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Boas oportunidades

Área da saúde abre amplo 
espaço para profissionais e 
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Entenda como usar os 
recursos da internet para
se relacionar com clientes.
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substituir um compressor 
que não é mais produzido. 
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ExPEDIENtE

oferecer informação relevante para os nossos leitores é uma 
das missões do Clube. estamos sempre em busca de temas 
que possam despertar interesse e, mais do que isso, abrir 
novas oportunidades para quem atua no setor.
a matéria de capa desta edição aborda um segmento em 
que refrigeração é essencial: os estabelecimentos ligados 
à saúde, como hospitais, clínicas, laboratórios e outros. 
neles, a manutenção de uma temperatura adequada pode 
realmente significar a diferença entre a vida e a morte. 
É, portanto, um mercado que deve ser analisado pelos técnicos 
– e também pelos revendedores de peças e componentes. Há 
ótimas possibilidades de prestar serviços especializados e de 
oferecer orientação técnica. mas é preciso ter conhecimentos 
sobre as características e as necessidades específicas desses 
estabelecimentos. não se pode improvisar nem trabalhar na 
base da tentativa e erro. 
ali, as palavras chave são confiabilidade, qualidade, rapidez 
e eficiência na resposta. são os mesmos atributos que um 
verdadeiro profissional de refrigeração deve sempre buscar. 
Pense nisso!

Fabio Humberg
Editor
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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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entrevista

CONSuMidORES ESTãO MaiS ExiGENTES
Qualidade no atendimento e respeito aos direitos dos clientes são fundamentais. 

Conscientização  e 
nível de cobrança 

aumentaram.

O consumidor está mais conscien-
te e exigente? 

Hoje o nível de exigência é mui-
to alto. O consumidor conhece mais 
os seus direitos e está mais atento. 
Ele percebe quando está sendo des-
respeitado e sabe onde reclamar. 
As redes sociais viraram mais uma 
arma para que ele possa denunciar 
os problemas que enfrenta.

Por que isso aconteceu?
A conscientização vem crescen-

do a partir da aprovação do Código 
de Defesa do Consumidor, em 1990. 
Juntamente com a existência de 
uma lei para defender o consumidor, 

nestes últimos 25 anos o nível de 
escolaridade da população cresceu e 
se tornou mais fácil a pesquisa de in-
formações sobre empresas e produ-
tos na internet. Isso tudo aumentou 
o poder do consumidor. 

Como as empresas devem agir   
diante dessa nova realidade?

Muitas empresas ainda estão 
despreparadas, precisando adequar 
sua postura e treinar suas equipes. 
É  necessário ter um atendimento 
de qualidade, dando ao cliente todas 
as informações sobre o produto ou 
serviço. Cumprir os prazos e as con-
dições estabelecidas também é es-
sencial. No caso de serviços, deve-se 
ter o conhecimento técnico e fazer 
tudo bem feito.

O aspecto mais crítico é o atendi-
mento pós-venda. Recebemos muitas 
queixas de assistências técnicas que 
não resolveram problemas apontados 
pelos clientes. É preciso saber lidar 
bem com o consumidor que retorna 
com uma reclamação ou uma dúvida. 
Isso envolve dar informação confiável, 
sem enrolação, e buscar uma solução 
para o problema que foi trazido. 

O que fazer quando as reclama-
ções do cliente forem injustas?

Deve-se explicar claramente ao 
cliente qual é a situação e, sempre 
que possível, propor uma solução. 
O melhor é não entrar em conflito e 
não deixar o cliente insatisfeito. Em 
geral, é possível reverter a situação 
com um bom atendimento e dando 
informações completas e confiáveis.  

Quais são os riscos de não aten-
der bem ao consumidor?

O primeiro risco é o de perder 
o cliente para sempre. Quem ficou 
insatisfeito dificilmente voltará a 
comprar ou contratar os serviços da 
empresa que o atendeu mal. Essa 
insatisfação leva ao segundo risco: 
a repercussão do mau atendimento. 
As pessoas contam para seus conhe-
cidos o que aconteceu, o que com-
promete a imagem da empresa ou do 
profissional. Muitas reclamações vão 
parar nas redes sociais, ampliando 
ainda mais a repercussão negativa.

Além disso, existem riscos legais. 
Alguns casos vão parar na Justiça e 
nos órgãos de defesa do consumidor, 
podendo gerar punições como multas.

Esse novo comportamento do 
consumidor abre oportunidades?

O consumidor que se sente va-
lorizado e bem atendido normal-
mente se torna fiel e, mais do que 
isso, influencia outras pessoas a se 
tornarem clientes da mesma empre-
sa. Essa é uma oportunidade de se 
diferenciar no mercado e de crescer, 
que precisa ser percebida. 

Quem oferece qualidade no 
atendimento e nos serviços sai na 
frente dos concorrentes. Isso vale 
para todo tipo de empresa, seja ela 
grande ou pequena. 

Maria inês dolci
Advogada e coordenadora da Proteste 
(Assoc.Bras. de Defesa do Consumidor)

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Atuando há mais de 20 anos na área 
de defesa do consumidor, Maria Inês 
Dolci é uma das principais especia-
listas brasileiras no tema. Além de 
coordenar a Proteste – a maior en-
tidade de defesa do consumidor da 
América Latina –, escreve artigos 
quinzenais no jornal folha de s. Pau-
lo e mantém um blog sobre o tema.  

Veja no site quais são 
os direitos do cliente na 
garantia dos serviços 
de refrigeração. 
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Para 
CresCer

Além de ver os lançamentos, nos estandes, é possível obter orientações e materiais 
técnicos muito úteis 

2015 é ano de Febrava, principal 
feira especializada em refrigeração 
da América Latina. 

O evento é realizado em São 
Paulo, em setembro, e é uma visita 
que vale a pena se programar para 
fazer.  Milhares de profissionais, do 
Brasil e de outros países, estarão 
presentes para conhecer os lança-
mentos das maiores empresas do 
setor, entre as quais a Embraco. 

Ao longo do ano, acontecerão di-
versos outros eventos interessantes, 
em diferentes cidades, como pode 
ser visto abaixo. A Febrava é o único 
que tem a refrigeração como tema 
central. Mas os demais são impor-
tantes por se dedicarem a setores 
usuários de sistemas de refrigeração 
e condicionamento do ar, como os de 
alimentos, bebidas e supermercados. 

Os benefícios de comparecer 
são muitos:

 Ficar por dentro das inovações e 
tendências no setor;

 Resolver dúvidas e trocar infor-
mações com especialistas;

 Coletar material técnico para 
consulta;

FEiRaS aBREM OPORTuNidadES 
Eventos permitem ter contato com as novidades e buscar soluções para problemas.

Fo
to

: C
ri

st
in

a 
B

ra
ga

to

 Assistir a palestras e demons-
trações;

 Reencontrar colegas e conhecer 
novos profissionais da área, au-
mentando sua rede de relacio-
namentos. 

EVENtO

 Feira da Apas

 Hospitalar

 tecnoalimentos

 Fispal Food Service

 Fispal Sorvetes

 Hortifruti e Foods

 Fipan

 Brasil Brau

 ABAD 

 Greenbuilding

 tecnocarne

 Minaspão

 Febrava

 Fenilact

 Fispal Nordeste

LOCAL

 São Paulo (SP)

 São Paulo (SP)

 Fortaleza (CE)

 São Paulo (SP)

 São Paulo (SP)

 Curitiba (PR)

 São Paulo (SP)

 São Paulo (SP)

 Fortaleza (CE)

 São Paulo (SP)

 São Paulo (SP)

 Belo Horizonte (MG)

 São Paulo (SP)

 Ijuí (RS)

 Olinda (PE)

DAtA

 04 a 07 de maio

 19 a 22 de maio

 27 a 29 de maio

 09 a 12 de junho

 09 a 12 de junho

 06 a 08 de julho

 14 a 17 de julho

 15 a 17 de julho

 03 a 06 de agosto

 11 a 13 de agosto

 11 a 13 de agosto

 12 a 14 de agosto

 22 a 25 de setembro

 10 a 19 de outubro

 03 a 06 de novembro

tEMA PRINCIPAL

 Supermercados

 Hospitais

 Alimentação: tecnologia e equipamentos

 Alimentação: tecnologia e equipamentos

 Sorvetes: tecnologia e equipamentos

 Alimentação: tecnologias e produtos

 Padarias: tecnologia e equipamentos

 Cervejas: tecnologia e equipamentos

 Atacadistas e Distribuidores

 Sustentabilidade: tecnologias e produtos

 Carnes: tecnologia e equipamentos

 Padarias: tecnologia e equipamentos

 Refrigeração e Ar Condicionado

 Laticínios: tecnologia e equipamentos

 Alimentação: tecnologia e equipamentos
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REFRiGERaçãO é ESSENCial 
PaRa ESTaBElECiMENTOS dE SaúdE 
ExIStEM ótIMAS OPORtUNIDADES PARA A PREStAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIzADOS PARA ESSE SEGMENtO.

CaPa
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Entenda como é possível aumentar sua receita 
com projetos de refrigeração personalizados. 
Acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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REFRiGERaçãO é ESSENCial 
PaRa ESTaBElECiMENTOS dE SaúdE 
ExIStEM ótIMAS OPORtUNIDADES PARA A PREStAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIzADOS PARA ESSE SEGMENtO.

PROFa. valéRia C. dE OlivEiRa
“Conservação de vacinas em 
Unidades Básicas de Saúde 
apresenta falhas significativas”
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Conservar adequadamente 
medicamentos, vacinas, soro, 
sangue, tecidos, órgãos para 
transplante e muitos outros itens 
é indispensável para assegurar as 
melhores condições em tratamentos 
e atividades preventivas na área 
médica. Equipamentos e sistemas 
de refrigeração e condicionamento 
de ar têm papel fundamental 
nessa tarefa. isso abre ótimas 
oportunidades para quem atua na 
área, mas exige conhecimento e muita 
responsabilidade.  

O segmento de serviços de saúde cresceu 
muito nos últimos anos e tende a se de-
senvolver ainda mais. A tecnologia avan-
çou rapidamente nessa área, permitindo 

oferecer novos tratamentos e melhorar as condi-
ções de vida de milhões de pessoas. 

A complexidade nos serviços oferecidos em 
hospitais e clínicas especializadas está associada 
ao uso de equipamentos e técnicas cada vez mais 
modernos, assim como da criação de novos medi-
camentos. 

Em muitos casos, a refrigeração e o condicio-
namento de ar tornaram-se recursos indispensá-
veis para que os procedimentos sejam realizados 
e para que os mais diversos materiais sejam man-
tidos nas condições ideais. Existe, portanto, uma 
forte demanda por serviços de manutenção dos 
equipamentos que proporcionam temperaturas 
adequadas aos diferentes ambientes e aos produ-
tos utilizados em instituições de saúde. 

Hospitais, clínicas, laboratórios 
e outras instituições dependem  

da manutenção de temperaturas 
adequadas, para garantir a 
conservação apropriada de 
materiais sensíveis que são 

utilizados em suas atividades.

7
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Existem, por exemplo, diversos 
tipos de medicamentos que preci-
sam ficar sob refrigeração. O mesmo 
ocorre com vacinas, soros, bolsas de 
sangue, além de tecidos e órgãos 
para transplante. 

Quando esses produtos se estra-
gam por não terem sido devidamen-
te armazenados, o prejuízo financei-
ro é alto, devido ao seu alto custo. 
Além disso, a sua falta pode gerar 
graves consequências para a saúde 
de quem precisaria recebê-los. 

Um manual desenvolvido pelo 
Departamento de Vigilância Epi-
demiológica do Ministério da Saú-
de, detalhando os cuidados com a 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração, mostra claramente a 
preocupação existente com o tema: 
“É primordial que sejam realizados 
serviços de manutenção e/ou repa-
ros oportunos, a fim de evitar que 
alguns desses equipamentos sofram 
defeito e/ou falha no seu funciona-
mento, levando à exposição dos imu-
nobiológicos (vacinas) a temperatu-
ras fora da faixa recomendada pelo 
Programa. A perda de vacina por de-
feito e/ou falha nos equipamentos é 
considerada uma perda evitável que, 
geralmente, está relacionada à falta 
de manutenção preventiva/corretiva 
dos equipamentos.”

Embora existam recomenda-
ções técnicas, muitas vezes elas não 
são seguidas. Em sua tese de douto-
rado na Escola de Enfermagem  de 
Ribeirão Preto, da Universidade de 
São Paulo, a professora Valéria Con-
ceição de Oliveira revelou que a con-
servação de vacinas em Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) apresenta 
falhas significativas que podem co-
locar em risco a efetividade da imu-
nização. Um dos aspectos críticos é 
o predomínio da utilização de refri-
geradores domésticos, que não são 
os equipamentos ideais para arma-

zenamento de vacinas – o que exi-
ge maiores cuidados e atenção da 
equipe de enfermagem e expõe as 
vacinas ao  risco de alterações de 
temperatura.

Segundo Valéria, muitas ve-
zes as falhas na conservação ocor-
rem por falta de conhecimento dos 
profissionais de saúde que atuam 
nessas unidades. Isso abre oportu-
nidades para refrigeristas bem pre-
parados, que podem, além de fazer 
a manutenção dos equipamentos, 
orientar os usuários em relação aos 
procedimentos que garantirão a 
qualidade das vacinas.

Demanda crescente
No Brasil e na América Latina, 

vêm crescendo a demanda por servi-
ços médicos em geral. Isso se deve a 
diversos fatores:

 A expectativa de vida das pes-
soas aumentou;

 A proporção de idosos no total 
da população é cada vez maior;

 Como consequência do item 
anterior, estão mais comuns os 
casos de doenças crônicas;

 A renda média subiu, propor-
cionando mais recursos para os 
cuidados com a saúde.
Ao mesmo tempo, como ocorre 

com outros serviços, o nível de exi-
gência dos usuários com a qualidade  
está crescendo e tende a ficar cada 
vez maior (ver Entrevista na página 
4). Isso significa que muitas opor-
tunidades se abrirão para quem de-
seja fornecer para esse segmento e 
conta com capacitação técnica para  
atendê-lo. 

Um exemplo é o das montado-
ras de equipamentos de refrigera-
ção. No Brasil e na América Latina 
em geral existem hoje pouquíssimas 
opções de equipamentos de refrige-
ração desenvolvidos especificamen-
te para o mercado de saúde. A maior 
parte dos hospitais e clínicas utiliza 
soluções que foram projetadas para 
outro tipo de aplicação, como os re-
frigeradores domésticos e alguns ti-
pos de freezers. 

Essa situação deve mudar, se-
guindo o que já ocorre em países 
mais desenvolvidos, onde há empre-
sas especializadas em produzir refri-
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Para bancos de sangue, contar com sistemas de refrigeração confiáveis é essencial 
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geradores para uso na área médica, 
que atendem a exigências diferen-
ciadas e incorporam inúmeros dis-
positivos, entre os quais alarmes de 
temperatura, registradores de dados 
e outros.

O mercado começa a amadure-
cer no Brasil, mas os números são 
grandiosos: segundo a pesquisa De-
mografia Médica, em 2013 existiam 
no país mais de 5.300 hospitais, 
entre os gerais e os especializados. 
Cada um deles precisa de diversos 
refrigeradores, para variados usos.

Além disso, as unidades básicas 
de saúde somavam 32.500 em todo 
o território nacional. Sem contar as 
clínicas (incluindo as odontológicas) 
e outros estabelecimentos que, mui-
tas vezes, necessitam de equipa-
mentos de refrigeração para as suas 
atividades cotidianas.

Um exemplo do potencial exis-
tente pode ser visto com a Rede Frio,  
criada pelo Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica (do Ministério 
da Saúde). Seu objetivo é cuidar do 
recebimento, armazenamento, con-
servação, manipulação, distribuição 
e transporte de vacinas. A instituição 
utiliza os seguintes equipamentos 
na sua estrutura: 

 Câmaras frias positivas e nega-
tivas; 

 Baús frigoríficos;
 Refrigeradores comerciais (de 

quatro ou mais portas);
 Refrigeradores domésticos com 

capacidades a partir de 280 litros;
 Refrigeradores domésticos a gás;
 Refrigeradores fotovoltaicos;
 Freezers horizontais;
 Aparelhos de ar condicionado. 

Os laboratórios de análises e de 
pesquisa também utilizam equipa-
mentos de refrigeração e devem ser 
levados em conta por quem preten-
de buscar oportunidades. Ali, amos-
tras, reagentes e outros materiais 

boratórios. Sua limpeza e a manu-
tenção constante ajudam a evitar 
contaminação de ambientes que 
precisam de proteção total contra 
micro-organismos e outros agentes 
infecciosos, como os centros cirúrgi-
cos. Adicionalmente, é preciso lem-
brar que é necessário controlar mui-
to bem a temperatura e a umidade 
relativa do ar em locais como esses.

O universo é muito amplo e 
pode ir além da medicina humana. 
Basta pensar em clínicas e hospitais 
veterinários, cujo número se expan-
de velozmente: o Brasil é atualmen-
te o país com a segunda maior popu-
lação de cães e gatos do mundo. 

Na área rural, há outras possi-
bilidades, com a modernização da 
criação de animais, com o uso de re-
cursos da genética que exigem, en-
tre outros, a conservação de sêmen 
e de embriões em equipamentos re-
frigerados.  

E você, está atento às oportuni-
dades desse mercado? 

NOvOS RuMOS Na MEdiCiNa aBREM OuTROS CaMPOS

O avanço tecnológico na medicina resulta na criação constante de 
novas especialidades – e geralmente elas utilizam a refrigeração em 
suas atividades. É o caso das clínicas de reprodução assistida, para quem 
tem dificuldade em ter filhos. Hoje são dezenas delas por todo o país, 
que precisam de equipamentos e cuidados especiais para preservar es-
permatozóides, óvulos e embriões a temperaturas inferiores a -100°C.  

De uns anos para cá, surgiu uma nova especialidade, a partir das 
pesquisas relacionadas à utilização de células-tronco do sangue, do te-
cido do cordão umbilical e da polpa do dente. Essas células precisam ser 
preservadas em condições especiais, para possibilitar seu uso quando 
necessário. Para isso é usado o processo de criopreservação. Armaze-
nados em bolsas próprias, esses materiais são submetidos a um con-
gelamento gradativo programado, atingindo ao final uma temperatura 
próxima aos -200°C. 

Os sistemas de refrigeração utilizados para essa especialidade, 
também chamada de criogenia, são avançados, mas precisam de mo-
nitoramento constante e manutenção preventiva. Afinal, as perdas, em 
caso de mau funcionamento, são irrecuperáveis.

precisam ser conservados dentro de 
determinadas faixas de temperatura 
para poderem cumprir adequada-
mente suas finalidades. Em alguns 
casos, a faixa de temperatura pode 
chegar a -86oC. São os freezers para 
ultra low temperature (temperatura 
ultrabaixa).

Não devem ser esquecidos os 
cuidados com o bom funcionamento 
de instalações de condicionamento 
de ar, que também são essenciais 
em certas áreas de hospitais e la-

EM 2013 ExIStIAM 
NO BRASIL MAIS DE 

5.300 HOSPItAIS, 
E CADA UM DELES 

PRECISA DE DIVERSOS 
REFRIGERADORES.

ALÉM DISSO, AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE 

SOMAVAM 32.500 EM  
tODO O PAíS.



É crescente o uso de celulares para acessar a internet, o que abre novas possibilidades 
de se comunicar com profissionais que estão sempre na rua 

A cada dia cresce o número de 
pessoas com acesso à internet, de to-
das as idades, classes sociais e níveis 
de escolaridade. Isso acontece em 
todo o mundo e no Brasil não é dife-
rente. Uma pesquisa recente do Co-
mitê Gestor da Internet (CGI) revelou 
dados que mostram essa realidade:

 Mais da metade da população é 
usuária de internet;

 49% dos domicílios do país con-
tam com um computador;

 42,5 milhões de pessoas usam  
celular para se conectar à rede.
O crescimento da utilização dos 

recursos do mundo digital vem ocor-
rendo de maneira acelerada. Com 
a popularização dos smartphones 
– celulares mais avançados e mais 
focados na conexão – esses números 
aumentarão ainda mais rápido. Ou 
seja, mais gente navegará por seus 
sites favoritos, pesquisará informa-
ções e estará presente nas mídias 
sociais (como Facebook, Instagram, 
twitter e outras). 

Basta olhar para o que já acon-
tece em países mais desenvolvidos 
para perceber o potencial existente: 
um cidadão norte-americano fica 
em média 2 horas por dia utilizando 
o seu smartphone para operações 
online. Outro dado importante para 
reforçar essa avaliação vem da Ingla-
terra, onde cerca de 80% dos donos 
de smartphones começam a usá-los 
logo que acordam para ver mensa-
gens, notícias e outros serviços. 

No Brasil, a situação não é mui-
to diferente: uma pesquisa de 2013 

MaRkETiNG diGiTal: BOM NEGóCiO
Entenda por que usar os recursos da internet para se comunicar com os clientes.

mostrou que cada indivíduo gasta 
84 minutos diários, em média, me-
xendo em seu aparelho.

Marcelo Sinelli, consultor do Se-
brae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas), 
alerta para o que essa nova reali-
dade significa. “Não importa o tipo 
de negócio, é preciso estar presente 
na internet. Hoje está todo mundo 
conectado e buscando informação”, 
explica ele.

Segundo o Sebrae, oito em cada 
dez internautas brasileiros usam o 
Facebook. Isso o torna uma poderosa 
ferramenta de divulgação para em-
presas e produtos.

Mas é preciso tomar cuidado no 
uso das mídias sociais, que são vis-

10

tas pelos usuários como ferramentas 
para relacionamento e compartilha-
mento de informações.  Isso signifi-
ca que vendas e promoções não de-
vem ser o foco central da atuação de 
uma empresa nesse universo, pois 
podem gerar no usuário uma reação 
negativa.

“Uma boa alternativa para um 
revendedor de peças e componen-
tes para refrigeração – e até mesmo 
para um refrigerista – é criar uma 
fanpage (página direcionada para 
empresas ou marcas no Facebook) 
e convidar seus contatos para curtir. 
Nesse momento, pode-se fazer uma 
promoção inicial, para gerar movi-
mento e tornar a iniciativa conheci-
da”, explica Sinelli. “Depois disso, no 
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entanto, é essencial oferecer conte-
údos atrativos e relevantes, para que 
as pessoas voltem à página e a aces-
sem com frequência”. 

É uma atividade que dá trabalho, 
exigindo tempo e capacitação. O con-
sultor dá algumas dicas daquilo que é 
preciso fazer:

 Pesquisar informações úteis e 
confiáveis;

 Procurar imagens que chamem 
a atenção para postar (existem 
diversos bancos de imagens 
gratuitos na internet, onde po-
dem ser pesquisadas fotos);

 Renovar sempre o conteúdo;
 Oferecer materiais e informa-

ções em formatos variados, 
como textos, gráficos, tabelas, 
fotos, ilustrações, vídeos etc.

 Responder aos comentários 
pos tados pelos visitantes; 

 Escrever sem erros e de maneira 
clara, para ter credibilidade.
Uma das sugestões de Sinelli é 

entrar em contato com fabricantes 
de peças e equipamentos para obter 
novidades para publicar na fanpage. 
“Certamente haverá interesse, pois 
ajudará essas empresas a divulgar 
seus produtos”, garante. 

Outra recomendação é estar 
atento às datas comemorativas (Na-
tal, Páscoa, Dia do Refrigerista, Dia do 
Consumidor etc.). E também às notí-
cias que estão em evidência, que po-
dem ser o pretexto para a criação de 
mensagens que despertem a atenção 
dos internautas. 

É preciso lembrar que conteúdos 
interessantes tendem a ser comparti-
lhados com amigos e colegas de pro-
fissão, o que aumenta o público atin-
gido pela ação, que, em muitos casos 
tem seu primeiro contato com a em-
presa dessa forma.

Uma boa fonte de inspiração – e 

de busca de informações também 
–  são as páginas de empresas no Fa-
cebook. Um exemplo é a da Embraco, 
que pode ser acessada em www.face-
book.com/EmbracoBR. 

Quem utiliza essa mídia social, 
já viu que ali também é possível pu-
blicar anúncios. São os chamados Fa-
cebook ads, que direcionam o inter-
nauta para sua fanpage ou seu site. 
Nesses anúncios, é possível escolher 
o público que se deseja atingir, sele-
cionado de acordo com idade, sexo, 
profissão, cidade ou região, interes-
ses pessoais etc. 

Estratégia planejada
A criação da página no Face-

book não deve ser a única ação. Pelo 
contrário, o ideal é que essa ativida-
de seja parte de uma estratégia de 
marketing mais ampla. 

ter um site, de preferência ven-
dendo produtos por ele, é um cami-
nho que abre muitas possibilidades 
de ampliar a clientela. “Pelo site, é 
possível ser encontrado por pessoas 
de qualquer lugar do planeta”, desta-
ca o consultor.

Pode parecer que ações como 
essas estão restritas às empresas 
maiores. Mas não é preciso investir 
muito. “Existem ferramentas gratui-
tas para criar um site e até mesmo 
email marketing. O lojista terá de 
pesquisar, estudar como fazer e ir 
em frente. Não há problema em er-

CONtEÚDOS 
INtERESSANtES tENDEM 
A SER COMPARtILHADOS 
COM AMIGOS E COLEGAS 

DE PROFISSÃO, O QUE 
AUMENtA O PÚBLICO 
AtINGIDO PELA AÇÃO. 

rar: a receita é ir aprendendo com 
as tentativas e aperfeiçoar o traba-
lho”, diz Sinelli.

Se houver uma pequena verba 
disponível, a sugestão é investir em 
um link patrocinado: é um anúncio 
pago que fica ao lado ou acima do 
resultado das pesquisas feitas em 
sites de busca na internet. “Essa é 
uma forma de ser encontrado ra-
pidamente quando há alguém está 
no Google procurando um determi-
nado produto ou tipo de loja.”

Estar presente na internet é 
essencial hoje para todo tipo de ne-
gócio, pois é ali que normalmente 
começam as buscas por qualquer 
informação. Isso ficou ainda mais 
forte com a evolução da tecnologia 
e a disseminação dos smartphones. 

Esses aparelhos representam 
um grande apoio para profissionais 
como os refrigeristas, que passam 
o dia na rua, longe de um computa-
dor convencional ou notebook. Ca-
bendo em qualquer bolso e dando 
acesso à internet, podem ser usa-
dos para verificar informações téc-
nicas, resolver dúvidas, responder a 
contatos de clientes. 

Pode-se também – e isso in-
teressa diretamente ao revende-
dor – recorrer a eles para pesquisar 
preços e até mesmo comprar pe-
ças. Já existem profissionais que os 
utilizam inclusive para demonstrar 
ao cliente, na tela, os dados e os 
preços que encontraram.

Esses exemplos confirmam 
que não há tempo a perder: é preci-
so fazer parte desse mundo virtual. 
Quem estiver fora dele terá cada 
vez mais dificuldade de conquistar 
novos clientes, pois os jovens que 
estão entrando no mercado – e que 
em breve formarão a maioria do 
público – são profissionais 100% 
conectados. 
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POR QuE FiCaR aTENTO aO TEMa 
da EFiCiÊNCia ENERGéTiCa?

Entenda essa tendência e saiba como ela afeta quem atua no setor de 
refrigeração. 

12

esPeCialista 
de Plantão
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ESPECialiSTaS EMBRaCO
O novo time de especialistas da Embraco será responsável pelos artigos desta seção, 
respondendo às dúvidas dos leitores e trazendo as novidades de suas áreas de atuação.

aquecimento global e as mudanças climáticas são grandes pre-
ocupações hoje. A melhoria da eficiência energética é a solução 
mais econômica e rápida para minimizar os impactos ambientais 
acarretados pela utilização de energia e reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa. 
Hoje, 86% da energia consumida no mundo é não renovável, ou seja, encon-
tra-se na natureza em quantidades limitadas e se extingue com a sua uti-
lização. A melhoria da eficiência energética poupa recursos naturais e gera 
economia para as pessoas por meio da redução da conta de luz. Eficiência 
energética passa, portanto, de uma tendência a uma necessidade.
Governos e entidades têm trabalhado fortemente em mecanismos de re-
dução do consumo de energia. Novas regulamentações serão lançadas no 
Brasil, China, EUA e Europa, por exemplo. Isso significa que fabricantes de 
equipamentos precisam estar atentos para atender a novos requisitos.
E os refrigeristas, o que têm a ver com isso?
Para começar, é preciso saber que equipamentos de refrigeração e ar con-
dicionado são responsáveis por uma grande parcela do consumo de ener-
gia em residências e estabelecimentos comerciais. 
Portanto, o profissional de assistência técnica é fundamental na orienta-
ção dos clientes sobre as melhores opções de equipamentos existentes 
no mercado, para a substituição de modelos antigos. O mesmo vale para 
os possíveis ganhos com a troca de um compressor antigo por outro com 
desempenho superior. Veja abaixo outros exemplos do que pode ser feito, 
durante a visita ao cliente:

 Verifique as condições da borracha de vedação e indique, caso neces-
sário, manutenção ou troca. 

 Observe se o termostato está regulado corretamente para a estação 
do ano.

 Dê dicas em relação ao bom uso dos equipamentos, que resultarão 
em menor consumo de energia. Por exemplo, fale sobre evitar colocar 
alimentos quentes dentro da geladeira e secar a roupa atrás dela.

O

TEO
Especialista 
em Vendas

alaN
Especialista  

em Sustentabilidade

o refrigerista pode dar dicas 
que ajudem a reduzir o consumo de 

energia dos equipamentos.

NiCO
Especialista técnico  

em Refrigeração

alaN
Especialista em  
Sustentabilidade

TiNa
Especialista  

em Marketing
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COMPRESSOR Saiu dE liNHa: E aGORa? 
Saiba como escolher o modelo mais adequado para a substituição.

Em seu trabalho, frequente-
mente o refrigerista se vê diante da 
necessidade de substituir um com-
pressor que não está mais disponí-
vel no mercado. 

Nessa situação, muitos se per-
guntam por que alguns modelos dei-
xam de ser fabricados. 

A explicação é simples: a pesqui-
sa de novas soluções é permanente 
na Embraco, buscando desenvolver 
compressores cada vez mais avan-
çados. Essa busca tem hoje como 
aspectos centrais o aumento da efi-
ciência energética e a preocupação 
com a sustentabilidade. 

Além disso, incorporam os me-
lhores recursos para oferecer o me-
lhor desempenho em termos de 
qualidade, confiabilidade, robustez 
e outras características associadas à 
marca Embraco.

Durante esse processo alguns 
modelos deixam de ser produzidos. 
Aí surge a dúvida: qual modelo uti-
lizar no lugar daquele que não existe 
mais?

Para começar, é preciso explicar 
que a Embraco tem buscado facilitar 
a vida dos profissionais de refrigera-
ção, oferecendo modelos que fun-
cionam como “coringas”.  

Na tabela da página ao lado, há  
exemplos que mostram claramente 
essa situação. Você pode conferir a 
versão completa da tabela para com-
pressores que utilizam R134a no site 
www.clubedarefrigeracao.com.br. 

Essa tabela serve para indicar 
os modelos atuais disponíveis na re-
venda que substituem os modelos 

teoria na 
PrátiCa

que podem estar em uso.
Além de observar a tabela e 

pesquisar opções no site da Embra-
co (www.embraco.com.br/catalog) 
e no Livreto de Orientação para 
Aplicação (disponível no site do Clu-
be), cinco aspectos devem ser con-
siderados no momento da escolha 
da melhor alternativa:

 Faixa de temperatura de evapo-
ração; 

 Fluido refrigerante utilizado;
 Capacidade requerida pelo sis-

tema;
 tensão e frequência da rede 

elétrica;
 torque de partida.

Juntamente com esses cinco 
aspectos, em alguns casos serão ne-
cessários ajustes devido à diferença 
entre a carcaça dos compressores. 

1. Faixa de temperatura 
de evaporação

É importante que o compressor 
escolhido para substituição tenha a 
mesma faixa de temperatura de eva-
poração do compressor que estava 
instalado no refrigerador para garan-
tir o bom funcionamento (para baixa 
– LBP, média – MBP ou alta – HBP).

Contudo, se não conseguir essa 
informação pelo compressor a ser 
substituído, é possível obtê-la do 
sistema. Por exemplo, refrigeradores 
domésticos e freezers estão sempre 
na faixa LBP; expositores de bebidas, 
cervejeiras e auto-serviço normal-
mente estão na faixa L/MBP e assim 
por diante. 

Você pode ver mais informações 
sobre esse tema na seção Coleção 
técnica da edição anterior da revis-
ta (no 120, de dezembro/2014), que 
pode ser consultada no site do Clube. 

É importante destacar que, se 
um modelo inadequado for selecio-
nado para a aplicação desejada, ha-
verá grandes chances de ocorrerem 
problemas no seu funcionamento.

2. Fluido refrigerante 
Para a substituição outro aspec-

to fundamental que deve ser levado 
em conta é o tipo de fluido refrige-
rante utilizado no sistema: R600a, 
R134a, R22, R404A, R290 ou outro. 
Idealmente é preciso manter o fluido 
refrigerante original.

Quando houver a substituição 
por um modelo que use outro fluido 
refrigerante (caso de sistemas antigos 
com R12, por exemplo), é necessário 
estar atento para a limpeza do siste-
ma com solvente apropriado (nada de 
álcool), para a remoção do óleo e para 
realização do vácuo antes da instala-
ção do novo compressor.  Lembre-se 
também de recolher o R12, que não 
deve ser liberado na atmosfera.

3. Capacidade requerida 
pelo sistema

A capacidade de refrigeração 
do compressor a ser substituído é 
outro fator que deve ser observado 
e deve ser compatível com a carga 
térmica requerida no sistema. 

Portanto, é importante que o 
compressor a ser instalado tenha 

Saiba as principais fontes de ruídos 
em refrigeradores, no site do Clube.
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a capacidade adequada: no máximo 
10% a mais ou a menos que a espe-
cificada. Essa informação pode ser 
encontrada na ficha técnica do pro-
duto ou no catálogo do fabricante.

4. tensão / Frequência 
O modelo deve ser adequado 

para a tensão e fre quência neces-
sárias (115-127V / 60Hz ou 220V / 
60Hz). 

Deve ser destacado que em re-
giões de fronteira – como entre Brasil 
e Uruguai ou Paraguai – a preocupa-
ção com essa verificação precisa ser 
maior, uma vez que o Brasil adota a 
fre quência de 60 Hz e alguns países 
vizinhos utilizam 50 Hz. 

 

5. torque de partida 
também é indispensável checar 

o tipo de compressor, em relação ao 

torque de partida: LSt (baixo tor-
que de partida) ou HSt (alto torque 
de partida). 

Caso não esteja disponível a 
informação sobre o torque de par-
tida, é necessário observar o sis-
tema de refrigeração: tubo capilar 
exige compressores LSt ou HSt, 
enquanto sistemas com válvula de 
expansão requerem o uso de mo-
delos HSt. 

(*) Média entre as capacidades entre versões 115-127 V ou 220 V, e entre modelos com diferentes kits elétricos. Para os compressores da linha doméstica 
e comercial leve, a capacidade foi determinada na condição ASHRAELBP32 e para a linha de bebedouros a capacidade foi determinada segundo a norma 
ASHRAEHBP46

alGuNS ExEMPlOS dE SuBSTiTuTOS – COMPRESSORES PaRa R134a / 60 Hz

200 
(180 até 215)

420 
(390 a 450)

1050  
(985 a 1077)

700 
(643 a 740)

815 
(760 a 870)

1.190 
(1.100 a 1.300)

1.050 
(985 a 1.020)

2.600 
(2.520 a 2.760)

EMIS 20 HHR

EMI 45 HER

EGAS 100 HLR

EMIS 70 HHR

FFU 80 HAK

FFI 12 HBx

EMIS 20 HHR

EM 65 HHR

Bebedouros domésticos, 
purificadores de água, 

pequenas adegas de vinho.

Refrigeradores 1 porta até 
300 litros, adegas de vinho, 

freezers até 300 litros.

Refrigeradores 2 portas  
até 500 litros, freezers  

até 500 litros.

Bebedouros industriais, 
balcões frigoríficos para frios 
e padaria, adegas de vinho.

Refrigeradores 2 portas até 
400 litros, freezers até 400 
litros, expositores 300 litros, 
balcões de congelados 1,5 m.

Refrigeradores 2 portas 
até 500 litros, freezers até 
500 litros, expositores 500 

litros, balcões frigoríficos 3,0 
m, Bebedouros industriais, 

desumidificadores de ar, auto 
serviço 3 portas.

Bebedouros domésticos, 
purificadores de 1 a 3 litros.

Bebedouros domésticos e 
industriais de 6 a 8 litros.

EM20HBR, EM20HHR, EM20HHP, 
EM20HSC

BP1072z, BP1084z, EM45HHR, 
EM45HNR, EMH45HER, EMI40HNP, 

EMI45HEx, EMIE40HER, EMIE40HJP, 
EMU45HEP, EMU45HER, EMU45HSC

EGAS100HLRW, EGS100HLC, 
EGU100HLC, EGU100HLCW, 

EGUS100HLP, EGUS100HLPW, 
EGx100HLC, EGY100HLP, 
EGYS100HLP, EGz100HLP, 

EGzS100HLC, EGzS100HLCW, 
EGzS100HLP, FFI10HAK, 

FFI10HAKW, FFI10HBx, FFU100HAK, 
FFU100HAKW, FGS100HA, 

FGS100HAS, FGS100HAW, NE1121z, 
NE2121z

FF7,5HBKW, FF7,5HBKW, FFC60HBK, 
FFI6HAK, FFI6HAKW

FFI8,5HAKW, FFI8,5HAK, FF10HBK, 
FF10HBKW, FF10HAx, FF10HBx

FFU130HAx, FFU130HAxW, 
FFI12HAx, FFI12HBK, FFI12HBKW, 
FFI12HBxW, NE1130z, NE2130z

EM20HBR, EM20HHR, EM20HHP

FF6HBK, FF6HBKW, FF7,5HBK, 
FF7,5HBKW, EM65HHC

1/12

1/8

1/3

1/5

¼+

1/3+

1/12

1/6+
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novidades 

laNçadO PROGRaMa dE FidElidadE
objetivo é estreitar relacionamento com revendedores e refrigeristas.

No final de 2014, a Embraco 
lançou um programa que proporcio-
na vantagens e recompensas para 
as lojas especializadas, seus balco-
nistas e os refrigeristas: o 100% Em-
braco Programa de Vantagens. 

Essa iniciativa começou a ser 
implantada em dois revendedores 
(com um total de 20 lojas) e agora 
está sendo estendida a um grupo 
mais amplo. 

Os três objetivos principais des-
se programa são:

 Desenvolver o relacionamento 
com os clientes (revendas);

 Estreitar o relacionamento com 
vendedores e técnicos;

 Fidelizar clientes e técnicos aos 
produtos Embraco.
O conceito que está por trás 

dessa ação é reconhecer as empre-
sas e os profissionais que mantêm 
uma parceria com a Embraco, con-
fiando na marca e na qualidade de 
seus produtos. 

Sistema de pontos
Pelo programa, os refrigeristas 

juntam pontos com as suas compras 
de produtos Embraco nas revendas 
participantes, tendo acesso a vários 
prêmios.

Uma das vantagens oferecidas 
é a participação em um Clube de 
Descontos, que dá acesso a ofertas 
exclusivas em ótimos produtos e 
serviços. Além disso, vários prêmios 
podem ser trocados pelos pontos 
acumulados: 

 Brindes úteis para o trabalho, 
como material de escritório, cai-
xa para ferramentas, uniforme, 
garrafa térmica, mochila; 

 Bens de consumo, como eletro-
eletrônicos, utilidades domésti-
cas e artigos esportivos;
A cada R$ 200,00 em produtos 

Embraco adquiridos nas revendas 
participantes, o comprador recebe 
um código. É esse código que per-
mite o acúmulo de pontos, para a 
troca de prêmios. Mas para o código 
se tornar válido é preciso enviar um 
SMS gratuito (mensagem de texto 
pelo celular) para o número indicado 
no cupom recebido. 

Quem tem empresa (loja ou 
oficina) conta ainda com mais uma 
opção, que é a troca de pontos por 

serviços voltados para o aprimora-
mento do seu negócio: 

 Projeto de ambientação custo-
mizada; 

 Consultoria básica em gestão; 
 Suporte em comunicação.

Os vendedores que trabalham 
nas revendas participantes também 
têm acesso ao Clube de Descontos e 
serão envolvidos em campanhas de 
engajamento durante o ano. 

“O sistema é fácil de usar e traz 
vantagens reais para os participan-
tes e para a Embraco. É uma parceria 
em que todos ganham”, explica Laís 
Duarte Pires, da área de Marketing 
da Embraco.

Para saber quais são as lojas 
participantes desse programa, aces-
se o site do Clube.

COMO FuNCiONa O PROGRaMa

Resgata prêmios

informa 
pontuação 

 e saldo

Sistema é 
alimentado 

com os dados 
informados

Comprador envia 
código por SMS 

gratuito

Somente com a 
aquisição de produtos 
Embraco o comprador 

recebe um código

Nas vendas acima de R$ 
200, a revenda entrega 

um código ao comprador

TéCNiCO 
REFRiGERiSTa

REvENda  
PaRTiCiPaNTE
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OS SEGREdOS da ElETRiCidadE 
Refrigeristas precisam ter noções básicas sobre o tema.

ter conhecimentos de eletri-
cidade é fundamental para que os 
refrigeristas possam fazer bem o 
seu trabalho, sem causar proble-
mas para os equipamentos e com-
ponentes e sem gerar riscos para a 
sua segurança. Explicamos a seguir 
quatro conceitos-chave nessa área.

tensão elétrica
Vamos começar pela tensão 

elétrica, também chamada de vol-
tagem. Sua unidade de medida é o 
volt, representado pela letra V. 

todos os aparelhos elétricos 
são projetados para funcionar em 
uma determinada tensão ou faixa 
de tensão: 110V, 115V, 115-127V 
ou 220V. Esse valor, especificado 
pelo fabricante, é chamado de ten-
são nominal.

Existe também a tensão no-

Coleção 
tÉCniCa

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

minal de fornecimento, que é a 
prometida pelas empresas conces-
sionárias de energia elétrica. No 
Brasil, há muitas variações nessa 
tensão, o que pode prejudicar al-
guns equipamentos. Essa variação, 
para baixo, ocorre muitas vezes nos  
horários de pico de consumo e em 
áreas rurais, que são final da rede 
distribuição. Para evitar proble-
mas, utiliza-se um estabilizador ou 
um regulador de voltagem. 

Os refrigeradores, de maneira 
geral, suportam bem as flutuações 
na rede elétrica. Os compressores 
Embraco são projetados para traba-
lhar com uma variação de no máxi-
mo 10% para mais ou para menos 
em relação à tensão nominal. Por 
exemplo, um compressor com ten-
são de 220V nominal pode trabalhar 
com voltagem desde 198V a 242V.

Nem sempre o aparelho é ade-
quado para a tensão oferecida no 
local. Nesses casos, a solução é uti-
lizar um transformador, que reduz 
a tensão de 220V para 110V ou a 
aumenta de 110V para 220V.

Para saber a tensão, usa-se o 
voltímetro. Esse instrumento, que 
deve fazer parte do kit de ferramen-
tas dos refrigeristas, é sempre liga-
do em paralelo aos pontos entre os 
quais se deseja medir a tensão. 

Corrente elétrica
A corrente é a “quantidade” de 

energia elétrica que passa pelos cir-
cuitos e aparelhos, conduzida pelos 
fios e cabos elétricos. A unidade de 
medida de corrente elétrica é o Am-
père, representado pela letra a.

Existem dois tipos de corrente: 
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No Clube de dezembro (no 120), 
saiu incorreta uma informação nes-
ta seção. A temperatura de evapo-
ração do R404A, com pressão de 
retorno de 45 psig, é de -11ºC, e 
não de -30ºC, como foi publicado 
no texto e mostrado no gráfico. 
Para que a temperatura de evapo-
ração do R404A fosse de -30ºC, a 
pressão de retorno teria de ser de 
15,8 psig.

O gráfico corrigido é mostrado 
aqui. Desconsidere o que saiu na 
edição anterior.

O erro foi descoberto pelo lei-
tor Masatugu Kinoshita.

CORREçãO da EdiçãO aNTERiOR
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 Corrente contínua, conhecida 
por CC ou DC (do inglês, direct 
current);

 Corrente alternada – CA ou AC 
(de alternating current). 
A corrente contínua flui em 

uma só direção. É o que acontece 
com pilhas e baterias, em que a 
corrente sempre irá ocorrer do polo 
negativo para o polo positivo.

Já a corrente alternada muda 
constantemente de direção, inver-
tendo a polaridade a cada ciclo. Um 
ciclo completo leva a corrente do 
zero ao valor máximo em uma di-
reção, desce até zero, repetindo de-
pois o mesmo fenômeno na direção 
oposta. Presente nas etiquetas dos 
compressores Embraco, o símbolo 
“~” significa corrente alternada.

De acordo com o país, a cor-
rente alternada da rede elétrica 
pode ter uma frequência diferente, 
ou seja, um número diferente de 
ciclos completos concluídos a cada 
segundo. Pode ser de 50 ciclos por 
segundo (50Hz), caso de alguns 
países da América Latina (como Ar-
gentina, Paraguai e Bolívia), ou 60 
ciclos por segundo (60Hz), como no 
Brasil, EUA e México. 

Para medir a corrente elétrica, 
usa-se o amperímetro. Esse é outro 
instrumento que o refrigerista deve 
ter, lembrando sempre que ele deve 
ser ligado em série no circuito. 

Resistência elétrica
A resistência elétrica é a ca-

pacidade de um corpo ou material 
se opor à passagem de corrente. 
Indica a dificuldade que a corrente 
elétrica tem para fluir pelo circuito. 
Assim, para uma mesma tensão, 
quanto maior a resistência, menos  
corrente elétrica passará.

Vários fatores contribuem 
para a resistência: a composição 

dos materiais, seu comprimento, 
seção transversal e temperatura. A 
resistência máxima é obtida com o 
uso de materiais isolantes ou dielé-
tricos, como vidro, porcelana, bor-
racha e certos materiais sintéticos.  
Metais como o cobre e alumínio 
são bons condutores de corrente 
elétrica, apresentando pouca resis-
tência à passagem da corrente. Por 
isso, são usados em fios, cabos elé-
tricos e motores dos compressores.

O dispositivo popularmente 
chamado de “resistência”, presente 
em chuveiros e outros aparelhos, 
na verdade se chama resistor. Ele 
é usado para transformar a energia 
elétrica em calor (energia térmica).

A resistência elétrica tem como 
unidade de medida o ohm, simbo-
lizada pela letra grega ômega (Ω). 
Ela é medida pelo ohmímetro, que 
muitas vezes é parte de um apa-
relho multiteste. Na refrigeração, 
esse instrumento é usado para 
medir a resistência das bobinas de 
motores e resistores, assim como 
para detectar problemas de conti-
nuidade (circuito interrompido ou 
não) dos fios entre interruptores, o 
termostato e outros componentes.

Para a medição da resistência 
de qualquer compressor ou equipa-
mento, é necessário que ele esteja 
desligado e que a corrente que pas-
sa por ele seja igual a zero. A me-
dição é feita entre dois pontos: por 
exemplo, entre os bornes das bobi-
nas de partida e de funcionamento. 

Potência elétrica
A potência elétrica indica o 

trabalho elétrico realizado por um 
aparelho durante um determinado 
período de tempo. Esse trabalho 
elétrico envolve a transformação 
de energia elétrica em outro tipo 
de energia (mecânica por exemplo) 

ocorrendo sempre que uma tensão 
elétrica impulsiona cargas elétricas 
por meio de um condutor.

Em um refrigerador, a energia 
elétrica é transformada em ener-
gia mecânica acionando o motor 
do compressor. Por sua vez, o com-
pressor utiliza a energia mecânica 
para fazer circular fluido refrigeran-
te, transferindo o calor de dentro do 
gabinete para fora. 

A unidade de medida de potên-
cia elétrica é o watt, representado 
pela letra W. Em geral, todo apare-
lho elétrico informa a potência que 
usará, definida em seu projeto (a 
chamada potência nominal). 

Em lâmpadas elétricas, por 
exemplo, encontramos especifica-
ções como 120V e 60W, que indicam 
que ela deve ser ligada na tensão de 
120 volts para consumir 60 watts de 
potência. Se for ligada a uma fonte 
de 220 volts, a lâmpada dissipará 
muito mais que os 60 watts especifi-
cados e queimará. Por outro lado, se 
for conectada a uma fonte inferior a 
120 volts, dissipará menos potência, 
fornecendo iluminação mais fraca.

Para medir a potência que está 
sendo consumida por aparelhos e 
dispositivos, usa-se o wattímetro. 
Essa medição é importante para:

 Checar se estão ligados correta-
mente e se aproveitam a potên-
cia para que foram projetados; 

 Avaliar se estão funcionando 
dentro de suas condições ideais; 

 Ver se os componentes usados 
na ligação estão de acordo com 
as especificações do fabricante 
(por exemplo, o diâmetro da bi-
tola do fio de alimentação). 

Entenda como testar 
o relé de partida do 
compressor, acessando 
o site do Clube. 
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Raimundo: compartilhando conhecimentos  

Leitor da revista desde a 1a edição, Raimundo Fernandes de Oliveira tem um 
histórico diferenciado. Morador de Fortaleza (CE), ingressou em 1970 no curso de 
Mecânica da Escola Senai Urbano de Almeida e logo se tornou instrutor. Quando 
o curso de Refrigeração e Ar Condicionado passou a ser oferecido no seu estado, 
integrou-se a ele, depois de fazer um treinamento em São Paulo.

Em suas aulas, muitas vezes utilizava artigos da Bola Preta e sempre procurou 
mostrar a teoria e a prática para os alunos. Isso o levou a criar uma unidade didática 
de refrigeração, que permitia simular vários defeitos típicos do sistema. 

Essa experiência teve sequência com mais uma inovação, já como instrutor 
na Universidade Federal do Ceará.  “Nas aulas de metrologia, era usado um paquí-
metro de madeira, que facilitava o aprendizado. Foi daí que surgiu a ideia de fazer 
animações em computador, mostrando vários procedimentos e técnicas”, explica. 
Especialista em computação, seu filho ensinou-lhe como usar bem esse recurso. 

Os materiais que produz se tornaram conhecidos e ele recebeu inúmeros pedidos de uso, do Brasil e de di-
versos outros países. “Repasso tudo gratuitamente. Quem quiser conhecer, pode acessar meu canal no Youtube, 
que já teve mais de um milhão de acessos: www.youtube.com/user/Fernandesfo”, diz.

Para finalizar, Raimundo dá sua dica: “estudem a teoria da termodinâmica da refrigeração e se aprofundem 
na eletroeletrônica, pois os refrigeradores atuais usam uma ampla gama de componentes eletrônicos”.

dePoiMento

turma do
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João Hernesto: da agronomia para a refrigeração

João Hernesto Pires de Carvalho Rocha, de 36 anos, vive em Senhor do Bonfim, na Bahia. Ali, tem uma loja 
de peças para refrigeração e também atua como técnico refrigerista.

Sua trajetória na profissão, à qual se dedica há uma década, é pouco comum. Concluiu a faculdade de en-
genharia agronômica e acabou mudando de área a partir do incentivo do sogro e da 
esposa – que já tinham um longo histórico na refrigeração.  

Depois de ser funcionário em uma empresa da região, tornou-se dono de sua 
própria loja e oficina, atendendo a clientes de sua cidade e localidades próximas. 
Considera-se um autodidata: além de ter recebido muitos ensinamentos e orienta-
ções do sogro, estudou bastante por conta própria. Participou de treinamentos ofere-
cidos por empresas e conta ainda com os conhecimentos que adquiriu em seu curso 
universitário, como os de química, que lhe são úteis para o trabalho.

Fã do Clube, considera a revista uma referência no setor. “Aborda temas impor-
tantes tanto para a parte técnica quanto para o lojista”, diz.

Para quem pretende se iniciar na área, ele afirma que o melhor caminho é se 
dedicar e investir nos estudos. “Para muitos jovens, a refrigeração não é muito co-
nhecida e por isso é pouco explorada. Porém, é uma profissão promissora para o 
futuro”, garante.

Faça parte da turma do 
Bola Preta. Envie um relato 

das suas histórias! 
contato@clubedarefrigeracao.com.br
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Raimundo criou centenas de 
animações, que podem ser 
vistas no Youtube
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Incentivado pelo sogro 
e pela esposa, João 
tornou-se dono de loja  
e refrigerista
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