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ExPEDIENTE

Quando a revista Bola Preta foi criada, mais de 30 anos 
atrás, a refrigeração doméstica era o grande mercado para 
os profissionais de assistência técnica. 
De lá para cá, muita coisa mudou. novos comportamentos 
e novas demandas surgiram, ao mesmo tempo em que 
a tecnologia evoluía velozmente. Com isso, por um lado, 
houve uma grande expansão na utilização de equipamentos 
e sistemas de refrigeração comercial. Por outro lado, o 
condicionamento de ar passou a ter presença muito mais 
forte no dia a dia das pessoas.
tudo isso ampliou o mercado para os refrigeristas. mas 
os refrigeradores domésticos continuam a ter uma grande 
importância, estando presentes em praticamente todas as 
residências. são mais de 60 milhões de equipamentos em 
uso, número que justifica acompanhar de perto o que está 
acontecendo nesse mercado e quais são as tendências para 
o futuro. É isso que faz a matéria de capa desta edição. 
a mensagem que essa matéria passa é: esteja sempre atento 
ao que acontece à sua volta, para se adaptar às mudanças e 
aproveitar as novas oportunidades!

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

TODO TiPO DE NEGóCiO PODE iNOvaR
Jornaleiro mostra sua receita para superar dificuldades e atingir o sucesso. 

encantar e 
surpreender o cliente  

é fundamental.

Qual é sua receita para o sucesso?
Pode-se fazer sucesso a partir 

de qualquer tipo de negócio. Sem-
pre enfrentei muita dificuldade, mas 
nunca fui acomodado. Reclamação 
não leva a lugar nenhum, só a ação. 

os produtos hoje são muito 
iguais. o que faz alguém se desta-
car é a excelência dos serviços.

Como manter a motivação diante 
das dificuldades?

É preciso se automotivar dia-
riamente, sem desanimar. o mundo 

é das pessoas que se inspiram nas 
suas metas e vão atrás delas, tra-
balhando cada vez mais e melhor. o 
que importa é aonde você quer che-
gar e não de onde você veio.

Qual é o papel do conhecimento?
Conhecimento é tudo. É preciso 

buscar aprender cada vez mais. leio 
pelo menos um livro por mês, assis-
to a palestras sobre vários assuntos, 
estou sempre me reciclando. Quando 
criança, não pude estudar, mas isso 
não me impediu de me capacitar.

Como enxergar oportunidades?
É preciso observar, estar aten-

to.  Em todo lugar existem oportu-
nidades. Antes de ter a banca, até 
estrume eu vendi, ao perceber que 
havia demanda. o empreendedor 
tem de observar o que o cliente 
quer que ele faça. 

Como se diferenciar?
Eu busco impressionar e satis-

fazer o meu cliente. Essa é a máxi-
ma que eu sigo: você é pago pela 
raridade do que faz. Se você faz 
igual a todos, receberá igual a eles. 
As pessoas sonham, querem, mas 
não fazem. Do céu não cai nada, só 
chuva e granizo. É preciso trabalhar 
duro, sempre com foco na inovação. 

Pode dar exemplos do que fez?
Havia 473 bancas na cidade de 

Natal. Assim, busquei me diferen-
ciar. Comecei pelo visual: trabalhava 
de camisa e gravata e com avental 
com nome bordado. Isso fez com 
que as pessoas me vissem com ou-

tros olhos. Além disso, todo cliente 
que entrava era recebido com um 
cumprimento, que eu dava com um 
sorriso e braços abertos, criando um 
clima receptivo. Também instalei ar 
condicionado para tornar o ambiente 
mais agradável. Criei um sistema de 
drive-thru, ao perceber que muitos 
clientes tinham pressa e não que-
riam descer do carro para comprar 
seu jornal ou revista. Fiz inúmeras 
outras coisas, pois queria surpreen-
der os meus clientes, dia após dia.

Como você enxerga o cliente?
o cliente está sempre no cen-

tro de tudo. É preciso cumprir o que 
prometeu e ir além. Não posso, em 
momento nenhum, discordar do 
meu cliente, mesmo que ele não 
tenha razão. Às vezes sair perden-
do no presente, para satisfazer o 
cliente, é o caminho para um ganho 
maior e contínuo. Quem trabalha 
com serviços deve se preocupar 
em ter o cliente para a vida inteira. 
Além de voltar, ele indica.

Como suas ideias se aplicam aos 
profissionais de refrigeração?

Na minha banca, cheguei a ter 9 
refrigeradores e isso me colocou em 
contato com técnicos que vinham 
fazer serviços. Muitas vezes, o refri-
gerista estava com as mãos sujas e, 
ao terminar, deixava o equipamento 
cheio de marcas, sem se preocupar 
em limpá-lo. outra postura já seria 
um diferencial: fazer a limpeza, che-
car se tudo ficou em ordem, oferecer 
algo a mais para me surpreender.

Jussier Ramalho
Jornaleiro e Palestrante
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Nascido em uma família muito po-
bre, Jussier Ramalho é hoje pales-
trante  requisitado e autor do livro 
você é sua melhor marca, que ven-
deu milhares de exemplares. Dono 
de uma banca de jornais em Natal 
(RN), adotou estratégias para se di-
ferenciar que o tornaram muito co-
nhecido, passando a atrair clientes 
de toda a cidade e até fora do esta-
do. leia nesta entrevista um pouco 
de suas ideias.  
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Para 
CresCer

Ilhas temáticas são oportunidades de ver o funcionamento de diferentes sistemas e 
equipamentos em situações reais

Como vem ocorrendo nas últi-
mas edições do evento, a capacita-
ção profissional estará em alta na 
19ª Febrava, que se realiza  em São 
Paulo, de 22 a 25 de setembro deste 
ano.   Além de um Congresso de alto 
nível, com apresentações de pesqui-
sadores de universidades e de indús-
trias, haverá dezenas de palestras, 
mini-cursos e demonstrações para 
os visitantes.

Principal evento do setor de 
refrigeração e ar condicionado na 
América latina, a Febrava é vista 
como um grande espaço para trocar 
experiências, buscar novos conheci-
mentos, encontrar profissionais, fa-
zer novos contatos, saber sobre as 
tendências e fechar negócios.  

É isso que os profissionais da 
refrigeração buscam e o que a fei-
ra procurará oferecer, em uma área 
de 50 mil m², com mais de 500 em-
presas participando e uma série de 
atrações. “Estamos trazendo gran-
des novidades que, certamente, irão 
agradar tanto os expositores como 
os visitantes”, adianta Ivan Romão, 
diretor da feira. 

Entre os destaques que serão 
apresentados, está a Ilha Temática 
Cadeia do Frio, na qual várias empre-
sas mostrarão as tendências e inova-
ções relacionadas a sistemas, equi-
pamentos e tecnologias. A principal 
intenção é apresentar soluções que 
evitem o que acontece hoje em todo 
o mundo: a produção de alimentos 
é muito grande, mas as perdas atin-
gem cerca de 30% do total.  “É pre-
ciso adotar técnicas apropriadas de 
manuseio, processamento, resfria-

mento, congelamento, estocagem 
e distribuição frigorificada. Nosso 
objetivo é mostrar as novidades des-
se setor num ambiente interativo, 
didático e inovador”, afirma Romão. 
Assim, a Ilha Temática envolverá 
os processos ligados ao armazena-
mento, à conservação e ao trans-
porte, trazendo soluções para evitar 
o grande desperdício de alimentos 
que ocorre hoje por problemas nes-
sas três etapas. 

Novidades da Embraco
Durante a feira, a Embraco pro-

moverá palestras e apresentará vá-
rios novos produtos em seu amplo 
estande de 252 m2 (estande E40). os 
modelos que utilizam fluidos refrige-
rantes naturais, como o R290 (pro-
pano), estarão em destaque, assim 
como o Plug n’ Cool, para utilização 
em gabinetes refrigerados do tipo 

FEBRava 2015: MuiTas aTRaçõEs 
Evento abrirá variadas oportunidades para negociar, aprender e fazer contatos.
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auto-serviço. outra novidade será a 
linha NEU, formada por compresso-
res on-off e com tecnologia Fullmo-
tion, de alta eficiência energética. 

Será apresentada também a Sli-
ding Unit, unidade condensadora de 
instalação externa  já utilizada na 
Europa, que permite um serviço fá-
cil e rápido. o primeiro  compressor 
do mundo que não utiliza óleo, com 
a tecnologia Wisemotion, será mais 
uma atração do estande.

Por tudo isso, o evento certamen-
te merece contar com a sua visita! 

Data: 22 a 25 de setembro de 2015
local: São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center
Horário: Terça a sexta, das 13h às 20h
Site: www.febrava.com.br 
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REFRiGERaçãO DOMÉsTiCa: MERCaDO 
COM DEsaFiOs E OPORTuNiDaDEs
SÃo MIlHÕES DE EQUIPAMENToS EM USo, QUE ABREM ESPAÇo PARA QUEM 
ATUA No SEGMENTo, MAS É PRECISo ESTAR ATENTo ÀS MUDANÇAS.

CaPa
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Saiba os direitos do consumidor em danos 
causados por apagões e descargas elétricas. 
Acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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REFRiGERaçãO DOMÉsTiCa: MERCaDO 
COM DEsaFiOs E OPORTuNiDaDEs
SÃo MIlHÕES DE EQUIPAMENToS EM USo, QUE ABREM ESPAÇo PARA QUEM 
ATUA No SEGMENTo, MAS É PRECISo ESTAR ATENTo ÀS MUDANÇAS.

GusTavO HavERROTH
“Consumidor tende a optar pela troca 
por um refrigerador mais moderno e 
com mais recursos”
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a presença de refrigeradores nas 
residências é algo muito comum, para 
pessoas de todas as faixas de renda.  
são milhões de equipamentos em uso, 
que representam um amplo mercado 
em potencial para quem trabalha com 
assistência técnica. Mas refrigeristas e 
revendedores de peças precisam estar 
atentos às tendências e às mudanças 
que ocorrem nessa área.  

O   Brasil conta com mais de 60 milhões de 
domicílios e, segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), pra-
ticamente todos eles contam com pelo 

menos um refrigerador. Uma pesquisa divulgada 
pelo órgão, referente ao ano de 2013, mostrou que 
97,3% das residências possuíam geladeira.

Esses números revelam que o mercado de re-
frigeração doméstica é muito amplo. Porém, há um 
forte processo de transformação em andamento, 
impulsionado pelos novos hábitos e novas deman-
das do consumidor. 

“Hoje, por exemplo, os refrigeradores de duas 
portas – sejam eles frost-free ou não – já represen-
tam cerca de 70% do total. A tendência é que esse 
percentual cresça gradualmente”, afirma Gustavo 
Haverroth, líder de Estratégia de Produto em Re-
frigeração Doméstica da Embraco. “Quando tem 
condições financeiras, o consumidor tende a optar 
pela troca por um refrigerador mais moderno e com 
mais recursos”.

Entre esses recursos, podem ser destacados 
inicialmente aqueles associados ao aproveitamen-
to do espaço. nOVAS DEMAnDAS E nOVOS HÁBITOS 

DOS COnSUMIDORES ESTÃO LEVAnDO  
A TRAnSFORMAÇÕES SIGnIFICATIVAS 

nAS CARACTERÍSTICAS E nO USO 
DOS REFRIGERADORES, ASSIM  

COMO nA COnTRATAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE ASSISTÊnCIA TÉCnICA.

7
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Nas grandes cidades, os imóveis 
são cada vez menores e, portanto, 
os equipamentos devem ser mais 
compactos, mas sem deixar de ofe-
recer as comodidades dos modelos 
maiores. Compressores menores são 
uma parte da resposta a essa neces-
sidade, “economizando” espaço que 
pode ser utilizado no projeto do re-
frigerador. Com eles, os fabricantes 
têm mais facilidade para seguir o 
conceito “pequeno por fora e gran-
de por dentro”. o que se busca é a 
otimização da área útil e a máxima 
flexibilidade – envolvendo desde as 
prateleiras retráteis até algo que 
ainda é raro encontrar no Brasil, mas 
que já é realidade nos países de-
senvolvidos: compartimentos cuja 
temperatura pode ser alterada de 
acordo com a necessidade ou tipo de 
alimento. 

A renda média na América lati-
na ainda limita a incorporação de ou-
tras características avançadas, para 
as quais já existe tecnologia disponí-
vel. É o caso dos refrigeradores com 
conectividade, capazes de informar 
os produtos que estão faltando ou 
acabando em seu interior. Alguns fa-
bricantes locais já oferecem mode-
los top de linha com esses recursos, 
que, com o tempo, passarão a ter 
maior presença.

o design é mais um aspecto que 
ganhou força nos últimos anos, gra-
ças a dois fatores principais: 

 o status proporcionado por um 
refrigerador sofisticado – como 
os que possuem recursos como 
painéis eletrônicos e dispensers 
de água na porta;

 A valorização da cozinha como 
espaço de convívio das famílias 
e de grupos de amigos.
Este breve resumo mostra que 

quase tudo mudou nesse mercado. 
Não poderia ser diferente para os re-
frigeristas e os revendedores de pe-

ças e componentes, que, em muitos 
casos, viram diminuir a demanda por 
serviços e produtos para refrigera-
ção doméstica.

Renda x reparo 
Há tempos se fala da tendência 

de que o público brasileiro passe a 
ter um comportamento semelhante 
ao que existe nos países do primeiro 
mundo, onde os cidadãos têm o hábi-
to de trocar regularmente seus equi-
pamentos – mesmo que ainda este-
jam funcionando relativamente bem. 

Quem trabalha na área de refri-
geração precisa perceber que essa 
tendência já começou a se tornar re-
alidade no país.

Com maior renda e facilidade 
para obter crédito, muita gente pre-
fere adquirir um refrigerador novo, 
em vez de levar para a assistência 
técnica o antigo quando este apre-
senta algum defeito. 

outros fatores também impul-
sionam esse processo de transfor-
mação. Um deles é a busca do usu-
ário por modelos mais sofisticados, 
em substituição a uma geladeira 
convencional de uma porta, que em 
geral é o equipamento presente nas 
casas das famílias de menor renda. 

Da mesma forma, o ritmo de 
lançamento de novos produtos con-
tribui para motivar o consumidor. A 
cada ano, dezenas de novas opções 
são colocadas no mercado pelos fa-
bricantes, aliando um design mais 
moderno a uma série de caracte-
rísticas e funções que atendem às 
necessidades das famílias e trazem 
mais praticidade ao seu dia a dia. 

Eficiência energética
Para completar o quadro favo-

rável à compra do novo equipamen-
to, existe a questão da economia de 
energia elétrica. De maneira geral, a 
população sabe que o refrigerador 

tem um papel considerável no total 
do consumo de eletricidade em uma 
residência e que modelos mais an-
tigos são menos eficientes que os 
atuais. Por isso, muita gente avalia 
a opção de reduzir sua conta de ele-
tricidade com a substituição. Essa 
postura se torna ainda mais forte 
em momentos em que há aumentos 
significativos no valor cobrado pela 
energia elétrica, como ocorre atual-
mente no Brasil.

A busca pelos modelos mais 
eficientes se baseia, em geral, nas 
regulamentações que existem na 
maior parte dos países, que esta-
belecem uma classificação para os 
refrigeradores de acordo com o seu 
consumo. 

Mas a tecnologia avança rapida-
mente e nem sempre a classificação 
a acompanha, como ocorre no Brasil 
(ver box ao lado). 

“Em função da evolução tecno-
lógica e da utilização de compres-
sores mais eficientes, existem hoje 
refrigeradores com a classificação A 
que apresentam consumo até 30% 
menor do que outros que estão na 
mesma categoria. Porém, o consu-
midor não consegue perceber essas 
diferenças, ficando atento apenas ao 
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Dispenser de água na porta: 
 comodidade para o consumidor
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fato de que a geladeira está no nível 
A”, alerta Gustavo Haverroth. 

Na Colômbia, a situação fica-
rá bem diferente em breve: novas 
normas entrarão em vigor em 2016, 
aumentando muito o desempenho 
exigido para que um refrigerador 
seja classificado como nível A. “Isso 
impulsiona o mercado na direção da 
produção e compra de equipamen-
tos mais eficientes”, diz. 

Em momentos de crise ou de 
retração econômica, como o que o 
Brasil vive hoje, há um estímulo ao 
mercado de serviços de reparo, be-
neficiando profissionais como os re-
frigeristas. Isso ocorre porque o con-
sumidor fica inseguro para assumir 
novas despesas, em função do ris-
co de desemprego ou de queda em 
seus rendimentos, adiando a compra 
de novos produtos.  

Porém, essa é uma situação 
provisória e os profissionais preci-

car o estado de todos esses equipa-
mentos”, exemplifica Haverroth.

outras possibilidades que se 
abrem nesse segmento estão liga-
das à melhoria do desempenho de 
refrigeradores mais antigos, muitas 
vezes utilizados como um equipa-
mento secundário nas residências. 
“Pode-se convencer o proprietário 
das vantagens de verificar aspectos 
como o isolamento e a carga de gás, 
chegando até à troca do compres-
sor por um modelo mais eficiente”, 
diz ele. 

o mesmo vale para medidas 
que atenuem vibrações e ressonân-
cias, levando à redução do nível de 
ruído dos equipamentos, que, como 
dissemos, estão muitas vezes dentro 
de espaços em que a família convive.  

oportunidades, portanto, exis-
tem. Mas é preciso acompanhar o 
que está acontecendo à sua volta. 
Você está fazendo isso? 

sElO PROCEl: siTuaçãO aTual

os índices de eficiência considerados para atribuir o selo Procel no Brasil estão em vigor desde 2006. Ao 
longo desses anos, a tecnologia já avançou muito, permitindo que os refrigeradores consumam menos. 

Na tabela abaixo, pode ser visto que 90% dos modelos de refrigeradores domésticos vendidos no Brasil (in-
cluindo desde frigobares até combinados frost-free de 2 portas, de todas as marcas) estão classificados no nível 
A do Procel (que indica consumo menor). Isso desestimula os fabricantes a buscarem inovações que tornem os 
seus produtos ainda mais eficientes do ponto de vista energético. 

o Programa Brasileiro de Etiquetagem, do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia), já anunciou há algum tempo que está revisando os níveis de eficiência energética de geladeiras e de apa-
relhos de ar condicionado, mas o trabalho não avançou. Com a atualização, a estimativa é de que apenas 40% 
dos aparelhos atuais permaneçam na classe A.

sam estar atentos às oportunidades 
trazidas pelas mudanças. “É preciso 
destacar que, hoje, muitos imóveis 
residenciais e de lazer já contam 
com um conjunto de equipamentos 
de refrigeração para usos específi-
cos, além da geladeira convencio-
nal. É o caso de adegas, cervejeiras, 
chopeiras, bebedouros e frigobares. 
Isso abre espaço para que refrigeris-
tas ofereçam contratos regulares de 
manutenção preventiva, para verifi-

MUIToS IMóVEIS 
RESIDENCIAIS E DE 
lAzER Já CoNTAM 

CoM UM CoNJUNTo 
DE EQUIPAMENToS DE 
REFRIGERAÇÃo PARA 
USoS ESPECíFICoS, 

AlÉM DA GElADEIRA 
CoNVENCIoNAl.

Fonte: Inmetro. Dados atualizados em 04/maio/2015.
1 P. = 1 porta; 2 P. = 2 portas; FF = Frost-Free

ClassiFiCaçãO aTual DE REFRiGERaDOREs NO sElO PROCEl (QuaNTiDaDE POR ClassE)

ClassE

A

B

C

D

E

FRiGOBaR

44

1

3

1

1

REFRiGERaDOR 1 P.

32

7

6

0

0

REFRiGERaDOR 1 P. FF

16

0

0

4

4

COMBiNaDO 2 P. 

60

5

2

2

1

COMBiNaDO 2 P. FF

220

1

4

0

0

TOTal

372

14

15

7

6



o segredo para ser percebido como diferente e se manter à frente dos concorrentes 
está em inovar, usando a informação e a criatividade

Para conquistar e manter seu 
espaço no mercado, as empresas 
devem procurar se diferenciar dos 
concorrentes, oferecendo aos seus 
clientes algo que eles valorizem e 
identifiquem como único ou especial. 
Portanto, o diferencial competitivo, 
ou vantagem competitiva, é aquilo 
que faz com que as ofertas de uma 
determinada empresa sejam escolhi-
das pelos clientes potenciais, por se-
rem consideradas melhores ou mais 
convenientes que as opções apresen-
tadas pelas empresas concorrentes. 

Essa diferenciação pode ser al-
cançada de diversas maneiras e cada 
empreendedor pode escolher as que 
lhe parecem mais adequadas. É im-
portante ressaltar que toda empresa 
tem condições de fazer isso: muitas 
vezes, o investimento necessário é 
baixo e em alguns casos nem é pre-
ciso gastar nada, a não ser tempo. 
o segredo está em usar, ao mesmo 
tempo, a informação e a criatividade.

Vamos começar pela informa-
ção. Você conhece bem os seus clien-
tes e sabe quais são as necessidades 
deles e as dificuldades que enfren-
tam no dia a dia. Que tal usar essa 
informação que você já tem para ofe-
recer a eles algo que seja visto como 
uma solução para um problema ou 
um elemento que facilite o trabalho?

É aí que entra a criatividade. Se 
está difícil encontrar ideias originais, 
por que não usar como base as expe-
riências positivas de outras empre-
sas, do mesmo setor ou de outros? 

Um exemplo muito interessan-

DiFERENCiais COMPETiTivOs
Como criá-los e se destacar em relação à concorrência.

te é o da revenda Formex, da Co-
lômbia, que criou um sistema de de-
livery de peças para os técnicos de 
refrigeração. A loja entrega os itens 
solicitados diretamente no endere-
ço onde o serviço será executado, 
poupando o tempo de seus clientes, 
fazendo que se sintam verdadeira-
mente especiais.

Como essa, diversas outras re-
vendas do setor de peças e compo-
nentes para refrigeração têm práticas 
com a mesma finalidade. É o caso da 
Refrigeração Cacique, com sede em 
São José do Rio Preto (SP). “Procu-
ramos sempre elaborar algo novo e 
diferenciado para atrair e satisfazer 
clientes ou para motivar nossos co-
laboradores”, relata Rogério Rosalles, 
diretor comercial da empresa.

10

A Cacique usa as datas come-
morativas para realizar promoções, 
sorteios, homenagens ou descontos, 
como forma de fidelizar o público 
que já frequenta a loja. “Em nossas 
últimas ações fizemos sorteio de 
cesta de Páscoa e distribuímos aos 
nossos clientes um cartão de Dia das 
Mães. Esse cartão vinha em branco 
e junto com um bombom. o objetivo 
era que os técnicos, nossos clientes, 
escrevessem a sua mensagem para 
aquela mãe que eles tanto amam”, 
explica. 

“Também estamos sempre pre-
ocupados com a ambientação da loja 
e a decoramos em datas específicas. 
Utilizamos expositores e displays 
para deixá-la mais atrativa no res-
tante do ano”, diz Rogério.
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MUndo  
eMPreendedor

Conheça tecnologias para aprimorar 
sua empresa. Acesse o site do Clube.
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As ações desenvolvidas pela 
empresa incluem também a moti-
vação da equipe. “Não adianta fazer 
uma ótima promoção para o cliente, 
se nossos próprios colaboradores 
não estão satisfeitos com a empre-
sa. Tem de ser um jogo de ganha-
ganha, com vantagens para ambos 
os lados. Colaboradores satisfeitos 
prestam um serviço de melhor quali-
dade e clientes satisfeitos retornam 
à loja”, explica Rogério. 

Visão de especialista
O especialista em vendas Raúl 

Candeloro apontou, no artigo “Os 6 
pilares da diferenciação”, algumas 
maneiras para lojistas mostrarem 
que não são iguais aos concorrentes:

 Uma visão clara do negócio, para 
estabelecer uma conexão muito 
forte com o público-alvo e para 
saber se comunicar com o mer-
cado de maneira correta; 

 Uma mentalidade de evolução 
constante, aprendendo com in-
formações trazidas pelos clien-
tes, experimentando sempre e 
mudando quando necessário;

 Excelência na execução: cumprir 
aquilo que se propõe a fazer, de 
forma eficiente e rápida; 

 Cultura e Valores: prestar ser-
viço de 1a classe e ter um am-

biente de trabalho com energia 
positiva e equipe motivada; 

 Benefícios emocionais: propor-
cionar experiências diferencia-
das para os clientes;

 Foco em necessidades não 
atendidas: explorar as oportu-
nidades de mercado, falhas da 
concorrência, mudanças de há-
bito do público-alvo, ao mesmo 
tempo em que se neutralizam 
os fatores que costumam inco-
modar os clientes.
Em todos os momentos, mas es-

pecialmente nos de retração da eco-
nomia, é preciso, ir além do básico, 
que todos oferecem. Sem nenhum 
diferencial, o cliente tem poucos mo-
tivos para escolher justamente a sua 
loja para comprar. ou seja, os riscos 
de perder a venda são grandes. 

É PRECISo IR AlÉM Do 
BáSICo, QUE ToDoS 

oFERECEM. SEM NENHUM 
DIFERENCIAl, o ClIENTE 
TEM PoUCoS MoTIVoS 

PARA ESColHER 
JUSTAMENTE A SUA loJA 

PARA CoMPRAR. 

Por isso, a busca por diferen-
ciação deve ser uma preocupação 
permanente. Mesmo porque o que 
é diferenciado hoje poderá ser co-
piado – e até melhorado – amanhã 
pelos concorrentes, deixando de 
representar um estímulo para o 
cliente considerar a sua loja como 
especial.

DiCas PaRa TORNaR sua EMPREsa DiFERENCiaDa

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de Minas Gerais (Fecomércio MG) disponibiliza algumas recomendações 
que auxiliam o empreendedor a se destacar diante dos concorrentes. 
Elas se somam às que o especialista Raúl Candeloro apontou em seu 
artigo (ver no texto à esquerda):

 É preciso saber identificar os pontos fortes da empresa que devem 
ser colocados em evidência, assim como os aspectos a serem me-
lhorados. 

 Estudar os produtos oferecidos e saber exatamente as característi-
cas de cada um é essencial.

 os profissionais responsáveis por atender os clientes contribuem 
diretamente para a imagem da empresa. o cliente mal atendido sai 
com a pior impressão da loja e é difícil reverter essa imagem nega-
tiva. É preciso conquistar a sua confiança e familiarizá-lo com o que 
a empresa tem a oferecer.

 Deve-se buscar criar “barreiras de saída”. Negócios com essas “bar-
reiras” são aqueles que conseguem fazer com que o cliente tenha 
certa dependência do produto ou serviço, pela qualidade, comodi-
dade ou outras características. Isso faz com que ele veja a substitui-
ção por outro fornecedor como algo que geraria uma perda.

Fonte: Fecomércio/MG

Entrega de Cesta de Páscoa na Cacique: 
explorando as datas comemorativas
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COMO PREvENiR vazaMENTOs 
DE FluiDOs REFRiGERaNTEs?

É essencial saber como evitar esse problema, que causa prejuízos 
econômicos e, principalmente, ambientais. 

12

esPeCialista 
de Plantão
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Veja quando e como o local de um refrigerador 
impacta no seu desempenho e vida útil. 
Acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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EsPECialisTas EMBRaCO
Nosso time de especialistas é responsável pelos artigos desta seção, respondendo às dúvidas 
dos leitores e trazendo as novidades de suas áreas de atuação.

o seu trabalho, o refrigerista muitas vezes encontra vazamentos de 
fluidos refrigerantes. Esse é um problema que precisa ser evitado, 
não só pelos prejuízos econômicos que causa – pois é necessário 
fazer o reparo e repor o gás que vazou –, mas principalmente pe-

los danos ambientais. É preciso sempre lembrar que CFCs, HCFCs e HFCs, 
quando escapam para a atmosfera, provocam impactos sérios na camada 
de ozônio e contribuem para o aquecimento global.
Por isso, nunca se deve simplesmente colocar mais fluido refrigerante em 
um equipamento ou sistema de refrigeração sem antes verificar a existên-
cia de vazamentos e corrigir o problema. 
A manutenção preventiva regular ajuda a evitar esse problema ou a 
identificá-     lo logo em seu início. os principais indícios de que há vazamen-
tos de gás são:

 Perda de performance do refrigerador, com compressor funcionando;
 Presença de umidade no compressor;
 Presença de óleo ao redor de uma conexão.

A verificação deve ser feita especialmente nos locais onde os vazamentos 
ocorrem com mais frequência:

 Junções e conexões ao longo da tubulação;
 Pontos de solda (devido a soldas malfeitas ou pelo uso de material 

inadequado para a solda do metal da tubulação); 
 Pontos de curvatura da tubulação (a tubulação fica mais fina no local 

da dobra, o que pode gerar pequenas fissuras quando se transporta o 
equipamento ou quando ele sofre choques mecânicos).

Para constatar a fuga de gás, os métodos mais utilizados são os testes por 
imersão ou com bolhas de sabão e o uso de detectores eletrônicos. 
Para finalizar, lembramos que, quando é necessário retirar todo o fluido 
refrigerante existente em um sistema, ele deve ser recolhido de maneira 
segura e armazenado em um recipiente adequado.
lembre-se: fluido refrigerante que vazou não tem mais como ser recupera-
do, da mesma forma que os prejuízos ambientais que provoca. 

N

TEO
Especialista 
em Vendas

NiCO
Especialista Técnico   

em Refrigeração

Fluido refrigerante que vazou 
não tem mais como ser recuperado, 

assim como os prejuízos que provoca.

NiCO
Especialista Técnico  

em Refrigeração

alaN
Especialista em  
Sustentabilidade

TiNa
Especialista  

em Marketing
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iNuTilizaçãO DO COMPREssOR:
Saiba o que fazer, na escolha e na instalação, para evitar esse problema.

os compressores Embraco são 
componentes de alta tecnologia, 
feitos para durar muitos anos. A sua 
inutilização representa um prejuízo 
grande para o consumidor e para o 
técnico e por isso erros que levem a 
isso devem ser evitados ao máximo. 

Para garantir os melhores re-
sultados, a postura correta a ser 
adotada é sempre seguir os proce-
dimentos recomendados em dois 
momentos cruciais:

 Durante a escolha do modelo 
de compressor a ser utilizado;

 No momento da sua instalação.

teoria na 
PrátiCa

Alguns exemplos dos proble-
mas provocados por não seguir es-
ses procedimentos podem ser vis-
tos nas fotos abaixo.

Escolha 
A escolha incorreta do com-

pressor pode provocar diversos pro-
blemas, entre os quais o mais grave 
é a sua inutilização. 

É preciso estar atento às dicas 
que demos nesta seção na edição 
anterior (Clube no 121, de mar-
ço/2015), em relação aos cinco 
aspectos principais que devem ser 

levados em conta no momento de 
escolher o modelo mais adequado:

1. Capacidade de refrigeração re-
querida pelo sistema;

2. Faixa de temperatura de evapo-
ração (l/M/HBP);

3. Torque de partida;
4. Tensão e frequência da rede 

elétrica;
5. Fluido refrigerante utilizado.

Para abordar a inutilização, va-
mos nos deter nos pontos 1, 2 e 3 
citados acima. Consideramos que os 
riscos da tensão e frequência erra-
das são conhecidos por todos. 

No caso dos fluidos refrigeran-
tes, o uso de uma opção incorreta 
de carga de gás, fluido refrigerante 
de baixa qualidade ou fluido refrige-
rante diferente do especificado na 
etiqueta do compressor pode pro-
vocar inúmeros problemas.

Caso a capacidade de refrige-
ração não seja a adequada, o com-
pressor poderá realizar ciclos muito 
curtos de liga e desliga, fazendo 
com que o sistema de partida do 
compressor seja sobrecarregado. 
Também pode acontecer de ficar 
ligado mais tempo do que deveria.

Em ambos os casos, a durabi-
lidade dos componentes elétricos e 
do kit mecânico do compressor fica-
rá prejudicada, em função do des-
gaste maior do que o normal. 

Uma dica importante para sa-
ber se a capacidade está dentro 
do esperado é observar o ciclo de 
funcionamento do compressor: ele 
deve ficar ligado de 40% a 60% do 

EXEMPlOs DE PROBlEMas CausaDOs 
POR EsCOlHa Ou iNsTalaçãO iNCORRETas 

Carbonização da placa-válvula

Umidade no compressor

Desgaste do eixo

Rompimento da junta
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tempo. ou seja, o compressor deve 
partir de 4 a 6 vezes em uma hora e 
permanecer ligado de 24 a 36 minu-
tos nesse período.

Em relação ao torque do motor 
de partida (lST / HST), também ha-
verá problemas sérios com a esco-
lha incorreta. 

Se um compressor lST, proje-
tado para uso com tubo capilar, for 
usado em aplicação com válvula 
de expansão ou pressões desequa-
lizadas, ele não partirá. o protetor 
térmico atuará e isto pode levar a 
falhas nos componentes elétricos.

A faixa de aplicação (l/M/HBP) 
é outra característica essencial a 
ser observada, uma vez que cada 
projeto de compressor tem suas 
próprias características. 

Se o compressor não estiver 
dentro do envelope de aplicação 
correto (ou seja, se não for usa-
do em um sistema que opere com 
temperaturas de condensação e 
evaporação adequadas), diversos 
problemas poderão ocorrer: desde 
o aquecimento excessivo do com-
pressor até uma falha completa.

Além dos itens mencionados 
na lista acima, outro aspecto a ser 
considerado é o tipo de ventilação 
aprovada para o modelo do com-
pressor. Essa é uma característica 
que precisa ser respeitada, para não 
gerar riscos ao componente. 

Caso um compressor projetado 
para ventilação forçada seja utiliza-
do em ventilação estática, ele irá 
aquecer demasiadamente, ocasio-
nando uma série de problemas e 
levando à sua falha. 

Se a utilização incorreta for ao 
contrário (usar estática em lugar de 
forçada), a ventilação poderá “enga-
nar” o sistema de proteção térmica, 
permitindo a passagem de uma cor-
rente alta e levando à queima do 
compressor.

COMPREssOR QuEiMaDO Ou iNuTilizaDO:  
NEM sEMPRE É O QuE PaRECE 

É necessário verificar se o compressor está realmente queimado ou 
inutilizado, antes de descartá-lo. Por não terem sido devidamente ava-
liados, muitos compressores devolvidos à Embraco estão em condições 
de uso. Dois tipos de teste ajudam a saber se o compressor realmente 
não tem mais salvação: 

1. Verificação do estado das bobinas principal e auxiliar para ver se 
alguma delas está interrompida ou queimada. Para isso, meça a 
continuidade em cada bobina, sempre com o compressor desco-
nectado da rede elétrica. Verifique também se as bobinas estão de 
acordo com as resistências ôhmicas informadas na folha técnica 
do compressor. Se nessa medição aparecer um valor diferente do 
que é informado na folha técnica, significa que o compressor está 
danificado e pode estar inutilizado.

2. Verificação das condições dos componentes elétricos. Para isso, 
usando um multímetro, veja se existe continuidade entre os conecto-
res de cada componente (pro-
tetor térmico / relé ou PTC / 
capacitores). Se não existir, os 
componentes estão danifica-
dos e devem ser substituídos. Fo
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Instalação incorreta
Diversos problemas no com-

pressor, que podem provocar a sua 
inutilização ou queima, se originam 
de erros cometidos no momento da 
sua instalação. 

Para preveni-los, é necessário 
seguir os procedimentos recomen-
dados pelo fabricante. Eles podem 
ser conferidos em detalhes no vídeo 
sobre troca do compressor produzi-
do pela Embraco e também na ma-
téria publicada nesta seção no Clu-
be no 113 (ambos estão disponíveis 
no site do Clube). 

Em resumo, os principais pas-
sos desse processo de instalação de 
um novo compressor são: 

 limpar o sistema;
 Trocar o filtro secador por um novo;

 Conectar os passadores de des-
carga e sucção no novo com-
pressor e soldar o tubo no pas-
sador de processo;

 Verificar os pontos de solda, 
para evitar entupimentos na tu-
bulação e vazamentos;

 Realizar o vácuo apropriado no 
sistema;

 Instalar os componentes elétri-
cos na sequência correta; 

 Aplicar a carga de gás utilizan-
do balança e a carga em gramas 
especificada no refrigerador; 

 lacrar o circuito de refrigeração.
Seguindo corretamente as re-

comendações técnicas resumidas 
aqui, os riscos de inutilizar o com-
pressor por um erro na sua instala-
ção estão eliminados. 
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novidades 

COMPREssOREs Mais EFiCiENTEs
embraco apresenta lançamentos inovadores em feiras no exterior.

No mercado global de compres-
sores, existe uma preocupação cres-
cente com a redução do consumo de 
energia. 

Atenta a isso, a Embraco vem 
apresentando soluções que aten-
dem às exigências cada vez maiores 
da legislação, das montadoras de 
equipamentos e dos consumidores. 

Em duas importantes feiras re-
alizadas na China, a AWE Expo e a 
China Refrigeration Expo 2015, a 
empresa mostrou novos modelos de 
compressores que se destacam pela 
tecnologia e eficiência.

Um deles foi o vEsF, conside-
rado o compressor mais eficiente e 
silencioso do mundo, ao trabalhar na 
rotação mínima. 

o produto utiliza a tecnologia 
Fullmotion e é 9% mais eficiente 
que o modelo anterior, o VESD, en-
quanto seu ruído é de apenas 26 
decibéis, sendo mais silencioso que 
uma biblioteca. A produção desses 
compressores começará em breve 
na fábrica chinesa da Embraco, ten-
do como foco os mercados da Euro-
pa, Japão e China.  

o compressor vEGT8u, já apre-
sentado anteriormente nos Estados 
Unidos, também fez sucesso na Chi-
na. Destinado ao uso em coolers de 
400 a 1.000 litros, esse modelo foi 
desenvolvido com a tecnologia Em-
braco Fullmotion, que garante me-
nor ruído e até 20% a mais de efi-
ciência energética em comparação 
aos compressores tradicionais. 

o VEGT8U utiliza R290 (propa-
no) e é uma solução que já cumpre 
100% das exigências estabeleci-
das para 2017 pelo Departamento 
de Energia norte-americano (DoE), 
atendendo normas rigorosas de efi-
ciência energética e não tendo im-
pacto na camada de ozônio. 

vEsF

o mais eficiente e silencioso do 
mundo:

 9% mais eficiente que o modelo 
anterior;

 Baixíssimo nível de ruído 
(apenas 26 decibéis).

Utiliza a avançada tecnologia 
Fullmotion.

EME

Inovação na família EM:

 5% mais eficiente que o modelo 
anterior;

 Aplicação em refrigeradores e 
freezers domésticos.

vEGT8u

Tecnologia Fullmotion garante 
diferenciais:

 Até 20% mais eficiente que os 
compressores tradicionais;

 Menor nível de ruído. 

Utiliza R290: sem impacto na 
camada de ozônio.

outra novidade de impacto é o 
EME, modelo que faz parte de uma 
família que é referência no segmen-
to de refrigeração, a EM. 

Aplicado em refrigeradores e 
freezers domésticos, o EME é 5% 
mais eficiente que o modelo ante-
rior. Está sendo produzido na Eslová-
quia, para venda principalmente na 
Europa e China.
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COMPONENTEs ElÉTRiCOs 
o que é preciso saber sobre o seu uso na refrigeração doméstica.

Esta é a primeira matéria de 
uma série de três sobre os com-
ponentes elétricos e suas funções. 
Vamos mostrar os tipos que exis-
tem, detalhes do seu funcionamen-
to e os problemas causados pela 
utilização de um modelo incorreto. 

Nesta edição, será abordado o 
uso dos componentes elétricos na 
refrigeração doméstica. Nas duas 
seguintes, os temas serão a sua uti-
lização na refrigeração comercial e a 
eletrônica aplicada na refrigeração.

Vamos falar aqui de três tipos 
de componentes:

 Dispositivos de partida;
 Capacitores;
 Protetores térmicos.

Antes de descrever cada um de-
les, é importante destacar que com-
pressores da mesma família e com 
capacidades semelhantes normal-
mente utilizam componentes elé-
tricos diferentes, ou seja, não existe 
um componente elétrico universal. 
Portanto, é preciso ficar atento às 
especificações para cada modelo. 

No site da Embraco (em www.
embraco.com/catalog), é possível 
encontrar o catálogo eletrônico 
com informações e especificações 
dos compressores.

Dispositivos de partida
Para a refrigeração doméstica, 

os dispositivos auxiliares de partida 
utilizados normalmente são:

 Relé eletromecânico ou ampe-
rométrico;

 Relé PTC.
o relé eletromecânico é o mais 

Coleção 
tÉCniCa

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

conhecido deles, por ser usado há 
muito tempo. Ele opera por meio 
da corrente que passa pelo enrola-
mento principal.

Durante a partida do compres-
sor existe o pico de corrente e nes-
se momento os contatos do relé 
são fechados, acionando a bobina 
auxiliar. Assim que o compressor 
estiver em funcionamento, a cor-
rente diminui, abrindo os contatos 
do relé quando essa corrente se re-
duz, evitando que a bobina auxiliar 
fique ligada. Porém, esse tipo de 
relé tem limitações, como a impos-
sibilidade de utilizá-lo em conjunto 
com capacitor de funcionamento, 
normalmente aplicado em com-
pressores domésticos.

e impedirá a passagem de corrente 
para o enrolamento auxiliar. 

os PTCs não geram distúrbios 
elétricos, são mais silenciosos que 
os relés convencionais e podem ser 
utilizados em conjunto com capaci-
tores de funcionamento. 

Na edição de dezembro entra-
remos em mais detalhes sobre os 
dispositivos de partida conhecidos 
como TSD (time starting Device ou 
Dispositivo de Partida Temporiza-
do), que utilizam um circuito ele-
trônico durante a partida e melho-
ram a eficiência de compressores 
com tecnologia liga/Desliga. Fa-
laremos também sobre inversores, 
que são dispositivos eletrônicos 
que fazem não somente a partida 
dos compressores Fullmotion, mas 
também a gestão de sua rotação. 

Agora que já conhecemos os 
dois tipos de dispositivos de partida 
mais comuns, é importante ressaltar 
que a função principal desses com-
ponentes é auxiliar no momento da 
partida, gerando o torque necessário 
para a rotação do motor. Depois de 
finalizado esse período, eles desco-
nectam o enrolamento auxiliar.

Além da sua função básica, o 
dispositivo de partida pode permitir 
a conexão do capacitor de funciona-

10

Relé PTC

Uma opção mais recente, que 
ganhou bastante espaço no merca-
do, é o PTC. Trata-se de um disposi-
tivo termo-resistivo, o que significa 
que sua resistência à passagem de 
corrente se altera de acordo com a 
sua temperatura. Nesses modelos, 
quando o compressor está desliga-
do o PTC está a uma temperatura 
mais baixa, próxima à do ambiente. 
Quando o compressor for ligado, a 
pastilha termo-resistiva permitirá a 
passagem de corrente para a bobi-
na auxiliar e o compressor partirá. 
Em seguida, a pastilha se aquecerá 
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eletromecânico
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mento e/ou do capacitor de partida. 
Uma falha nesse dispositivo provo-
ca sempre uma parada no sistema 
de refrigeração, já que o compressor 
não parte, ou parte e acaba parando 
pela ação do protetor térmico.

Capacitores
os capacitores são componen-

tes elétricos cuja principal função é 
armazenar cargas elétricas em seus 
eletrodos. Caracterizam-se pela 
grandeza denominada capacitância, 
cujo símbolo é o F, normalmente re-
ferida no mercado como MFD ou µF, 
chamado de micro Farad. 

A outra característica impor-
tante dos capacitores é a tensão 
de ruptura, denominado por V. Esse 
é o limite de tensão que pode ser 
aplicado ao capacitor para que ele 
mantenha suas propriedades e o 
bom funcionamento.

A especificação dos capaci-
tores de partida e funcionamento 
considera aspectos dos motores 
dos compressores e impacta direta-
mente na ação do protetor térmico. 
Portanto, não se recomenda fazer a 
instalação de um capacitor diferente 
do especificado ou a adição de capa-
citor de partida ou funcionamento, 
pois isso prejudicará a segurança e 
desempenho do compressor.

Após essa pequena introdução, 
vamos falar sobre os dois tipos de 
capacitores que são:

 Capacitor de funcionamento;
 Capacitor de partida.

os capacitores de funciona-

mento ou marcha permitem a 
passagem de corrente pela bobina 
auxiliar do compressor após a sua 
partida, fazendo com que o enro-
lamento auxiliar também contribua 
para o funcionamento do motor. 
Deve ser lembrado que os motores 
que utilizam o capacitor de funcio-
namento foram projetados para isso 
e que esses dispositivos não podem 
ser aplicados em compressores que 
usam relé eletromecânico. 

A aplicação equivocada de um 
capacitor de funcionamento pode 
provocar a sobrecarga da bobina 
auxiliar, o que, por sua vez, pode le-
var à queima do compressor.

Existem também os capacitores 
de partida ou arranque, que auxiliam 
os compressores nos momentos da 
partida. Porém, eles são pouco re-
levantes na refrigeração doméstica. 
Falaremos deles com mais detalhes 
na próxima edição. Agora, é sufi-
ciente saber que são usados apenas 
em compressores com relé eletro-
mecânico ou relé voltimétrico.

Deve ser destacado que cada 
modelo de compressor tem seu ca-
pacitor específico. Antes de utilizá -
lo é necessário verificar se é do tipo 
recomendado. Isso porque o uso 
incorreto do capacitor pode prejudi-
car a atuação do protetor térmico e 
causar a queima do compressor.

Protetores térmicos
Esses componentes têm a fun-

ção de proteger o compressor, evi-
tando que trabalhe em condições 
adversas e diferentes daquelas para 
as quais foi projetado. Seu principal 
objetivo é evitar que o motor do 
compressor atinja uma temperatura 
que o danifique ou o queime.

o protetor térmico atua quan-
do a corrente do compressor e/ou 
a temperatura da bobina (motor) 

ou da carcaça do compressor estão 
chegando a um nível crítico. Esse é, 
portanto, um componente essencial 
para a segurança do compressor.

Existem protetores térmicos 
externos, montados junto ao ter-
minal fusite do compressor, que 
são os mais conhecidos dos refri-
geristas. Porém, alguns modelos de 
compressores contam com proteto-
res internos, que iremos tratar com 
mais detalhes na próxima edição. 

As principais causas de atua-
ção do protetor térmico são:

 Temperatura de condensação 
elevada, que pode ser causada 
por uma parada do ventilador 
ou obstrução do condensador; 

 Tensões de funcionamento bai-
xas ou acima do especificado;

 Partidas com pressões dese-
qualizadas;

 Funcionamento contínuo do 
compressor (não tem ciclos).
Cada compressor tem seu pro-

tetor térmico específico, que é testa-
do em diversas condições de tempe-
ratura e tensão para permitir que o 
refrigerador trabalhe em sua condi-
ção normal. Portanto, deve-se sem-
pre aplicar o protetor térmico indica-
do, colocando-o na posição descrita 
no manual. Com isso, evita-se que o 
protetor seja acionado indevidamen-
te ou não atue – o que pode levar à 
queima do compressor. 

Capacitor

Protetor 
térmico

Fo
to

:  
Em

br
ac

o

Fo
to

:  
Em

br
ac

o

Entenda as causas de 
superaquecimento no 
compressor, acessando 
o site do Clube. 
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Ernesto, de mecânico a criador de escola técnica

Atualmente com 76 anos, Ernesto Nista, de Campinas (SP), tem uma longa 
trajetória na refrigeração. Em 1960, começou a trabalhar como mecânico na fabri-
cante de sorvetes Kibon, de onde saiu algum tempo depois para montar sua própria 
empresa de assistência técnica. Estudando e buscando sempre novos conhecimen-
tos, tornou-se instrutor de eletrotécnica no Senai Roberto Mange, na sua cidade. 
Pouco depois, passou a ensinar a mesma matéria no colégio técnico e no curso de 
engenharia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Na década de 1980, juntamente com outros profissionais do setor, trabalhou 
para regulamentar a profissão de mecânico refrigerista. Desse esforço conjunto, 
surgiu o Conselho Nacional de Trabalhadores Refrigeristas (CNTR). 

o interesse em contribuir para o aprimoramento profissional o levou a criar, em 
1984, a Escola Itamarati, que teve o primeiro curso particular de refrigeração no 
Brasil. “Contei com o apoio da Embraco e de outras empresas do setor”, conta Er-
nesto, que ministrou aulas teóricas e práticas na escola e ajudou a formar centenas de profissionais qualificados.

Ele viu a revista Bola Preta nascer e a acompanhou ao longo dos anos, mostrando-se otimista com a evolu-
ção da profissão. “Hoje, quando recebo o Clube da refrigeração, fico muito feliz em ver que os esforços de 30 anos 
atrás eram apenas uma semente que produziria frutos até hoje”, afirma.

dePoiMento

turma do
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Edson: experiência que faz a diferença

Edson Moncaio iniciou sua carreira na refrigeração seguindo os passos do irmão, que já atuava no setor, 
em uma empresa no Rio de Janeiro. Nessa mesma empresa, ele aprendeu muitos segredos da profissão, aper-
feiçoando seus conhecimentos com diversos cursos práticos e teóricos. Mais tarde, já em Rio Claro (SP), onde 
vive atualmente, abriu sua própria oficina. Com o tempo, passou seus conhecimentos para o genro e o inseriu 

na área de refrigeração. Em 2006, decidiu se aposentar. Mas continuou trabalhando, 
só que em ritmo menos acelerado, atendendo especialmente seus clientes antigos. 
É o que faz até hoje, aos 73 anos.

Edson conta que a revista Bola Preta o ajudou muito. “Numa época em que não 
existia internet, sabíamos por ela das mudanças e atualizações”, relembra. Mostran-
do como ter conhecimento e experiência faz a diferença, ele relata que, anos atrás, 
seu vizinho tinha uma geladeira que não estava funcionando. “Fui avaliar e disse a 
ele que apenas o compressor poderia ser aproveitado, o restante era sucata. Com-
prei o compressor e o guardei. Depois de um tempo, instalei-o em outra geladeira, 
que há 25 anos funciona perfeitamente”, conta.

Ele afirma que sempre trabalhou com compressores Embraco e dá sua receita 
para o sucesso na profissão: “Para ser um bom mecânico refrigerista, tem que ser 
honesto. Isso é infalível, pois eu sempre fui e me dei muito bem. Mas também é 
preciso ter conhecimento e saber trabalhar”.

Faça parte da Turma do 
Bola Preta. Envie um relato 

das suas histórias! 
contato@clubedarefrigeracao.com.br
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contribuição para o 
aprimoramento da profissão
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Aposentado, Edson 
continua atendendo a 
clientes antigos



Como funciona:

1 CUPOM
=Pontos
Extras

PASSO 5
A revenda ganha
pontos adicionais
na venda.  

PASSO 2
A cada compra, a revenda 
também recebe códigos 
promocionais para 
ativar a campanha 
com seus clientes.    

PASSO 1
As unidades compradas da 
Embraco são transformadas 
em pontos, de acordo com
o mix de produtos. 

PASSO 3
A revenda oferece um código 
a cada R$200 vendidos a um 
mesmo comprador.

*SMS
GRÁTIS  

28595
EMBRACO
(CÓDIGO) 

PASSO 4
O comprador envia SMS 
gratuitamente informando 
o código recebido.

Quem participa, ganha!
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