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expediente

Entrar em novas áreas de negócios pode ser uma ótima 
estratégia para quem quer crescer. Mas é preciso se preparar 
para isso. Foi o que fez a Embraco, que está iniciando sua 
atuação no segmento de compressores semi-herméticos. 
Esse exemplo serve para todos os que trabalham no setor de 
refrigeração. Comece observando com atenção o mercado 
à sua volta e identificando oportunidades para ampliar 
suas atividades. Depois disso, é a hora de pensar, planejar e 
procurar se capacitar para elas (com cursos e leituras, como 
os que mostramos nesta e em outras edições). 
Outra boa dica que pode ser extraída da matéria de capa 
desta edição é a abertura de oportunidades na refrigeração 
comercial. A Embraco, por exemplo, está investindo em 
produtos para supermercados e outras aplicações comerciais, 
depois de pesquisar o potencial desse mercado. Isso significa 
que você também deve ficar cada vez mais atento a esse 
segmento. Já falamos sobre isso na revista muitas vezes 
e voltamos a destacar que existe aí um imenso campo de 
trabalho para ser explorado. Fique de olho!

Boa leitura! 
Fabio Humberg

editorial
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acesse o site do Clube para ler  
conteúdos adicionais exclusivos! 
Saiba mais sobre eles nas matérias 
onde existe o ícone ao lado.

E-mail
contato@clubedarefrigeracao.com.br

Facebook
www.facebook.com/embracoBr

linkedin
www.linkedin.com/company/embraco
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entrevista

É EssENCial COmuNiCaR-sE BEm 
pequenas e micro empresas também precisam estar atentas ao tema.

Deve-se entender o 
público e definir formas 

de se relacionar com ele.

Como uma empresa pequena pode 
usar a comunicação para crescer?

Quando se fala em comunica-
ção, pensa-se primeiramente em 
anúncio. Mas o universo é muito 
mais amplo. pequenos negócios em 
geral não têm como publicar anún-
cios, que são caros, mas podem fa-
zer ações específicas dirigidas à sua 
rede de relacionamentos.

Como comunicação e relaciona-
mento estão ligados?

a comunicação é um compo-
nente da lógica de relacionamento. 
É preciso conhecer o seu público e 
analisar qual é o ambiente em que 

ocorrem os contatos. o primeiro pas-
so é entender com quem você está se 
relacionando, para depois definir as 
formas de lidar com esse público. 

Pode explicar melhor a importân-
cia do ambiente?

numa loja, a forma de organiza-
ção do espaço abre oportunidades 
de relacionamento. pode, também, 
dificultar a interação. por exemplo, 
mesas redondas são sempre melho-
res para reuniões e conversas, pois 
não existe uma posição dominante 
(a cabeceira). o balcão também é um 
aspecto importante: ele pode ser vis-
to como um bloqueio, uma forma de 
impedir a aproximação, ou se trans-
formar em um ponto de encontro. 

além da organização do espaço, 
o que mais deve ser considerado?

o relacionamento e a comunica-
ção estão ligados ao que chamamos 
de ritos e rituais, que envolvem as 
tradições que seguimos e as formas 
como nos organizamos para fazer as 
nossas atividades. o gesto de ofere-
cer um café e de se sentar em volta 
de uma mesa para tomá-lo, dedican-
do um tempo a isso, tem um valor 
enorme nesse aspecto. ajuda a cul-
tivar os relacionamentos e é um di-
ferencial em uma sociedade como a 
nossa, marcada pela pressa. 

Comemorar datas especiais tam-
bém é parte disso?

datas como dia do refrigerista, 
dia do Consumidor ou dia da Mulher 
podem ser usadas para consolidar os 

relacionamentos. Mas é preciso ava-
liar bem o que fazer nessas ocasiões.

Como tudo isso está ligado à co-
municação?

Como eu disse, comunicação é 
muito mais que anúncio. É o compo-
nente mais importante dessas ações 
de relacionamento, que são o que 
consolida o negócio, a família, a mar-
ca. Qualquer empreendedor hoje não 
administra apenas produtos e servi-
ços, mas também os elementos sim-
bólicos e as histórias que estão em 
volta deles. 

isso tem a ver com a imagem?
É fundamental estar atento à 

imagem que se passa. tudo é per-
cebido pelo cliente, consciente ou 
inconscientemente. numa loja, por 
exemplo, aspectos como a fachada, a 
limpeza do local, o estado do banhei-
ro, a presença de lixo na porta, os uni-
formes dos funcionários, a maneira 
de atender o telefone e muitos outros 
aspectos contribuem para formar 
uma imagem positiva ou negativa.  

ao mesmo tempo, a sociedade 
está mais atenta com as questões 
comportamentais. posturas inade-
quadas ou preconceituosas são muito 
malvistas. no caso dos refrigeristas, a 
imagem que transmitem é ainda mais 
crítica, pois as pessoas se preocupam 
com quem vai entrar na sua casa.

Paulo Nassar
especialista em Comunicação

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o 

a
be

rj
e

diretor-presidente da associação 
Brasileira de Comunicação em-
presarial (aBerJe), paulo nassar 
é também professor da escola de 
Comunicações e artes da Universi-
dade de São paulo – onde coordena 
o Grupo de novas narrativas (Genn) 
–, e autor de vários livros, como Tudo 
é Comunicação e A Comunicação da 
Pequena Empresa.

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

oferecido gratuitamente, o cur-
so de aperfeiçoamento profissional 
Boas práticas na refrigeração Co-
mercial é uma ótima notícia para os 
refrigeristas interessados em atua-
lizar e ampliar seus conhecimentos. 

Com carga horária de 24 horas, 
seu principal objetivo é mostrar os 
procedimentos mais adequados de 
manutenção em equipamentos e 
sistemas de refrigeração comercial, 
visando especialmente à redução de 
vazamentos de fluidos refrigerantes 
para a atmosfera.  

o curso começou como um pro-
jeto piloto em seis estados. está sen-
do realizado inicialmente em escolas 

do Senai de Minas Gerais, São paulo, 
rio Grande do Sul, Goiás e amazo-
nas, no instituto Federal de educa-
ção, Ciência e tecnologia da Bahia e 
em mais duas instituições gaúchas: 
o Senac e a associação Gaúcha de 
Supermercados.

Mesmo nessa etapa inicial, os 
números são significativos: a previ-
são é treinar 4.800 profissionais, em 
um total de 300 cursos (com média 
de 16 alunos por turma). 

a iniciativa está sendo desen-
volvida como parte do programa 
Brasileiro de eliminação dos HCFCs, 
sob a coordenação do Ministério do 
Meio ambiente e com a parceria da 

agência alemã de cooperação para o 
desenvolvimento sustentável (GiZ) e 
das associações que representam os 
setores de refrigeração (abrava) e de 
supermercados (abras). 

os requisitos necessários para 
fazer o curso são:

 ter no mínimo 16 anos de idade;
 ter concluído o ensino funda-

mental (1o grau);
 possuir experiência de, no míni-

mo, três anos na área de refrige-
ração e climatização.

no site do Clube (www.clubeda-
refrigeracao.com.br), você encontra 
o link para ter mais informações e se 
inscrever. acesse e confira!

CuRsO GRaTuiTO COm FOCO 
Em REFRiGERaçãO COmERCial

CaRTilHa ORiENTa sOBRE 
FluidOs REFRiGERaNTEs NaTuRais

o Ministério do Meio ambiente 
lançou uma cartilha muito útil para 
quem trabalha com refrigeração co-
mercial e que tem tudo a ver com o 
curso de Boas práticas descrito na 
matéria acima. 

Contando com a parceria das 
mesmas instituições que apoiam o 
curso mencionado – agência GiZ, 
abrava e abras –, o material leva em 
conta a necessidade de eliminar gra-
dualmente os HCFCs  em sistemas de 
refrigeração comercial em supermer-
cados, substituindo-   os por opções 
com características mais adequadas 
do ponto de vista ambiental. por esse 
motivo, o foco está nos fluidos refri-
gerantes naturais: hidrocarbonetos 

(como r290 e r600a), amônia e Co2. 
escrita em linguagem simples 

e com a apresentação das informa-
ções de forma didática, a publicação  
traz orientações técnicas muito de-
talhadas. tem ilustrações, tabelas 
comparativas e até listas de instru-
ções (checklists) dos procedimentos 
de inspeção e manutenção dos sis-
temas. 

Uma atenção especial é dedi-
cada aos aspectos relacionados à 
segurança no manuseio e utilização 
dessas substâncias. 

a cartilha está disponível gratui-
tamente para consulta ou download. 
Veja no site do Clube onde você pode 
obtê-la. 
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EmBRaCO ENTRa Em NOVO mERCadO: 
COmPREssOREs sEmi-HERmÉTiCOs
parCeria CoM a FaBriCante italiana dorin perMite oFereCer linHa 
CoMpleta de prodUtoS de alta QUalidade e entrar eM noVoS SeGMentoS. 
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Conheça o site dedicado exclusivamente aos 
compressores semi-herméticos embraco-
dorin: www.dorin.embraco.com
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EmBRaCO ENTRa Em NOVO mERCadO: 
COmPREssOREs sEmi-HERmÉTiCOs
parCeria CoM a FaBriCante italiana dorin perMite oFereCer linHa 
CoMpleta de prodUtoS de alta QUalidade e entrar eM noVoS SeGMentoS. 

FERNaNdO FisCHER
“estamos desenvolvendo novos 
projetos, que podem se tornar 
realidade mais adiante”
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Por muito tempo, a Embraco foi 
conhecida como fabricante de 
compressores para refrigeração 
doméstica, área em que se tornou líder 
mundial em vendas e especialmente 
em tecnologia.  mas já faz alguns anos 
que a empresa ampliou sua atuação, 
lançando novos produtos e atendendo 
a novos mercados.

Oprimeiro passo nesse processo de am-
pliação foi a consolidação da empresa no 
segmento de refrigeração comercial leve. 
Com compressores herméticos de maior 

capacidade, unidades condensadoras e unidades 
seladas, a empresa ganhou força nesse segmento, 
no Brasil e internacionalmente. 

no final do ano passado, após muitos estudos, 
foi anunciada uma nova etapa: a introdução de 
compressores semi-herméticos no portfólio da em-
presa. “essa iniciativa faz parte de uma estratégia 
mais ampla da embraco, de expandir seu portfó-
lio. estamos olhando para várias frentes e desen-
volvendo diversos projetos que poderão se tornar 
realidade mais adiante”, relata Fernando Fischer, 
gerente de novos negócios.

para a entrada da embraco nesse novo merca-
do, fechou-se um acordo com a empresa italiana 
officine Mario dorin, uma das líderes em tecnolo-
gia no segmento de semi-herméticos. Com isso, a 
embraco passou a poder vender toda a extensa li-
nha da dorin no Brasil. esse é um movimento sem 
volta: a empresa está nesse mercado para ficar e 
para conquistar a mesma posição de destaque que 
já tem nas demais áreas em que atua.O ACORDO FIRMADO COM ESSA 

EMPRESA, RECONHECIDA POR SUA 
TRADIÇÃO E ALTA TECNOLOGIA NA 
ÁREA, FAZ PARTE DA ESTRATÉGIA 

DA EMBRACO DE AMPLIAR SEU 
PORTFÓLIO DE PRODUTOS E 

SOLUÇÕES PARA REFRIGERAÇÃO. 

7
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“trabalhamos com base em um 
planejamento muito cuidadoso, den-
tro de uma estratégia que envolve a 
entrada no segmento de refrigeração 
comercial de grande porte”, afirma 
Fernando Fischer. “por isso, monta-
mos uma equipe exclusiva para essa 
área, que se especializou nos pro-
dutos e nas características próprias 
desse mercado. até mesmo nossa 
estrutura logística é separada e dedi-
cada, o que garante maior agilidade 
no atendimento das demandas dos 
clientes, fator imprescindível para 
este segmento”, acrescenta Fischer.

Com esse acordo, a embraco pas-
sa a oferecer uma variada gama de 
compressores semi-herméticos, en-
volvendo modelos com deslocamen-
tos que vão de 5,30 m3/h a 293,74 
m3/h e capacidades nominais de 0,5 
Hp a 90 Hp, compatíveis com todos 
os principais fluidos refrigerantes.

São mais de uma centena de 
modelos, das cinco famílias desen-
volvidas pela dorin: 

 H (Standard);
 Hep (eco premium);
 Hi (inverter);

 Cd (Co2 transcrítico);
 CdS (Co2 subcrítico).

além da variedade de modelos 
e aplicações, os compressores semi -
herméticos da dorin contam com tec-
nologia de ponta que proporciona um 
desempenho superior em termos de 
eficiência energética, confiabilidade 
e baixo nível de ruído. “a qualidade 
dos produtos da dorin é reconhecida 
internacionalmente. a empresa é ain-
da pouco conhecida no Brasil, mas é 
uma das líderes em inovação e tem 
presença fortíssima no mercado eu-
ropeu. esses diferenciais estão sendo 
destacados aos possíveis clientes, 
juntamente com a força da marca 
embraco e sua estrutura no Brasil. 

por isso, temos encontrado ótima re-
ceptividade”, afirma thiago de almei-
da rocha, engenheiro de Vendas na 
equipe exclusivamente dedicada aos 
semi- herméticos. 

os supermercados são os princi-
pais usuários desse tipo de compres-
sores, tanto em racks como em outras 
instalações. Mas eles também são in-
dicados para outras aplicações. “Um 
exemplo é o do setor de transporte 
refrigerado, em caminhões e navios. 
por sinal, já fechamos algumas ven-
das para clientes dessa área”, comen-
ta thiago rocha, que destaca ainda a 
possibilidade de uso em máquinas de 
fabricação de sorvete e de gelo, em 
chillers e até mesmo em alguns equi-
pamentos de ar condicionado. 

planejamento cuidadoso
a montagem de uma estrutura 

eficiente de assistência técnica e a 
garantia de disponibilidade de peças 
de reposição foram prioridades da 
embraco nesse projeto. 

Com a experiência de quem tra-
balhou por 18 anos como usuário de 
sistemas de refrigeração comercial, 

“MontaMoS UMa 
eQUipe exClUSiVa 

para eSSa área, QUe 
Se eSpeCialiZoU noS 

prodUtoS e naS 
CaraCteríStiCaS 
própriaS deSSe 

MerCado.”

Os COmPREssOREs sEmi-HERmÉTiCOs da dORiN

FamÍlia 

H  
(standard)

HEP  
(Eco 

Premium)

Hi (inverter)

Cd (CO2 
Transcrítico)

e
Cds (CO2 

subcrítico)

aPliCaçÕEs 

Comercial, industrial, 
transporte

Racks de supermercados 
para resfriados

aplicações com temperatura 
de evaporação de até -25oC

 
aplicações que exijam ou 

busquem economia de 
energia

Racks de supermercados 
com refrigerante natural (Co2 

transcrítico ou subcrítico)

CaRaCTERÍsTiCas PRiNCiPais

Maior range de capacidade do  
mercado (de 0,5 a 30 Hp)

Compressores de 2, 4, 6 e 8 cilindros

desenvolvido e otimizado para r134a

alta eficiência e tamanho reduzido

desenvolvido e otimizado para  
aplicação com inversor de frequência

alta eficiência

Frequência de operação de 20 a 90 Hz*

especialmente projetados 
para aplicações Co2

Utilizam soluções de alta tecnologia 
 oriundas da indústria automotiva

robustos e eficientes

FluidOs 
REFRiGERaNTEs

r404a
r134a
r507

r407 (a/C/F)

r134a

r404a
r134a
r507

r407 (a/C/F)

Co2

*Verificar exceções no Catálogo
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atuando na área de racks em super-
mercados, Clóvis Batista, engenhei-
ro de aplicação para semi-herméti-
cos, entende bem as necessidades 
dos clientes desse setor. 

“eles precisam de pronto aten-
dimento. Sistemas e equipamentos 
parados por falta de manutenção ou 
de peças para reparos provocam um 
prejuízo enorme, pois produtos pere-
cíveis estragam e vão para o lixo. por 
isso, antes de começar a vender os 
compressores semi -herméticos, cre-
denciamos parceiros para atuar na 
assistência técnica e montamos um 
estoque de peças e compressores 
em Joinville”, relata, lembrando que 
a embraco continua aberta para cre-
denciar novos parceiros nessa área. 

a manutenção tem característi-
cas diferentes, como lembra Clóvis: 
“no caso dos modelos herméticos, 
não há como mexer no que está den-
tro da carcaça. Quando há problemas, 
o caminho é a substituição do com-
pressor. Com os semi -herméticos, a 
situação é outra, mais parecida com 
a dos motores de veículos: podem 
ser trocadas somente as peças ou os 
componentes com problemas”. 

ou seja, há mais espaço para in-

saiBa mais sOBRE  
Os sisTEmas CO2 TRaNsCRÍTiCOs E suBCRÍTiCOs

Sistemas de refrigeração utilizando Co2 como refrigerante são a grande 
tendência mundial para racks de supermercados, tanto por seu apelo ecoló-
gico quanto pela alta eficiência energética. 

o Co₂ opera de maneira distinta dos fluidos refrigerantes halogenados. 
enquanto nos halogenados ocorre a condensação do fluido, nos sistemas de 
Co₂ principalmente no ciclo transcrítico, ocorre um resfriamento do fluido, 
pois as temperaturas superam a temperatura crítica do Co₂.

na comparação entre os ciclos com Co₂ e r134a, por exemplo, uma 
das grandes diferenças se dá na linha após a compressão: no sistema 
convencional, ocorre ali a mudança de fase (vapor-líquido), conhecida 
como condensação; já no ciclo transcrítico, o vapor altamente supera-
quecido é resfriado, sem mudança de fase, processo conhecido como res-
friamento de gás ou gas cooler.

outra alternativa de aplicação do Co₂ é no ciclo subcrítico em casca-
ta. nesse caso, o Co₂ é utilizado no circuito de baixa temperatura e outro 
fluido refrigerante – como r134a, r404a ou r717, por exemplo – é usado 
no circuito de alta temperatura. desta forma a condensação do Co₂ se 
dá com a evaporação do outro fluido, elevando o Cop (coeficiente de 
performance) do ciclo. 

Veja no site do clube: figuras que mostram os ciclos transcrítico e 
subcrítico.

tervenções do téc-
nico e, logicamen-
te, ele precisa se 
capacitar, buscan-
do conhecimentos 
e orientações para 
trabalhar com es-
ses modelos e suas 
características es-
pecíficas.

a venda de pe-
ças de reposição e 
de compressores 
semi-herméticos 
seguirá um mode-

lo diferente do que é utilizado pela 
embraco para seus demais produtos. 
“teremos parcerias com as revendas 
tradicionais do setor, mas as empre-
sas de assistência técnica também 
serão um importante canal de ven-
da de peças e compressores para os 
clientes”, explica thiago rocha. 

oportunidades para todos
a entrada em um novo segmen-

to abre uma série de possibilidades 
para todos os elos da cadeia de refri-
geração. pelo lado da embraco, isso 
é evidente, pois a empresa amplia 
seu campo de atuação. ao mesmo 
tempo, os clientes potenciais, como 
os supermercados, ganham uma 
nova e confiável opção de fornecedor.

as revendas, por sua vez, têm 
mais um conjunto de compressores 
e peças de reposição para oferecer, 
o que é sempre positivo para as ven-
das. profissionais e empresas de as-
sistência técnica também contam 
com ótimas perspectivas nessa nova 
atividade da embraco.

e você, consegue visualizar as 
oportunidades que estão se abrindo? 
prepare-se e vá em frente, pois, como 
diz um ditado popular, quem chega 
primeiro à fonte bebe a água limpa. 
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a equipe responsável pelas operações de compressores semi-
herméticos, no amplo estoque dedicado aos produtos da linha 

Entre em contato:
thiago.a.rocha@embraco.com 
clovis.b.silva@embraco.com



preparar bem a sucessão é um dos aspectos chave para garantir a continuidade da 
empresa familiar 

em todo o mundo, as empresas, 
em sua grande maioria, são familia-
res. isso ocorre porque quase todas 
as empresas se iniciam a partir das 
ideias, o empenho e o investimen-
to de indivíduos empreendedores e 
seus parentes. elas estão em todas 
as áreas de negócios: na indústria, 
no comércio e na prestação de servi-
ços. no Brasil, as estatísticas oficiais 
indicam que elas representam mais 
de 90% do total. Sua forte presença 
pode ser vista nas revendas de peças 
e componentes de refrigeração: qua-
se todas têm esse perfil.

pode parecer que esse tipo de 
empresa se limita aos negócios de 
pequeno e médio porte. Mas isso não 
é verdade. algumas das maiores em-
presas do mundo são dirigidas por 
famílias. É o caso, por exemplo, de 
gigantes como Ford, Fiat, Samsung, 
Wal-Mart e Banco Santander.

São empresas que, por esse vín-
culo com uma família, apresentam 
muitas características positivas, co-
meçando com a associação com a 
imagem do fundador, que transmite 
segurança e confiabilidade e facilita 
o estabelecimento de laços de leal-
dade com funcionários, fornecedo-
res e clientes.

porém, esse tipo de negócio 
também apresenta alguns desafios 
específicos, aos quais é necessário 
estar atento. antes de passar a eles, 
vamos deixar claro de que tipo de 
empresa estamos tratando. os três 
principais aspectos que caracteri-
zam uma empresa familiar são: 

O dEsaFiO da EmPREsa FamiliaR
É preciso tomar alguns cuidados para evitar conflitos nesse tipo de negócio.

 É propriedade de uma família;
 a família é responsável pela sua 

administração;
 existe uma continuidade ou a 

expectativa de continuidade do 
trabalho do fundador por seus 
descendentes.

o último ponto acima, que en-
volve a sucessão, é aquele com 
maior potencial de gerar problemas. 
Segundo o consultor domingos ric-
ca, especializado nesse tipo de em-
presa, as pesquisas apontam que, 
de cada 100 empresas familiares 
abertas, 30 sobrevivem à primeira 
sucessão (quando um descenden-
te assume o comando, no lugar do 
fundador) e apenas cinco chegam à 
terceira geração.

ele destaca que, para a maior 
parte das pessoas, as duas coisas 
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mais importantes em suas vidas são 
suas famílias e seu trabalho. “Mas os 
objetivos familiares são conflitantes 
com os princípios empresariais. na 
estrutura familiar o que se busca é 
a satisfação das necessidades pes-
soais de seus membros, enquanto 
que em uma estrutura empresarial 
o foco é atingir metas relativas a 
conquista de mercado e lucro”, diz. 
É dessa diferença que surgem vários 
problemas. 

Um dos exemplos citados pelo 
consultor, que é muito comum, é le-
var para dentro da empresa conflitos 
que ocorrem no âmbito da família. 
disputas entre filhos, ciúmes e sen-
timento de culpa dos pais devem 
ficar distantes das decisões empre-
sariais. Como diz o ditado popular, “a 
roupa suja deve ser lavada em casa”, 

Fo
to

:  
a

da
m

 G
re

go
r /

 d
ol

la
r p

ho
to

 C
lu

b

MUnDO  
eMpreenDeDOr

Veja no site do Clube: como montar uma loja de refrigeração 
e as oportunidades do mercado de vending machines.
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e não no ambiente de trabalho. “a 
empresa deve ser tratada como em-
presa, sem que sejam levadas para 
as suas dependências conversas e 
discussões relativas à família. tam-
bém não se pode confundir os papéis 
desempenhados por cada pessoa na 
família e na empresa. esses assun-
tos não podem interferir nas ques-
tões profissionais”, explica.

outro problema que ocorre com 
frequência, e que provoca danos à 
saúde financeira do negócio, é mis-
turar o caixa da empresa com as fi-
nanças pessoais. É preciso estabele-
cer formas de remuneração para os 
familiares que participam da empre-
sa e ter regras claras para eventuais 
pagamentos extras. Caso contrário, 
é impossível ter um planejamento 
eficiente de receitas e despesas.

para a continuidade do negócio 
ao longo do tempo, no entanto, há 
outra medida fundamental: preparar 
o sucessor (ou os sucessores). “Um 

dos principais desafios enfrentados 
no momento da transição de uma 
geração a outra é a falta de capaci-
tação dos herdeiros”, afirma ricca, 
destacando que o perfil do fundador 
dificilmente é encontrado de forma 
completa nos seus sucessores. 

Juntamente com conhecimento 
sobre o setor e os produtos/serviços, 
a capacidade de liderar e o domínio 
de técnicas de gestão, o consultor 
chama a atenção para um aspecto 
que considera essencial: a vontade 
de exercer o papel. “infelizmente, 
ainda acontece muito de o filho ir 
trabalhar com o pai simplesmente 
porque é isso que se espera dele. em 
alguns casos, esse jovem, para não 
correr o risco de desagradar ao pai, 
deixará de lado seus interesses e a 
sua vocação. o resultado pode ser 
muito negativo, com desmotivação, 
falta de envolvimento com o negócio 
e dificuldade de levar adiante o so-
nho do fundador”, resume.

nÃo Se pode 
ConFUndir oS papÉiS 
deSeMpenHadoS por 

Cada peSSoa na FaMília 
e na eMpreSa. iSSo nÃo 

pode interFerir naS 
QUeStÕeS proFiSSionaiS.

“promover a formação de su-
cessores que tenham o perfil do car-
go a ser assumido e que mantenham 
um forte vínculo com a cultura da 
empresa é indispensável. a transfe-
rência bem sucedida dos pilares que 
sustentaram e fortaleceram os ne-
gócios da família depende do prepa-
ro adequado daqueles que assumi-
rão a empresa. esse processo deve 
ser bem planejado, com a participa-
ção dos membros mais experientes 
da família e com a vontade genuína 
de abrir caminho para a geração se-
guinte”, conclui ricca. 

CaRaCTERÍsTiCas dE EmPREsas FamiliaREs Às Quais sE dEVE FiCaR aTENTO

Comando único e centralizado, permitindo reações
 rápidas em situações de emergência;

disponibilidade de recursos fi nanceiros para se 
fi nanciar (poupança da família);

importantes relações comunitárias e comerciais, em 
função da existência de um nome respeitado;

Formação de laços fortes entre 
empregados antigos e os proprietários;

Grupo interessado e unido em torno do fundador;

Sensibilidade em relação ao bem-estar 
dos empregados e da comunidade onde atua;

Continuidade da forma de administrar 
e dos focos de atenção da empresa.

difi culdades de separar aspectos emocionais 
de racionais nas decisões;

Valorização da antiguidade e lealdade dos 
funcionários como atributos que superam a exigência 

de efi cácia ou competência;

expectativa de alta fi delidade dos empregados, 
que pode gerar um comportamento de submissão, 

sufocando a criatividade;

Falta de preparação/formação profi ssional
para os herdeiros;

Confl itos entre os interesses da família
e os da empresa como um todo;

descapitalização da empresa pelos herdeiros, 
que usam os recursos para fi ns particulares;

Falta de critérios de avaliação do desempenho 
profi ssional dos parentes que trabalham na empresa.

PONTOs FORTEs PONTOs FRaCOs

Fonte: adaptado de orientações contidas no site do Sebrae (Serviço Brasileiro de apoio às Micro e pequenas empresas)
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COmO a diVERsidadE POdE 
ajudaR NO mEu NEGóCiO?

pessoas com diferentes culturas e experiências de vida agregam novos 
pontos de vista e ajudam a encontrar soluções inovadoras.

12

especialista 
De plantãO
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Saiba mais sobre as pressões de trabalho dos 
fluidos refrigerantes nos sistemas comerciais 
em www.clubedarefrigeracao.com.br
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COmO a diVERsidadE POdE 
ajudaR NO mEu NEGóCiO?

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.

stimular a diversidade é uma prática que vem ganhando força no 
mundo dos negócios. Hoje, muitas empresas reconhecem os benefí-
cios dessa postura e buscam compor equipes caracterizadas pela di-
versidade. Mas você sabe exatamente o que essa palavra significa?

diversidade tem a ver com variedade, com diferença, com multiplicidade. o 
termo passou a ser usado para destacar que a sociedade é composta por 
pessoas que se diferenciam por diversos aspectos, como:

 Características físicas (cor da pele, altura, peso etc.);
 idade;
 Sexo (masculino ou feminino);
 origem geográfica (local de nascimento ou de origem da família);
 experiência de vida, valores e cultura;
 Crenças religiosas;
 opiniões políticas;
 orientação sexual.

Basta olhar para os lados para perceber que não existe uniformidade na po-
pulação. por que deveria ser diferente nas empresas? 
É fundamental abrir espaços e incluir pessoas que, muitas vezes, são discri-
minadas justamente por um ou mais dos aspectos relacionados acima. Mas 
a importância de estimular a diversidade vai além de oferecer oportunidades 
iguais para todos como uma atitude justa. 
para lidar com os desafios do mundo atual, uma boa dica é contar com visões 
de mundo e opiniões diferentes. em uma equipe formada por pessoas com 
perfis e características semelhantes, isso é muito mais difícil. a interação e 
o compartilhamento de experiências – dentro da diversidade mais ampla de 
pessoas – levam à incorporação de novas possibilidades e ao enriquecimento 
do conhecimento de todos. É esse o principal benefício da diversidade em 
uma empresa: ampliar a visão, renovar e sair da mesmice. pense nisso: é a 
soma de diferentes conhecimentos e jeitos de fazer que proporcionará solu-
ções criativas, inovadoras e melhores! 

E

TEO
especialista
em Vendas

alaN
especialista   

em Sustentabilidade

Para lidar com os desafios 
do mundo atual, é bom contar com 

visões de mundo diferentes.

NiCO
especialista técnico 

em refrigeração

alaN
especialista em 
Sustentabilidade

TiNa
especialista 

em Marketing
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REFRiGERadOREs frOst-free:
Como evitar e reparar as principais falhas técnicas nos modelos domésticos.

os refrigeradores frost-free já 
estão no mercado há muitos anos. 
Mas continuam a despertar dúvi-
das entre os refrigeristas. por isso, 
vamos fazer uma série de três ma-
térias sobre as falhas técnicas que 
ocorrem nesses equipamentos.

a primeira delas tratará dos 
refrigeradores domésticos e as pró-
ximas abordarão os problemas liga-
dos à utilização dessa tecnologia na 
refrigeração comercial.

para começar, é importante sa-
ber precisamente o que é um refri-
gerador frost-free. 

a palavra frost em inglês signi-
fica gelo ou geada, enquanto free é 
traduzido por livre. É, portanto, um 
equipamento livre de gelo, ou seja, 
nele não ocorre formação de gelo 
nas paredes do congelador, evitan-
do a necessidade de fazer o degelo 
periodicamente. em resumo, é um 
refrigerador com sistema de degelo 
automático.

para permitir esse degelo, nos 
refrigeradores frost-free domésticos 
existe, junto ao evaporador, um sis-
tema de resistências elétricas que 
aquecem a superfície dos tubos. 

essas resistências estão ligadas 
a um sensor de temperatura e são 
acionadas por um timer, derretendo 
toda a camada de gelo que se for-
ma na superfície do evaporador. isso 
acontece em intervalos regulares de 
tempo, que variam conforme o equi-
pamento, podendo ser de seis em 
seis horas ou mais. 

teOria na 
prática

os problemas 
mais comuns

de maneira geral, equipamen-
tos frost-free têm bom desempenho 
e contam com uma avaliação favo-
rável de seus usuários. 

no entanto, eles estão sujeitos 
aos mesmos problemas que os refri-
geradores convencionais e a alguns 
outros, que são decorrentes de suas 
características específicas. 

a) Vazamentos de água
a queixa mais comum é o va-

zamento de água, que pode ocorrer 

nesse tipo de equipamento, o 
modelo de evaporador é diferente 
em relação aos refrigeradores con-
vencionais, permitindo o uso de ven-
tilação forçada.  

Com isso, há um fluxo de ar que 
movimenta de maneira uniforme o 
frio gerado no evaporador – o que 
evita a formação de líquido con-
densado na parede do congelador 
e a consequente solidificação des-
se líquido. Graças a essas caracte-
rísticas, o ambiente interno desse 
compartimento do congelador apre-
senta um fluxo de ar frio, seco e uni-
forme.
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Qual o local adequado para instalar uma 
unidade condensadora? Veja no site do Clube.
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B) acúmulo de gelo
outro problema que ocorre em 

refrigeradores frost free é quando 
os ciclos de degelo não conseguem 
descongelar todo o evaporador. 

nesse caso, sobra gelo, da mes-
ma forma que em refrigeradores 
convencionais. em geral, esse gelo 
se acumula, pouco a pouco, nas ale-
tas do evaporador, obstruindo-as. 

Como o gelo não é um bom 
condutor de calor, isso pode levar à 
queixa de que a geladeira está ge-
lando menos. isso acontece em am-
bientes muito quentes e úmidos ou 
quando se abre muitas vezes a porta 
do refrigerador. 

especialmente nesses casos em 
que o usuário se queixa de que “a ge-
ladeira não gela”, alguns técnicos já 
se apressam em apontar o compres-
sor como o culpado. 

tanto no lado externo do refrigera-
dor, quanto do lado interno.

Vazamentos externos podem 
ser provocados pelo transbordamen-
to da bandeja, cujas causas mais 
prováveis são três:

 o ambiente é muito úmido e/ou 
frio e a bandeja não está seca 
quando se inicia um segundo 
ciclo de degelo (a água evapora 
mais lentamente em ambientes 
mais frios e úmidos). Com isso, 
não cabe nela toda a água. a 
solução é trocar a bandeja por 
uma maior;

 a bandeja não está próxima o 
bastante da carcaça do com-
pressor, o que a deixa fria e re-
tarda a evaporação da água (é 
o calor da carcaça que leva à 
evaporação da água que cai na 
bandeja). a solução é aproximar 
mais a bandeja do compressor;

 a bandeja está inclinada ou ra-
chada, fazendo com que parte 
ou toda a água que deveria estar 
contida nela escape. a solução é 
corrigir a posição da bandeja ou 
trocá-la por uma nova.

outro motivo para o vazamento 
externo é o posicionamento incorre-
to do dreno, que faz com que a água 
do degelo não caia na bandeja, es-
correndo para o chão. 

resolver esse problema é sim-
ples: basta reposicionar corretamen-
te o dreno. 

Já os vazamentos na parte inter-
na do refrigerador (no gabinete) são 
consequência da obstrução do dreno, 
que faz com que a água se acumule. 
ele pode estar obstruído por sujeira 
ou por estar esmagado (por ter sido 
parafusado muito forte, por exem-
plo). a solução é óbvia: desobstruir o 
dreno ou, se necessário, trocá-lo. 

antes de chegar a essa conclu-
são, porém, é necessário fazer uma 
verificação nos componentes, pois 
podem estar ocorrendo problemas 
em algum deles:

  a resistência está em curto, por 
exemplo;

 o timer não está funcionando 
corretamente, o que leva o de-
gelo a ser feito em intervalos 
maiores do que o necessário;

  o sensor de temperatura não 
funciona da maneira adequada;

  o ventilador do evaporador não 
desliga ou trava.

Qualquer outro componente elé-
trico do equipamento pode ser a cau-
sa do problema. o procedimento re-
comendado é realizar uma verificação 
de continuidade elétrica em cada um 
deles e, se necessário, efetuar a sua 
substituição. 

PRiNCiPais PROBlEmas E COmO sOluCiONá-lOs

PROBlEma 

Vazamento 
externo de água 

Vazamento 
interno de água

acúmulo de 
gelo, levando 

à queda no 
desempenho do 

refrigerador

sOluçãO 

trocar bandeja por uma 
maior

aproximar mais a bandeja 
do compressor

Corrigir a posição da bandeja 
ou trocá-la por uma nova

reposicionar corretamente 
o dreno

desobstruir o dreno ou, se 
necessário, trocá-lo

Substituição do componente 
com problema

Causa PROVáVEl

Bandeja não está seca quando 
se inicia um segundo ciclo de 

degelo

Bandeja não está próxima 
o bastante da carcaça do 

compressor

Bandeja está inclinada ou 
rachada

posicionamento incorreto do 
dreno

obstrução do dreno

resistências em curto

o timer não está funcionando 
corretamente

Sensor de temperatura não está 
funcionando corretamente 

Ventilador do evaporador não 
desliga ou trava

outro componente elétrico com 
problema
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nOviDaDes 

PROPaNO PROduzidO NO BRasil
Mercado conta agora com a oferta de r290 nacional, da Ultragaz.

Uma das principais empresas 
no mercado de Glp (gás liquefeito 
de petróleo, conhecido popularmen-
te como gás de cozinha), a Ultragaz 
oferece agora um novo produto: o 
propano (r290), cada vez mais uti-
lizado como fluido refrigerante em 
equipamentos de refrigeração co-
mercial. 

antes dessa iniciativa da Ultra-
gaz, todo o propano vendido no Bra-
sil era importado. 

“identificamos uma oportunida-
de de ampliar nossa atuação, com 
uma aplicação a mais para os gases 
com os quais trabalhamos. estuda-
mos o mercado e desenvolvemos um 
produto com as características ade-
quadas à utilização em refrigeração. 
testamos tanto no nosso laborató-
rio, quanto em um neutro, de uma 
empresa especializada, e os resul-
tados foram positivos, comprovan-
do que o nosso propano era similar 
ao produto disponível no mercado”, 

isso faz com que o propano atin-
ja grau de pureza capaz de atender 
aos padrões internacionais”, explica 
a engenheira química ingredi toma-
don Gaudrevicius, do laboratório da 
Ultragaz, lembrando que o produto 
passa por análises minuciosas desde 
sua entrega, realizada pela refinaria, 
até a distribuição feita pela Ultragaz.

atualmente, a empresa está em 
contato com os principais fabrican-
tes brasileiros de equipamentos de 
refrigeração comercial, para se tor-
nar fornecedora de propano para os 
modelos que utilizam esse fluido re-
frigerante. 

“temos qualidade, preço com-
petitivo e capacidade para atender 
a toda a demanda existente no mer-
cado brasileiro. Mantemos um am-
plo estoque e contamos com uma 
estrutura exclusiva e operação de-
dicada ao r290, de forma a garantir 
a pureza do produto”, explica o eng. 
Washington. 

Qualidade do produto é garantida por 
análises minuciosas feitas no laboratório 
da Ultragaz

relata o eng. Washington 
Flávio pereira, coordena-
dor técnico da Ultragaz. 

outro passo impor-
tante foi a realização de 
testes de vida e desgaste 
nos laboratórios da em-
braco, com a utilização do 
propano da Ultragaz nos 
compressores da marca. 
“a avaliação envolveu os 
diversos aspectos relacio-
nados ao desempenho do 
compressor e do sistema 
de refrigeração. o resulta-
do foi positivo, confirmando a qua-
lidade do nosso r290”, informa  o 
eng. Washington.

a Ultragaz já contava com ins-
talações e estrutura para atuar com 
o propano r290, pois já oferecia o 
propano especial para o mercado 
de propelentes para fabricantes de 
produtos em aerossol. na empresa, 
o propano recebe um tratamento 
especial, que o torna apto para uti-
lização como r290. todo o processo 
é realizado na unidade da Ultragaz 
na cidade de Mauá, na região me-
tropolitana de São paulo. a principal 
alteração no produto é a retirada da 
mercaptana, que é adicionada artifi-
cialmente na refinaria para gerar o 
odor característico no gás, que serve 
para identificar vazamentos.

“a mercaptana é retirada na 
torre de desodorização. o processo 
também pode remover outros possí-
veis produtos indesejáveis para sua 
utilização como fluido refrigerante. 
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Um amplo estoque está disponível na unidade de 
Mauá (Sp), sendo suficiente para atender a toda a 
demanda do mercado
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HERmÉTiCOs E sEmi-HERmÉTiCOs:
Conheça as diferenças entre esses dois tipos de compressores.

existem no mercado compres-
sores para variadas aplicações, 
com diferentes formas, funções e 
características. 

Um dos aspectos em que eles 
se diferenciam é em relação ao seu 
princípio de funcionamento. nesse 
caso, eles podem ser divididos em 
cinco tipos: 

 alternativo;
 rotativo
 Scroll (ou Caracol);
 parafuso (ou Screw);
 Centrífugo.

Já falamos sobre esses cinco 
tipos em outra matéria, por isso 
eles não serão explicados aqui 
(leia + sobre o tema na matéria 
da Coleção técnica do Clube no 114, 
que está disponível em www.clube-
darefrigeracao.com.br).

o aspecto que será tratado  
nesta matéria é o que diz respeito 
à forma como o compressor está 
instalado junto com o motor elé-
trico – o que não tem relação di-
reta com o princípio de funciona-
mento. 

São três as classificações dos 
compressores, de acordo com esse 
critério: 

 Hermético: quando o motor 
elétrico está junto com o com-
pressor, na mesma câmara se-
lada (carcaça);

 Semi-hermético: quando o 
motor está junto com o com-
pressor, na mesma câmara, 
mas essa câmara pode ser 

cOleÇãO 
tÉcnica

esta seção traz informações para serem arquivadas e consultadas com frequência.  
acesse as edições antigas no site da revista.
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aberta, sendo presa por para-
fusos e utilizando retentores;

 aberto: quando o motor elétri-
co não está junto com o com-
pressor.
Como a matéria de capa des-

ta edição trata justamente dos 
compressores semi-herméticos e 

da entrada da embraco nesse seg-
mento (leia + na página 6), vamos 
falar aqui principalmente das dife-
renças entre esse tipo de compres-
sores e os herméticos (que já são 
mais conhecidos dos nossos leito-
res, por serem o produto principal 
da embraco).  

COmPREssOR HERmÉTiCO

 Motor elétrico e compressor juntos em câmara selada (carcaça);  

 dificuldade de manutenção (não é possível trocar componentes);

 Menor chance de vazamentos.
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os principais aspectos 
que diferenciam 
compressores 
herméticos dos  
semi-herméticos

1. possibilidade de 
manutenção

tendo a carcaça blindada, os 
compressores herméticos não pos-
sibilitam a abertura para manuten-
ção. Quando ocorre a queima do 
motor elétrico ou qualquer outro 
problema, a única solução é subs-
tituir o compressor. 

Já os compressores semi-her-
méticos podem ser reparados em 
vários casos, pois permitem o 
acesso às válvulas, aos pistões e 
outros componentes, assim como 
ao motor. deve ser destacada a 
necessidade de troca dos elemen-
tos de vedação nesses modelos (o 
mesmo ocorre nos compressores 
abertos).

2. Vazamentos
Uma das grandes vantagens 

do compressor hermético é a bai-
xíssima incidência de vazamento 
de fluido refrigerante.

 esse problema ocorre com 
maior frequência nos semi-hermé-
ticos e é ainda mais comum nos 
compressores abertos.

 

3. lubrificação
nos compressores hermé-

ticos, a lubrificação ocorre pela 
ação da força centrífuga, que faz 
com que o óleo circule. Já os se-
mi-herméticos contam com uma 
bomba de óleo, tendo o que se 
chama de lubrificação forçada. 

nesses modelos, o óleo, acumu-
lado no cárter, é succionado pela 
bomba, que o distribui pelos ca-
nais de lubrificação, para que che-
gue até os mancais, as bielas e os 
pinos dos pistões.

4. aplicação
os compressores herméticos 

são utilizados em equipamentos de 
refrigeração doméstica e em siste-
mas compactos de refrigeração co-
mercial e de condicionamento de 
ar. por sua vez, os semi-herméticos 
são indicados principalmente para 
supermercados e outras aplicações 
comerciais e industriais, assim 
como para sistemas de ar condicio-

nado de empreendimentos como 
shopping centers.

5. Custo
de maneira geral, pode-se di-

zer que os compressores herméti-
cos são mais baratos que os semi-
herméticos – até mesmo porque 
os equipamentos em que são uti-
lizados também são mais simples 
e mais baratos. esse é um fator 
que pode, à primeira vista, chamar 
a atenção de quem compara os 
preços. porém, deve ser destaca-
do que se trata de produtos muito 
diferentes: seria como comparar o 
custo de um automóvel e o de um 
trator. 

COmPREssOR sEmi-HERmÉTiCO

 Motor elétrico e compressor juntos em câmara que pode ser aberta;  

 possibilidade de manutenção (trocar componente);

 Menor chance de contaminação por materiais internos.
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MUlHer refrigerista

Jaime: na ativa, aos 75 anos
antes de se tornar refrigerista, Jaime Gonçalves pedral, de Conceição de Ja-

cuípe (Ba), tinha trabalhado em outras áreas. Mas 36 anos atrás ele tomou gosto 
pelo mundo do frio e foi buscar conhecimentos. Fez um curso de refrigeração por 
correspondência, depois estudou no Senai e continuou se aperfeiçoando, formando 
um currículo muito bom. 

Jaime acredita ter sido um dos primeiros leitores da revista Bola Preta, nos 
anos 1980. “recebi desde a número 1. acompanhei a evolução da refrigeração len-
do a revista”, conta. “Sou do tempo das palestras do Garcia e tenho diplomas e 
materiais da embraco. Ganhei crachá prata e ouro do programa top 2000 e sentia 
orgulho quando o apresentava aos meus clientes”. 

Hoje aposentado, com 75 anos de idade, continua atuando na refrigeração e 
diz que trabalhar é muito bom. Com uma trajetória de muito aprendizado, ele re-
comenda aos novos refrigeristas que se dediquem à leitura. destaca que, para se 
manter no mercado de trabalho, é importante ser honesto, pontual, prestativo e 

transparente. “temos como obrigação prestar um serviço de qualidade. É a forma que temos de agradecer aos 
nossos clientes pela confiança”, conclui.

DepOiMentO

19

refrigeração é coisa de homem? ana garante que não

Cinco anos atrás, a vida de ana Maria da Silva mudou. nessa época foi inaugurado 
o iFrn – instituto Federal de educação, Ciência e tecnologia do rio Grande do norte, 
em Santa Cruz, bem próximo à cidade de lajes pintadas, onde ela morava. ana Maria 
viu ali uma oportunidade para se profissionalizar.

de lá para cá, muita coisa mudou. ela foi viver em natal (rn), onde conseguiu 
primeiramente um estágio como auxiliar de mecânico, passando depois a mecânica de 
refrigeração e encarregada de manutenção, sempre na mesma empresa.

“Há 4 anos fui apresentada à revista Bola Preta (depois Clube da Refrigeração) e 
me apaixonei. Sempre à frente com soluções e inovações, me ajudou muito a ter uma 
visão mais detalhada”, conta. 

preocupada em oferecer um serviço com qualidade, recomenda aos profissionais 
de refrigeração muita leitura, especialmente dos manuais. além disso, ressalta a im-
portância de anotar possíveis defeitos e soluções encontrados no dia a dia da profissão e de fazer todos os testes 
possíveis para dar um diagnóstico correto ao cliente.

“a princípio, refrigeração parece coisa de homem. Mas a evolução do setor e a rapidez com que as infor-
mações são passadas criam oportunidades para a mulher ter um diferencial na hora de exercer a profissão. no 
meu estágio, teoria e prática começaram a fazer sentido e a visão crítica feminina fez toda a diferença, tanto no 
momento da execução dos procedimentos de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos quanto na 
segurança em passar as informações”, conclui. 

Junho 2016    
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Jaime: é fundamental ser 
honesto, pontual, prestativo 
e transparente

turma do

ana Maria: visão crítica 
feminina faz toda a 
diferença
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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.


