem:

 Hcs (hidrocarbonetos), como 
r600a, r290 e r170;

 co2 (dióxido de carbono), ou 
r744;

 amônia (nH3) ou r717;
 ar, ou r729.

entre essas opções, devido às 
suas propriedades físico-químicas, 
o uso dos hidrocarbonetos vem se 
consolidando e conquistando espaço 
crescente em todo o mundo. são uma 
solução boa do ponto de vista técnico 
e que se torna ainda melhor por não 
causar impacto ao meio ambiente.

o r600a, ou isobutano, é indi-
cado para equipamentos domésticos 
e aplicações comerciais pequenas, e 
vem substituindo o r134a. 

Já o r290, ou propano, é uma 
alternativa para a aplicação comer-
cial leve, e está substituindo diversas 
aplicações com r134a, r404a e, em 
alguns casos, r22.

além da melhoria de eficiência 
do sistema de refrigeração que seu 
uso proporciona, as cargas de r600a 
e r290 são 40% a 60% menores do 
que as cargas de r134a e r404a.

ainda existe certa resistência ao 
seu uso, principalmente pela preocu-
pação com a sua flamabilidade, mas 
todo o circuito elétrico desses produ-
tos é adequado aos gases inflamá-
veis para evitar geração de faíscas e 
a carga de gás está limitada a 150 g. 
na medida em que se divulgam mais 
informações, essa insegurança vem 
sendo superada

Hidrocarbonetos: 
utilização é segura

Basta lembrar que, em mer-
cados exigentes como a europa, 
esses dois gases são utilizados há 
muitos anos, sem que se registrem 
acidentes provocados por eles. 

deve ser destacado que a car-
ga de hidrocarboneto em um refri-
gerador é muito pequena, ficando 
por volta de 80 gramas para siste-
mas domésticos, e até 150 g para 
sistemas comerciais. É só compa-
rar: a massa de hidrocarboneto de 
um refrigerador é de cerca de 1% 
do total existente em um botijão 
de gás de 13 kg, que é comumente 
usado em cozinhas.

ao fazer manutenção em sis-
temas com fluidos inflamáveis, 
lembre-se de algumas precauções:

 nas operações de solda, todo o 
refrigerante do sistema precisa 
ser liberado em um ambiente 
bem ventilado ou recolhido em 
um recipiente fechado. a tubu-
lação deve estar totalmente 
isenta de isobutano ou propa-
no antes do uso do maçarico 
de solda, ou estar lacrada com 
alicate de pressão para fazer a 
selagem do tubo de processo.

 É necessário também estar 
atento aos dispositivos elétri-
cos, que devem ser adequados 
à flamabilidade desses fluidos  
refrigerantes.

ODP: sigla de ozone depletion potential, ou potencial de destruição da 
camada de ozônio. o odp de uma substância mostra qual é o dano 
que ela pode causar à camada de ozônio, em relação ao cfc-11. esse 
índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de zero, menor o impacto na 
camada de ozônio. 

GWP: sigla de global warming potential, ou potencial de aquecimen-
to global. É a medida que mostra quanto uma determinada massa 
de um gás de efeito de estufa contribui para o aquecimento global 
(ou qual a sua capacidade de reter calor na atmosfera), em relação a 
mesma massa de gás equivalente de co2. o valor do gWp é sempre cal-
culado para um determinado período de tempo (como 20, 50 ou 100 
anos). o co2 é o gás de referência para o cálculo, sendo que o seu gWp é 
1 por padrão. os demais são calculados em relação ao co2. Quanto maior 
o gWp, maior o impacto sobre o aquecimento global.

CONCEiTOS CHAVE PARA ENTENDER 
OS RumOS DOS FluiDOS REFRiGERANTES
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pedro: de refrigerista a instrutor

pedro romero Benevento, de são paulo, é refrigerista desde a década de 
1980. acumulou grande experiência ao longo dos anos, leu muito, fez cursos e, 
para completar sua formação, obteve o diploma de técnico em refrigeração e 
climatização em 2007. 

Há alguns anos, iniciou uma segunda carreira, ligada à sua vontade de sem-
pre aprender mais. mas o objetivo foi o de compartilhar o seu conhecimento. 
começou a atuar como instrutor de formação continuada no senai santo ama-
ro, onde, sempre que necessário, recorre a materiais técnicos da embraco para 
reforçar conceitos e esclarecer dúvidas. “agradeço à empresa por disponibilizar 
informativos como o manual de aplicação de compressores e as tabelas de apli-
cação, pois sempre os utilizo em minhas aulas”, relata. 

fã da revista, que acompanha há quase 20 anos, ele a considera excelente. “ela passa informações muito 
úteis para a preparação de um mecânico de refrigeração”, afirma. “gostei do novo nome, já me recadastrei e, 
a cada trimestre, espero ansioso a próxima”. 

aos 52 anos, com uma trajetória com muitas realizações, ele dá sua dica para quem quer se dar bem na pro-
fissão: “a pessoa precisa trabalhar com honestidade e executar o serviço de forma adequada”. existem muitos 
mecânicos que só querem ganhar. mas quem não age corretamente ganha uma vez e depois não ganha mais”.

dePoiMento

turma do
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aloísio e sua receita para ser um bom profissional

em 1975, aloísio pereira da silva fez um curso de refrigeração e começou a 
atuar na área. foram quase 40 anos de trabalho até se aposentar em 2013. mas 
como ele mesmo diz, continua fazendo alguns bicos.

morador de são João de meriti (rJ), ele sempre procurou se aprimorar e uti-
lizou a revista como fonte de atualização. “no início do meu trabalho nesse ramo, 
peguei diversas dicas na revista bola Preta. e até hoje, já com novo nome, ela vem 
me orientando. aprendi muitas coisas que abriram minha visão dentro do mundo 
da refrigeração”, conta.

aloísio destaca a oportunidade que a revista proporcionou a ele de entender 
como solucionar os principais defeitos dos sistemas de refrigeração, assim como 
de conhecer as novidades e acompanhar as mudanças no setor: “os tipos de fluidos 

refrigerantes, os relés e várias outras”. 
sempre preocupado em oferecer um serviço de qualidade, ele diz que boa parte dos clientes pensa ime-

diatamente em falta de gás quando o refrigerador apresenta problemas. e dá sua receita sobre como lidar com 
eles: “o bom profissional faz uma revisão completa e informa o defeito que realmente existe. depois disso, 
passa o custo de mão de obra e de material. se o cliente concordar, faz o serviço e dá a garantia do seu trabalho, 
dentro do melhor padrão”.

faça parte da turma do 
Bola preta. envie-nos um 
relato das suas histórias! 
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depois de muito estudo, pedro 
passou a atuar como instrutor
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aloisio sempre usou a 
revista para se atualizar
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dia do
Refrigerista

Temos orgulho em fazer
parte do seu dia a dia.
Conte sempre conosco.

PARABÉNS!


