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Soluções sustentáveis

Produtos e tecnologias com 
foco na sustentabilidade 
foram  destaque na feira.
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exPediente

Por focar principalmente em inovações e tendências, a 
matéria de capa desta edição nos parece muito adequada 
para uma revista que será lida entre o final de um ano e 
o início de outro. afinal, esse é um período em que todos 
nós costumamos reavaliar o que fizemos e planejar aonde 
queremos chegar em 2016.  
além de mostrar os caminhos que a refrigeração já está 
trilhando – com a sustentabilidade ocupando lugar de 
destaque –, a febrava permitiu também enxergar claramente 
o amplo potencial existente para o crescimento dos negócios. 
Como a todo momento enfatizamos aqui, quem estiver 
preparado tem muitas possibilidades para crescer.
É importante lembrar também que estamos entrando 
no verão, que é a época em que se abrem inúmeras 
oportunidades para quem atua na refrigeração. fique de olho: 
calor é sinônimo de bebidas geladas, sorvetes, ambientes 
climatizados. Para isso, os sistemas e equipamentos  de 
refrigeração precisam estar funcionando bem.
Para finalizar, desejamos a todos Boas festas e um 2016 
com muitas realizações!

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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entrevista

É HORa dE SE ExPOR E iNOvaR
investir no atendimento e no relacionamento é essencial, em épocas boas e ruins.

na crise,  
a recomendação  
é não se retrair. 

Como agir em momentos de crise?
a primeira recomendação é não 

se retrair. isso vale especialmente 
para a comunicação e o relaciona-
mento com os clientes. o atendi-
mento também tem de ser valoriza-
do. essas atividades não podem ser 
abandonadas: com elas, já é difícil 
atrair clientes; imagine sem.

Como fazer isso?
no caso dos lojistas e técnicos 

de refrigeração, o público-alvo é bem 
definido. assim, pode-se buscar um 
contato direto com os clientes cadas-

trados, por telefone, e-mail ou cor-
reio. isso é importante para manter 
a proximidade e para abrir oportu-
nidades. ao mesmo tempo, deve-se 
trabalhar para melhorar a forma de 
atender os clientes.

o importante é entender que, 
nesses momentos, não se pode perder 
nenhuma venda. É preciso aumentar 
o que se chama de taxa de conversão, 
ou seja, o percentual de contatos que 
se transformam em negócios. Para 
isso, o cliente tem de ser muito bem 
tratado – o que torna fundamental re-
forçar o conhecimento sobre técnicas 
de venda e de atendimento.

Onde encontrar inspiração?
a inspiração pode vir de outros 

ramos de negócios, observando as 
melhores práticas de empresas e 
profissionais. as boas ideias estão 
em todo lugar: na padaria da esqui-
na, na grande rede de supermerca-
dos, numa companhia aérea etc. É 
preciso apenas ter a mente aberta 
para percebê-las.

ideias também podem surgir ao 
olhar o que os concorrentes estão 
fazendo. especialmente o que fazem 
de melhor e pode ser adotado ou 
adaptado para as suas condições.

Que riscos há em momentos assim?
a questão mais crítica é a finan-

ceira. deve-se ter atenção total ao 
fluxo de caixa: é isso que pode levar 
a empresa a quebrar. Portanto, é 
necessário olhar com cuidado a ina-
dimplência, os prazos de pagamento 
e o estoque (que é dinheiro parado). 

além disso, evitar empréstimos ban-
cários é essencial.

a desmotivação da equipe é ou-
tro risco. É melhor deixar a situação 
clara para todos e buscar o seu apoio.

É possível se beneficiar de um 
movimento menor?

o faturamento cai, mas haverá 
mais tempo para dedicar ao aprimo-
ramento do negócio. É uma boa hora 
para olhar para dentro da empresa 
e ver onde e como há espaço para 
melhorar: rever procedimentos, abrir 
novas frentes de atuação, descobrir 
ineficiências e desperdícios, reavaliar 
e implantar projetos que foram dei-
xados de lado em épocas de bonan-
ça. todas essas atividades ajudam a 
manter a equipe ocupada e a evitar a 
desmotivação que mencionei.

Como essas ações se conectam 
com a inovação?

Uma das formas de inovar é des-
cobrir como fazer melhor algo que 
era feito de outra forma. a inspiração 
em boas práticas é um dos caminhos. 
outro é a pesquisa para entender 
melhor o que o cliente quer. não é 
preciso fazer uma entrevista ou pedir 
que preencha um questionário. em 
conversas mais informais, é possível 
obter ótimas informações e, a partir 
delas, planejar ações inovadoras. 

maurício morgado 
Professor e consultor
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especialista em marketing, vendas 
e varejo, Maurício Morgado é pro-
fessor da escola de administração 
de empresas da fundação getúlio 
vargas (fgv), uma das instituições 
mais respeitadas do brasil. faz par-
te também do centro de excelência 
em varejo da fgv, coordena o curso 
de mestrado profissional nessa área 
e é autor do livro varejo – administra-
ção de empresas Comerciais.   

leia a continuação 
desta entrevista no 
site do Clube.
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Para 
CresCer

É fundamental conhecer o fun-
cionamento do circuito de refrigera-
ção, para poder entender o que está 
acontecendo com um equipamen-
to ou sistema. isso ajuda a prevenir, 
identificar e reparar problemas que 
possam existir.

Mesmo conhecendo os seus 
componentes e sabendo para que 
servem, muitos técnicos têm dificul-
dade para visualizar como esse circui-
to funciona.  

Para ajudá-los, a embraco aca-
ba de produzir um novo vídeo, que 
já está disponível no site do Clube 
(www.clubedarefrigeracao.com.br). 

apresentando detalhadamente 
o circuito presente nos refrigerado-
res, o vídeo permite uma visão bem 
clara sobre o tema. especialmen-
te sobre as mudanças de estado 
do fluido refrigerante (evaporação 
e condensação) e os motivos pelos 
quais elas ocorrem.

a partir da pergunta “você sabe 
como funciona um circuito de refri-
geração?”, o vídeo explica o papel de 
cada um dos componentes (veja no 
box ao lado um resumo da função de 

diSPONívEl NOvO vídEO da EmBRaCO 
o tema é o circuito de refrigeração, apresentado em detalhes.

RECORdaNdO: COmPONENTES PRiNCiPaiS 
dO CiRCUiTO dE REFRiGERaçãO

 compressor: é o coração do sistema. cabe a ele a sucção e compres-
são do fluido refrigerante, o que possibilita a sua circulação por toda 
a unidade.

 condensador: transfere o calor do fluido refrigerante para o ambien-
te externo.

 evaporador: captura o calor do ambiente interno e o transfere para o 
fluido refrigerante.

 elemento de controle (tubo capilar ou válvula de expansão): cria res-
trição à circulação do fluido refrigerante, causando um grande dife-
rencial de pressão entre o condensador e o evaporador.

 filtro secador: retém impurezas e/ou umidade quando estão presen-
tes no sistema.

 fluido refrigerante: é o responsável pela troca ou transferência de 
calor entre o ambiente interno e externo.

cada um deles e como se comportam 
no sistema). 

no site do Clube, você pode con-
ferir também os demais vídeos produ-
zidos pela embraco:

 troca de compressores Passo a 
Passo;

 Principais falhas que Podem 
acontecer no compressor. 

visualização do que acontece em cada etapa do ciclo de refrigeração permite entender 
melhor o funcionamento de equipamentos e sistemas
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FEBRava FOi Uma GRaNdE viTRiNE  
daS TENdÊNCiaS E iNOvaçÕES dO SETOR
ProdUtos, desenvolviMentos e tecnologias coM foco na 
sUstentabilidade estiveraM eM forte destaqUe.

CaPa
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FEBRava FOi Uma GRaNdE viTRiNE  
daS TENdÊNCiaS E iNOvaçÕES dO SETOR
ProdUtos, desenvolviMentos e tecnologias coM foco na 
sUstentabilidade estiveraM eM forte destaqUe.

iGOR TavaRES
“está em andamento uma verdadeira 
revolução no uso da refrigeração em 
supermercados”
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Realizada no final de setembro, 
a Febrava (Feira internacional da 
Refrigeração, ar Condicionado, 
ventilação, aquecimento e Tratamento 
de ar) confirmou sua condição de 
espaço ideal para conhecer novidades 
e discutir os caminhos futuros do 
setor. durante quatro dias, 32 mil 
profissionais do Brasil e de outros 
países estiveram ali para atualizar 
conhecimentos, ficar em dia com os 
lançamentos, obter orientações e 
realizar negócios.  

O   s temas mais importantes para a área 
de refrigeração estiveram em evidência: 
sustentabilidade, eficiência energética 
e alternativas de fluidos refrigerantes. 

a capacitação também ocupou bastante espaço 
no congresso, nas ilhas temáticas e em estandes 
como o da embraco, onde foram promovidas várias 
palestras (leia + na pág. 14 sobre o que foi apre-
sentado nessas palestras).

de acordo com igor tavares, diretor da feira, foi 
possível observar a satisfação dos visitantes com o 
que foi apresentado e dos expositores com a qua-
lificação dos profissionais. “tivemos grandes no-
vidades e tendências apresentadas na feira deste 
ano. vimos que o expositor se preocupou em trazer 
o que há de melhor e mais moderno no segmen-
to. esta edição da febrava foi marcada, principal-
mente, pela geração de negócios, objetivo comum 
dos que participam da feira. Mesmo num cenário 
de desafios e incertezas, pudemos observar que o 
setor continua caminhando a passos largos, com 
números positivos e muito a explorar”, avaliou. 

Estudos técnicos, indicando 
os rumos do sEtor, foram 

aprEsEntados por EspEcialistas, 
ao mEsmo tEmpo Em quE 

cEntEnas dE novidadEs foram 
divulgadas pElas EmprEsas Em 

sEus EstandEs E ilhas tEmáticas.

7
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opinião semelhante teve o pre-
sidente da comissão organizadora 
da febrava, nelson baptista. “a fei-
ra vem evoluindo ao longo dos anos. 
da última edição para cá tivemos um 
grande crescimento, não só em nú-
mero de visitantes, mas também na 
qualidade do que vem sendo apre-
sentado pelos expositores. a progra-
mação, incluindo as ilhas temáticas, 
a rodada de negócios e outras atra-
ções, revelou que é possível fazer 
bons negócios e se atualizar dentro 
da febrava”, afirmou.

graças ao seu reconhecimento 
internacional, a febrava tornou-se o 
local ideal para realização de gran-
des negócios. “o cenário também é 
favorável: em 2015, a evolução do 
setor de refrigeração comercial será 
de 2,5%. isso sem falar do potencial 
que o mercado oferece, já que, se-
gundo dados do instituto brasileiro 
de geografia e estatística (ibge), 
17% dos domicílios brasileiros têm 
ar condicionado. isso tudo se refle-
tiu nos números da feira”, justificou 
Wadi tadeu neaime, presidente da 
associação brasileira de refrigera-
ção, ar condicionado, ventilação e 
aquecimento (abrava). 

temas em discussão
Hoje, não há como falar de refri-

geração sem destacar a sustentabi-
lidade. esse foi o tema principal do 
14º congresso brasileiro de refrige-
ração, ar condicionado, aquecimen-
to e tratamento de ar (conbrava), 
que ocorreu ao mesmo tempo que 
a febrava, contribuindo para o apri-
moramento tecnológico e desenvol-
vimento profissional do setor.

atraindo 1.300 profissionais, 
a programação envolveu palestras, 
painéis e mesas-redondas sobre te-
mas muito atuais e relevantes, entre 
os quais se destacaram as soluções 
e inovações tecnológicas voltadas 

para o aumento da eficiência ener-
gética de sistemas de refrigeração. 
os fluidos refrigerantes foram tema 
de várias palestras, que reforçaram 
a tendência de busca de alternativas 
de baixíssimo impacto ambiental. 
Uma mesa-redonda muito interessan-
te, sobre o futuro sem o r22, revelou 
que, nos últimos anos, foram testadas 
mais de 70 alternativas de fluidos re-
frigerantes, entre substâncias puras 
e misturas, sempre considerando as-
pectos fundamentais como:

 o impacto que provocam à ca-
mada de ozônio (odP);

 o potencial de aquecimento 
global (gWP);

 o limite/potencial de inflamabili-
dade;

 a toxicidade;
 o desempenho.

os especialistas que participa-
ram desse painel recomendaram que 
empresas e profissionais continuem 
acompanhando esse processo de 
substituição, pois a evolução é con-
tínua e não há uma alternativa que 
atenda a todas as necessidades. foi 
ressaltada também a preocupação 
em evitar vazamentos e fazer o reco-
lhimento do r22 de maneira correta. 

Para ajudar nessas atividades, o Mi-
nistério do Meio ambiente anunciou a 
criação de um site informativo, aces-
sível a todos os interessados: www.
boaspraticasrefrigeracao.com.br.

ilhas temáticas
ao longo das últimas edições 

da feira, as ilhas temáticas se tor-
naram um espaço fundamental para 
conhecer, na prática, os caminhos da 
inovação e da sustentabilidade na 
refrigeração. com a participação de 
várias empresas, esses locais mos-
traram aplicações reais de equipa-
mentos e tecnologias, contando com 
a presença de especialistas para ex-
plicar o seu funcionamento e deba-
ter novas soluções.  “são inovações 
que farão a diferença no dia a dia de 
quem trabalha no setor e soluções 
que têm impacto na economia e no 
meio ambiente, por exemplo”, co-
mentou igor tavares.

Para os refrigeristas, a mais 
impactante delas foi a ilha temáti-
ca cadeia do frio, que mostrou tec-
nologias e soluções voltadas para a 
conservação de produtos perecíveis, 
desde a produção até o momento de 
sua utilização, sempre com foco na 
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no amplo e moderno estande da embraco foram apresentados diversos produtos e 
soluções inovadoras
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minimização de perdas e na utiliza-
ção da energia de forma eficiente. 
com vídeos e a exposição de diver-
sos equipamentos e componentes, 
foi possível entender os processos e 
conhecer as novidades relacionadas 
à manutenção da temperatura ideal 
para alimentos, bebidas, medicamen-
tos, produtos químicos e até flores.

outro importante destaque foi a 
ilha do Meio ambiente abrava, onde 
o foco principal estava na eficiên-
cia energética, sendo apresentadas 
diversas inovações e técnicas com 
esse objetivo.

novidades da embraco
com sua posição de liderança 

tecnológica no setor, a embraco foi 
um dos principais destaques da fe-
brava, apresentando produtos com 
tecnologias inovadoras, alto índice de 
eficiência energética, baixíssimo nível 

de ruído e com fluidos refrigerantes 
naturais como o r290 (propano) e o 
r600a (isobutano).

em seu estande, oito ilhas mos-
traram as mais avançadas tecnolo-
gias direcionadas a expositores verti-
cais para bebidas, chopeiras, freezers 
horizontais e outras aplicações.

entre elas, destacou-se uma ins-
talação que mostrava, de maneira 
interativa, a economia obtida com a 
utilização de um compressor de velo-
cidade variável (vegt8U) em compa-
ração com um modelo convencional 
(on/off). além das vantagens ligadas 
à eficiência energética, esse com-
pressor – que opera com propano 
– também atende à necessidade de 
usar fluidos refrigerantes mais sus-
tentáveis (leia + nas páginas 12-13).

Uma das estrelas do estande foi 
o Plug ń  cool, uma solução comple-
ta voltada para a refrigeração comer-
cial, que gera uma grande economia 
de energia, além de ser de fácil ins-
talação. o produto, que pode ser uti-
lizado em gabinetes resfriados tipo 
autosserviço, usa r290 e possui bai-
xo nível de ruído e vibração.

outra novidade foi a linha com-
pleta neU, de compressores on-off, 
robustos e até 20% mais eficientes 
que modelos similares com a mes-
ma capacidade de refrigeração. os 
produtos, que são uma evolução da 
plataforma neK, possuem a mesma 
configuração externa dos modelos 
anteriores, o que facilita a instalação 
e a reposição em campo.

o avançado compressor Wise-
motion foi mais uma atração que 
despertou forte interesse nos visitan-
tes. lançado em 2014, esse modelo 
continua a surpreender por sua inédi-
ta tecnologia, que permite que opere 
sem óleo.

 durante a febrava, a embraco 
apresentou também a sua parceria 
com a empresa italiana officine Ma-

rio dorin, a partir da qual passará a 
oferecer compressores semi-hermé-
ticos no mercado brasileiro (leia +  
sobre esse tema na pág. 16).

outra inovação mostrada ao pú-
blico foi o nat.genius, serviço de re-
ciclagem de refrigeradores e outros 
eletrodomésticos da linha branca. 
criado pela embraco, esse novo ne-
gócio aproveita a competência que 
a empresa possui para proporcio-
nar um melhor aproveitamento dos 
materiais que hoje são descartados 
(leia + sobre isso na matéria de capa 
do Clube no 118, de junho/2014).

“Participar da febrava foi uma 
ótima oportunidade de mostrar ao 
mercado o resultado do nosso in-
vestimento contínuo em pesquisa e 
inovação, que proporcionam soluções 
inteligentes e oferecem uma melhor 
qualidade de vida aos clientes, além 
de auxiliar o consumidor final a eco-
nomizar, diante da crise energética 
que o país enfrenta atualmente”, co-
menta Michel Moreira, líder de Pro-
duto em refrigeração comercial da 
embraco. 

Plug n’ cool (no alto) e compressores da 
linha neU foram algumas das novidades
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instalação mostrou ao vivo a economia 
proporcionada com a utilização de um 
compressor embraco fullmotion
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É necessário fazer um levantamento cuidadoso de todas as despesas e analisar quais 
podem ser reduzidas ou eliminadas

“custo é como unha, tem de 
cortar sempre”. inspirada no contro-
le severo de custos da rede varejista 
Walmart, a frase é utilizada como 
uma das bases do trabalho dos bem 
sucedidos empreendedores brasi-
leiros Jorge Paulo lemann, Marcel 
telles e beto sicupira, donos de um 
gigantesco grupo que inclui empre-
sas como ambev (bebidas), lojas 
americanas e burger King.

especialmente em momentos 
difíceis, quando os recursos são es-
cassos, torna-se prioritário estar 
atento aos custos. isso ninguém 
discute. Mas, como mostra a frase 
que abre esta matéria, essa atenção 
deve ser permanente.

como fazer isso? Por onde co-
meçar? 

Para saber onde é possível re-
duzir custos, o primeiro passo é fa-
zer um levantamento detalhado dos 
gastos feitos por sua empresa. com 
isso, você terá uma visão mais clara 
de como e onde estão sendo usa-
dos os seus recursos. nessa etapa, 
só com a lista de gastos organizada, 
muita gente já encontra várias opor-
tunidades de economizar. 

a partir das informações levan-
tadas, será possível avaliar todas as 
despesas feitas e separá-las em di-
versas categorias, começando pelas 
que são realmente indispensáveis – 
que não podem ser cortadas. depois 
disso, o caminho sugerido é des-
cobrir onde há espaço para cortes, 
analisando cuidadosamente como e 
quando algumas deles podem ser:

aTENçãO aOS CUSTOS
saiba como e onde cortá-los, sem prejudicar as operações da empresa.

 reduzidas;
 renegociadas (por exemplo, 

com fornecedores);
 adiadas para outro momento 

mais favorável;
 eliminadas total ou parcialmente.

com todos os dados em mãos, 
fica mais fácil identificar os desper-
dícios, que sempre existem, por mais 
que se corte. veja alguns exemplos 
de onde eles podem estar:

 na compra de materiais ou na 
sua utilização errada;

 na expedição e no transporte;
 na perda de tempo com o retra-

balho;
 na falta de organização, que 

provoca maior demora para re-
alizar as atividades e, portanto, 
maior gasto com pessoas;

 no uso inadequado de recursos 

10

como água, energia, telefone, 
gás etc.;

 na utilização de tecnologias de-
fasadas.
“eliminar os desperdícios deve 

ser um esforço permanente e contí-
nuo de todos na empresa, em todos 
os momentos”, afirmou José rober-
to ferro, presidente do lean institu-
te brasil, em artigo no portal Época 
negócios. “como consequência, os 
custos estarão sempre sendo redu-
zidos. e, com isso, a empresa estará 
em melhores condições competiti-
vas de enfrentar quedas do merca-
do ou mudanças, sem desespero ou 
medidas radicais”. 

corte inteligente
Porém, é importante avaliar 

bem os cortes, para não perder a 
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veja no site do Clube as melhores 
técnicas para vender e comprar.
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eficiência e não prejudicar as opera-
ções da empresa.

Dois exemplos são o corte de 
pessoal e a redução da verba des-
tinada à promoção e divulgação de 
produtos e da própria empresa. Es-
sas são medidas que podem parecer 
positivas no curto prazo, mas que 
podem afetar seriamente o atendi-
mento ao cliente e a atração do pú-
blico para o seu estabelecimento.

O consultor Mario Pacheco Fer-
nandes, autor do livro 25.555 dias na 
estrada – o que aprendi administran-
do empresas, chama a atenção jus-
tamente para esse aspecto. “Todas 
as ações a serem implementadas 
não podem deixar de considerar o 
amanhã: a empresa permanecerá no 
mercado depois das turbulências”, 
adverte. 

Ele afirma que cortar custos sem 
ter critérios bem definidos pode levar 
à perda de conhecimentos e de quali-
dade. O risco é prejudicar o futuro da 
empresa: quando o mercado se nor-
maliza, ela está menos preparada. 
“Isso causa perda na crise e perda na 
retomada do mercado”, alerta.

Para momentos de crise ou tur-
bulência, Fernandes sugere que, an-
tes de partir para os cortes, os líde-
res da empresa adotem as seguintes 
práticas: 

 Definir com clareza prioridades 
e objetivos;

 Ser proativo (tomar iniciativa);
 Preservar e reforçar a motiva-

ção dos colaboradores;
 Passar segurança para a equipe, 

mostrando o que está sendo fei-
to e explicando os motivos. 
Reconhecido como um dos prin-

cipais especialistas mundiais em 
liderança e inovação, o norte-ame-
ricano John Kotter segue a mesma 
linha de raciocínio e diz que a pior 

coisa que se pode fazer é levar a em-
presa para a beira de um penhasco, 
em nome da economia de custos. “a 
recessão terminará um dia. se você 
tiver realizado pouco, durante o pe-
ríodo ruim, para impulsionar os ser-
viços, melhorar seu produto ou de-
senvolver novos lançamentos, ficará 
lá atrás quando o céu finalmente 
clarear”.

a receita que surge a partir das 
dicas desses especialistas envolve, 
portanto, três medidas, que devem 
ser adotadas simultaneamente: 
manter atenção constante aos gas-
tos, aumentar a eficiência e buscar 

cortar cUstos seM ter 
critÉrios beM definidos 
Pode levar à Perda de 

conHeciMentos e de 
qUalidade. o risco É 

PreJUdicar o fUtUro 
da eMPresa: qUando o 

Mercado se norMaliZa, 
ela está Menos 

PreParada. 

novas oportunidades. estude como 
fazer isso no seu negócio e vá em 
frente! 

diCaS PRÁTiCaS PaRa TER BONS RESUlTadOS

 envolver a equipe: é preciso contar com o apoio e a colaboração 
dos funcionários para conseguir reduzir custos. informe claramente 
a eles quais são os objetivos e ouça as sugestões que trazem. Para 
motivá-los, uma parte do valor economizado pode ser usada para 
premiá-los.

 evitar impacto no atendimento: a qualidade e a eficiência do aten-
dimento devem ser mantidas, para que o corte não cause uma per-
cepção negativa nos clientes. 

 verificar os pequenos gastos: alguns itens, isolados, não represen-
tam um custo muito alto, mas quando somados podem pesar bas-
tante nas finanças da empresa. 

 economizar no telefone: conscientizar funcionários sobre a duração 
das ligações e os melhores horários para fazê-las é um bom cami-
nho. também pode ser adotado o uso de ferramentas de comunica-
ção gratuitas ou de baixíssimo custo, como o skype. 

 otimizar gastos de energia: é possível reduzir a conta de eletrici-
dade com medidas como mudanças de hábitos, melhor aproveita-
mento da luz natural, substituição de lâmpadas e equipamentos.

 Unir forças: a parceria com empresas concorrentes ou complemen-
tares para compras conjuntas permite obter melhores preços e con-
dições. 

 Pesquisar preços antes de comprar: quando precisar adquirir ma-
teriais e equipamentos, verifique os preços oferecidos por vários 
fornecedores. o mesmo vale para a contratação de serviços como 
transporte, limpeza, segurança etc. 

fonte: adaptado de matéria da revista Pegn e de informações divulgadas pelo sebrae.
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POR QUE ESTãO SENdO BaNidOS 
alGUNS FlUidOS REFRiGERaNTES?

Mudanças nesse aspecto vêm acontecendo com grande velocidade, ligadas 
aos impactos ambientais. 

12

esPeCialista 
de Plantão
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conheça os principais fluidos refrigerantes 
naturais e suas vantagens, acessando 
www.clubedarefrigeracao.com.br.
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POR QUE ESTãO SENdO BaNidOS 
alGUNS FlUidOS REFRiGERaNTES?

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.

urante muitos anos, os cfcs, como o r12, foram os fluidos refrige-
rantes mais utilizados em todo o mundo. quando cientistas desco-
briram que eles tinham impacto direto na redução da camada de 
ozônio da atmosfera, começou um movimento para deixar de usá -

los, que resultou na assinatura do Protocolo de Montreal, em 1987. com esse 
acordo, envolvendo grande número de países, foram estabelecidos prazos 
para a eliminação gradual da sua produção e comercialização, que já se com-
pletaram. Pelo mesmo motivo, os Hcfcs, como o r22, também passaram a 
enfrentar restrições e devem ser totalmente eliminados até 2040.
quando o tema do aquecimento global e das mudanças climáticas ganhou 
força, há alguns anos, o gWP (sigla em inglês para potencial de aquecimento 
global) passou a ser um parâmetro fundamental para a escolha das melhores 
opções. com isso, outros fluidos refrigerantes passaram a enfrentar restri-
ções, como os Hfcs (caso do r134a). essas substâncias não atacam a cama-
da de ozônio, mas possuem um alto gWP. 
o cerco aos fluidos refrigerantes que provocam impactos ambientais está 
apertando. novas regras aprovadas na europa, por exemplo, estabelecem 
que depois de 2020 só poderão ser usados ali produtos com gWP abaixo de 
2.500. isso significa, por exemplo, que o r 404a (que tem gWP de 3.920) dei-
xará de ser uma opção válida. dois anos depois, a restrição será ainda mais 
radical: o gWP terá de ser, no máximo, de 150. essa condição só é atendida 
hoje pelos fluidos refrigerantes naturais (como os hidrocarbonetos r600a e 
r290) e alguns produtos sintéticos que ainda se encontram em testes.
o caminho que se enxerga para o futuro, portanto, envolve esses fluidos re-
frigerantes naturais. Podem até existir outras opções, mas certamente os 
hidrocarbonetos ocuparão espaço cada vez maior na refrigeração.
algumas soluções provisórias foram desenvolvidas e estão em uso. É o caso 
de r422d, testado e aprovado pela embraco, que substitui com grandes van-
tagens ambientais o r22. você pode saber mais sobre ele no vídeo disponível 
no site do Clube.
 

d

TEO
especialista 
em vendas

alaN
especialista    
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o cerco aos fluidos 
refrigerantes que provocam impactos 

ambientais está apertando.
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FalHaS NO SiSTEma dE REFRiGERaçãO
conheça as causas e os cuidados básicos para evitá-las.

o tema das possíveis causas de 
falhas em sistemas de refrigeração 
foi apresentado em várias minipa-
lestras da embraco durante a última 
febrava. Houve forte interesse dos 
participantes e por isso decidimos 
abordar esse assunto aqui, de forma 
ampliada.

a embraco se preocupa muito 
com as questões que impactam a 
qualidade de seus produtos e diver-
sas ações são tomadas para contro-
lar a produção, de forma a reduzir as 
falhas em campo. Porém, a maior 
parte dos compressores que retor-
nam para embraco como rejeito de 
campo não possuem defeitos.

Para começar, é preciso desta-
car que essas falhas podem se ori-
ginar de problemas ligados à parte 
elétrica ou mecânica. 

os problemas de origem elétri-
ca estão concentrados em três as-
pectos:

 Motor do compressor; 
 componentes elétricos do com-

pressor;
 acessórios elétricos do refrige-

rador.
Já os que têm origem mecânica 

devem-se principalmente a proble-
mas relacionados a:

 Kit mecânico;
 conjunto de válvulas;
 choques durante o transporte 

do compressor.
a partir da análise de casos re-

ais de clientes, os especialistas da 
embraco detectaram quais são os 

teoria na 
PrátiCa

um similar quando se opera o siste-
ma de refrigeração.

fluidos refrigerantes de baixa 
qualidade também podem conter 
umidade, por isso é necessário ter 
cuidado na hora de comprar.

deve-se também buscar vaza-
mentos na tubulação, pois existe a 
possibilidade de que a umidade ve-
nha diretamente por meio da infil-
tração de ar.

Um sintoma muito claro de que 
há umidade no sistema é a presença 
de óleo na cor escura e odor forte. 
o óleo lubrificante, em sua condição 
normal, é incolor (tubo à esquer-
da na imagem abaixo). se ele está 
na coloração 
amarelo clara 
(tubo ao cen-
tro), é aceitá-
vel, mas com 
indícios de umi-
dade. quando 
ele e stá escuro 
(tubo à direita), 
pode ter certe-
za de que há algum problema.

2. carbonização da Placa 
válvula

a instalação correta do com-
pressor ou uma boa manutenção 
preventiva evitam a carbonização 
da placa válvula. esse problema 
tem três causas:

 sistema operando com umidade;
 falha no ventilador da unidade 

condensadora;
 alta temperatura de operação.

seis principais problemas que ocor-
rem, explicados a seguir.

1. Umidade
o primeiro passo para evitar 

esse problema é fazer o vácuo cor-
retamente, usando uma bomba 
adequada e mantendo o processo 
pelo tempo mínimo de 30 minutos 
após chegar à condição de 500 mi-
crons de mercúrio. esse passo é o 
mais importante para evitar a umi-
dade. nunca é demais lembrar: não 
se deve usar um outro compressor 
para fazer vácuo.

outras fontes de problemas es-
tão associadas ao filtro secador: é 
importante sempre fazer a troca por 

no compressor acima, há manchas de 
corrosão (seta 1) no estator feito de aço, 
fruto da umidade. a borra (seta 2) que 
está na tampa do cilindro é formada pela 
degradação do lubrificante, processo 
chamado de ‘carbonização do óleo’. 
assim, o óleo perde sua capacidade de 
lubrificar o compressor e, associado a 
essa borra, pode levar ao trancamento 
do compressor. 

2
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entenda os possíveis defeitos do 
termostato: acesse o site do Clube.
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Umidade também pode provocar 
problemas no isolamento

Para preveni-lo, portanto, é 
preciso evitar a umidade (ver tópico 
1 desta matéria), verificar as condi-
ções do ventilador e estar atento ao 
sobreaquecimento do compressor. 

3. derretimento/corrosão 
do isolamento

esse problema é provocado por 
fatores semelhantes aos que levam 
à carbonização da placa-válvula. ou 
seja, as medidas preventivas devem 
ser as mesmas. 

queima da bobina: origem elétrica

Placa válvula carbonizada: umidade é 
uma das possíveis causas

essa ruptura são a falta de cuidado 
na instalação e a obstrução nas tu-
bulações e no capilar.

5. bobina de partida 
queimada

nesse caso, a causa sempre tem 
origem elétrica:

 relé inapropriado ou com algum 
defeito;

 Protetor térmico inapropriado 
ou com defeito;

 voltagem extremamente alta 
ou baixa (fora da faixa de varia-
ção aceitável, de 10%);

 Partida sem o dispositivo elétrico.

6. Problemas no ciclo 
de proteção térmica do 
compressor

Para essa situação, há diversas 
explicações, que devem ser analisa-
das pelo técnico refrigerista:

 carga excessiva de fluido re-
frigerante, gerando pressões e 
amperagem muito elevada;

 voltagem extremamente alta 
ou baixa;

 relé ou protetor térmico inapro-
priado ou com defeito;

 capacitor de partida inadequa-
do ou com defeito;

 tubos parcialmente obstruídos;
 Pressões não equalizadas na 

partida;
 compressor inadequado para a 

aplicação com válvula de expan-
são;

 compressor com defeito mecâ-
nico ou elétrico.

É preciso estar atento a essas 
falhas, que são as mais frequentes 
em sistemas de refrigeração. Para 
informações adicionais, assista ao 
vídeo sobre falhas que está disponí-
vel no site do Clube. 

PRESSÕES PaRa Cada TiPO dE FlUidO REFRiGERaNTE E aPliCaçãO

baixa

-35 a -10
-5,1 a 13,5

-35 a -10
3,8 a 35,1

-35 a -10
4,6 a 33,8

-35 a -10
-9,6 a 0,6

-35 a -10
8,3 a 45,8

Média

-15 a 0
9,1 a 27,8

-15 a 0
26,9 a 55,2

-15 a 0
26,2 a 51,9

-15 a 0
-2,2 a 7,4

-15 a 0
36,0 a 69,6

alta

-5 a 15
20,6 a 56,2

-5 a 15
44,5 a 96,1

-5 a 15
42,3 a 88,0

-5 a 15
3,8 a 21,8

-5 a 15
56,9 a 117,7

Média baixa

-35 a -5
-5,1 a 20,6

-35 a -5
3,8 a 44,5

-35 a -5
4,6 a 42,3

-35 a -5
-9,6 a 3,8

-35 a -5
8,3 a 56,9

Média alta

-20 a 10
4,3 a 45,5

-20 a 10
19,7 a 80,9

-20 a 10
19,6 a 74,7

-20 a 10
-4,5 a 16,4

-20 a 10
27,4 a 99,8

aplicação

temperatura (oc)
Pressão (psi)

temperatura (oc)
Pressão (psi)

temperatura (oc)
Pressão (psi)

temperatura (oc)
Pressão (psi)

temperatura (oc)
Pressão (psi)

R404a

R600a

R290

R22

R134a

4. ruptura da junta da 
cobertura do cilindro

isso ocorre normalmente quando 
o sistema está com excesso de fluido 
refrigerante ou com excesso de pres-
são (ver tabela acima). Para prevenir 
esse problema, é preciso estar atento 
à carga de gás que está especificada 
na etiqueta, realizando a carga com 
uma balança de precisão.

outras possíveis causas para 
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novidades 

PaRCERia amPlia aTUaçãO
embraco passa a oferecer compressores semi-herméticos.

durante a febrava 2015 (leia + 
nas páginas 6-9), a embraco anun-
ciou uma parceria inédita com a of-
ficine Mario dorin sPa, tradicional 
fabricante de compressores semi- 
herméticos com sede na itália.

a embraco começará a distri-
buir no brasil os compressores se-
mi-herméticos da empresa italiana 
no primeiro trimestre de 2016. o 
objetivo é oferecer ao mercado uma 
nova alternativa para aplicações 
nos segmentos de refrigeração co-
mercial e industrial como:

 linhas de congelados e resfria-
dos para supermercados;

 túneis de congelamento;
 câmaras frias;
 refrigeração para transporte;
 aplicações marítimas.

na febrava foram mostradas 
três famílias de compressores semi-
herméticos da dorin que farão parte 
da linha oferecida pela embraco:

 a família H, a mais vendida pela 
empresa, reconhecida por sua 
confiabilidade e relação custo/
benefício; 

 a família HeP, referência em 
eficiência energética e especial-
mente projetada para aplica-
ções com r134a; 

 a família cd, de compressores 
co2 transcríticos, tendência no 
mercado global para aplicações 
comerciais de grande porte. 
Mas o acordo prevê a comercia-

lização de toda linha de produtos 
da empresa italiana no brasil, o que 
inclui também outras famílias de 

compressores, assim como os mo-
delos de duplo estágio, compresso-
res abertos e de transporte.

os compressores que serão dis-
tribuídos pela embraco podem subs-
tituir modelos atualmente vendidos 
no mercado nacional, o que permite 
a sua aplicação tanto em novas insta-
lações como também em reposições.

Uma equipe exclusiva cuida-
rá do atendimento aos clientes e 
das vendas desses produtos, assim 
como de peças e componentes para 
reposição. também já está sendo 
montada uma rede de assistência 
técnica em todo o país.

“estamos muito satisfeitos em 
firmar parceria com uma empresa 
líder de mercado da itália e um dos 
principais players no mundo. a dorin 
tem quase 100 anos de experiência 
e esse acordo é uma ótima opor-
tunidade de levar a excelência das 
duas empresas para o mercado de 
refrigeração”, destaca erivan Piaze-
ra, diretor de iniciativas estratégi-
cas da embraco.

a tradição da officine Mario 
dorin – fundada em 1918 – e a sua 
posição de liderança tecnológica 
nos segmentos em que atua trazem 
grandes benefícios para a embraco 
e para o mercado brasileiro. a em-
presa oferece compressores de alta 
qualidade, que consomem menos 
energia e promovem menor impac-
to para o meio ambiente e para a 
sociedade. como resultado, seus 
produtos estão presentes hoje em 
mais de 90 países, e as exportações 
representam cerca de 70% da pro-
dução, que alcança 60 mil unidades 
anuais. 

“o reconhecimento da embra-
co e a sua estrutura no brasil foram 
fatores imprescindíveis para fe-
charmos o acordo de distribuição”, 
acrescenta giovanni dorin, diretor 
de marketing e novos negócios da 
empresa italiana. “temos certeza 
do sucesso dessa parceria para dar-
mos sequência à nossa missão de 
oferecer os melhores produtos e as 
soluções mais completas também 
para o mercado brasileiro”, finaliza 
o executivo. 

dois dos modelos da família H da 
dorin: H6-07 (no alto) e H9000-01
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O USO da ElETRôNiCa
como a refrigeração vem incorporando seus recursos.

esta é a terceira matéria da 
série sobre componentes elétricos. 
nas edições anteriores, foi aborda-
do o seu uso na refrigeração do-
méstica e na refrigeração comer-
cial (se você não viu essas matérias, 
acesse o site do Clube). explicamos 
detalhadamente o uso de disposi-
tivos de partida (os vários tipos de 
relés), de capacitores (de partida e 
de funcionamento) e de protetores 
térmicos. Já nesta matéria o foco 
são as aplicações da eletrônica na 
refrigeração. 

o tema é muito importante 
para todos que atuam no setor, por-
que vem crescendo rapidamente a 
aplicação de recursos da eletrônica 
em equipamentos de refrigeração 
doméstica e comercial. 

antes do lançamento dos 
compressores de velocidade variá-
vel (embraco fullmotion), há pouco 
mais de uma década, já eram usa-
dos componentes eletrônicos. Mas 
foi depois que esses compressores 
começaram a chegar ao mercado 
que houve um grande impulso a 
essa utilização. 

esses modelos de compresso-
res usam uma tecnologia que tem 
como base um dispositivo eletrôni-
co. É o inversor de frequência, que 
é capaz de medir as variações de 
temperatura e adequar o funciona-
mento e as rotações do compres-
sor às necessidades do sistema de 
refrigeração em que está sendo 
utilizado. 

antes de tratar do inversor, é 
importante destacar um dispositi-

Coleção 
tÉCniCa

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

vo de partida avançado usado em 
compressores convencionais (do 
tipo on/off) de altíssima eficiência: 
o tsd.

tsd: evolução  
em relação ao relé

 
nas edições anteriores, des-

crevemos os outros dispositivos de 
partida, que não usam os recursos 
da eletrônica. 

agora é a vez de tratar do tsd, 
que tem funcionamento similar ao 
do relé do tipo Ptc, mas conta com 
um controle eletrônico. 

o nome tsd vem do inglês 
time starting Device, que significa 
dispositivo de Partida temporiza-
do. É um dispositivo extremamente 
robusto e que atende a uma ampla 
faixa de compressores para r134a 

e r600a, destinados a aplicações 
domésticas. 

Por possuir um circuito eletrô-
nico, o tsd não tem partes móveis, 
não gerando ruídos eletromagnéti-
cos e acústicos. 

12

tsd produzido pela eecon (embraco 
electronic controls)

compressor de velocidade variável embraco fullmotion, com o inversor de frequência 
do lado esquerdo:  cada vez mais presente no mercado
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após a partida do compres-
sor, o dispositivo tsd não consome 
corrente, fazendo com que se torne 
mais eficiente do que o Ptc.

inversor de frequência
as vantagens trazidas pelos re-

cursos da eletrônica no caso do uso 
do tsd também estão presentes 
– e de forma ainda mais evidente 
– no inversor de frequência, utiliza-
do nos compressores de velocidade 
variável embraco fullmotion.

o inversor permite que a rota-
ção do motor se adeque à neces-
sidade real do sistema de refrige-
ração. assim, essa rotação é mais 
baixa quando as temperaturas in-
ternas do equipamento estão nos 
níveis recomendados e sobe nos 
momentos em que há os picos de 
demanda por refrigeração. 

essa característica leva o com-
pressor a consumir menos energia, 
aumentando sua eficiência e redu-
zindo o desperdício. 

além disso, o inversor per-
mite que a temperatura desejada 
seja atingida mais rapidamente, o 
que é muito importante para vá-
rios equipamentos de refrigeração 
comercial. e também reduz as va-
riações de temperatura interna do 
refrigerador, o que contribui para a 
melhor conservação dos alimentos 
e de bebidas, como vinhos (no caso 
de adegas refrigeradas).

o mecanismo de controle da 

rotação dos compressores pelo in-
versor pode ser feito de três ma-
neiras: 

 drop in, em que o inversor 
possui uma lógica de funciona-
mento que avalia a variação da 
corrente e automaticamente 
ajusta a rotação. nesse caso, o 
aumento da rotação é feito em 
degraus e esse tipo de contro-
le pode ser utilizado com ter-
mostato comum; 

 frequência, em que o inversor 
recebe um sinal de frequência 
do termostato que ajusta di-
retamente a rotação do com-
pressor. isso permite que a va-

riação da rotação seja feita de 
maneira continua e suave, me-
lhorando ainda mais o controle 
da temperatura e reduzindo 
o consumo de energia. nesse 
caso, utiliza-se um termostato 
especial chamado termostato 
de frequência.

 serial, em que o inversor rece-
be comandos do termostato e 
envia respostas a eles eletroni-
camente. além de comandar a 
rotação do compressor, o ter-
mostato consegue também ler 
informações da sua operação, 
tais como status de falha e ro-
tação real. Para esse modo de 
controle é necessário um ter-
mostato eletrônico desenvol-
vido para utilizar o protocolo 
de comunicação do inversor. 
deve ser destacado que exis-

tem modelos de compressores 
embraco fullmotion para aplica-
ção em refrigeração doméstica e 
comercial e que, em todos os ca-
sos, o inversor de frequência está 
presente. ou seja: não existe com-
pressor de velocidade variável sem 
inversor.

em todos esses modelos, o 
funcionamento é similar: eles re-
cebem energia da rede na forma 
de corrente alternada e monofá-
sica e a transformam em corrente 
contínua e trifásica, que permite 
que trabalhem de maneira mais 
eficiente.

importante: em caso de ne-
cessidade de reposição do inversor, 
é indispensável saber o código da 
etiqueta. veja na imagem ao lado 
onde consultar o código.

informações mais detalhadas e 
especificações técnicas do inversor 
podem ser verificadas no manual 
desse componente, que está dispo-
nível no site do Clube. 

código do inversor

o inversor visto por dentro: 
componente de alta precisão
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ildeu se apaixonou pela refrigeração

aos 19 anos, ildeu rocha guimarães começou a trabalhar em uma oficina de eletroportáteis. quando co-
meçou a entender os conceitos de refrigeração, ele conta que foi uma “paixão à primeira vista”. a partir daí, não 
parou de buscar aperfeiçoamento: fez um curso técnico, passou a atuar na área, assistiu à sua primeira palestra 
da embraco e logo estava participando da campanha top 2000. 

quando se mudou para Uberlândia (Mg), foi convidado para trabalhar na rede autorizada brastemp, onde 
está até hoje. aí mais oportunidades se abriram para ele: “fiz mais de 170 minicursos e treinamentos de aperfei-
çoamento oferecidos pela Whirlpool”. ainda hoje, ele continua se atualizando com as novidades. “Há três anos, 

iniciei o curso de graduação em 
engenharia Mecânica e pretendo 
me aprofundar na área de refrige-
ração em geral”, diz.

leitor da revista há mais de 
20 anos, ildeu afirma que ela foi 
um grande incentivo para con-
tinuar buscando novos conheci-
mentos, por trazer sempre novi-
dades: “tive sorte de começar a 
receber as ótimas dicas da Bola 
Preta na época”.

oPinião

turma do
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Para raimundo, refrigeração é carreira nobre 

Morador de brasília (df), onde atua como técnico refrigerista, raimundo 
bensaba th de Jesus tem 62 anos de idade e uma longa trajetória na profissão. 
começou efetuando pequenos consertos e, com o tempo, foi evoluindo para equi-
pamentos maiores e mais complexos. 

esse crescimento profissional foi possível graças ao seu esforço pessoal e à 
dedicação aos estudos, que incluiu cursos de eletricidade de comandos e de re-
frigeração no senai. a leitura da revista, que acompanha desde o início, é também 
importante: “ela ajuda os profissionais a fazer seu trabalho da melhor maneira 
possível”, diz.

considera que para ser um bom refrigerista é necessário ter o dom, ele critica 
quem não se especializa e trabalha de maneira incorreta, prejudicando a imagem 
de todos os profissionais.  “a refrigeração é uma carreira nobre, que envolve co-
nhecimentos teóricos, como os de física, eletroeletrônica, mecânica de compres-
são e cálculos térmicos”, afirma. Por isso, defende que é preciso saber fazer o certo, exemplificando com a 
utilização das tubulações adequadas e com os procedimentos necessários para a troca do capilar e a troca do 
filtro secador. “nada de emendas horrorosas. o trabalho deve ser finalizado com decência”, ensina. 
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raimundo: para ser 
refrigerista é preciso ter o 
dom

as quatro dicas de ildeu
para ser um bom refrigerista 

1. ter muito amor e dedicação pelo que você 
faz. 

2. colocar-se no lugar do outro, pensando na 
maneira como você gostaria que fizessem 
o serviço para você.

3. não desistir.
4. buscar sempre aperfeiçoar aquilo que faz.
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