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Efeito estufa

Saiba o que está sendo feito 
para evitar as emissões e 
como você pode contribuir.
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Entendendo o cliente

Comportamento das 
pessoas ao comprar é 
resultado de vários fatores. .10

disjuntor dR

entenda a importância de 
usar esse dispositivo nas 
instalações elétricas.

.17



expediente

Uma das missões do Clube é manter seus leitores atualizados 
sobre o que acontece ao seu redor e sobre tendências que 
afetarão as suas atividades e a sua vida.  Esse é o motivo 
de tratarmos, na matéria de capa desta edição, o tema 
do recente acordo global sobre mudanças climáticas. Os 
impactos do que foi decidido em Paris, na França, não serão 
imediatos. Mas é preciso estar atento, porque indicam a 
necessidade e a obrigação de mudanças – para governos, 
empresas e indivíduos –, de forma que o nosso planeta 
continue a ser um lugar bom para viver. 
Além de informar sobre a edição atual, usamos este espaço 
para um reconhecimento especial à Embraco, que neste 
mês de março completa 45 anos. É uma história de grande 
sucesso, marcada pela constante inovação e pela liderança 
tecnológica e de mercado. Mas sua contribuição ao setor 
vai muito além, beneficiando milhares de profissionais com 
orientação e conscientização, por meio de iniciativas como o 
Clube. Portanto, em nome de todos os leitores, desejo vida 
longa à Embraco!
Boa leitura! 

Fabio Humberg
Editor

editorial

publicação trimestral da embraco, dirigida aos profissionais da refrigeração, 
editada pela editora Cla Cultural ltda. 
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aproveite os conteúdos adicionais 
de algumas matérias, identificados 
pelo ícone ao lado. acesse o site 
do Clube e confira!

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

Veja como as decisões do 
acordo de paris sobre meio 
ambiente afetam a sua vida.

.06

Mundo empreendedor

entender como se comporta o 
consumidor é importante para 
conseguir atrair a sua atenção. 

.10

para crescer

Conheça feiras de 2016 que 
abrem oportunidades para 
atualização de conhecimentos.

.05

especialista de plantão

participar das mídias sociais 
pode ser muito útil para os 
negócios.

.12
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teoria na prática

Saiba mais sobre como 
trabalhar com equipamentos 
que usam r600a e r290.

.14

entrevista

Marcos Jank explica os 
impactos da presença de 
geladeiras nas residências.

.04

coleção técnica .17

turma do Bola preta

Uma homenagem às mulheres 
refrigeristas e a história de 
Claudio, com 25 anos no setor.

.19

novidades

refrigeradores do futuro, que 
se movem e estão conectados, 
começam a se tornar realidade. 

.16

turma do

aprofunde seu conhecimento 
sobre o disjuntor dr, que torna 
as instalações mais seguras.

.19
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entrevista

GEladEiRa TEm PaPEl FuNdamENTal
a ampliação de sua presença, em todo o mundo, traz benefícios para a alimentação.

na Índia, apenas uma em 
cada quatro casas conta 

com o equipamento.

Por que você considera a geladei-
ra a maior invenção do século 20?

Várias outras pessoas já ma-
nifestaram essa mesma opinião. a 
geladeira, associada à presença de 
energia elétrica, revolucionou o mer-
cado, tornando acessível a muito 
mais gente uma alimentação com 
qualidade e maior durabilidade. Be-
neficiou as pessoas do ponto de vis-
ta da conveniência, já que passaram 
a poder armazenar produtos sem 
ter de fazer compras diariamente. 
ao mesmo tempo, contribuiu para 
a saúde, ao garantir a conservação 
adequada dos alimentos. 

O que mudou com 95% das casas 
tendo geladeira no Brasil?

essa é uma realidade já presen-
te nos países mais ricos e que che-
gou ao Brasil no último meio século. 
além dos benefícios que já men-
cionei, uma melhoria fundamental 
foi o desenvolvimento do chamado 
“varejo moderno”. o crescimento e 
a modernização dos supermercados, 
açougues e quitandas só foram pos-
síveis porque as pessoas hoje têm 
geladeira em casa.

O que mais houve de positivo?
É importante destacar, tam-

bém, que em países quentes e úmi-
dos, como o Brasil, os alimentos se 
deterioram mais rapidamente. evitar 
esse problema é um ganho enorme.

a situação é muito diferente na 
Ásia e na África? 

de maneira geral, sim, embora 
venha mudando rapidamente. na 
China, por exemplo, a porcentagem 
de residências que contam com re-
frigerador cresceu muito nos últimos 
anos, alcançando 88% do total. Mas 
os números da Índia (24%), indoné-
sia (33%) e Filipinas (33%) mostram 
que ainda há muito para evoluir. na 
África, a maioria dos países está no 
mesmo nível ou abaixo da Índia.

Por que isso ocorre? 
a primeira explicação está liga-

da à renda. ali ainda há muita pobre-
za. outro motivo é a falta de uma 
rede elétrica confiável em muitos 
países, que leva as pessoas a não 

se sentirem seguras em armazenar 
produtos perecíveis. a questão cul-
tural é a que tem menos peso, na mi-
nha opinião. nesse aspecto, há sem-
pre uma resistência das gerações 
mais velhas, que se habituaram, por 
exemplo, a comprar carnes em mer-
cados tradicionais, onde o abate de 
animais é feito na hora ou na noite 
anterior. Mas a cultura muda rapida-
mente quando as pessoas têm rede 
elétrica e adquirem geladeiras.

Como a pequena presença de ge-
ladeiras impacta o comércio de 
gêneros alimentícios?

nas viagens que fiz pela Ásia, me 
impressionei com a enorme presença 
dos wet markets (mercados molha-
dos), chamados assim por causa das 
constantes lavagens para reduzir o 
risco de contaminação. nesses locais, 
muitas vezes a céu aberto, estão pre-
sentes animais vivos e os produtos 
abatidos são expostos em bancadas, 
sem refrigeração. na Índia e na in-
donésia, mais de 90% do consumo é 
suprido por esses mercados. em ou-
tros países da região, eles também 
são responsáveis pela maior parte 
do abastecimento. É uma situação 
precária do ponto de vista da conser-
vação e da higiene – e que se torna 
absurda porque a Ásia abriga mais da 
metade da população mundial. 

marcos Jank 
especialista em agronegócio
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Graduado em agronomia, com dou-
torado em administração, Marcos 
Jank é um especialista reconhe-
cido em questões ligadas ao agro-
negócio e ao comércio exterior. Foi 
professor da Universidade de São 
paulo por 18 anos e atuou em diver-
sas instituições e empresas ligadas 
ao setor agropecuário. atualmente, 
vive em Cingapura, na Ásia.

leia a continuação 
desta entrevista no 
site do Clube.
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para 
crescer

Quem participou da última Fe-
brava, em 2015 (leia + sobre isso na 
matéria de capa do Clube no 124, de 
dezembro/2015), percebeu como um 
evento como esse é muito útil para 
profissionais da refrigeração. 

em uma visita de apenas algu-
mas horas é possível:

 Conhecer inovações e lança-
mentos;

 entender as tendências do setor;
 assistir a palestras e demons-

trações;
 obter orientações;
 Coletar material técnico para 

consulta;
 Fazer valiosos contatos;
 encontrar colegas de profissão e 

discutir problemas comuns.
o mesmo vale para diversas 

outras feiras em que tecnologias e 
equipamentos para a refrigeração 
estão em destaque. 

em 2016, não haverá Febrava, 

CONHEça as NOvidadEs Em FEiRas  
eventos são fundamentais para obter informações e fazer contatos.

mas outros eventos podem ser visi-
tados com esses mesmos objetivos, 
em várias partes do Brasil. 

entre eles, estão feiras com foco 
específico na refrigeração, como 
Mercofrio e Climario, e também 
eventos de setores que são fortes 
usuários de sistemas de refrigera-
ção, como os de alimentação em 

reunindo empresas e profissionais especializados, as feiras representam sempre 
oportunidades de atualização de conhecimentos 

geral, carnes, sorvetes, padarias e 
supermercados. 

eVento

 Mercosuper 

 Fennopan

 Brasil alimenta

 Feira da apaS

 SuperBahia 

 tecnofrigorífico

 Fispal Food Service

 Fispal Sorvetes

 expoSuper

 Fipan

 Greenbuilding

 Cearapão

 Mercofrio

 Superminas Foodshow

 Climario

loCal

 S.José pinhais (pr)

 olinda (pe)

 Bento Gonçalves (rS)

 São paulo (Sp)

 Salvador (Ba)

 Fortaleza (Ce)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 Joinville (SC)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 Fortaleza (Ce)

 porto alegre (rS)

 Belo Horizonte (MG)

 rio de Janeiro (rJ)

data

 12 a 14 de abril

 14 a 16 de abril

 26 a 29 de abril

 02 a 05 de maio

 07 a 09 de junho

 08 a 10 de junho

 14 a 17 de junho

 14 a 17 de junho

 21 a 23 de junho

 26 a 29 de julho

 09 a 11 de agosto

 30/08 a 01 de setembro

 13 a 15 de setembro

 18 a 20 de outubro

 09 a 12 de novembro

teMa prinCipal

 Supermercados

 padarias: tecnologia e equipamentos

 alimentação: tecnologia e equipamentos

 Supermercados

 Supermercados

 Carnes: tecnologia e equipamentos

 alimentação: tecnologia e equipamentos

 Sorvetes: tecnologia e equipamentos

 Supermercados

 padarias: tecnologia e equipamentos

 Sustentabilidade: tecnologias e produtos

 padarias: tecnologia e equipamentos

 refrigeração e ar Condicionado

 Supermercados / alimentação

 refrigeração e ar Condicionado
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Conheça materiais 
técnicos gratuitos e 
confiáveis disponíveis 
na internet: acesse o  
site do Clube.
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aCORdO GlOBal dEFiNE EsTRaTÉGia 
PaRa as mudaNças ClimÁTiCas
deCiSÕeS BUSCaM eVitar UM aUMento exCeSSiVo da teMperatUra do 
planeta, redUZindo aS eMiSSÕeS de GaSeS de eFeito eStUFa.

capa
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aCORdO GlOBal dEFiNE EsTRaTÉGia 
PaRa as mudaNças ClimÁTiCas
deCiSÕeS BUSCaM eVitar UM aUMento exCeSSiVo da teMperatUra do 
planeta, redUZindo aS eMiSSÕeS de GaSeS de eFeito eStUFa.

CHRisTiaNa FiGuEREs
“É necessário seguir avançando para 
encontrar soluções para o urgente 
desafio das mudanças climáticas.
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mais de 45 mil pessoas participaram 
da Conferência do Clima de Paris, 
realizada no final de 2015. Entre elas, 
estavam representantes de todos os 
países, além de lideranças do setor 
privado e da sociedade civil. a enorme 
mobilização foi justificada: o evento, 
mais conhecido como COP21, teve 
como objetivo principal discutir ações 
para evitar as mudanças climáticas e 
os seus impactos no planeta. O tema 
interessa a todos e os refrigeristas têm 
um papel a desempenhar! 

O   significado do evento foi resumido, na 
cerimônia de abertura, por Christiana 
Figueres, executiva principal da Conven-
ção-Quadro das nações Unidas para a 

Mudança do Clima (UnFCCC, na sigla em inglês). 
dirigindo-se aos representantes dos quase 200 pa-
íses presentes, ela disse: “Vocês têm a oportunida-
de, na verdade a responsabilidade, de finalizar um 
acordo que permita alcançar as metas relaciona-
das às mudanças climáticas”. ela afirmou que esse 
acordo deverá dar suporte ao desenvolvimento 
mundial e estimular a ambição e a ação crescente 
de todos.  destacando que estava sendo tomado 
um novo caminho, que classificou como uma “im-
portante virada”, lembrou que é necessário seguir 
avançando para encontrar soluções para esse ur-
gente desafio relacionado ao clima.

o resultado alcançado em paris foi conside-
rado muito positivo. pela primeira vez na história, 
chegou-se a um acordo global para limitar as emis-
sões de gases de efeito estufa e para lidar com os 
impactos das mudanças climáticas. 

RESULTADO DA REUNIÃO COM 
PARTICIPAÇÃO DE QUASE 200 PAÍSES 

FOI CONSIDERADO HISTÓRICO. AGORA, 
É PRECISO AVANÇAR NA IMPLANTAÇÃO 

DE MEDIDAS E NA CONSCIENTIZAÇÃO, 
TAREFA QUE ENVOLVE GOVERNOS, 

EMPRESAS E SOCIEDADE.

7
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Foi a percepção da gravidade da 
situação das mudanças climáticas 
que fez o mundo se movimentar. 

Hoje, o tema está presente no 
dia a dia de todos, não sendo mais 
apenas objeto de pesquisas de cien-
tistas e alertas de ambientalistas. 
afinal, as consequências já estão 
aparecendo, gerando forte preocu-
pação em quem está atento ao que 
acontece ao seu redor. Foi assim que 
foram vencidas as resistências de 
diversos países, que anteriormente 

eram contra o estabelecimento de 
medidas para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e que, em 
alguns casos, até negavam o aqueci-
mento global.

Com essa conscientização, a 
reunião partiu do princípio de que 
é possível agir para combater esse 
enorme problema, por meio da união 
em torno de um objetivo comum. 

Como disse Barack obama, pre-
sidente dos estados Unidos, nenhum 
país, grande ou pequeno, está imu-

ne ao aquecimento global. em sua 
mensagem na Conferência, ele aler-
tou: “neste verão, vi os efeitos da 
mudança climática no alaska, onde 
o mar já está engolindo vilarejos e 
erodindo a faixa costeira; onde ge-
leiras estão derretendo em um ritmo 
sem precedentes. isso é uma mostra 
do nosso possível futuro, um olhar 
sobre o destino das nossas crianças 
se o clima continuar a mudar mais 
rápido do que os nossos esforços 
para lidar com esse fato”, acrescen-
tou, lembrando alguns dos proble-
mas que podem ocorrer:

 países submersos;
 Cidades abandonadas;
 terras onde não é mais possível 

cultivar;
 distúrbios políticos que provo-

quem novos conflitos;
 Multidões cada vez maiores de 

pessoas buscando refúgio em 
outros países.
para evitar essa situação, o 

principal compromisso assumido 
no acordo de paris é o de limitar o 
aumento da temperatura média glo-
bal. estudos científicos foram a base 
para definir que esse aumento deve 
ser menor que 2ºC quando compara-
do à temperatura da terra cerca de 
250 anos atrás. Se o planeta ficar 

a redução das emissões de gases de efeito estufa exige que todos 
contribuam. além de adotar hábitos mais sustentáveis em seu dia a dia, 
os profissionais de refrigeração podem colaborar de várias maneiras:

 dê prioridade a produtos com menor impacto ambiental: isso 
vale para fluidos refrigerantes como os hidrocarbonetos (leia +  na 
página 14) e para todos os tipos de equipamentos e componentes.

 Evite vazamentos de fluidos refrigerantes para a atmosfe-
ra: CFCs, HCFCs e HFCs contribuem para o aquecimento global. 
nas operações de manutenção e de troca de compressores, tome 
todas as precauções para que não ocorram vazamentos. Mostre 
também aos seus clientes a importância da manutenção preven-
tiva para prevenir esse problema.

 Encaminhe compressores inutilizados para reciclagem: é pre-
ciso dar uma destinação adequada para eles, pois os materiais de 
que são compostos podem ser utilizados novamente. o mesmo 
vale para refrigeradores que chegaram ao final de sua vida útil. isso 
reduz o consumo e a extração de recursos naturais, contribuindo 
também para evitar que mais resíduos sólidos sejam jogados no 
lixo. leia + sobre o natgenius, iniciativa inovadora da embraco nes-
sa área, no Clube no 118, de junho de 2014.

 use o seu veículo conscientemente: evite se deslocar de carro 
quando não for necessário e procure dirigir de forma a gastar me-
nos combustível.

 Economize energia e mostre aos seus clientes como fazê-lo: 
evite desperdício no consumo de energia elétrica, eliminando gas-
tos desnecessários com iluminação e com o uso de aparelhos elé-
tricos. isso faz bem para o planeta e para o seu bolso. Você deve 
também orientar seus clientes sobre como podem utilizar seus 
equipamentos de refrigeração de modo a obter a máxima eficiên-
cia energética.

O PaPEl quE CaBE aOs REFRiGERisTas

Barack obama destacou que este é o 
momento de todos se unirem para salvar 
o planeta
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mais quente do que isso, os cientis-
tas acreditam que os efeitos seriam 
devastadores, com a elevação do ní-
vel do mar, eventos climáticos extre-
mos (como secas, tempestades e en-
chentes) e falta de água e alimentos. 

Cada país apresentou suas me-
tas de redução de emissões de gases 
de efeito estufa (como o Co2), para 
contribuir nesse esforço contra o 
aquecimento global. 

Serão desenvolvidas, por exem-
plo, ações para reduzir o uso de com-
bustíveis fósseis – petróleo e carvão 
– e adotar fontes de energia reno-
váveis e mais limpas, como solar, 
eólica, hidráulica e os biocombustí-
veis. ao mesmo tempo, será preciso 
reestudar as formas de produzir na 
indústria e no campo. outro passo 
fundamental é a forte diminuição do 
desmatamento.

o acordo criou também um fun-
do de US$ 100 bilhões anuais para 
financiar essas ações nos países 
em desenvolvimento. outra decisão 
muito importante foi a de fazer a 
cada cinco anos uma revisão do que 
está sendo feito e dos resultados ob-
tidos no sentido de frear as mudan-
ças do clima.

desafios
Cálculos feitos pelo painel in-

tergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (ipCC), grupo que reú-
ne especialistas em clima de todo 
o mundo, mostram que será um 
grande desafio cumprir o que foi es-
tabelecido no acordo. Segundo os 
estudos, as emissões teriam de ser 
reduzidas em 70% a 90% em 2050, 
para garantir que a elevação de tem-
peratura fique abaixo de 2°C. 

esse desafio se torna maior por-
que, no acordo, não foi estabelecido 
ainda um calendário para as ações. 
o documento final diz apenas que as 
emissões precisam começar a cair 
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lideranças de todos os países estiveram reunidas em paris, debatendo propostas e 
soluções para as mudanças climáticas 

É um avaNçO, NãO uma sOluçãO dEFiNiTiva

o acordo assinado em paris não vai resolver o problema das altera-
ções climáticas.  a organização das nações Unidas (onU) destaca que 
não existem soluções rápidas ou mágicas para essa questão. “o desafio 
do clima é um dos mais complexos que o mundo já enfrentou. no en-
tanto, as alterações climáticas encontram-se agora no topo da agenda 
global e dos líderes de países, cidades, setor privado, sociedade civil e 
religiões, que estão tomando medidas. durante o processo de prepara-
ção da conferência, mais de 150 países submeteram metas nacionais 
de redução de carbono na atmosfera – o que corresponde a 90% das 
emissões globais”.

a onU considera que o acordo representa um passo importante no 
caminho a ser seguido por todos os países, atuando em conjunto, para 
limitar o aumento da temperatura global. 

“assim que possível” e que têm de 
chegar a zero em algum momento 
“na segunda metade deste século”. 

isso significa que a assinatu-
ra do acordo é um passo muito im-
portante, mas não é suficiente (veja 
no box abaixo). É preciso continuar 
avançando nesse processo, o que 
envolve compromissos dos gover-
nos, das empresas e de cada um de 
nós. Será necessário inovar, buscar 
soluções diferentes, rever e aprimo-
rar o que é feito hoje. 

essa tarefa também cabe a 

cada refrigerista, tanto na sua vida 
pessoal quanto nas suas atividades 
profissionais. 

portanto, mantenha-se informa-
do sobre temas como os fluidos refri-
gerantes ambientalmente corretos 
(leia + sobre os hidrocarbonetos na 
página 14, por exemplo), eficiência 
energética, reciclagem e outros (veja 
no box da página ao lado). assim você 
pode fazer a sua parte e ainda in-
fluenciar os seus clientes – e as pes-
soas que estão à sua volta – a seguir 
esse mesmo caminho! 



É fundamental saber que as decisões do consumidor envolvem componentes racionais 
e emocionais  

os bons vendedores têm as suas 
técnicas e as suas estratégias para 
lidar com os clientes. Muitas vezes, 
suas ações estão baseadas na intui-
ção e na experiência que adquiriram 
ao lidar com o público.

isso é muito positivo, mas pode 
ser complementado com conheci-
mentos de psicologia e de marke-
ting. existem diversos estudos que 
mostram como entender os clientes, 
como atrair a sua atenção e qual é 
a melhor forma de abordá-los para 
fechar um negócio.

Um estudo de 2015 do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de apoio às Micro 
e pequenas empresas) traz infor-
mações muito úteis sobre como os 
consumidores se relacionam com os 
produtos, serviços e marcas. além 
disso, explica como eles fazem suas 
escolhas e avaliam os serviços. 

o primeiro dado que você deve 
ter em mente é que o comportamen-
to do consumidor envolve atividades 
racionais e emocionais que ocorrem 
no momento da seleção, da compra 
e do uso dos produtos ou serviços. 

isso significa que ele não age 
apenas com a cabeça, analisando 
cuidadosamente o que vai fazer. o 
que ocorre é exatamente o contrário: 
a maior parte das decisões de con-
sumo está baseada em componen-
tes emocionais. por isso, a boa pro-
paganda busca, mais que destacar 
características, associar o produto a 
uma experiência e aos sentidos (au-
dição, visão, olfato, paladar e tato), 
criando uma história que intensifica 

ENTENdENdO O CONsumidOR
estudos mostram técnicas para atrair a atenção de potenciais clientes.

as emoções e cria um ambiente pro-
pício para uma avaliação favorável 
do produto.

É fundamental, portanto, enten-
der quais são os fatores chave que 
interferem na decisão do consumi-
dor e na forma como se comporta-
rá. o estudo do Sebrae os divide em 
quatro categorias: 

 Culturais;
 Sociais;
 pessoais;
 psicológicos.

Vamos detalhar cada um deles, 
lembrando que todos influenciam o 
consumidor ao mesmo tempo.

os fatores culturais envolvem 
os valores, as percepções e as pre-
ferências que todas as pessoas têm, 
que interferem em seus hábitos de 
consumo presentes e futuros. É pos-

10

sível identificar pontos em comum 
entre elas, como as regiões geográ-
ficas onde nasceram e onde vivem, a 
religião que seguem, a classe social 
à qual pertencem. pessoas que te-
nham características culturais seme-
lhantes geralmente têm interesses e 
comportamentos similares.

por sua vez, os fatores sociais, 
segundo o Sebrae, são aqueles que 
envolvem:

 Grupos de referência, também 
conhecidos como formadores 
de opinião. São conjuntos de 
pessoas que influenciam os 
sentimentos e pensamentos de 
cada indivíduo. envolvem ami-
gos, vizinhos e colegas de tra-
balho, assim como lideranças 
religiosas, sindicais e políticas.

 Família: é o grupo de maior in-
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Veja no site do Clube como se tornar 
um técnico refrigerista.
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fluência. pais, cônjuges e filhos 
têm grande peso nas decisões.

 papéis e posições sociais: ao 
longo da vida, os indivíduos vão 
mudando seu papel e status na 
sociedade. as suas escolhas de 
produtos também se alteram, 
estando associadas à sua posi-
ção no momento da compra.
os fatores pessoais se refe-

rem às características específicas 
de cada um, que têm impacto nas 
suas necessidades e nos seus dese-
jos, assim como no seu padrão de 
consumo. idade, profissão, condição 
econômica, imagem (como é visto e 
como quer ser visto) e personalidade 
são exemplos dessas características. 

Finalmente, temos os fatores 
psicológicos que podem influenciar 
nas escolhas dos consumidores:

 a motivação do consumidor 
para a ação de satisfazer suas 
necessidades e desejos especí-
ficos.

 a percepção das informações 
recebidas, que envolve entendê-
las e associá-las às necessida-
des do momento.

 o conhecimento adquirido pelo 
consumidor com a suas experi-
ências.

 as suas crenças e atitudes.
Há, portanto, muitas informa-

ções para considerar. para entender 
como cada cliente reage a diferentes 
abordagens, é preciso aprender a ver 
como esses fatores se manifestam. 
deve-se reunir informações sobre o 
cliente, observando-o e buscando 
respostas para perguntas como:

 o que ele pensa e sente?
 Como ele vê o mundo?
 Como ele age em diferentes si-

tuações?
 Quais são seus verdadeiros de-

sejos e necessidades?

“avaliar, detalhadamente, todos 
os fatores que possam influenciar o 
comportamento de um cliente dará 
o embasamento ideal para a compo-
sição das estratégias de marketing 
do negócio”, afirmam os especialis-
tas do Sebrae. Mas essa estratégia 
não pode ser única. É preciso ter 
variações de acordo com o perfil do 
cliente, com os objetivos que se quer 
alcançar e com os produtos que quer 
priorizar. 

não dá para estabelecer um úni-
co modo de agir e usá-lo com todas 
as pessoas: o ideal é ter várias alter-

aS CaraCterÍStiCaS 
eSpeCÍFiCaS de Cada 
peSSoa tÊM iMpaCto 

naS SUaS neCeSSidadeS 
e noS SeUS deSeJoS, 
aSSiM CoMo no SeU 

padrÃo de ConSUMo. 

nativas já pensadas e avaliar qual 
é a melhor em cada situação. Use 
a sua sensibilidade para entender o 
cliente e a sua inteligência para de-
cidir a melhor abordagem! 

PsiCOlOGia da PERsuasãO

desenvolvida nos anos 1930 pelo norte-americano alan H. Monroe, 
a Sequência Motivada é um bom exemplo de como estruturar a aborda-
gem ao cliente usando a psicologia da persuasão. São cinco passos, que 
ele desenvolveu originalmente para apresentações ao público, mas que 
se encaixam perfeitamente para a utilização em qualquer contato em 
que você quer ter a atenção de outra pessoa para obter um determinado 
resultado (uma venda, por exemplo). 

Veja abaixo quais são esses cinco passos e como utilizá-los:
 atenção: conte ao seu cliente algo que desperte interesse – uma 

história curta, um caso fora do comum, uma estatística pouco co-
nhecida.  a pergunta que você deve se fazer é: como chamar a aten-
ção dele?

 Necessidade: pense por que o cliente vai precisar do que você ofe-
rece. Mostre como esse tópico que você abordou no passo anterior 
se aplica a ele. ele precisa ser convencido de que tem uma necessi-
dade: é isso que o motivará a agir. 

 satisfação: é o momento de oferecer uma solução para a neces-
sidade do cliente. Mostre o que você tem para propor e como isso 
representa um benefício.

 visualização: agora é o momento de fazer o cliente enxergar os 
benefícios. explique a ele as vantagens que ele terá ao levar aquele 
produto e o que ele perde se decidir não comprá-lo neste momento.

 ação: é a hora de fechar o negócio. para isso, tenha um plano já 
definido, estudando respostas para os possíveis argumentos nega-
tivos dele e sabendo o que pode oferecer em termos de vantagens 
(descontos, prazos, brindes etc.).
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COmO usaR BEm as mídias 
sOCiais PaRa O sEu TRaBalHO?

a facilidade de se conectar ao mundo todo abre inúmeras possibilidades, que 
vale a pena avaliar.

12

especialista 
De plantãO
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COmO usaR BEm as mídias 
sOCiais PaRa O sEu TRaBalHO?

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.

ada vez mais, as mídias sociais fazem parte da rotina de pessoas em 
todo o mundo. Só no Facebook, o número de usuários já ultrapassou 
1,5 bilhão. instagram, twitter, Whatsapp, Youtube, Google+ e outros 
também atraem centenas de milhões de pessoas. 

o foco principal dessa nova modalidade de comunicação é o relacionamento: 
são formas de você ter contato com outras pessoas. isso pode trazer uma 
série de oportunidades para os profissionais de todas as áreas, inclusive a re-
frigeração. Já existe muita gente trocando informações, resolvendo dúvidas, 
compartilhando experiências e fazendo contatos por meio desse recurso. o 
Facebook da embraco (www.facebook.com/embraco), com cerca de 20 mil 
seguidores, é um exemplo disso.
ter acesso a uma variedade quase infinita de conteúdos e a um enorme 
número de pessoas já é um grande benefício para os negócios. Mas refri-
geristas, revendedores e fabricantes do setor também podem usar as 
mídias sociais para:

 aprender mais sobre o seu público, analisando o seu perfil, vendo 
suas reações e seus comentários; 

 saber instantaneamente as opiniões dos seus contatos; 
 atrair potenciais clientes, por meio da sua rede de relacionamentos;
 Ganhar credibilidade e reconhecimento, em função do que as pes-

soas falam sobre você; 
 manter permanentemente e aprofundar as relações com clientes, 

colegas de profissão, fornecedores e outros públicos;
 acompanhar o que fazem os concorrentes, aprendendo com eles 

ou encontrando oportunidades para fazer algo a mais; 
 Formar grupos de discussão sobre um tema, com outros profissio-

nais de sua área;
 Estar sempre informado sobre tendências, vendo o que os outros 

postam e curtem.
o uso das mídias sociais não é um modismo. aproveite as oportunidades que 
elas trazem para os seus negócios! 

C

TEO
especialista
em Vendas

TiNa
especialista   

em Marketing

Refrigeristas podem usar as 
mídias sociais para atrair potenciais 

clientes e ganhar credibilidade.

NiCO
especialista técnico 

em refrigeração

alaN
especialista em 
Sustentabilidade

TiNa
especialista 

em Marketing
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TRaBalHaNdO COm R600a E R290 
É fundamental conhecer os hidrocarbonetos, cada vez mais presentes no mercado.

o uso dos hidrocarbonetos 
r600a e r290 como fluidos refri-
gerantes vem se consolidando e 
conquistando espaço crescente no 
mercado. 

por representarem, ao mesmo 
tempo, uma boa solução do ponto de 
vista técnico e uma resposta à neces-
sidade de causar um menor impacto 
ao meio ambiente, eles vêm sendo 
adotados por várias montadoras de 
equipamentos de refrigeração.

no aspecto ambiental, deve ser 
destacado que eles não prejudicam 
a camada de ozônio e  contribuem 
de forma quase insignificante para 
o aquecimento global – uma van-
tagem considerável em relação a 
diversas outras alternativas hoje 
existentes no mercado. outra van-
tagem é que seu uso proporciona 
uma maior eficiência do sistema de 
refrigeração.

para quem ainda não está fa-

teOria na 
prática

o circuito elétrico desses produtos 
é adequado aos gases inflamáveis 
para evitar geração de faíscas. 

Somado a isso, é importante 
saber que a carga de hidrocarboneto 
em um refrigerador é muito peque-
na, ficando por volta de 80 gramas 
para sistemas domésticos e 150 g 
para sistemas comerciais. É só com-
parar: a massa de hidrocarboneto 
de um refrigerador é de cerca de 1% 
do total existente em um botijão de 
gás de 13 kg, que é comumente usa-
do em cozinhas. Como os sistemas 
de refrigeração são herméticos, o 
gás não sai para o ambiente.

Cuidados necessários
É importante estar atento às 

características desses fluidos refri-
gerantes quando for fazer a manu-
tenção de um equipamento em que 
eles sejam usados. por serem infla-
máveis, alguns cuidados devem ser 
tomados: 

 antes de começar, é importan-
te consultar materiais técnicos, 
reforçando seu conhecimento 
sobre procedimentos recomen-
dados e precauções a serem 
tomadas.

 nas operações de solda, libe-
re todo o fluido refrigerante 
do sistema de refrigeração em 
um ambiente bem ventilado 
ou recolha-o em um recipiente 
fechado.  Certifique-se de que 
a tubulação esteja totalmente 
isenta de isobutano ou propano 
antes do uso do maçarico. para 

miliarizado com esses fluidos refri-
gerantes, é preciso destacar que o 
r600a, ou isobutano, é utilizado 
principalmente em refrigeradores 
domésticos e em alguns tipos de 
equipamentos comerciais, enquanto 
o r290, ou propano, é uma alter-
nativa cada vez mais presente em 
equipamentos comerciais.

ainda existe uma certa preo-
cupação de alguns profissionais e 
empresas em relação à utilização 
dos hidrocarbonetos, pelo fato de 
serem inflamáveis. 

Mas é um temor desnecessário. 
Sabendo trabalhar com eles, não se 
corre risco. o exemplo de diversos 
países da europa comprova isso: lá 
o isobutano e o propano são usados 
há muitos anos. 

Há várias outras informações 
que devem ser ressaltadas para que 
fique claro como é segura a sua uti-
lização. a primeira delas é que todo 

GÁs dE COZiNHa NãO dEvE sER usadO

o gás liquefeito de petróleo (Glp), também conhecido como gás de 
cozinha, não pode ser usado como fluido refrigerante em equipamentos 
de refrigeração.

para essa utilização, são indicados apenas os hidrocarbonetos iso-
butano (r600a) e propano (r290).

o Glp é uma mistura de butano e propano, com características di-
ferentes tanto do r600a quanto do r290 e seu uso pode gerar umidade 
no sistema, além de outros problemas. além da composição química 
diferente, ele recebe um aditivo para ter um odor que torna fácil per-
ceber vazamentos e esse aditivo também pode reagir com elementos 
presentes no sistema de refrigeração.
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Uso do sistema lokring® evita 
necessidade do maçarico

tes elétricos, deve ser destacada a 
necessidade de usar dispositivos de 
partida aprovados para o compres-
sor. Já o protetor térmico precisa ser 
de ¾ selado (com tampa) ou o mo-
delo 4tM.

outra informação importante é 
sobre os filtros secadores, que de-
vem conter dessecante 4a-xH5.

algumas características do sis-
tema de refrigeração mudam quan-
do se utilizam hidrocarbonetos. e, 
em alguns aspectos, há diferenças 
consideráveis entre os sistemas com 
r600a e aqueles projetados para 
uso com r290. 

por exemplo, um compressor 
com r600a tem deslocamento vo-
lumétrico (cilindrada) cerca de 70% 
maior do que um modelo similar com 
r134a. o r600a também apresenta 
menores pressões de vapor que o 
r12 ou r134a, em todas as faixas de 
temperatura. 

Já no caso do propano, a situ-
ação é diferente. nos compressores 
para r290 o volume deslocado é 
sempre menor, podendo chegar até 
a 40% de redução em comparação 
a modelos para r134a. o propano 
opera com pressões mais elevadas 

em comparação ao r600a ou r134a.
no que se refere à carga de gás, 

a característica é a mesma tanto 
para r600a quanto para r290: nos 
dois casos ela é normalmente 40% 
menor se comparada a outros flui-
dos refrigerantes – mais um motivo 
para que não haja receio em relação 
à segurança em operações com os 
hidrocarbonetos.

em relação a outros aspectos, 
há poucas mudanças. por exemplo, 
no caso de tubos capilares e tro-
cadores de calor (evaporadores e 
condensadores), quase sempre se 
mantêm as características de siste-
mas que operam com outros fluidos 
refrigerantes. 

para finalizar, uma recomenda-
ção fundamental: em sistemas pro-
jetados para o uso de hidrocarbone-
tos, nunca se deve substituí-los por 
outro fluido refrigerante.

dica: Se você tiver dúvidas ou 
quiser reforçar seus conhecimen-
tos sobre esse tema, assista ao ví-
deo sobre troca de compressores 
disponível no site do Clube (www.
clubedarefrigeracao.com.br). o 
compressor mostrado ali utiliza hi-
drocarboneto. 

isso, pode-se passar uma carga 
de nitrogênio na tubulação.

 lacre a tubulação com alicate 
de pressão para fazer a selagem 
do tubo de processo. 

 Você pode também optar pela 
utilização do sistema lokring® 
para a junção dos tubos, evitan-
do a necessidade da solda. 

antes da operação de solda, a tubulação 
precisa estar sem resíduos do gás

 Fique atento aos dispositivos 
elétricos, que precisam ser ade-
quados à flamabilidade desses 
fluidos refrigerantes.
Uma orientação fundamental é 

que isobutano e propano só devem 
ser utilizados em compressores que 
foram projetados para esse uso. É 
isso que vai garantir o bom desem-
penho do sistema e a segurança das 
operações. 

no que se refere aos componen-

ExEmPlOs dE COmPREssOREs EmBRaCO dEsENvOlvidOs PaRa R600a

mOdElO 

eMU40Clp

eMU60Clp

eGaS80Clp

HP 

1/8

1/6

1/4

CaPaCidadE
(BTu/H 60 Hz)

408

597

833

EFiCiêNCia 
(BTu/Wh)

3,90

4,80

4,93

aPliCaçãO 

lBp

lBp

lBp

ExEmPlOs dE COmPREssOREs EmBRaCO dEsENvOlvidOs PaRa R290

mOdElO 

eMi50Uer

eMi90Uex

FFU160Uax

HP 

1/6

1/4+

1/2+

CaPaCidadE
(BTu/H 60 Hz)

522

947

1.670

EFiCiêNCia 
(BTu/Wh)

4,55

4,67

5,25

aPliCaçãO 

l/MBp

l/MBp 

l/MBp
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Modelo r2-d2 da Haier: age quase como 
um robô

nOviDaDes 

REFRiGERadOREs CONECTadOs 
tecnologia avança e novidades de impacto estão começando a chegar ao mercado.

a geladeira é considerada uma 
das principais invenções do século 
passado (leia + sobre isso na pági-
na 4), mas ainda existe muito espa-
ço para inovar. em vários aspectos 
houve avanços significativos nos 
últimos tempos, como a tecnologia 
embraco Wisemotion, de compres-
sores que dispensam o uso de óleo 
lubrificante (leia + no Clube no 117, 
de março de 2014).

no que se refere à internet, os 
estudos e testes para sua utilização 
associada a equipamentos de refri-
geração se iniciaram há bastante 
tempo. refrigeradores conectados 
já foram apresentados em eventos 
do setor de eletrônicos e alguns 
deles chegaram a ser lançados no 
mercado. essa evolução teve um 
grande passo na edição de 2016 do 
Consumer electronics Show (CeS) – 
considerado o principal evento de 
produtos eletrônicos de consumo do 
mundo –, realizada em janeiro em 
las Vegas, nos estados Unidos.

ali foram apresentados refrige-
radores com recursos muito inova-
dores e que trazem grandes vanta-
gens para os seus proprietários em 
termos de comodidade e interativi-
dade. em um dos modelos lança-
dos, ao bater duas vezes em sua ja-
nela frontal, a luz interna se acende, 
permitindo que se veja o interior do 
gabinete. o mesmo equipamento 
conta com um sensor na sua base 
para abrir a porta quando as suas 
mãos estão ocupadas.

outros refrigeradores apresenta-

dos no evento oferecem a possibilida-
de de ouvir música, assistir tV e aces-
sar receitas enquanto se cozinha. Há 
ainda modelos que informam o esto-
que contido no interior do gabinete, 
para que o proprietário possa repor 
os produtos que estão faltando. 

Uma inovação que chamou 
muito a atenção foi o refrigerador 
r2-d2, mostrado pela Haier. trata-
se de um modelo de pequeno porte, 
projetado para gelar uma quantida-
de limitada de latas ou garrafas de 
bebidas. ele se conecta à internet, 
mas não é isso que o diferencia. Um 
dos motivos para o impacto que 
causou está ligado ao seu visual: 
parece um robô da série Star Wars. 
para completar, ele se move, levan-
do, por exemplo, as bebidas a uma 
pessoa que está no sofá assistindo 
à tV. o r2-d2 parece ter saído di-
retamente de um filme de ficção 
científica, mas já é uma realidade 
(por enquanto, feito apenas sob en-
comenda).

Com esses avanços, um dos 
desafios é o risco de que os equipa-
mentos fiquem obsoletos em pouco 
tempo. Como a tecnologia na área 
da eletrônica e da conectividade 
evolui muito velozmente, dificilmen-
te alguém desejará manter um equi-
pamento dessa nova geração com 
dez anos de uso, a não ser que exista 
a possibilidade de atualizá  -lo. Mas 
certamente já existem pesquisas em 
andamento para resolver essa ques-
tão. afinal, a refrigeração é uma área 
em que a inovação nunca para. 
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refrigerador com duas telas de lCd  
apresentado pela Haier no Consumer 
electronics Show 2016
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disJuNTOREs mais sEGuROs
instalações elétricas em cozinhas se beneficiam com modelos do tipo dr.

a instalação elétrica à qual o 
equipamento de refrigeração está 
ligado é fundamental para o seu 
funcionamento correto e também 
para evitar danos a ele. além disso, 
evita problemas para usuários e re-
frigeristas, como choques.

por isso, essa instalação deve 
ser feita por profissionais com co-
nhecimento técnico, calculando 
adequadamente as necessidades 
de utilização de energia elétrica 
e usando materiais de qualidade. 
nessa área, não há espaço para 
improvisos ou gambiarras – como 
a utilização de fios fora de espes-
sura recomendada ou a ligação de 
vários aparelhos numa só tomada.

Um dos cuidados que devem 
ser tomados é a utilização de 
disjuntores dr (iniciais de diferen-
cial residual). essa medida é exigi-
da em algumas situações, por uma 
norma técnica aprovada no Brasil 
alguns anos atrás, mas nem sem-
pre é cumprida – tanto por desco-
nhecimento do tema quanto pela 
resistência que muitos eletricistas 
têm em relação a mudanças nos 
procedimentos que estão acostu-
mados a seguir. 

em áreas molhadas (cozinhas 
e lavanderias), por exemplo, seu 
uso é obrigatório (ver box ao lado). 
o custo desses disjuntores é um 
pouco mais alto, mas os benefícios 
em termos de segurança são muito 
grandes. por isso, o pequeno gasto 
adicional vale a pena.

deve ser lembrado que esses 

cOleÇãO 
tÉcnica

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

disjuntores não são uma inovação 
recente. Há muitos anos, já são 
utilizados amplamente em todo o 
mundo. no Brasil, eles também es-
tão presentes, mas ainda não são 
tão conhecidos.

em função dessa situação, va-
mos explicar aqui por que utilizá-
los, mostrando quais são as suas 
características e as vantagens que 
trazem.

para começar, é importante 
saber que o disjuntor dr é um dis-
positivo elétrico de segurança. Sua 
função é encerrar a corrente elé-
trica em casos de fuga de corren-
te, prevenindo choques elétricos e 
danos a equipamentos. essa fuga 
ocorre quando há mais corrente 
entrando do que saindo. É como se 

13

disjuntor dr: peça simples, que 
garante segurança
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NORma EsTaBElECE  
usO OBRiGaTóRiO Em alGumas siTuaçõEs 

no Brasil, a norma técnica nBr 5410, de 2004, que regula as 
instalações elétricas de baixa tensão, estabelece a obrigação de usar 
o disjuntor dr nos seguintes casos:

 em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em lo-
cais que contenham chuveiro ou banheira.

 em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas exter-
nas à edificação.

 em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas 
que possam vir a alimentar equipamentos na área externa.

 em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em co-
zinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais 
dependências internas normalmente molhadas ou sujeitas a la-
vagens.
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fosse um “vazamento” de corrente 
elétrica, que é causado normal-
mente por falhas de isolamento 
elétrico, como, por exemplo, um fio 
desencapado tocando a carcaça de 
um refrigerador. 

essa fuga é um problema sério, 
que precisa ser evitado. além dos 
riscos de danos a equipamentos e 
instalações, podem gerar choques 
elétricos fatais, mesmo que a fuga 
seja de pequena intensidade (30 
microampères).

para detectar fugas, esse 
disjuntor avalia a corrente elétrica 
que entra e a que sai do aparelho 
elétrico. Quando a diferença ultra-
passa um determinado limite, o dis-
positivo desarma automaticamen-
te. Há disjuntores projetados para 
diferentes sensibilidades, como 
pode ser visto na tabela abaixo. nos 
modelos mais utilizados, a sensibili-
dade costuma estar em torno de 30 
ma (ver tabela abaixo).

É preciso ficar atento para o 
fato de que o disjuntor dr não é ca-
paz de eliminar totalmente o risco 
de choque elétrico. ele não identi-
fica curtos circuitos entre as fases 
ou entre fase e neutro, nem sobre-
tensões. por isso, outros mecanis-
mos de segurança como fusíveis, 
disjuntores, aterramento e isola-
mento elétrico adequado devem 
ser utilizados em conjuntos com o 
disjuntor dr.

atenção: Se o disjuntor de-
sarma com frequência e sem mo-

tivo aparente, é necessário fazer 
uma verificação mais cuidadosa. 
não adianta apenas trocar o disjun-
tor por outro de maior capacidade, 
como alguns profissionais fazem. Se 
não encontrar a causa do problema, 
procure a ajuda de um especialista.

Checando o compressor
em relação aos compressores 

embraco, deve-se destacar que eles 
passam por rigorosos testes antes 
de chegar aos clientes, o que evita 
que ocorram fugas de corrente. 

porém, quedas e choques no 
transporte, instalação incorreta 
ou eventuais problemas internos 
no motor podem ocasionar esse 
problema. antes de tirar qualquer 
conclusão, primeiramente é neces-

sário verificar se a fuga de corrente 
realmente está sendo causada pelo 
compressor. outros acessórios do 
refrigerador como o ventilador po-
dem ser a causa desse problema.

para checar a condição do com-
pressor, ligue os terminais do ohmí-
metro ao pino comum do terminal 
hermético e ao terminal de aterra-
mento do compressor. Com uma 
tensão de 500 V (dC) a leitura de-
verá indicar uma resistência acima 
de 2,0 MΩ. na falta de ohmímetro, 
use uma lâmpada de teste da se-
guinte forma: ligue uma das pontas 
de prova ao borne comum do termi-
nal hermético e outra ao terminal 
de aterramento do compressor. Se 
a lâmpada acender, troque o com-
pressor. 

disJuNTOREs dR: sENsiBilidadEs

PROTEçãO

Contra choques elétricos

Contra início de incêndios

para equipamentos e máquinas

sENsiBilidadE

alta

Média

Baixa

FuGa dE CORRENTE

6 a 30 ma

10 a 1.000 ma

3 a 30 a

na fábrica da embraco, compressores 
são testados por longos períodos, 
garantindo que não haja fuga de 
corrente mesmo após anos de uso 

o vídeo sobre falhas mais comuns dos compressores, disponível no site do Clube, 
mostra como testá-los  

Fo
to

s:
 a

rq
ui

vo
 e

m
br

ac
o



Março 2016 19

Dia  Da MUlHer

Claudio: metade da vida dedicada à refrigeração

nascido em pelotas (rS), em 2016 Claudio luis Ferreira Cruz está comemorando 
25 anos dedicados à refrigeração. Como ele destaca, já passou metade da vida na 
profissão, pois completa 50 anos em abril. 

tudo começou em 1991, quando fez um curso básico de refrigeração. percebendo 
que precisava se aperfeiçoar, ingressou depois em um curso mais aprofundado, no 
Senai-rS, que lhe proporcionou conhecimentos mais sólidos. 

Claudio acompanha a revista desde que se iniciou na profissão, considerando-a 
uma excelente fonte de informação. “Sempre segui os ensinamentos e as dicas da 
revista Bola preta e os artigos técnicos publicados pela embraco. também participei 
da campanha top 2000, procurando me atualizar e aprender mais”, conta. Com a ex-
periência adquirida em empresas do ramo de refrigeração e ar condicionado, hoje sua 
principal área de atuação são os sistemas de ar condicionado de grande porte.

para quem está se iniciando, ele orienta a cuidar da profissão e da família. “Você sempre precisará de ambas”, 
explica. e recomenda fazer uso das boas práticas profissionais: honestidade, pontualidade no serviço e cuidados 
com o meio ambiente. para finalizar, faz um alerta: “aprendam com as mudanças que vêm por aí na refrigeração 
doméstica e comercial”.

DepOiMentO
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taís: defendendo o espaço das mulheres na refrigeração

a presença feminina na refrigeração ainda é pequena, mas vem crescendo. 
Um exemplo é taís regina Bitencourt, de Concórdia (SC). ela fazia o curso téc-
nico de Mecânica no Senai quando teve seu primeiro contato com a área, em 
2011. no ano seguinte, para participar da olimpíada do Conhecimento no nível 
nacional, teve de estudar muito e se aperfeiçoar. Com o apoio de especialistas 
como o professor José rodrigues, do CtGás de natal (rn), aprofundou seus co-
nhecimentos sobre o universo do frio. “Competi em novembro de 2012, em São 
paulo, e essa foi sem dúvida uma das maiores e melhores experiências que já 
tive, pois me apaixonei pela área da refrigeração”, conta taís.

Gostou tanto que passou a se dedicar ao ensino do tema. “Hoje dou aula 
no curso de refrigeração da Fabet, na minha cidade. as práticas que aprendi e 
ensino são principalmente as de preservação ambiental e o uso correto das fer-
ramentas e equipamentos. a conscientização sobre o recolhimento dos fluidos 

refrigerantes é um assunto fundamental, visto que ainda trabalhamos com substâncias que podem contribuir 
com o aquecimento global”, destaca.

leitora da revista desde 2012, ela a considera objetiva e rica em conhecimento, recomendando-a aos seus 
alunos. Sobre a presença de mulheres no setor, ela afirma: “sei que nós podemos desempenhar nossa função não 
só de igual para igual, mas em alguns quesitos com superioridade. É fato que as mulheres são mais críticas, deta-
lhistas e cuidadosas. em algumas atividades temos algumas dificuldades, mas nada que não possa ser superado”.
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Claudio recomenda 
fazer uso das boas 
práticas profissionais

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

taís: mulheres são mais 
detalhistas e cuidadosas

turma do



Quem acessa o portal do Clube 
tem muito mais vantagens!

e confira conteúdos exclusivos 
sobre o mercado de refrigeração.

ACESSE 
O PORTAL
DO CLUBE

e confira!
www.clubedarefrigeracao.com.br
Acesse o site do Clube da Refrigeração:

Canal Fale Conosco 
para você enviar 
dicas e sugestões 

de matérias.

Edições anteriores 
com todas as matérias 
já publicadas no Clube.

Vídeos técnicos 
exclusivos para você

assistir quando quiser.

Notícias sobre
o mundo da
refrigeração.


