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Oportunidades e desafios

o setor supermercadista vive 
mudanças, que abrem novas 
possibilidades de atuação.

.6

Gestão de estoques

ter um bom controle 
sobre entradas e saídas de 
produtos é essencial. .10

Componentes elétricos

Veja o que é preciso 
saber sobre o seu uso na 
refrigeração comercial. 

.17



expediente

na edição passada, o tema de capa da revista foi a refrigeração 
doméstica, área em que a maioria dos profissionais do setor 
começou a atuar. Como temos falado muitas vezes aqui, o 
mercado hoje é muito mais amplo. Por isso, nesta edição 
tratamos de um segmento que cresceu, mudou muito e está 
vivendo uma nova revolução: os supermercados.
Há muitas oportunidades para fornecer serviços e produtos 
para esses estabelecimentos. Basta olhar um pequeno 
mercadinho para perceber a forte presença de equipamentos 
destinados a conservar os mais variados produtos e a 
possibilitar a compra de bebidas geladas pelos consumidores. 
muitas dessas lojas contam hoje com mais de uma dezena 
de refrigeradores de tipos variados. Há ainda as grandes 
lojas e as redes de super e hipermercados, que continuam a 
crescer, especialmente nas maiores cidades.
tudo isso, naturalmente, significa mais possibilidades 
de negócios e de trabalho para todos os profissionais e 
empresas envolvidos com o setor. Como dizem os jovens de 
hoje, fica a dica!

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
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nesta
edição

Capa

supermercados utilizam cada 
vez mais a refrigeração e 
abrem oportunidades.

.06

Mundo empreendedor

utilizar boas técnicas de gestão 
de estoques é fundamental 
para evitar prejuízos. 

.10

Para Crescer

senai oferece cursos que 
atendem às necessidades de 
iniciantes e veteranos.

.05

especialista de Plantão

a posição correta para 
transportar um refrigerador tem 
muito a ver com o compressor.

.12

3

teoria na Prática

entenda as informações das 
etiquetas de compressores 
fullmotion e inversores.

.14

entrevista

luiz marins explica que o que 
o cliente realmente deseja é a 
excelência.

.04

Coleção técnica .17

turma do Bola Preta

paulo homenageia a embraco 
com um poema e francisco 
destaca a formação técnica.

.19

novidades

novo software facilita a seleção 
do produto embraco mais 
indicado para cada aplicação.

.16

turma do

saiba mais sobre os 
componentes elétricos usados 
na refrigeração comercial.
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entrevista

O CliENTE DESEJa EXCElÊNCia
atendimento de primeira, qualidade e cumprir o prometido são requisitos essenciais. 

o chefe deve dar o 
exemplo, não admitindo 

a falta de qualidade.

Como fazer uma pequena empre-
sa ser vencedora?

uma pequena empresa tem a 
possibilidade de personalizar o aten-
dimento ao cliente de uma forma 
que uma grande empresa não conse-
gue fazer. e o que o cliente realmen-
te deseja são três coisas: (a) atendi-
mento excelente; (b) cumprir o que 
prometer; (c) qualidade do produto/
serviço. só com esse direcionamen-
to uma pequena empresa poderá ter 
sucesso.

qualidade é o cacife mínimo para 
sentar na mesa do jogo e começar a 
jogar. sem oferecer isso, qualquer 
empresa estará fora do mercado.

Como implantar uma cultura de ex-
celência em um pequeno negócio?

o dono ou chefe deve dar cons-
tantemente o exemplo de excelência 
e não admitir a falta de qualidade em 
nenhum aspecto. não adianta fazer 
discursos. os exemplos é que valem.

Como fazer o cliente perceber que 
você é diferente dos concorrentes?

o cliente, com certeza, percebe-
rá se você realmente for diferente e 
não apenas falar que é. o problema 
é querer se diferenciar em aspectos 
que não agregam valor.

Qual é a importância do planeja-
mento nesse processo?

um planejamento simples e efi-
caz é fundamental. nenhum ciclista 
pedala com entusiasmo sem saber 
para onde quer ir. mas é preciso ser 
simples. de nada adianta planejar 
coisas que não poderão ser execu-
tadas, seja por falta de recursos ou 
por estar fora da realidade concreta 
da empresa e da capacidade de seus 
colaboradores.

Como motivar a equipe?
dialogando, explicando, dando 

exemplo, abrindo oportunidades de 
aprendizagem. motivação não é au-
toajuda ou emoção. É preciso encon-
trar os “motivos” pelos quais as pes-
soas se sentem confortáveis em dar o 
melhor de si.

Como montar uma equipe que 
faça a diferença?

gente excelente está emprega-
da ou precisa ser encontrada. assim, 
o processo de recrutamento é fun-
damental. É preciso se dedicar de 
corpo e alma a encontrar pessoas 
boas e confiáveis para trabalhar. de-
ve-se buscar pessoas e não currícu-
los. essa é uma tarefa permanente, 
tanto para atender às necessidades 
de crescimento da empresa, quan-
to para substituir colaboradores que 
não se adaptarem. muitos donos de 
empresas esperam que pessoas boas 
os procurem, mas são eles que têm 
que procurar essas pessoas e depois 
treiná-las, formá-las, motivá-las.

Como perceber mudanças e pre-
parar-se para elas? 

É preciso fazer uma empresa de 
fora para dentro. É preciso sair do 
escritório e participar de eventos, 
feiras, congressos, palestras, expo-
sições. o empresário preguiçoso não 
terá sucesso. só participando e es-
tando atento ele estará consciente e 
preparado para as mudanças.

Quais são os riscos de fazer as coi-
sas como sempre foram feitas?

pessoas de sucesso “se em-
purram para a frente” e vencem a 
preguiça de estudar, sair, conhecer, 
discutir, viajar, visitar empresas, par-
ticipar de eventos relativos ao seu 
negócio. a acomodação é uma doen-
ça que afeta milhares de empresá-
rios, que, em vez de agir, ficam cho-
rando e reclamando. 

luiz marins 
professor, consultor e palestrante
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autor de 28 livros e mais de 400 ví-
deos e dVds sobre planejamento, 
marketing, Vendas e gestão empre-
sarial, luiz almeida marins filho é 
antropólogo, professor e consultor 
de empresas, além de empresário 
nos setores de agronegócio, edu-
cação e comunicação.  apresenta 
semanalmente o programa de te-
levisão motivação & sucesso com 
Professor marins e é considerado um 
dos palestrantes de maior sucesso 
do Brasil.  
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Para 
CresCer

o senai oferece atualmente 
uma enorme variedade de cursos na 
área de refrigeração e climatização, 
em suas diversas unidades espalha-
das por todo o Brasil. 

destinados a jovens e adultos 
com qualquer nível de escolaridade, 
os cursos de iniciação profissional 
são uma das modalidades. com du-
ração de até 160 horas, o objetivo é 
preparar profissionais para o mercado 
de trabalho, ensinando as competên-
cias básicas de uma profissão. cursos 
como o de refrigeração doméstica 
e condicionadores de ar, disponível 
em várias cidades, também são úteis 
para os profissionais das revendas de 
peças de refrigeração conhecerem 
mais a fundo a atividade e poderem 
orientar melhor seus clientes.  

para quem já conhece um pouco 
e quer aprimorar seus conhecimen-
tos, estão disponíveis outras três 
modalidades de cursos: qualificação, 
aperfeiçoamento e especialização. 
no senai oscar rodrigues alves, em 
são paulo, os cursos de iniciação pro-
fissional podem ser o primeiro passo 
de um itinerário de formação com-
pleto. É importante manter-se sem-
pre atualizado. por exemplo, quem 
concluiu o curso de 68 horas de au-
xiliar de manutenção em refrigera-
ção comercial pode avançar mais um 
pouco com o curso de mecânico de 
manutenção em refrigeração comer-
cial. depois, há oportunidades para ir 
mais além, com cursos de aperfeiço-
amento profissional e especialização. 

existem, portanto, muitas possi-
bilidades para quem quer investir no 
seu crescimento profissional. e não há 

como negar que a quali-
ficação ajuda a conquis-
tar melhores em pregos 
e ter mais oportunida-
des. anderson oliveira, 
morador de arujá (sp), é 
um exemplo. ele foi alu-
no do senai entre 2009 
e 2011 e, logo após se 
formar, conseguiu uma 
oportunidade de traba-
lho. ele recomenda os 
cursos pelo conteúdo e 
pela preocupação com os 
aspectos práticos da pro-
fissão, assim como pelo 
reconhecimento que têm 
no mercado. “indiquei inclusive para 
os meus irmãos, pois o programa está 
focado naquilo que o mercado preci-
sa”, relata. 

VáRiOS TiPOS DE CuRSOS NO SENai
modalidades atendem nível iniciante e avançado.

DEmaNDa POR TéCNiCOS SE maNTém

durante a Worldskills, olimpíada internacional de profissões técnicas 
realizada em agosto em são paulo, foi apresentado um estudo que 
mostra a forte procura por mecânicos de manutenção e instalação de 
aparelhos de climatização e refrigeração. a partir de dados do cadastro 
geral de emprego e desemprego (caged), o senai verificou que essa é 
uma das 10 ocupações técnicas que tiveram mais contratações do que 
demissões nos 12 meses anteriores. “a qualificação pode reduzir o risco 
de desemprego ou, ao menos, diminuir o tempo longe do mercado de 
trabalho”, afirma o diretor-geral do senai, rafael lucchesi. além disso, 
o estudo do senai mostra que os trabalhadores que fizeram algum cur-
so de formação profissional se empregam mais facilmente. 
“a educação profissional é a base para a inserção dos jovens no merca-
do de trabalho e para a construção de uma carreira promissora”, afir-
ma lucchesi, que destaca também a importância da qualificação dos 
trabalhadores para as empresas, pois eles passam a ser capazes de 
utilizar e interpretar novas tecnologias e contribuem para aumentar a 
produtividade. 

cursos de iniciação profissional abordam temas básicos 
e são ideais para quem quer ingressar no mercado 
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Foto Senai  
(pendente)

conheça cursos com 
inscrições abertas em 
2015, acessando o site 
do Clube. 
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SuPERmERCaDOS: um SEGmENTO 
QuE mERECE a Sua aTENçãO
responsáVeis pela maior parte das Vendas de alimentos e BeBidas,  
estaBelecimentos estão mudando a forma de usar a refrigeração.

CaPa
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entenda as possíveis causas para um 
refrigerador apresentar alto consumo de 
energia. acesse o site do Clube.
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SuPERmERCaDOS: um SEGmENTO 
QuE mERECE a Sua aTENçãO
responsáVeis pela maior parte das Vendas de alimentos e BeBidas,  
estaBelecimentos estão mudando a forma de usar a refrigeração.

miCHEl mOREiRa
“está em andamento uma verdadeira 
revolução no uso da refrigeração em 
supermercados”
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Parece que os supermercados sempre 
estiveram presentes nas cidades, mas 
a sua história é relativamente recente.  
as primeiras lojas surgiram nos 
Estados unidos, por volta de 1930. No 
Brasil, chegaram cerca de duas décadas 
depois, primeiramente nas grandes 
cidades e depois se espalhando de 
maneira gradual pelo país. O passo 
seguinte foi a implantação dos 
hipermercados, a partir dos anos 1980.  

O   processo de modernização do setor acom-
panhou a evolução do modo de vida nas 
cidades e as novas tecnologias que foram 
sendo desenvolvidas. uma das mudanças 

mais significativas está ligada à utilização da refri-
geração. inicialmente, havia poucos equipamentos 
em uso nessas lojas, mas novas demandas dos con-
sumidores levaram à criação de outras seções, com 
cada vez mais produtos perecíveis.

produtos perecíveis significam maior necessi-
dade de uso de refrigeração, o que abriu mais opor-
tunidades para quem atua na área, tanto no forne-
cimento de equipamentos e de peças de reposição, 
quanto nos serviços de manutenção. essa tendên-
cia continua a valer, portanto o panorama parece 
muito favorável. 

mas há novos desafios chegando. esse é o aler-
ta que faz michel moreira, líder de produto em re-
frigeração comercial da embraco, lembrando que 
desafios podem ser encarados de duas maneiras: 
como problemas ou oportunidades.

“está em andamento uma verdadeira revolu-
ção no uso da refrigeração em supermercados”, 
afirma michel.

Regulamentações RefeRentes 
aos fluidos RefRigeRantes 

e ao consumo de eneRgia 
impactam o setoR, assim como 

novos compoRtamentos dos 
consumidoRes e desafios 

Relacionados aos custos.

7
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segundo michel moreira, na eu-
ropa e na américa do norte, a indús-
tria de refrigeração e as grandes re-
des de supermercados já começaram 
a se movimentar para as significati-
vas mudanças que ocorrerão, esti-
muladas por novas regulamentações. 
“são tendências globais, que logo 
chegarão à américa latina”, garante. 

os fluidos refrigerantes são um 
dos aspectos em transformação. a 
legislação europeia estabelece que 
até 2020 devem ser eliminados 
aqueles que têm gWp (potencial 
de aquecimento global) acima de 
2.500. isso, na prática, significa que 
r404a e r508a não poderão mais 
ser utilizados em novos equipamen-
tos. a restrição aumentará pouco 

tempo depois, proibindo os fluidos 
refrigerantes com gWp acima de 
150, o que quer dizer que a partir de 
2022 não se poderá mais utilizar o 
r134a. o mercado utilizará muito 
mais hidrocarbonetos como o r290 
e o r600a, Hfos (hidrofluorolefinas) 
e co2. 

enquanto isso acontece na eu-
ropa, nos estados unidos as novas 
regulamentações também estão 
focadas nos aspectos ambientais. 
a partir de março de 2017, segun-
do uma determinação do departa-
mento de energia norte-americano 
(doe), toda a indústria de refrigera-
ção comercial terá novos níveis má-
ximos de consumo de energia, o que, 
na média, representa uma redução 

de até 50% em relação ao patamar 
que existia antes. 

ao mesmo tempo, a agência 
ambiental dos eua (epa) estabele-
ceu um cronograma gradual para ve-
tar a utilização de r134a e r404a. 
os prazos variam de acordo com o 
tipo de aplicação, mas na maioria 
dos casos, a utilização será proibida 
de 2017 até 2021.

acompanhando de perto todas 
essas mudanças, a embraco tem par-
ticipado das discussões sobre o tema 
e está sempre em contato com gran-
des redes de supermercados e fabri-
cantes globais de bebidas e sorvetes. 

“a conclusão é que o segmento 
de supermercados terá de se rein-
ventar na europa e nos eua. o mo-
delo de refrigeração utilizado pela 
maior parte das lojas, especialmente 
as maiores, é pouco eficiente e limi-
ta o uso de alguns refrigerantes na-
turais de maior eficiência energética 
e melhor razão custo-benefício”, ex-
plica michel. 

“acreditamos que o atual mo-
delo de racks tende a ser substitu-
ído pelo self- contained, ou seja, um 
compressor acoplado a cada refrige-
rador, sendo usado apenas quando 
há demanda localizada. aliado ao 
uso de compressores menores, virá 
o uso de refrigerantes naturais, em 
particular os hidrocarbonetos. por 
isso, a embraco está direcionando 
seus esforços de pesquisa para so-
luções com maior eficiência energé-

o segmento de 
supermercados terá de 
se reinVentar. o modelo 

de refrigeração 
utilizado pela maior 

parte das loJas É 
pouco eficiente e não 
aceita refrigerantes 

naturais.

no Brasil, as estatísticas da associação Brasileira de supermer-
cados (aBras) indicam que existem mais de 7.500 estabelecimentos 
desse tipo. mais de dois terços deles estão concentrados nas regiões 
sudeste e sul, com os seguintes estados liderando em número de lojas:

 são paulo;
 rio grande do sul;
 minas gerais;
 rio de Janeiro;
 paraná.

mas os supermercados, de todos os tamanhos, estão por toda 
parte e sua presença cresce em cidades menores e bairros periféricos, 
onde até recentemente eram raros. as grandes redes de hiper e su-
permercados têm muita força, mas representam pouco em número de 
lojas. existe um grande número de empresas com apenas uma ou duas 
lojas e também um grupo muito amplo de redes com poucas unidades 
e atuação regional.

outro dado interessante que surge dos estudos da aBras em 
conjunto com a revista supermercado moderno é sobre as seções que 
mais vendem nessas lojas. em 2015, quem liderou foi o açougue, res-
pondendo por 13,4% do total. outras áreas com uso intenso – e quase 
sempre obrigatório – de refrigeração também se destacam: 

 Hortifrútis (9,3%);
 congelados e resfriados (6,6%);
 padaria/confeitaria (5,4%);
 perecíveis lácteos (5,3%).

um RETRaTO DO SETOR NO BRaSil
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tica e que utilizem propano (r290)”, 
completa.

no Brasil, não existem essas 
regulamentações, mas as grandes 
companhias globais trarão as suas 
especificações e influenciarão o mer-
cado nessa mesma direção. atu-
almente, o fator que impulsiona o 
mercado para a mudança é o forte 
aumento no custo da energia elé-
trica. os supermercadistas já estão 
buscando soluções com maior efici-
ência energética, para reduzir des-
pesas. um exemplo é a substituição 
de sistemas com cortinas de ar, que 
exigem mais energia elétrica para 
funcionar, por modelos com tampas 
ou portas de vidro.

uma das consequências desse 
processo de transformação é o au-
mento do portfólio das montadoras 
de equipamentos de refrigeração 
comercial, que hoje têm uma ampla 
gama de produtos para atender a di-
ferentes necessidades. “enxergamos 
um amplo espaço, nos supermerca-
dos, para a utilização das linhas de 
compressores embraco e das nossas 
soluções completas de refrigeração, 
como o plug ń cool. Várias montado-
ras já desenvolveram e colocaram no 
mercado equipamentos que são ide-

procurar equipamentos com fluidos 
refrigerantes que tenham impacto 
ambiental mínimo. mesmo assim, 
hoje a preocupação maior está em 
procurar soluções economicamente 
viáveis para os sistemas antigos ins-
talados”, acrescenta, lembrando que 
outra questão que ganhou muita 
força recentemente foi a eficiência 
energética. 

olhando para o futuro, ele cha-
ma a atenção, da mesma forma que 
michel moreira, para a necessidade 
dos supermercados de acompanhar 
as mudanças tecnológicas que virão 
nos próximos três anos, destacando 
especialmente esse tema da eficiên-
cia energética. 

os grandes desafios que neu-
laender aponta para os supermer-
cados representam ótimas opor-
tunidades para os profissionais de 
refrigeração: a implantação de um 
sistema de controle melhor de fugas 
dos fluidos refrigerantes e a qualifi-
cação da equipe de manutenção. 

por isso, ao passar pelos super-
mercados que estão nas suas redon-
dezas, olhe-os com carinho. se você 
estiver preparado, ali haverá boas 
possibilidades para oferecer seus 
serviços ou produtos. 

ais para as lojas pequenas e médias. 
a próxima etapa será conquistar os 
estabelecimentos de grande porte, 
para os quais vemos boas perspecti-
vas na adoção do plug ń cool”, afir-
ma michel. 

se as primeiras mudanças já es-
tão sendo sentidas no Brasil, ainda 
há muito para ser feito. 

“nos últimos anos, os super-
mercados têm evoluído no que se 
refere ao controle dos seus siste-
mas, ao acompanhamento de novas 
tecnologias existentes e à preocu-
pação ambiental. porém, a maioria 
ainda possui sistemas antigos com o 
Hcfc r22, o que hoje vem gerando 
um custo de manutenção alto na re-
posição do produto”, diz o vice-presi-
dente de meio ambiente da abrava, 
paulo neulaender. 

“quando falamos em sistemas 
novos, já existe a mentalidade de 

mERCaDO DE EQuiPamENTOS PaRa O VaREJO CRESCE

um estudo recente divulgado pela consultoria research and markets mostrou que o mercado de exposito-
res com porta de vidro está em forte crescimento, assim como o de câmaras frigoríficas. até 2020, a previsão é 
que praticamente dobre de tamanho, impulsionado por fatores como:

 o desenvolvimento da indústria fornecedora para a cadeia do frio alimentar;
 as mudanças nos hábitos de consumo de alimentos;
 a necessidade de substituir os sistemas de refrigeração convencionais por tecnologias mais inteligentes e 

sustentáveis.
segundo o estudo, as empresas usuárias desses equipamentos também buscam a redução do consumo de 

energia elétrica e a melhoria na segurança alimentar (conservação adequada). 

a ásia é apontada como a região que tem maior potencial de crescimento, enquanto américa do norte e 
europa – que são mercados mais maduros – evoluirão de forma mais lenta. para a américa latina, são destaca-
dos o varejo e o segmento hoteleiro como aqueles que levarão ao crescimento da demanda. 

PaulO 
NEulaENDER 
JR.
“necessidade 
de acompanhar 
as mudanças 
tecnológicas”
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determinação de espaços específicos para guardar cada item facilita o controle

gerenciar bem o estoque é fun-
damental para todo tipo de comércio 
e também para as indústrias. sem 
um bom planejamento nessa área, 
podem sobrar ou faltar produtos, o 
que sempre tem um impacto negati-
vo nos negócios. 

alcançar o equilíbrio em termos 
de estoque é sempre um desafio. 
“os estoques são um grande dife-
rencial para qualquer negócio, tanto 
pelo lado positivo como pelo nega-
tivo”, afirma Julio cunha, professor 
de gestão de estoques da fundação 
armando alvares penteado (faap), 
em são José dos campos (sp).  

ter mercadoria demais pode 
parecer interessante, dando segu-
rança para atender à demanda, mas 
aumenta os custos e reduz o capital 
de giro necessário para a empre-
sa. em contrapartida, se é mantida 
apenas uma quantidade mínima de 
cada produto, vendas podem ser 
perdidas. além disso, para comprar 
volumes menores, em alguns casos 
o valor cobrado pelos fornecedores 
será mais alto. 

não se pode prever com cer-
teza o ritmo das vendas nem os 
fatores que as influenciarão. mas 
é possível tomar algumas medidas 
para ter um bom controle, sem ser 
um especialista em tecnologia ou 
investir muito. 

um bom começo está na orga-
nização. o professor cunha expli-
ca que se deve manter um estoque 
limpo e organizado, com cada item 
devidamente identificado em locais 
apropriados e visíveis. 

GESTãO DE ESTOQuES
usar as melhores técnicas é importante para evitar prejuízos.

também é importante que as 
pessoas que acessam os estoques 
tenham disciplina e os mantenham 
em ordem, para que se possa saber 
o que existe dentro deles. a organi-
zação ainda facilita os inventários e 
inibe a compra em excesso. 

uma segunda medida de fácil 
implantação é manter um controle 
de entrada e saída de itens no es-
toque. pode ser feito manualmente, 
em um livro de registro, ou em uma 
planilha no computador. 

“uma vez que temos o contro-
le das entradas e saídas podemos 
ter uma gestão de quais itens têm 
maior ou menor giro, o que pode aju-
dar nas previsões de consumo mé-
dio e na identificação de itens sem 
vendas. essas medidas são simples 
e podem fazer grande diferença para 
o negócio”, destaca cunha.

10

para evitar a perda de produtos 
em função do vencimento do prazo 
de validade, uma prática recomen-
dada é deixar os itens perecíveis se-
parados dos demais. 

também é interessante utilizar 
etiquetas com os prazos de venci-
mento destacados para que, toda 
vez que um item for solicitado, o 
mais antigo seja separado e vendido. 
É o que se chama de sistema fifo 
(do inglês first in, first out, signifi-
cando que o primeiro item a entrar 
no estoque é o primeiro que deve 
sair). recomenda-se também um 
registro dos itens perecíveis com as 
datas de entrada e de vencimento, 
para ter um controle dos que estão 
próximos de perder a validade. 

as promoções são outra ação 
útil no gerenciamento de estoques 
ou quando há excesso de um tipo 
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entenda a importância do fluxo de 
caixa para a saúde da empresa.
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de produto. Uma dica é usá-las para 
evitar as perdas com os produtos que 
estão com seu prazo de validade qua-
se vencido. 

“Quando temos uma boa ges-
tão de estoque podemos identificar 
itens sem movimentação há muito 
tempo e que ocupam espaços des-
necessários e que podem ser dis-
ponibilizados a preços menores. O 
mesmo procedimento pode ser apli-
cado para produtos com quantida-
des de estoques excessivas”, sugere 
o professor. 

Um cuidado adicional que se 
deve tomar é com a oscilação no 
volume de vendas que ocorre em di-
ferentes períodos do ano, conheci-
da como sazonalidade. Não adianta 
manter o mesmo estoque durante o 
ano todo em setores como o de re-
frigeração e ar condicionado, cujas 
vendas são maiores no verão do que 
nos meses mais frios. 

“Quando se trata de itens de 
venda sazonal, a boa gestão de 
estoques ajuda a identificá-los e a 
definir seus consumos médios e os 
períodos em que devem estar dis-
poníveis para comercialização, bem 
como o momento certo de sua com-
pra. Com essas informações, é pos-
sível evitar estoques excessivos e 
desnecessários”, afirma o professor 
Julio Cunha. 

Boas práticas
um exemplo de empresa que 

adota boas práticas para controlar 
seu estoque é o da multifrio. com 
sede em ribeirão preto, a empresa 
atua na revenda de produtos para re-
frigeração doméstica, comercial e ar 
condicionado, assim como em pro-
jetos de câmaras frigoríficas. para 
desenvolver suas atividades, possui 
uma grande área, armazenando uma 
enorme variedade de produtos. ali, 
tudo que está disponível é devida-
mente registrado, com um controle 
das entradas e saídas de produtos. 

segundo marcos Henrique za-
notti, diretor da empresa, essa é 
uma medida essencial. “registrar 
e controlar tudo que entra e sai da 
empresa dá um certo trabalho, mas 
vale a pena. isso nos ajuda a otimi-
zar o investimento com o estoque, 
fazer estimativas de vendas, plane-
jar a compra com fornecedores e a 
produção, assim como descobrir os 
produtos que mais vendem e os que 
têm menos saída”, explica. 

o trabalho, porém, não para por 
aí. “não basta ter tudo no papel ou 
na tela do computador. É fundamen-

não adianta manter 
o mesmo estoque 

durante o ano todo 
em setores como o de 
refrigeração, cuJas 
Vendas são maiores 
no Verão do que nos 

meses frios. 

tal ter uma organização lógica do 
local onde cada produto pode ser 
encontrado. dividir os produtos por 
categorias e criar códigos para cada 
um deles são formas de manter a 
ordem e facilitar a localização”, 
acrescenta.

zanotti também recomenda 
treinar funcionários para usar o sis-
tema e alerta para a necessidade 
de fazer backups periódicos dos da-
dos, para evitar surpresas desagra-
dáveis com perdas de informações. 
ele considera normal a existência 
de erros no estoque, mesmo com 
todo esse controle. “por isso, de-
ve-se fazer o inventário periodica-
mente para corrigir as diferenças”, 
destaca. 

DiCaS ÚTEiS PaRa CuiDaR mElHOR DOS ESTOQuES

 priorize os itens básicos em momentos de crise ou de menor de-
manda, pois são os que têm maior procura.

 acompanhe os números de vendas dos diversos itens, para saber o 
consumo médio de cada um e calcular o estoque necessário.

 conheça as tendências do seu setor, em termos de demanda, para 
poder estimar as vendas futuras.

 reaja rápido quando os produtos não estiverem saindo: se a perda 
for inevitável, é melhor minimizar o prejuízo, vendendo com des-
contos.

 em caso de encalhes, busque todas as possibilidades para venda 
com o máximo desconto: ofertas pela internet, saldões e até mes-
mo negociações com concorrentes.

fonte: adaptado de folha de s. Paulo, matéria de 19/julho/2015, com informações do sebrae-sp

estoque da multifrio: organização começa 
pelo registro de tudo que entra e sai
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Qual é a POSiçãO CORRETa PaRa 
TRaNSPORTaR um REFRiGERaDOR?

É preciso saber que, conforme o compressor utilizado no sistema, as 
instruções são diferentes. 

12

esPeCialista 
de Plantão
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para saber mais sobre o manuseio de 
compressores e a posição de transporte, 
acesse www.clubedarefrigeracao.com.br
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Qual é a POSiçãO CORRETa PaRa 
TRaNSPORTaR um REFRiGERaDOR?

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.

posição ideal para transportar um sistema de refrigeração é aquela 
em que ele normalmente fica: em pé. equipamentos como refrige-
radores domésticos ou expositores verticais devem ficar na posição 
vertical. freezers horizontais, por sua vez, devem ser mantidos na 

horizontal. isso evita que ocorram danos às partes internas do compressor, 
ao mesmo tempo em que mantém o óleo afastado da câmara de sucção.
porém, nem sempre é possível transportá-lo na posição convencional. um 
exemplo: um refrigerador em pé na caçamba de um veículo pode impedir 
a passagem embaixo de uma ponte ou a entrada em uma garagem baixa. 
nesses casos, é preciso deitá-lo ou incliná-lo. antes disso, é fundamental 
buscar informações sobre como proceder com o fabricante do refrigerador 
ou no manual de manuseio do produto. no que se refere à segurança do 
compressor, é preciso verificar qual é o modelo utilizado e seguir as instru-
ções disponibilizadas pela embraco. para cada família de compressores, 
existem posições de transporte aceitáveis e outras que são proibidas. a 
dica é ficar atento à posição em que ficarão a etiqueta do compressor e o 
terminal hermético. Veja exemplos na tabela abaixo.
deve-se lembrar também que, durante o transporte, os compressores devem 
estar montados adequadamente e presos firmemente ao refrigerador.
após o transporte, deve-se esperar algum tempo antes de ligar o equipa-
mento, mantendo-o em sua posição normal, mas fora da tomada. cerca de 
duas horas são suficientes para que, se um pouco de óleo do compressor tiver 
entrado na câmara de sucção, ele possa retornar para dentro do compressor. 

a

TEO
especialista 
em Vendas

NiCO
especialista técnico   

em refrigeração

para cada família de  
compressores, existem posições  de 

transporte aceitáveis e outras proibidas.

NiCO
especialista técnico  

em refrigeração

alaN
especialista em  
sustentabilidade

TiNa
especialista  

em marketing

POSiçÕES RECOmENDaDaS PaRa O TRaNSPORTE DO COmPRESSOR

Família 

eg/Veg
ff/fg

ffi/fgi
em

ETiQuETa 
PaRa Cima

sim
não
sim
sim

TERm. HERm. 
PaRa Cima

não
não
não
sim

ETiQuETa 
PaRa BaiXO

sim
sim
sim
sim

TERm. HERm. 
PaRa BaiXO

sim
sim
sim
não

PlaCa BaSE  
PaRa Cima

não
não
não
não

oBs.: Veja mais sobre as posições no site do Clube, inclusive com ilustrações.
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iNFORmaçÕES Da ETiQuETa
entenda os dados dos compressores fullmotion e inversores que elas mostram.

as etiquetas presentes em to-
dos os compressores embraco não 
estão ali apenas para cumprir uma 
formalidade.  

elas são um dos elementos 
centrais a serem observados pelos 
técnicos das montadoras de equi-
pamentos de refrigeração, profis-
sionais das revendas e refrigeristas, 
antes de iniciarem qualquer proce-
dimento relacionado ao compressor. 

a partir das diversas informa-
ções úteis que constam nela, é pos-
sível planejar o trabalho e, especial-
mente, evitar erros que podem ter 
consequências graves para o com-
pressor e para o sistema em que 
está aplicado.

teoria na 
PrátiCa

no caso dos compressores full-
motion, de velocidade variável, es-
tar atento às informações é ainda 
mais essencial. 

esses são compressores de tec-
nologia muito avançada, aos quais 
está acoplado um inversor, e pro-
cedimentos incorretos no seu ma-
nuseio e instalação podem causar 
prejuízos irreversíveis, incluindo a 
sua inutilização. 

É preciso, portanto, estar 
atento às informações básicas que 
existem ali:

 o modelo do compressor;
 a voltagem;
 a frequência;
 se é trifásico ou não;

 o fluido refrigerante para o qual 
foi projetado;

 o tipo de óleo utilizado e sua 
quantidade.
a etiqueta também informa 

onde foi fabricado o compressor, 
qual o código do modelo, seu nú-
mero de série e a data de produção. 
traz ainda uma advertência sobre 
o fato de que não deve ser ligado 
sem um dispositivo de partida (no 
caso da etiqueta abaixo, essa in-
formação está em inglês: no start 
without starting device). 

na etiqueta abaixo, referente 
a um compressor VneK, é possível 
visualizar a forma de apresentação 
de todas essas informações. 

saiba como lidar com o tubo 
capilar entupido, no site do Clube.

código do  modelo
tira indicando 

voltagem e 
frequência

tipo de óleo  
e quantidade trifásico

fluido 
refrigerante

Voltagem e 
frequência 

definidas pelo 
inversor

protegido 
termicamente

sucção
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ao lidar com um equipamento 
que conta com um inversor, tam-
bém é fundamental a leitura das in-
formações que constam na etiqueta 
desse componente.

 deve ser destacado que, por 
se tratar de um componente de 
alta tecnologia e muito sensível, é 
indispensável estudar bem as suas 
características antes de iniciar qual-
quer trabalho.

na etiqueta podem ser obtidos 
muitos dados, a começar pelo mo-
delo do compressor ao qual deve 

estar associado o seu uso. 
além disso, estão especificadas 

a tensão para a qual o inversor foi 
projetado (115-127V ou 220-240V) 
e a fre quência em que funciona (50 
/ 60 Hz). 

ali estão informados também 
dados mais técnicos, para os quais 
é preciso um conhecimento mais 
especializado. entre eles, estão as 
configurações da placa eletrônica e 
do cabo e também qual a versão da 
caixa (stand-alone ou fixa).

estão disponíveis nesse peque-

no espaço outras informações úteis: 
o nome do fabricante, a data e o lo-
cal de produção, o lote ao qual per-
tence e o número de série.

advertências sobre o risco de 
choques elétricos e selos de apro-
vação de institutos de certificação 
completam o amplo conteúdo con-
tido nesse local.

na etiqueta abaixo, referente 
ao inversor utilizado em um com-
pressor VneK, pode ser visualizada 
a forma de apresentação de todas 
essas informações. 

geração de 
compressores de 

velocidade variável

frequência 
 de entrada  

ac: 56 = 50-60 hz

etiqueta do inversor:
11 = 115-127 V
24 = 220-240 V

configuração da 
placa eletrônica

Versão da caixa:
a = stand alone
W = fixed alone

configuração 
do cabo

modelo do 
compressor

especificações 
técnicas

marcas de 
aprovação do 

instituto

número de série

código do lotedata de produçãolocal de fabricaçãocódigo do fabricante

Voltagem e 
frequência de 
entrada (in) e 
saída (out)

alerta para 
risco de 
choque elétrico

potência 
de saída
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novidades 

SElEçãO DO COmPRESSOR CORRETO
software disponibilizado pela embraco facilita a escolha.

será mais fácil encontrar o 
compressor correto para cada apli-
cação, a partir de uma nova ferra-
menta que está sendo lançada pela 
embraco: o software de seleção de 
produtos. disponível online no site 
da empresa, ele representa uma 
grande evolução em relação ao atu-
al catálogo eletrônico.

“no catálogo, só era possível 
selecionar o compressor a partir de 
algumas características. não se po-
dia indicar o equipamento de refri-
geração em que se pretendia aplicá -
lo”, explica paula ramos, da área de 
marketing da embraco. “agora, por 
exemplo, um refrigerista que quer 
fazer a reposição de um compressor 
em um freezer horizontal de 300 li-
tros pode inserir essa informação e 
o software calcula quais os modelos 
recomendáveis, com base na capaci-
dade de refrigeração”. 

a mesma facilidade pode ser 
aproveitada por lojistas que preci-
sam orientar seus clientes em rela-
ção às melhores opções. 

Vale também para montadoras 
de equipamentos de refrigeração, ao 
iniciarem o desenvolvimento de um 
novo produto. 

até mesmo o proprietário do re-
frigerador é um usuário potencial do 
software, podendo conhecer as alter-
nativas para a substituição do com-
pressor do seu equipamento – o que 
permite debater a melhor solução 
com o técnico e evita que seja vítima 
de maus profissionais.

o software filtra, entre todas as 

opções disponíveis no 
port fólio da embraco, 
aquelas que se ade-
quam às necessidades 
indicadas. 

a busca pode ser 
feita de duas formas: o 
usuário pode informar 
o equipamento que 
levará o compressor e 
o tamanho ou, então, 
indicar a capacidade 
de refrigeração na con-
dição de operação de-
sejada. essa condição 
pode ser uma norma padrão, como 
ashrae, ou personalizada de acordo 
com a necessidade. o usuário tam-
bém pode filtrar os resultados por 
fluido refrigerante, voltagem, eficiên-
cia e outros critérios. 

outro recurso importante é a 
possibilidade de fazer referência cru-
zada, ou seja, informar um modelo 
de compressor de outra marca e sa-
ber quais compressores embraco po-
dem substituí-lo. o resultado sai na 
tela, sendo possível visualizar todas 
as opções disponíveis.

o projeto foi desenvolvido com 
o apoio do laboratório polo, da 
universidade federal de santa ca-
tarina (ufsc), que criou um método 
matemático que possibilita o cálculo 
de capacidade e eficiência dos com-
pressores em qualquer condição de 
operação dentro do seu envelope de 
aplicação, com altíssima precisão 
nos resultados.

na primeira etapa, logo no seu 

lançamento, o software ainda não 
conterá todos os modelos de com-
pressores embraco, iniciando pelos 
mais vendidos. mas a atualização 
será constante, com a inclusão de 
mais compressores e dos modelos 
que forem sendo lançados. 

todo o funcionamento é onli-
ne, dentro do site da embraco. mas 
quem tem acesso ruim à internet 
pode baixar o software em seu com-
putador, para utilizá-lo off-line. essa 
versão baixada no equipamento do 
usuário, porém, precisará ser atua-
lizada depois, para incluir os novos 
modelos e informações disponibili-
zados pela embraco.

“procuramos desenvolver uma 
ferramenta que dê ao técnico, à re-
venda e à montadora mais autono-
mia na seleção de produtos. por isso, 
seu aprimoramento será constante. 
um dos próximos passos é a adapta-
ção do software para unidades con-
densadoras”, finaliza paula. 



Setembro 2015    17

COmPONENTES EléTRiCOS 
o que é preciso saber sobre o seu uso na refrigeração comercial.

na edição anterior, apresenta-
mos os componentes elétricos nor-
malmente utilizados na refrigera-
ção doméstica. nesta matéria, que 
é a segunda de uma série de três 
sobre esse tema, falaremos sobre o 
seu uso na refrigeração comercial: 
quais são os tipos de componentes 
utilizados mais frequentemente, 
como funcionam e quais problemas 
podem ocorrer ao escolher um mo-
delo incorreto. 

da mesma forma que ocorre 
em refrigeradores domésticos, os 
equipamentos de refrigeração co-
mercial utilizam três tipos básicos 
de componentes:

 dispositivos de partida;
 capacitores;
 protetores térmicos.

lembramos que compressores 
que pertencem à mesma família 
normalmente não usam os mesmos 
componentes elétricos, mesmo que 
suas capacidades sejam semelhan-
tes. o conjunto elétrico é definido 
com base em aspectos como volta-
gem, frequência, envelope de ope-
rações (l/m/HBp) e torque de parti-
da. por isso, devem ser observadas 
as especificações de cada modelo.  

Coleção 
tÉCniCa

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

É importante estar atento tam-
bém a uma característica diferencia-
da dos compressores embraco aspe-
ra, que incorporam a csr Box, que é 
uma espécie de caixa de ligação, que 
inclui relé voltimétrico, capacitores 
de partida e funcionamento.

a consulta dos componentes 
adequados para cada compressor 
pode ser feita no catálogo eletrô-
nico disponível no site da embraco 
(www.embraco.com/catalog).

dispositivos de partida
o dispositivo de partida, como 

o próprio nome indica, tem como 
função principal auxiliar no momen-
to da partida, gerando o torque ne-
cessário para a rotação do motor. 
após a partida, o enrolamento auxi-
liar é desconectado.

além dessa função básica, es-
ses dispositivos podem permitir a 
conexão do capacitor de funciona-
mento e/ou do capacitor de parti-
da. quando falham, sempre ocorre 
uma parada no sistema de refri-
geração, já que o compressor não 
parte, ou parte e acaba parando 
pela ação do protetor térmico.

para a refrigeração comercial, 
dependendo do tipo de equipamen-
to e do projeto do fabricante, podem 
ser utilizados diferentes dispositivos 
auxiliares de partida:

 relé eletromecânico ou ampe-
rométrico;

 relé ptc;
 relé voltimétrico.

para saber mais sobre o relé 
eletromecânico e o ptc, veja a ma-

téria publicada nesta seção no Clu-
be no 122 (junho/2015). Vamos nos 
deter aqui nos relés voltimétricos, 
que são utilizados em compresso-
res de maior porte, que requerem 
tanto o capacitor de partida quanto 
o de funcionamento. 

esse tipo de relé também é 
chamado de relé de potencial, relé 
de tensão magnética ou relé de 
tensão e se caracteriza por manter 
seus contatos fechados. sua bobina 
é ligada em paralelo com a bobina 
de partida do compressor. a tensão 
na bobina de partida vai aumen-
tando à medida que a velocidade 
do motor sobe. quando a rotação 
projetada é atingida, abrem-se os 
contatos do relé voltimétrico e o 
capacitor de partida é desconecta-
do do circuito.

capacitores
Já explicamos, na matéria an-

terior, que a função principal dos 
capacitores é armazenar cargas elé-
tricas em seus eletrodos. essas car-
gas são mantidas durante um certo 
período, mesmo que houver inter-
rupção da alimentação elétrica.

em relação ao seu uso na re-
frigeração comercial, deve ser res-
saltada a importância da especifi-
cação correta dos capacitores de 
partida e funcionamento. existem 
modelos adequados para cada tipo 
de aplicação, que foram projetados 
para as características dos dife-
rentes motores dos compressores. 
instalar um capacitor diferente do 
especificado ou incluir um capaci-

11
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tor de partida ou funcionamento 
que não estava no projeto original 
do compressor é um procedimento 
incorreto, que pode prejudicar se-
riamente a segurança e o desem-
penho do compressor.

como já foi visto, os capacito-
res de funcionamento ou marcha 
permitem a passagem de corrente 
pela bobina auxiliar do compressor 
após a sua partida, fazendo com 
que o enrolamento auxiliar também 
contribua para o funcionamento do 
motor. os motores que utilizam o 
capacitor de funcionamento foram 
projetados para isso e a aplicação 
incorreta desse componente pode 
provocar a sobrecarga da bobina 
auxiliar, levando à queima do com-
pressor. outra informação essencial 
é que esses dispositivos não podem 
ser usados em compressores que 
usam relé eletromecânico.

para trabalhar com equipamen-
tos de refrigeração comercial, é im-
portante conhecer mais sobre os 
capacitores de partida ou arranque, 
que são pouco utilizados na refrige-
ração doméstica. esses componen-
tes, que auxiliam os compressores 
nos momentos da partida, devem 
estar presentes apenas em mode-
los que usam relé eletromecânico 
ou voltimétrico (ou seja, não podem 
ser usados em compressores com 
ptc, nem com tsd).

sua função é aumentar a robus-
tez da partida dos compressores. 
isso explica por que são utilizados 
obrigatoriamente em compressores 
Hst (alto torque de partida). os mo-
delos com baixo torque de partida 
(lst) são projetados sem considerar 
a sua utilização como obrigatória, 
mas alguns deles contam com ca-
pacitor de partida, pois isso facilita 
a partida do compressor em condi-
ções de subtensão.

em situações em que os siste-

mas de refrigeração podem partir 
com as pressões desequalizadas 
– porque o período de desliga do 
compressor é muito curto ou por 
causa da utilização de uma válvula 
de expansão – o uso do capacitor 
de partida também é recomenda-
do, pois se exige um esforço extra 
do compressor, no momento da 
partida.

nunca é demais lembrar que 
cada modelo de compressor tem seu 
capacitor específico. o uso de uma 
versão inadequada pode causar pro-
blemas graves, como retardar a atu-
ação do protetor térmico, levando à 
queima do compressor. por isso, é 
indispensável consultar as informa-
ções técnicas do compressor. 

protetores térmicos
utilizados para proteger o com-

pressor, evitando que atinja uma 
tem peratura que o danifique ou o 
queime, esses componentes são 
fundamentais e obrigatórios. o pro-
tetor térmico atua, por exemplo, 
quando a temperatura de conden-
sação está elevada por causa de 
defeito no ventilador ou obstrução 
no condensador. Há diversas outras 
causas, que podem ser consultadas 
na matéria anterior. 

como ocorre com todos os ti-
pos de componentes, também no 
caso de protetores térmicos há mo-
delos específicos para o uso com 
cada compressor. 

como esse é um componente 
essencial para a segurança do com-
pressor, deve-se seguir fielmente 
a recomendação do fabricante e 
instalá-lo de maneira correta. isso 
evitará problemas como a sua não 
atuação ou a atuação em momento 
indevido. 

os protetores térmicos mais 
comuns são os externos, que ficam 

junto ao terminal hermético fusite 
do compressor. para compressores 
de maior porte, como os utilizados 
em equipamentos de refrigeração 
comercial, é mais frequente a utili-
zação do protetor térmico do tipo ¾. 
porém, alguns modelos de menor 
capacidade para aplicação comer-
cial utilizam protetor térmico do tipo 
4tm.

uma informação importante a 
destacar, que se refere especifica-
mente à refrigeração comercial, é 
a utilização, em alguns modelos de 
compressores, de protetores térmi-
cos internos (ou seja, ficam dentro do 
compressor).  É o caso dos modelos 
de alguns compressores embraco 
comercial (aspera), como os das fa-
mílias t e ntu, e compressores Bris-
tol. por não conhecerem esse tipo 
de protetor, alguns refrigeristas, ao 
examinar o compressor, concluem – 
equivocadamente – que ele veio sem 
o componente. para evitar esse erro, 
basta consultar o esquema elétrico, 
onde estará informada a presença 
do protetor térmico interno.

esses protetores térmicos in-
ternos são tecnicamente avançados 
e têm um tempo de resposta mais 
rápido. ficam posicionados bem 
próximos à parte mais quente da 
bobina e, assim, avaliam a tempera-
tura diretamente no motor, o que os 
torna mais precisos e confiáveis. 

protetor térmico interno (no centro da 
imagem)
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paulo roriz agradece em poesia

morador de Volta redonda (rJ), paulo roriz tem 57 anos de idade e 
quase o mesmo tempo de experiência na refrigeração. ainda criança, em ca-
rangola (mg), já gostava de estar na oficina com o pai, que chegou até a ter 
uma pequena fábrica de freezers. “ele sempre me dava tarefas. até quando 
ele viajava para consertar geladeiras eu o acompanhava”, conta. 

quando a família se mudou para o estado do rio de Janeiro, o pai con-
tou com os dois filhos para auxiliá-lo. enquanto o irmão se dedicava ao en-
rolamento de motores, paulo atuava na refrigeração, repintura e máquina de 
lavar. ainda jovem, decidiu que era hora de trabalhar por conta própria. abriu 
sua própria oficina e atuou por 10 anos como mecânico da Kibon. 

ele destaca a 
preocupação da revista – que lê desde a edição nº 1 – em 
informar os refrigeristas sobre os procedimentos de boa 
conduta, tratando os temas técnicos com uma linguagem 
de fácil entendimento. reconhecendo o papel desempe-
nhado pela embraco em sua vida, ele decidiu expressar 
o que sente em um poema, que postou no facebook da 
empresa. “o que me motivou foi achar que seria uma for-
ma gentil de agradecer à embraco, que sempre teve uma 
importância muito grande não só na minha vida, mas na 
de qualquer refrigerista que queira se aprimorar, se qua-
lificar, para então ficar atualizado e competitivo no mer-
cado”, declara.
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francisco nery: sempre em busca de atualização

Há 44 anos no ramo da refrigeração, francisco de assis nery começou sua car-
reira em são paulo em 1970, ao ingressar no curso de mecânica de refrigeração na 
escola senai oscar rodrigues alves. trabalhou como técnico nessa área em empre-
sas até 1975, quando decidiu retornar para a sua cidade natal, Belém (pa). acredi-
tando no investimento em educação para a aquisição de novas habilidades e compe-
tências, ele fez diversos cursos e procurou sempre se atualizar. depois, fez faculdade 
de pedagogia e cursou a pós-graduação. com isso, reuniu as condições para iniciar 
uma segunda carreira, tornando-se instrutor em escolas profissionais e supervisor de 
cursos no instituto federal de educação, ciência e tecnologia do pará. 

leitor da revista desde a década de 1980, ele ressalta a importante contribuição que recebeu: “Bola Preta 
foi pioneira na orientação, formação e capacitação de profissionais no Brasil no ramo de refrigeração. agradeço 
pelos excelentes serviços prestados todos esses anos ao ramo da mecânica de refrigeração”.    

Trecho do poema
agradeço a embraco 
Por ter me habilitado
Como técnico refrigerista
Hoje estou aposentado
nem preciso mais da revista
Que a embraco tem me enviado
Pra manter-me bem informado
Das novidades do mercado
 
leia o poema completo no site do Clube

ou no facebook da embraco
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francisco é leitor da 
revista há três décadas
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roriz com a família: desde 
criança ligado à refrigeração
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