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expediente

acompanhar as mudanças que ocorrem ao nosso redor 
é fundamental para perceber novos desafios e novas 
oportunidades. 
uma dessas transformações, que destacamos nesta edição 
do clube, envolve mudanças de hábitos e comportamentos, 
como parte do estilo de vida atual. 
mais gente vivendo em cidades, menos tempo disponível 
no dia a dia, famílias compactas e com configurações 
variadas são algumas das características do mundo em 
que vivemos.  
esse tema parece distante da realidade de quem trabalha 
com refrigeração? Pode até parecer, mas a verdade é que 
essas mudanças todas impactam diretamente no trabalho 
e nas estratégias de empresas e profissionais do setor.  
a matéria de capa desta edição traz uma visão panorâmica 
dessa nova situação. Cabe a cada um de vocês analisar 
como as suas atividades atuais serão afetadas e onde há 
oportunidades para atuar de forma diferente e inovadora, 
ocupando novos espaços no mercado.

Fabio Humberg
Editor

editoRial
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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!
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contato@clubedarefrigeracao.com.br
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tel: (47) 3441-2393

Outros Assuntos
tel: (47) 3441-4468

Facebook
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linkedin
www.linkedin.com/company/embraco

Twitter
www.twitter.com/embraco
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entrevista

iNOvAçãO PARA sE diFERENCiAR
postura inovadora garante vantagem competitiva em relação à concorrência.

É preciso ser 
criativo e colocar as 

ideias em prática.

Como define inovação? 
inovação consiste em criar algo 

novo que tenha viabilidade técnica e 
econômica. isso quer dizer que inovar 
vai além da invenção, pois é preciso 
que o novo produto ou serviço criado 
seja viável para comercialização. 

Como esse tema se relaciona com 
o empreendedorismo?

os temas têm forte ligação. 
mas o empreendedorismo está rela-
cionado à atitude: a pessoa deve ser 
capaz de identificar oportunidades, 
criar novos produtos ou serviços e 
levá-los ao mercado.

Que diferenciais a inovação pode 
agregar a um negócio?

a inovação é o que faz com que 
o negócio se diferencie dos concor-
rentes e é o que gera valor para ele. 
se não inova, a empresa irá sempre 
competir em preço, pois todas as 
demais oferecem o mesmo produto 
ou serviço. ou seja, sem inovação, a 
única forma de atrair clientes é sendo 
mais barato. 

Basta ser criativo para inovar? 
a criatividade é essencial para 

gerar novas ideias, mas apenas 
ideias não bastam. a principal habi-
lidade para um empreendedor ino-
vador é fazer acontecer, ou seja, ter 
a capacidade de implementar suas 
ideias. muitas vezes pessoas criati-
vas têm ótimas ideias, mas não têm 
ousadia para colocá-las em prática. 

A busca da inovação deve ser 
constante?

toda empresa que deseja per-
manecer no mercado deve inovar 
constantemente. a inovação não 
precisa ser somente em produto ou 
serviço, mas também pode ocorrer 
na forma de fazer marketing, no 
modelo de negócios, entre outras.

Como um micro ou pequeno em-
presário pode ser inovador? 

todas as empresas podem ser 
inovadoras. a maior parte delas 
nasce de uma inovação, por menor 
que ela seja.

o pequeno empresário precisa 
estar atento para criar novidades 
com frequência. como a verba para 

inovação em geral é pequena, ele 
deve ser criativo e conhecer a fun-
do seus clientes, pensando sempre 
no que pode fazer para atrair mais 
público e aumentar o valor gerado.

Como quem presta serviços pode 
buscar a inovação?

a inovação no serviço pode ser 
mais difícil de enxergar, mas tam-
bém é muito importante. Hoje, al-
guns profissionais de marketing 
já não diferenciam mais produto e 
serviço: eles falam em experiência 
de compra. portanto, é na experiên-
cia do cliente que o profissional que 
atua em serviços deve pensar: des-
de o momento em que ele precisou 
do serviço até depois da sua execu-
ção. com isso, ele poderá descobrir 
novas maneiras de atender o cliente 
e se diferenciar da concorrência. 

Como um profissional de assis-
tência técnica pode inovar?

muitas vezes o serviço prestado 
será igual, mas o profissional pode 
pensar em todo o processo de ex-
periência do cliente. por exemplo: 
pensar sobre como o cliente gos-
taria de ser atendido. ou então se 
é possível prever antecipadamente 
que o cliente terá um problema e 
contatá-lo. ele pode também ava-
liar a possibilidade de manter con-
tato com o cliente após o serviço. 
as opções são muitas, mas a dica 
é: pense na prestação do serviço 
como o processo completo de aten-
der uma necessidade do cliente, e 
não apenas no serviço realizado.

Eduardo vilas Boas
professor e especialista 
em empreendedorismo

fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

professor de empreendedorismo e 
estratégia empresarial, eduardo Vi-
las Boas atua também como con-
sultor de empresas. na universida-
de, dedica-se à pesquisa sobre o 
comportamento do empreendedor 
durante a criação de novas empre-
sas. ele explica aos leitores do Clu-
be a importância da inovação em 
todas as atividades.
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Para 
CresCer

aula da thermo cursos, apoiada pela Refrigeração cacique (esq.), e palestra na Refrigás 
(dir.): iniciativas que encontram forte receptividade

preocupadas em apoiar a for-
mação técnica de seus clientes e 
orientá-los em relação às melhores 
práticas, muitas revendas de peças e 
componentes de refrigeração desen-
volvem ações que vão muito além da 
sua atividade comercial.

as palestras promovidas pela 
embraco em conjunto com seus dis-
tribuidores são um exemplo disso. 
nesses eventos, que são divulgados 
pelos próprios lojistas a seus clien-
tes, especialistas da área técnica e 
comercial da empresa levam infor-
mações atualizadas e esclarecem as 
dúvidas dos refrigeristas.

foi o que aconteceu em junho 
na Refrigás de Bauru (sp), que apro-
veitou o dia do Refrigerista, para 
organizar uma série de palestras de 
fornecedores do setor, como a em-
braco. a iniciativa foi muito elogiada 
e contou com a participação de 280 
pessoas. “desde 1995 trabalhamos 
com esse tipo de incentivo, pois acre-
ditamos que proporciona um grande 
crescimento ao mercado onde atua-
mos. com o intuito de prestar bons 
serviços aos nossos clientes e cola-
boradores, sempre buscamos treina-
mentos de qualidade e informações 
sobre as mais recentes novidades da 
refrigeração”, explica lair francisco, 
proprietário da Refrigás.

a Refrigeração cacique, de são 
José do Rio preto (sp), fez diferente: 
decidiu apoiar o projeto de criação 

de uma escola profissionalizante em 
sua região, a thermo cursos. Rogé-
rio Rosalles, proprietário da revenda, 
sentia que muitos problemas leva-
dos por seus clientes, como o grande 
volume de troca de compressores 
em garantia, estavam relacionados 
à falta de conhecimento técnico. 
“concluímos que poderíamos con-
tribuir oferecendo formação e aper-
feiçoamento. sempre tive vontade 
de montar uma escola e o projeto 
começou a se concretizar quando 
américo martins Jr., nosso cliente há 
anos, me apresentou uma proposta 
de que gostei”, relata Rogério. 

mais de 150 profissionais da ci-
dade e de regiões vizinhas já se bene-
ficiaram e a procura continua sendo 
grande. o primeiro módulo oferecido 
é instalação e manutenção de ar con-
dicionado split. “outros módulos es-
tão surgindo a partir da demanda dos 
próprios alunos, que buscam conheci-
mentos específicos”, explica Rogério. 

“indicamos a thermo cursos 
para os profissionais e em contrapar-
tida a escola indica a Refrigeração 
cacique para os técnicos adquirirem 
ferramentas e peças de qualidade. É 

um jogo de ‘ganha-ganha’”, resume. 
outra ideia muito interessante 

foi colocada em prática pela frigo-
fe, revenda de Rosario, na argentina. 
entre os produtos que oferece, estão 
livros e outros materiais técnicos 
sobre refrigeração. “começamos a 
fazer isso em 1991, porque detec-
tamos que essa era uma importan-
te necessidade dos nossos clientes, 
que careciam da formação desejável 
para seu bom desempenho”, conta o 
proprietário, daniel trobbiani.  

daniel diz que desde o começo 
a resposta foi muito favorável. Jun-
tamente com os livros, de editoras 
argentinas e do exterior, a empresa 
também fornece orientação técnica, 
atendendo às consultas e dúvidas dos 
clientes. “foram vendidos muitos li-
vros nestes anos. porém, mais do que 
buscar lucro, nosso objetivo foi reali-
zar uma atividade que contribua para 
a formação individual”, destaca.

esses exemplos mostram que as 
revendas são um bom canal para a 
busca de informação técnica e opor-
tunidades de capacitação. informe-
se nas lojas onde costuma comprar 
sobre como elas podem lhe ajudar. 

REvENdAs APOiAm CAPACiTAçãO 
ações como palestras, cursos e venda de livros beneficiam refrigeristas.
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Veja no site do Clube: 
dicas de como fazer 
um orçamento. 
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mudANçAs NAs CidAdEs E NAs FAmíliAs 
imPACTAm A REFRiGERAçãO
É pReciso estaR atento aos noVos HáBitos e às noVas tendências, 
paRa apRoVeitaR as opoRtunidades que se aBRem.

CaPa
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saiba como se preparar para fazer a 
manutenção de refrigeradores digitais. 
acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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mudANçAs NAs CidAdEs E NAs FAmíliAs 
imPACTAm A REFRiGERAçãO
É pReciso estaR atento aos noVos HáBitos e às noVas tendências, 
paRa apRoVeitaR as opoRtunidades que se aBRem.

CAmilA sAKAmOTO
“porcentagem de pessoas morando 
sozinhas triplicou e número de casais 
sem filhos cresceu muito”
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O uso da refrigeração tem tudo a ver 
com o modo de vida das pessoas. 
Quando as famílias e as cidades se 
transformam, pode ter certeza de que 
haverá mudanças também para quem 
atua nesse setor.  

Nos últimos anos a configuração da famí-
lia mudou consideravelmente no mundo 
todo. isso ocorreu tanto por questões 
culturais e comportamentais, quanto por 

motivos econômicos e até mesmo de melhoria da 
saúde e qualidade de vida. 

antigamente era muito comum ver jovens ca-
sando cedo e começando famílias grandes, com 
vários filhos. Hoje a realidade é diferente. comum 
é ver as pessoas se casarem mais tarde e a família 
já não é mais tão grande: parte dos casais opta por 
apenas um, ou nenhum, filho.  

usando dados da pesquisa nacional por amos-
tra de domicílios (pnad), um estudo recente da 
economista camila strobl sakamoto mostrou que, 
entre 1981 e 2011, a porcentagem de pessoas mo-
rando sozinhas na área urbana triplicou, chegando 
hoje a 2% entre os homens e a 2,3% entre as mu-
lheres. além disso, o número de casais sem filhos 
cresceu muito, ficando próximo a 10% do total. 

segundo a economista, essas mudanças rela-
cionadas ao tamanho das famílias contribuem para 
o aumento da renda, o que gera novos hábitos de 
consumo. no Brasil, segundo ela, a renda total das 
famílias cresceu 38% nas cidades e quase 100% 
nas áreas rurais, entre 1981 e 2011.

o universo das mudanças não para por aí, e os 
impactos que causam no setor de refrigeração são 
muito variados, como você verá a seguir. 

BUSCA DE COMODIDADE E CONFORTO, 
NOVAS MANEIRAS DE ENCARAR AS 

REFEIÇÕES, VONTADE DE FICAR MAIS 
EM CASA, MENOS GENTE EM CADA 

RESIDÊNCIA SÃO ALGUMAS DAS 
CARACTERÍSTICAS DO MODO  

DE VIDA ATUAL.

7
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deve ser lembrado que, nas 
últimas décadas, as melhorias nas 
condições de vida e na oferta de 
serviços de saúde levaram ao cres-
cimento da expectativa de vida. 
isso significa que existem atual-
mente muito mais idosos, boa par-
te deles independentes e vivendo 
em suas próprias casas. 

estudos indicam que, em 2050, 
pela primeira vez na história haverá 
mais pessoas idosas do que jovens 
no mundo. 

outras mudanças significati-
vas incluem os casais do mesmo 
sexo, as novas famílias formadas 
por pessoas que já tinham se ca-
sado antes, as pessoas que optam 
por manter um pequeno imóvel na 
cidade para dormir durante a se-
mana e outra casa mais espaçosa 
em uma região próxima.

ao mesmo tempo em que to-
das essas transformações ocor-
riam, as cidades também foram 
crescendo e evoluindo rapidamen-
te, assim como o universo do traba-
lho, influenciando também nesse 
processo de mudanças. 

deve ser destacado, também, 
que, no início do século 20, 90% 
da população mundial ainda vivia 
no campo. em pouco mais de 100 
anos, houve uma intensa migração 
para as cidades, que hoje já abri-
gam mais da metade dos 7 bilhões 
de habitantes da terra. 

segundo dados da onu (orga-
nização das nações unidas), esse 
processo de urbanização continua-
rá. em 2050, a previsão é que cer-
ca de 70% das pessoas viverão em 
cidades. 

além disso: um grande número 
de cidades cresceu a um ritmo es-
pantoso. as estatísticas populacio-
nais mais recentes indicam que, no 
Brasil, existem hoje 17 cidades com 
mais de um milhão de habitantes. 

associada a essas novas confi-
gurações familiares e às mudanças 
urbanas, existe também uma ten-
dência à diminuição das áreas das 
residências, que são mais compac-
tas e exigem um aproveitamento 
melhor dos espaços.  

isso vem acontecendo em todo 
o mundo, em ritmo mais rápido ou 
mais lento, refletindo uma nova for-
ma de viver. 

Vida agitada
Hoje, de maneira geral, a vida 

é mais corrida, por causa do gran-
de número de atividades que cada 
pessoa tem, do trânsito difícil nas 
maiores cidades e das exigências da 
vida moderna. 

em muitos casos, a distância 
entre os locais de moradia e de tra-
balho impossibilitam o deslocamen-
to no momento da refeição, o que 
torna mais comum o hábito de co-
mer fora de casa.

a professora Rosa Wanda diez 
garcia, do curso de nutrição e meta-
bolismo da faculdade de medicina 
da universidade de são paulo em 

Ribeirão preto (sp), aponta algumas 
características que marcam a forma 
de comer atual:

 a escassez de tempo para o pre-
paro e consumo de alimentos; 

 o uso de novas técnicas de con-
servação e de preparo;

 a ampliação da oferta de itens 
alimentares; 

 o deslocamento das refeições 
de casa para estabelecimentos 
que comercializam alimentos 
(restaurantes, lanchonetes, ven-
dedores ambulantes, padarias, 
entre outros); 

 a crescente oferta de prepara-
ções e utensílios transportáveis 
e mais práticos. 

outra importante tendência de-
tectada em estudos de diferentes 
pesquisadores e consultorias é o en-
casulamento, ou seja, a vontade das 
pessoas de ficar cada vez mais em 
casa, fora dos horários de trabalho. 

com isso, também desejam ter, 
em seu ambiente doméstico, produ-
tos e serviços a que teriam acesso 
na rua. muitos apartamentos vendi-
dos hoje nas grandes cidades explo-
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Vida agitada das grandes cidades e falta de tempo para o preparo das refeições fez crescer 
a demanda por alimentos prontos e semiprontos
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ram muito bem essa nova demanda, 
oferecendo, por exemplo, cozinhas 
mais amplas ou as chamadas “va-
randas gourmet”.

todas essas tendências con-
tribuem para uma busca crescente 
por praticidade, comodidade e con-
forto. É justamente aí que a refri-
geração tem importante papel.

se as pessoas têm menos tem-
po para comprar alimentos e para 
prepará-los, onde estão as soluções?

se querem receber os amigos 
em casa ou em um sítio, com to-
das as comodidades e os prazeres 
ligados à comida e à bebida, o que 
podem fazer?

se querem seguir um progra-
ma de alimentação especial, com 
refeições balanceadas, que alter-
nativas encontram?

muitas respostas a essas e a 
muitas outras demandas da vida 
moderna já estão no mercado:  

 o crescimento da oferta de co-
mida pronta e semipronta;

 a criação de embalagens prá-
ticas, seguras e de fácil manu-
seio;

 o aumento das opções de deli-
very (entrega em domicílio);

 a diversificação do varejo que 
oferece alimentos (por exemplo, 
áreas de alimentação em pada-
rias ou veículos que vendem co-
mida nas ruas).
pode-se perceber facilmente 

que a refrigeração tem participa-
ção direta e fundamental em mui-
tos desses aspectos. 

É por isso que, atualmente, é 
crescente o número de residências 
que contam com adegas refrige-
radas, refrigeradores de bebidas, 
máquinas de fazer gelo, chopeiras 
de pequeno porte, assim como re-
frigeradores que incorporam novos 
recursos e funções. 

da mesma forma, é possível 

tas casas contam com mais de uma 
geladeira e ainda com adega, be-
bedouro, refrigerador para cerveja 
e às vezes até uma chopeira”, diz 
cheryl tatiana camargo, gerente 
de Vendas da embraco. 

“com isso, aumenta o número 
de equipamentos para os quais o 
serviço do técnico é necessário. ao 
mesmo tempo em que é uma opor-
tunidade, representa também um 
desafio, pois o refrigerista precisa 
conhecer mais tipos de sistemas e 
aplicações diferentes”, alerta.

cheryl lembra que não são só 
os compressores que são diferentes 
conforme o sistema de refrigeração, 
mas também a presença de compo-
nentes eletrônicos, o fluido refrige-
rante e outras características, que 
precisam ser bem conhecidas.

“para a revenda, essa situação 
também gera mudanças. ao longo 
do tempo, os compressores peque-
nos – como os de 1/8 Hp para uso 
em refrigeradores de 1 porta – pas-
saram a ter menos demanda na re-
posição, pois as pessoas preferiam 
trocar o equipamento por um novo, 
em vez de efetuar o reparo. mas 
esse mesmo compressor de 1/8 Hp 
hoje está presente em equipamen-
tos mais sofisticados e de maior 
valor, como a cervejeira lançada re-
centemente pela consul. isso pode 
fazer com que o consumidor opte 
pelo reparo, aumentando a deman-
da por compressores desse tipo”, 
explica. 

toda mudança gera novos de-
safios e oportunidades. não é dife-
rente com essas transformações que 
estão ocorrendo nas cidades, nas fa-
mílias e nos hábitos das pessoas. 

e você, está atento a isso? Já 
pensou em como pode se preparar 
e se beneficiar, abrindo novos mer-
cados e conquistando clientes? es-
creva para o Clube, contando! 

perceber a maior presença de equi-
pamentos de refrigeração nos es-
tabelecimentos comerciais de to-
dos os tipos. 

Hoje, é comum ver pequenos 
bares, padarias ou restaurantes 
com vários freezers e refrigerado-
res de bebidas. mas é possível en-
contrar equipamentos como esses 
em outros locais de comércio ou de 
serviços, que antes não tinham ne-
nhuma ligação com a alimentação. 
É o caso, por exemplo, de farmá-
cias, livrarias, clínicas médicas, lo-
jas de artigos esportivos e diversas 
outras. 

tudo isso gera demanda para 
fabricantes de equipamentos e de 
seus componentes, revendedores 
de peças de reposição e profissio-
nais de manutenção. 

“a maior presença de equipa-
mentos de refrigeração nas resi-
dências abre oportunidades para 
refrigeristas e também para reven-
dedores. antigamente, havia so-
mente uma geladeira por imóvel. 
para quem estocava comida, havia 
também um freezer. isso mudou: 
hoje há menos freezers, mas mui-

CHERyl 
CAmARGO
“antes só havia 
a geladeira no 
imóvel, mas hoje 
isso mudou”
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e tamBÉm paRa 
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componentes originais representam a garantia de manutenção do funcionamento do 
equipamento nas mesmas condições de um novo

a substituição de peças e com-
ponentes de equipamentos de refri-
geração é algo que faz parte do dia 
a dia dos refrigeristas, que procuram 
as revendas especializadas para en-
contrar o que precisam. 

existem as peças de reposição 
originais e aquelas que são cha-
madas de similares, “genéricas” ou 
“paralelas”, normalmente vendidas 
a preços mais baixos. a tentação de 
escolher a alternativa mais barata é 
sempre grande, por isso é importan-
te avaliar com cuidado as vantagens 
e as desvantagens de cada um des-
ses tipos de peças. Você sabe quais 
são as diferenças fundamentais en-
tre elas, em termos de durabilidade, 
aplicação, custo e resultados? 

a grande vantagem dos compo-
nentes genéricos é o seu preço, que 
pode, muitas vezes, fazer a diferença 
entre vender ou não vender (para o 
lojista). para o refrigerista, sua utili-
zação pode tornar mais baixo o or-
çamento passado ao cliente, contri-
buindo para a sua aprovação. 

no entanto, essa primeira im-

PEçAs ORiGiNAis RENdEm muiTO mAis
Venda e uso de peças de reposição de qualidade comprovada trazem vantagens.

pressão de ganho precisa ser anali-
sada de forma mais ampla. deve-se 
desconfiar de preços excessivamente 
baixos. não existe mágica capaz de 
gerar um produto de qualidade a um 
custo muito inferior ao do original.

10

além disso, em lugar de olhar 
só o preço ou o lucro imediato, é ne-
cessário considerar também outros 
aspectos, ou seja, verificar a relação 
custo/benefício. 

a área técnica da embraco re-
comenda atenção a quatro aspectos 
principais no momento de escolha 
de peças de reposição:

 qualidade;
 confiabilidade;
 procedência (ou seja, de onde 

vem essa peça);
 compatibilidade com o equipa-

mento em que serão aplicadas.
“as peças para reposição que 

oferecemos ao mercado passam por 
criteriosos procedimentos de testes 
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MUndo  
eMPreendedor

segundo o procon (fundação de proteção e defesa do consumidor), no 
caso de reparos de produtos, existe a obrigação de utilizar componentes de 
reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especifica-
ções técnicas do fabricante.

as peças “paralelas” somente poderão ser utilizadas quando o consumidor 
autorizar por escrito previamente. essa orientação está prevista em lei: é o 
código de defesa do consumidor que a estabelece, em seu artigo 21.

lEi PROTEGE O CONsumidOR

saiba como funcionam os sites que 
conectam clientes aos prestadores 
de serviços. acesse o site do Clube.
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para garantir que terão funcionamen-
to adequado”, explica Murilo Fava-
ro, especialista técnico da Embraco. 
“Esse é um diferencial essencial, que 
proporciona os melhores resultados e 
precisa ser levado em conta”.

Isso não significa, porém, que 
todas as peças não originais sejam 
ruins. O que se recomenda é obter 
informações sobre elas, principal-
mente em relação ao atendimento 
de critérios técnicos.

O barato sai caro
Mesmo tendo muitas vezes pre-

ços mais altos, as peças originais re-
presentam uma economia no longo 
prazo. 

As peças originais têm quali-
dade assegurada e proporcionam 
maior durabilidade e melhor desem-
penho aos equipamentos em que 
são aplicadas. Como são fornecidas 
pelo mesmo fabricante, represen-
tam a garantia de manutenção do 
funcionamento do equipamento nas 
mesmas condições, sendo compatí-
veis com os demais componentes e 
adequando-se às especificações téc-
nicas exigidas.

Além de ter um papel essencial 
nos aspectos técnicos, a utilização de 
peças e componentes originais pode 
contribuir para evitar problemas re-
lacionados à segurança do técnico e 
do usuário do equipamento. Em al-
guns casos, aplicar produtos inade-
quados ou que foram fabricados fora 
dos padrões exigidos gera riscos de 
acidentes sérios. É o caso, por exem-
plo, dos fluidos refrigerantes. 

Com as restrições aos CFCs e 
HCFCs (veja matéria da página 14), 
passaram a ser oferecidos no merca-
do diversos produtos de baixa qua-
lidade e até mesmo adulterados. 
Fabricantes como a DuPont têm 

alertado para a existência de fluidos 
refrigerantes com componentes in-
flamáveis e/ou tóxicos em sua com-
posição, que já causaram explosões 
graves e danos à saúde de profissio-
nais.  

tubulações e componentes elé-
tricos de baixa qualidade também 
são uma ameaça à segurança, por 
possibilitar vazamentos, choques 
elétricos, curtos-circuitos e outros 
problemas críticos.

o mesmo tipo de cuidado deve 
ser tomado com os impactos ao 
meio ambiente, uma vez que alguns 
desses “genéricos” – como os pró-
prios fluidos refrigerantes – usam 
materiais que representam riscos de 
contaminação do ar e da água ou são 
montados de forma inadequada, au-
mentando os riscos de vazamentos 
de líquidos e gases potencialmente 
perigosos.

diFERENçA ExPliCAdA Em NORmA TéCNiCA

É interessante conhecer a nomenclatura de peças automotivas, estabelecida 
pela norma técnica oficial aBnt nBR 15296, pois a situação desse mercado é 
muito semelhante à do do setor de refrigeração:

Peça de produção original: peça que integra um produto original em sua 
linha de montagem.

Peça de reposição original: também conhecido como peça genuína ou peça 
legítima, esse tipo de material é usado para substituir uma peça de produção 
original quando a manutenção ou reparação se tornam necessárias. essa peça 
é caracterizada por ser produzida do mesmo modo (mesma tecnologia) que a 
peça que vai substituir e possui as mesmas características técnicas do modelo 
original

Peça de reposição: também denominada peça de pós-venda, é destinada a 
substituir peça de produção original ou peça de reposição original, caracteri-
zada pela sua adequação e intercambialidade, podendo ou não apresentar as 
mesmas especificações técnicas, características de qualidade (por exemplo, 
material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabili-
dade) da peça de produção original.

Recondicionados?
outro exemplo de componente 

não original são os compressores 
recondicionados. de maneira geral 
eles têm desempenho inferior e 
menor vida útil, além de represen-
tarem riscos à segurança do siste-
ma em que serão utilizados.

os fatos mostram uma situ-
ação negativa: são construídos a 
partir da junção de peças de com-
pressores sucateados. não passam 
por testes rigorosos, não contam 
com certificações oficiais e podem 
incorporar impurezas provenientes 
da oxidação e de outros agentes. 
sua produção é muitas vezes feita 
em condições distantes das ideais. 

Vale a pena correr o risco de 
vender ou de aplicar um compressor 
desses? a mesma pergunta é válida 
para todo tipo de peça e componente 
não original: pense nisso!  
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COmO lidAR COm PERíOdOs 
Em QuE Os NEGóCiOs CAEm?

saiba como se planejar e agir para evitar a redução da demanda ou 
minimizar seu impacto. 

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.

CHERyl CAmARGO
especialista  

em estratégia de Vendas

Diversificar atividades é um 
caminho, pois a demanda é mais 

estável na refrigeração comercial.
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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
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s meses mais frios costumam gerar menos demanda para as reven-
das e os refrigeristas. o mesmo ocorre nos períodos de festas de 
fim de ano e de férias escolares. muitos profissionais já perceberam 
também que existem anos de muito calor e muito frio e outros com 

diferenças mais suaves, que afetam o comportamento do mercado.
como minimizar os impactos dessas flutuações de demanda?
primeiramente, diversifique. o mercado de linha branca muda mais ao longo 
do ano, conforme o clima. Já a linha de refrigeração comercial tem compor-
tamento mais estável. estabelecimentos comerciais dificilmente adiam o re-
paro em um equipamento e muitos têm um programa regular de manutenção 
preventiva. pequenas montadoras, que compram produtos em revendas, em 
geral montam seus refrigeradores comerciais antes do verão. o projeto e a 
instalação de equipamentos e sistemas também ocorrem o ano todo.
em seguida, é preciso informar-se e planejar. entenda a relação entre o clima 
da sua região e a variação da procura por serviços e peças. contate distribui-
dores e fabricantes para saber como veem o mercado. com isso, prepare-se 
para um “bom inverno”, com estoque menor e com o caixa reforçado.
lembre-se ainda que sempre há um dilema entre a troca do compressor ou a 
compra de um novo equipamento. incentive a troca, com promoções inteligen-
temente planejadas. os fabricantes também querem estimular os negócios 
nesses períodos. É uma oportunidade para revendas fazerem parcerias para 
divulgar produtos de alta qualidade, com promotores na loja ou palestras.
mesmo com todas essas medidas, é possível que haja menos movimento. o 
que fazer então? algumas dicas podem ser úteis:

 invista no treinamento da equipe. toda a cadeia de refrigeração terá 
mais condições de dedicar-se a instruir e capacitar: aproveite!

 programe as férias de funcionários para esse período;
 faça um balanço do que deu certo e do que deu errado no ano anterior, 

para evitar a repetição de erros e aprimorar os pontos fortes.
para finalizar, mais uma recomendação: pesquise o que outras pessoas e 
empresas fazem de positivo. seguir as melhores práticas é sempre eficaz!

O
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AlTERNATivAs AO R22 
com restrições ao uso e aumento do custo, Hcfcs estão saindo do mercado.

depois do bem sucedido pro-
cesso de eliminação dos cfcs (clo-
rofluorcarbonos), um novo desafio 
está colocado para quem atua no 
setor de refrigeração: as restrições 
estabelecidas para a produção, co-
mercialização e importação dos Hc-
fcs (hidroclorofluorcarbonos), como 
o R22. 

o impacto dos Hcfcs na ca-
mada de ozônio fez com que os 
países que assinaram o protocolo 
de montreal decidissem abolir gra-
dualmente, até 2040, o uso des-
sas substâncias. pode parecer que 
é cedo para se preocupar com isso, 
mas o fato é que já começaram as 
mudanças no mercado. 

nos países desenvolvidos o pra-
zo para banir os Hcfcs é mais curto. 
seu uso em equipamentos novos na 
europa está proibido desde 2004. 
com isso, a produção já diminuiu 
bastante no mundo. 

assim, é importante começar a 

teoria na 
PrátiCa

se informar e se planejar para essa  
mudança significativa. É arriscado 
deixar para a última hora, pois as 
datas do cronograma de eliminação 
dos Hcfcs podem ser adiantadas e, 
além disso, não há nenhuma garan-
tia de que esses fluidos refrigeran-
tes, virgens ou reciclados, estarão 
disponíveis para atender as deman-
das de consumo do curto e médio 
prazo.

como hoje já existe menos dis-
ponibilidade do R22, em função de 
restrições à importação e aquisição 
do produto, o impacto nos preços já 
é sentido. 

está mais caro comprar o R22 
e o seu preço não vai cair. pelo con-
trário, existe uma forte tendência 
de aumento. É mais um bom moti-
vo para deixar de usá-lo. na figura 
1, mostramos um comparativo dos 
preços dos fluidos refrigerantes.

por tudo isso, é preciso conhe-
cer as alternativas disponíveis no 
mercado para substituí-lo. atual-

mente as principais opções para 
refrigeração comercial leve são:

 o blend R404a, composto 
de três Hfcs (R125, R143a e 
R134a);
 o R134a, que é um Hfc;
 o blend R422d, composto 
de dois Hfcs (R125, R134a) e 
um Hc (R600a).

todos os fluidos acima são 
soluções boas do ponto de vis-
ta técnico e melhores que o R22 
no aspecto ambiental, por não 

conterem cloro em suas fórmulas, 
evitando danos à camada de ozô-
nio. porém, não são soluções defi-
nitivas, pois provocam impacto no 
aquecimento global. no momen-
to, são as alternativas mais viáveis 
para aplicação comercial leve para 
compressores acima de ½ Hp em 
substituição ao R22, por estarem 
disponíveis nas revendas e por se-
rem razoavelmente conhecidas pe-
los refrigeristas.

Já o propano (R290) é uma boa 
opção não somente do ponto de vis-
ta técnico, mas também do ponto 
de vista ambiental. esse hidrocar-
boneto é considerado uma tendên-
cia, por já estar sendo amplamente 
utilizado no Brasil e com expectati-
va de forte crescimento na américa 
latina, para aplicações em refrige-
ração comercial leve de até ½ Hp. 
a embraco já está preparada para 
o crescimento do seu uso, dispondo 
de um amplo portfólio de compres-
sores para hidrocarbonetos.

no site do Clube, está disponível 
uma tabela com informações sobre 
as características dos compressores 
para o R22, R422d, R404a e R134a, 
sendo possível comparar capaci-
dade, eficiência, corrente, desloca-
mento e aplicação desses compres-
sores.

em todo processo de substitui-
ção de um fluido refrigerante por ou-
tro é preciso estar atento aos ajustes 
necessários. Veja a seguir as princi-
pais mudanças em cada caso.

conheça a importância dos 
tanques de líquido. acesse:
 www.clubedarefrigeracao.com.br

FiGuRA 1 – COmPARATivO dE PREçOs 
médiOs dE FluidOs REFRiGERANTEs*

*pesquisa feita em agosto de 2014 em revendas. 
Valor por kg.

R22     R422d      R404a      R134a      R407c       R410a

R$38

R$63

R$45

R$31

R$51
R$47
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o que muda com R404a 
em lugar de R22

deve ser destacado que a migra-
ção de R22 (compressor com óleo mi-
neral) para R404a (compressor com 
óleo poliol-éster) sempre exigirá a lim-
peza do sistema de refrigeração com 
um solvente, normalmente o R141b 
(que é um Hcfc, cujo uso deve ser evi-
tado) ou o hexano (que é um Hc).

em relação à corrente, ocorre 
uma grande variação, podendo au-
mentar ou diminuir, dependendo dos 
modelos. deve ser dado destaque 
para a família de compressores ntu, 
com grande ganho em termos de 
eficiência energética.

em geral, ocorre diminuição de 
12% do volume de deslocamento do 
compressor quando se migra para o 
R404a. essa comparação fica mais 
clara quando se observa a figura 2.

Vale ressaltar que as caracte-
rísticas técnicas do kit elétrico dos 
compressores são bem diferentes, 
não devendo ser feita a troca entre 
os modelos.

os impactos causados no siste-
ma de refrigeração por essa mudan-
ça de fluido refrigerante precisam 
ser avaliados com cuidado, caso a 
caso. quase sempre os ajustes ne-
cessários são:

 no evaporador e no condensa-
dor na maioria dos casos não há 
alterações;

 no tubo capilar, a princípio nada 
muda. contudo, em alguns ca-
sos há a necessidade do aumen- TROCA dO FilTRO sECAdOR

sempre que for feita a altera-
ção do compressor o filtro secador 
deve ser substituído por um novo. 

acesse o site do Clube para sa-
ber quais são os tipos de filtros se-
cadores aprovados para cada fluido 
refrigerante.

to do comprimento do tubo ca-
pilar (aumentar a restrição);

 na válvula de expansão, quando 
aplicada, são necessários ape-
nas pequenos ajustes no núme-
ro de voltas, conforme o desem-
penho desejado;

 no que se refere à carga de gás, 
é provável que ocorra um au-
mento de até 10% em relação à 
carga original.

o que muda com R134a 
em lugar de R22

assim como para o R404a, com 
o uso do R134a em lugar do R22 é 
preciso realizar a limpeza do sistema 
de refrigeração utilizando os solven-
tes adequados.

no geral há aumento de 45% no 
volume de deslocamento quando se 
compara um compressor para R134a 
com um de mesma capacidade para 
R22. em alguns casos, isso pode 
ser um empecilho na montagem do 
compressor, devido ao aumento das 
suas dimensões.

quanto ao sistema de refrigera-
ção, os impactos são maiores quan-
do se migra para o R134a:

 no evaporador, para aplicações 
em média e alta temperatura, em 
alguns casos é recomendado au-
mentar o tamanho do evaporador 
para se ter mais área de troca;

 É necessário alterar o tubo capilar, 
diminuindo o seu diâmetro inter-
no e aumentando o comprimento 
(para aumentar a restrição);

 em sistemas que usam vál-
vula de expansão, é preciso 
trocar o modelo utilizado para 
um novo modelo que seja 
compatível com o R134a;
 no que se refere à carga de 

gás, é provável que ocorra um 
aumento de até 15 a 20% em 
relação à carga original.

o que muda com R422d 
em lugar de R22

essa é a mudança que gera o 
menor impacto no sistema de refri-
geração e compressor, chamada de 
solução Drop In. o R422d tem pro-
priedades muito similares às do R22, 
permitindo o uso do mesmo compres-
sor, kit elétrico e óleo lubrificante.

como os compressores são os 
mesmos, a migração para o R422d 
implica diminuição da capacidade 
de refrigeração entre 5 e 15%, de-
pendendo da aplicação. apesar da 
diminuição da capacidade de refri-
geração, ocorre também a redução 
da temperatura de descarga e de 
funcionamento do compressor, que 
gera uma condição mais branda para 
o funcionamento, podendo aumen-
tar a vida útil do compressor.

no sistema de refrigeração, os 
impactos esperados são mínimos:

 no evaporador e no condensa-
dor não há alterações;

 no tubo capilar, a princípio nada 
muda. mas pode ocorrer redução 
da temperatura de evaporação;

 na válvula de expansão, quando 
aplicada, são necessários ape-
nas pequenos ajustes no núme-
ro de voltas, conforme o desem-
penho desejado;

 a nova carga de gás deverá es-
tar entre 85 a 95% da carga de 
gás original de R22. 

FiGuRA 2 – COmPARAçãO ENTRE O vOlumE 
dE dEslOCAmENTO dE  COmPREssOREs 

PARA R134a, R422d, R22 E R404A*

R134a
145%

R422d
100%

R22
100%

R404a
88%

*compressores para capacidade de refrigeração equivalente
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novidades 

EmBRACO FullmOTiON: Em AlTA
Para atender a demanda, produção de compressores de velocidade variável aumenta.

com investimentos em suas fá-
bricas na itália e na china, a embraco 
poderá fabricar mais do que o dobro 
do volume atual dos compressores de 
velocidade variável (família Ves).

utilizando a tecnologia embra-
co fullmotion, esses compressores 
encontram demanda crescente no 
mundo, por contribuírem para que os 
equipamentos atinjam os níveis de 
eficiência energética estabelecidos 
nas legislações mais exigentes. 

Juntamente com essa amplia-
ção da produção do Ves, a embraco 
está lançando o compressor Vegd, 
feito no Brasil com a mesma tecnolo-

gia fullmotion de velocidade variável, 
para atender principalmente o mer-
cado norte-americano. o Vegd é o 
compressor fullmotion mais eficiente 
para R134a, consumindo 5% menos 
energia que seu antecessor (VegZ). 
tem também um nível de ruído até 5 
decibéis menor que o VegY (que era o 
modelo mais silencioso da categoria).

em comparação com compres-
sores com a tecnologia convencional 
on-off, os fullmotion são capazes de 
reduzir o consumo de energia em até 
25%. considerando refrigeradores 
com até 10 anos, o ganho é maior, 
de cerca de 40%. 

pioneira no desenvolvimento de 
compressores com velocidade vari-
ável, a embraco já vendeu mais de 
11 milhões deles no mundo desde o 
lançamento, em 1998.

Redução do consumo de energia
é diferencial de compressores com a 
tecnologia fullmotion, como o Ves

TECNOlOGiAs COm R290 Em dEsTAQuE
Compressores da embraco para propano contribuem para eficiência energética.

os compressores embraco para 
R290 (propano) foram destacados no 
congresso internacional atmosphe-
re america, realizado em junho em 
são francisco, nos estados unidos. 
o evento tem foco na discussão de 
tendências e novas tecnologias para 
atender as regulamentações referen-
tes à refrigeração.

os diferenciais e benefícios des-
ses modelos que usam propano fo-
ram apresentados em palestra de 
doug schmidt, gerente de negócios 
para o segmento de refrigeração co-
mercial da embraco north america.  

schmidt mostrou que os com-
pressores para R290 da embraco 
podem ajudar a cumprir os novos 

requisitos estabelecidos pelo depar-
tamento de energia dos estados uni-
dos (doe). “além de reduzir o impac-
to ambiental, a economia de energia 
possibilitada ajudará os fabricantes 
de equipamentos de refrigeração co-
mercial a alcançar os níveis da nova 
regulamentação do doe, que foram 
apresentados em maio deste ano”, 
afirmou. 

em sua palestra, schmidt mos-
trou casos concretos de equipamen-

tos de refrigeração comercial que 
obtiveram significativa redução no 
consumo de energia – entre 17% 
e 33% –, com a utilização de com-
pressores para propano, em lugar de 
R134a ou R404a (veja um exemplo 
na tabela abaixo). a modificação 
para o uso de hidrocarboneto fez 
com que os três equipamentos atin-
gissem os requisitos de eficiência 
energética da legislação norte-ame-
ricana para 2017.

CONsumO

EmissÕEs

ECONOmiA

As vANTAGENs dO R290 Em  ExPOsiTOR vERTiCAl COm PORTA dE vidRO

R134a

2,080 kWh/dia

4,151 kg co2

1,394 kWh/dia

2,585 kg co2

R290

250 kWh/ano

783 kton co2 em 10 anos

fo
to

: a
rq

ui
vo

 e
m

br
ac

o

entenda como a refrigeração 
está relacionada à economia de 
energia. acesse o site do Clube.
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COmPREssOREs lsT E HsT:
conheça as principais diferenças entre eles.

as siglas lst e Hst são usadas 
com muita frequência para qualifi-
car compressores. mas você sabe o 
que elas significam? 

lst é a abreviação de low star-
ting torque, que em português signi-
fica baixo torque de partida. por sua 
vez, Hst é a sigla de high starting 
torque, ou alto torque de partida. 

para que fiquem mais claras 
as diferenças entre eles, a seguir 
apresentamos algumas informa-
ções e características dos motores 
que esses compressores utilizam e 
sua aplicação.

torque do compressor e 
rotação correspondente 

a figura 1 apresenta uma cur-
va de torque em função da rotação 
para três motores que são utiliza-
dos em compressores com capaci-
dades de refrigeração parecidas. 

após a partida (rotação igual 
a zero), o torque do motor aumen-
ta até atingir seu ponto máximo e 
depois começa a reduzir até chegar 
próximo a zero, momento em que 
o rotor para de acelerar e a máxi-
ma velocidade de rotação é atin-
gida. quanto menor for a carga, 

Coleção 
tÉCniCa

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

menor será o torque exigido 
do motor e maior será a ro-
tação, nunca ultrapassando 
a rotação síncrona, que é de 
3.000 Rpm (em 50 Hz) no 
gráfico mostrado. a rotação 
síncrona, ou rotação máxi-
ma, pode ser calculada pela 
fórmula ns=60*f, onde f é a 
fre quência da tensão de ali-
mentação.

a tabela 1 mostra algu-
mas informações sobre os 
motores dos compressores. compa-
rando-se o motor 1 e o motor 2, per-
cebe-se que apresentam a mesma 
configuração a. a única diferença 
entre eles é que o motor 2 utiliza ca-
pacitor de partida. o torque de par-
tida do motor 2 é 30% maior do que 
o torque de partida do motor 1. isso 
é um ganho proporcionado pelo uso 
do capacitor de partida.

na comparação entre o motor 
2 e o motor 3, nota-se que apresen-
tam configuração a e B, respectiva-
mente, e que ambos utilizam o ca-
pacitor de partida. mas o torque de 
partida do motor 3 é 450% maior 
do que o torque do motor 2 (ou seja, 
4,5 vezes superior). isso se deve à 
diferença entre as configurações a 

e B dos motores. Basicamente, a di-
ferença entre as duas configurações 
é só uma: no caso de B, o motor foi 
projetado especificamente para a 
configuração csiR, com o uso do 
capacitor de partida, enquanto no 
caso de a o motor foi projetado es-
pecificamente para a configuração 
RsiR, sem capacitor de partida.

entendendo melhor a 
característica lst e Hst

Vale lembrar que o motor é um 
dos componentes utilizados pelo 
compressor. por sua vez, a classi-
ficação lst e Hst é uma caracte-
rística dos compressores, que será 
detalhada a seguir.

lst
os compressores lst, por te-

rem esse torque de partida baixo, 
só partem com pressões equaliza-
das, que é uma condição de opera-
ção do refrigerador. por isso, eles 
usam sempre tubos capilares como 
elemento de controle, o que faz 
com que as pressões entre a des-

7

oBs.: o motor do compressor é definido por uma série de fatores, dentre eles o diâmetro e 
comprimento dos fios da bobina auxiliar e de funcionamento, material do bobinamento, altura e 
tipo de aço dos pacotes do motor etc. as configurações a e B acima se referem a esses fatores.

FiGuRA 1 – CuRvA dE TORQuE 
POR ROTAçãO dOs COmPREssOREs

ROTAçãO (RPm)

mOTOR 1 - RsiR mOTOR 2 - RsiR+CAP mOTOR 3 - CsiR

TO
R

Q
u

E 
(k

gf
.c

m
)

40

35

30

25

20

15

10

5

0                    500               1000                1500               2000              2500             3000 

TABElA 1 – CARACTERísTiCAs dOs mOTOREs dOs COmPREssOREs

idENTiFiCAçãO

motor 1

motor 2

motor 3

TiPO

RsiR

RsiR+cap.

csiR

CONFiG.

a

a

B

CAP. PARTidA

não

sim

sim

TORQuE dE PARTidA

5,3 kgf.cm

6,9 kgf.cm

31,5 kgf.cm



1818

carga e sucção se equalizem antes 
da próxima partida do compressor.

esse tipo de compressor não 
deve ser utilizado com válvula de 
expansão, pois enfrentará proble-
mas durante a partida.

normalmente os compressores 
lst são equipados com motores 
com torque similar ao do motor 1 ou 
motor 2, de um dos três tipos abaixo:

 RsiR (resistive start Inductive 
run, ou partida resistiva e fun-
cionamento indutivo);

 RscR (resistive start, Capaci-
tive run, ou partida resistiva e 
funcionamento capacitivo); 

 psc (Permanent split Capaci-
tor, fase dividida com capaci-
tor permanente).

Hst
compressores Hst estão aptos 

a partir com pressões não equali-
zadas, ou seja, quando o tempo de 
ciclagem utilizando o tubo capilar 
é muito curto (menos de 5 minu-
tos) ou com válvulas de expansão. 
desta maneira, os compressores 
são equipados com motores mais 
robustos, com características de 
torque similares ao motor 3, e são 
projetados especificamente para o 
uso do capacitor de partida.

os motores de compressores 
Hst são dos tipos csiR (Capacitive 
start Inductive run, ou partida ca-
pacitiva e funcionamento indutivo) 
ou cscR (Capacitive start Capaciti-
ve run, ou partida capacitiva e fun-
cionamento capacitivo).

a tabela 2 mostra um quadro 
geral das características de cada 
configuração de compressores em 
relação ao tipo de partida.

torque inadequado
quando o torque inicial exi-

gido pelo sistema de refrigeração 
durante a partida for maior do que 
o torque que o compressor pode-
rá entregar, haverá problemas. o 
compressor será energizado, mas o 
rotor não vai rodar por não ter tor-
que suficiente. em função disso, o 
compressor ficará sujeito à corrente 
máxima, que é a corrente de rotor 
bloqueado. nesse caso, o protetor 
térmico irá atuar e desligar o com-
pressor, evitando maiores danos.

para condições de partida mais 
críticas, recomenda-se sempre a 
utilização de compressores Hst.

não aos improvisos
os compressores embraco, se-

jam eles lst ou Hst, são projeta-
dos para atender a diversas exigên-
cias e especificações de normas. 
eles passam por testes complexos 
em laboratórios para assegurar seu 
ótimo desempenho, cumprir os re-
quisitos de qualidade da embraco 
e atender as normas de segurança. 
por isso não são recomendadas al-
terações ou improvisações.

um exemplo de prática que 

não deve ser adotada é a inclusão 
de um capacitor de partida em um 
compressor lst, sem que este te-
nha sido testado. a adição do ca-
pacitor de partida, conforme vimos 
aqui, pode aumentar o torque de 
partida do motor (motor 2 com-
parado ao motor 1), mas não se 
compara ao ganho de torque que 
se necessita para transformar um 
compressor lst em Hst (motor 3 
comparado ao motor 2).

além disso, essa alteração não 
garante nem mesmo esse efeito 
de melhoria, pois a capacitância do 
capacitor de partida pode ser be-
néfica ou maléfica. 

lembre-se de que, para qual-
quer alteração, são necessários 
testes extensivos, como os realiza-
dos nos laboratórios da embraco, 
para garantir que os compresso-
res operem sempre nas melhores 
condições. além da alteração no 
torque de partida, o capacitor de 
partida afeta outros parâmetros do 
compressor, como a corrente, sen-
do necessária a avaliação do relé 
de partida e do protetor térmico 
para garantir o atendimento das 
normas de segurança.

portanto, sem a realização pré-
via de testes de laboratório para 
certificação, a recomendação da 
em braco é: nunca se deve utilizar 
um capacitor de partida para tur-
binar um compressor lsT. 

lst 
 

Hst

tubo capilar 

Válvula de expansão 
ou tubo capilar

TiPO ExEmPlOs dE APliCAçãO

Refrigeradores domésticos, freezers, balcões 
comerciais, bebedouros, refresqueiras etc.

Balcões comerciais, expositores verticais 
para sorvetes, máquinas de sorvete etc.

TABElA 2 – QuAdRO REsumO dAs CARACTERísTiCAs dE COmPREssOREs lsT E HsT

Baixo 

alto

ElEmENTO dE 
CONTROlE

PREssÕEs 
NA PARTidA

TORQuE NA 
PARTidA

CAPACiTOR 
dE PARTidA

sempre 
equalizadas

 
equalizadas ou 
desequalizadas

opcional 

 
obrigatório

entenda melhor o conceito de torque, 
acessando o site do clube.
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CoMeMoração

dia do Refrigerista reúne 
profissionais no maranhão

maria aparecida sousa passos (cida) e Raimundo fer-
nandes passos tomaram conhecimento da existência do 
dia do Refrigerista ao ler a edição 36 da revista Bola Pre-
ta, em 1993. proprietários da m.a. sousa passos – oficina 
do frio Refrigeração, em açailândia (ma), desde então os 
dois pensavam em fazer algo para celebrar essa data com 
outros profissionais do frio. a ideia foi amadurecendo, até 
que em 2007 finalmente organizaram um primeiro encontro, com apenas 6 refrigeristas.

de lá para cá, a comemoração virou tradição em açailândia e cidades próximas, sempre liderada por cida 
e Raimundo, que arcam com os custos, confeccionam camisetas especiais e até promovem sorteios. este ano, 
realizou-se a 7ª edição, com a participação de 44 refrigeristas e seus familiares. 

cida e Raimundo consideram esse encontro muito importante para os profissionais do ramo. “É um dia de 
lazer, em que deixam de ser concorrentes e passam a se ver como amigos e parceiros, trocando ideias, aprendiza-
dos e experiências a respeito da profissão”, relata cida. “mas sempre lembramos que os eventos só começaram a 
acontecer graças às informações e as atualizações contidas na revista, que hoje é Clube da refrigeração”, afirma.

dePoiMento

turma do
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Refrigeração faz parte da família de maikon

maikon pereira da fonseca, de 29 anos, morador de Barbosa ferraz (pR), tem a refrigeração no sangue. seu 
pai, luiz carlos pereira da fonseca, já se dedicava à profissão, assim como os tios.  “não temos uma história 
bonita nem dramática, mas sim uma história de união familiar pela refrigeração. a família do meu pai era de 
agricultores e ele decidiu fazer algo diferente, sendo seguido pelos irmãos”, conta.

desde pequeno, maikon via o pai trabalhar em sua pequena oficina, com apenas uma porta, no centro da 
cidade. “com poucos anos de vida, tentava ajudá-lo, mas na maioria das vezes acabava atrapalhando. fui cres-
cendo no meio e aprendendo cada vez mais sobre essa linda profissão”, relembra.  

quando tinha 18 anos, tentou mudar de rumo. fez faculdade de 
contabilidade, trabalhou por 5 anos e meio em uma loja de confec-
ções e estava indo bem. “mas sempre via meu pai com sua camio-
netinha passando com uma geladeira em cima e isso me apertava o 
peito de uma tal maneira que não deu para segurar. acabei voltando 
para a refrigeração e hoje estou trabalhando com ele novamente. 
aquela portinha que era alugada se tornou um prédio nosso, que 
conseguimos comprar com luta e sacrifício”, diz.

casado com ana paula e pai de luiz francisco, que ainda é um 
bebê, maikon já antevê o futuro: “será a terceira geração na família 
a aprender essa profissão e os valores que ela ensina”.

faça parte da turma do 
Bola preta. envie-nos um 
relato das suas histórias! 

contato@clubedarefrigeracao.com.br
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duas gerações de refrigeristas: maikon 
posa em seu casamento com ana paula, 
ao lado de seus pais, luiz carlos e cleonice
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parte do grupo que se reuniu este ano: oportunidade de 
confraternizar e compartilhar experiências



Acesse www.clubedarefriregacao.com.br
cadastre-se e confira os conteúdos exclusivos que preparamos para você.

Aprenda como fazer a carga de gás correta!

Confira como fazer a soldagem de tubos!

Veja o vídeo que explica
o passo a passo da troca
de um compressor. 

O Verão está chegando!
Visite o site do Clube e fique ainda mais

preparado para essa temporada.


