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refrigeração a gastar menos. 
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Veja como o planejamento 
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ExPEDIENTE

todos nós, como consumidores, sabemos como é bom 
receber serviços de qualidade. um atendimento diferenciado, 
uma orientação precisa, a preocupação em entender as 
nossas necessidades e outros aspectos fazem parte de um 
conjunto que resulta naquilo que os especialistas chamam 
de “a arte de encantar o cliente”.
esse é um tema que está sempre presente nas páginas 
do Clube. acreditamos que os técnicos, lojistas e todos os 
demais profissionais que atuam no setor de refrigeração 
precisam estar conscientes de que o conhecimento técnico é 
essencial, mas não suficiente. É necessário ter uma postura 
adequada ao novo perfil do consumidor, que está cada vez 
mais exigente, tem acesso imediato a uma infinidade de 
informações e sabe quais são os seus direitos.
ao mostrar como ajudar os clientes a economizar e a 
obter o melhor rendimento com os seus equipamentos de 
refrigeração, a matéria de capa tem muito a contribuir nesse 
sentido. outras matérias, como a que explica como lidar com 
reclamações, também trazem importantes dicas para que 
você tenha mais elementos para encantar seus clientes!
Boa leitura! 

Fabio Humberg
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Você já conhece o site do Clube da 
refrigeração? Procure este ícone 
ao lado das matérias e acesse o 
site para conferir os conteúdos 
adicionais exclusivos online!

E-mail
contato@clubedarefrigeracao.com.br

Facebook
www.facebook.com/EmbracoBR

linkedin
www.linkedin.com/company/embraco
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Capa

Veja como orientar clientes para 
que escolham e usem bem os 
equipamentos de refrigeração.

.06

Mundo empreendedor

Administrar bem o tempo é 
essencial para dar conta de 
suas atividades, com qualidade. 

.10

Para Crescer

Associações que representam 
empresas e técnicos são bons 
locais para obter informações.
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especialista de Plantão

Saiba como agir em relação às 
reclamações de clientes, para 
não perder negócios.

.12
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teoria na Prática

Refrigeradores frost-free para 
uso comercial: o que existe de 
diferente neles.
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luis Felipe Dau, presidente 
da Embraco, fala sobre as 
tendências na refrigeração.
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entrevista

mERCaDO EXiGE iNOVaÇÃO CONTÍNUa 
Sustentabilidade, conservação mais eficiente e conectividade são temas chave.

Uso de compressores de 
velocidade variável é uma 

realidade e deve crescer.

Como vê a situação do mercado 
de refrigeração hoje? 

Nos últimos dois anos, o merca-
do de refrigeração no Brasil sofreu 
forte desaceleração, relacionada 
com a contração econômica do país. 
Além disso, o aumento dos custos 
colocou também pressão na renta-
bilidade e tivemos que investir em 
esforços para ganho de produtivi-
dade e reposicionamento de produ-
tos. Outros países da América latina 
vêm sofrendo a mesma pressão, al-
guns por consequência inclusive da 
recessão brasileira, e outros por mu-
danças políticas, como a Argentina. 

Como a região se situa em relação 
ao restante do mundo?

O mercado latino-americano re-
presenta de 5% a 7% da demanda 
global de compressores. Em relação 
à regulamentação energética, por 
exemplo, a região ainda tem passos 
importantes a dar quando comparada 
a grandes economias como China, Es-
tados Unidos e países da zona do Euro.

Quais são as tendências para os 
próximos anos? 

Os compressores com velocidade 
variável são uma realidade atual, que 
vai se acelerar num futuro próximo. 
Já vemos movimentos nos mercados 
asiático e europeu, com a conversão 
de compressores on-off para essa 
tecnologia. A motivação é a crescente 
procura por sistemas de refrigeração 
com maior eficiência energética, me-
nor ruído e que preservem por mais 
tempo os alimentos. Além disso, a 
confiabilidade desses compressores 
também é um diferencial para os fa-
bricantes e os consumidores.

Destacaria outros aspectos rela-
cionados à inovação?

A conectividade é outra ten-
dência relevante, muito relacionada 
com a Internet das Coisas. No caso 
dos refrigeradores, novas funcionali-
dades serão desenvolvidas para co-
nectar cada vez mais o usuário com 
os equipamentos, trazendo vanta-
gens em preservação de alimentos, 
manutenção dos equipamentos, re-
dução de problemas com a falta de 
produtos em estoque, entre outros. 

Como as exigências ligadas à sus-
tentabilidade impactarão o setor? 

O uso de fluidos refrigerantes 
naturais está em pauta no mundo in-
teiro, tanto para aplicação em refrige-
ração doméstica, quanto comercial. 
Discussões relacionadas à segurança 
das linhas de produção, assim como 
dos próprios produtos, estão em an-
damento. A mudança para o uso des-
ses fluidos deve ser gradual e envol-
verá investimentos para conversão de 
linhas e equipamentos. Os Estados 
Unidos, por exemplo, estão avançan-
do na discussão legal dessa questão 
e em breve poderão exigir a utilização 
de fluidos naturais em todos os equi-
pamentos de refrigeração doméstica 
e comercial leve. 

a Embraco está pronta para essa 
nova realidade?

A Embraco está pronta para aten-
der à legislação futura e às melhores 
práticas exigidas pelo mercado. Há 
mais de 20 anos, temos um portfólio 
robusto de compressores para fluidos 
refrigerantes naturais, tanto para uso 
comercial como doméstico, evitando 
efeitos negativos à camada de ozônio. 
Além dos benefícios ambientais, siste-
mas com esses fluidos refrigerantes 
ajudam significativamente na redução 
do consumo energético, em compara-
ção com os fluidos sintéticos. 

luis Felipe Dau 
Presidente da Embraco
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Engenheiro eletrônico, com MBA 
em Administração pela Tuck School 
of Business dos Estados Unidos, 
luis Felipe Dau está na Embraco 
há 10 anos, sendo seu presidente 
desde fevereiro de 2016. Antes 
disso, ocupou outros importantes 
cargos na empresa, em diversas 
áreas, tanto no Brasil quanto no 
exterior.

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

No mundo todo, o setor de refri-
geração conta com diversas associa-
ções que representam fabricantes, 
fornecedores de peças e componen-
tes, empresas de consultoria e pro-
fissionais técnicos. Todas elas de-
senvolvem atividades e produzem 
materiais técnicos que podem ser 
úteis para refrigeristas e para pro-
fissionais das revendas interessados 
em atualizar seus conhecimentos e 
ampliar a sua formação.

No Brasil, a mais conhecida é a 
Abrava – Associação Brasileira de Re-
frigeração, Ar Condicionado, Ventila-
ção e Aquecimento. Além de promo-
ver a Febrava, mais importante feira 
do setor, essa associação tem uma 
ampla agenda de cursos, tanto sobre 
temas ligados a vendas, negociação, 
atendimento e administração, quan-
to na área técnica. São cursos pagos, 
mas não é preciso ser associado para 
se inscrever. Outro importante recur-
so disponibilizado pela Abrava é o seu 
Centro de Documentação e Informa-
ção (CEDOC), que reúne o maior acer-
vo técnico do setor no Brasil: livros, 
revistas, apostilas e outros materiais, 
produzidos no Brasil e no exterior. É 
preciso apenas agendar horário para 
consultar o acervo.

Com atuação regional, a Asbrav 
(Associação Sul-Brasileira de Re-
frigeração, Ar Condicionado, Aque-
cimento e Ventilação) é bastante 
atuante no Rio Grande do Sul, onde 
está sua sede, e também em Santa 
Catarina e no Paraná. Promove a fei-
ra Mercofrio a cada dois anos e tam-
bém oferece vários cursos técnicos.

Vale a pena conferir também 
aquilo que oferecem os diversos sin-
dicatos estaduais da indústria de re-
frigeração, que usam a sigla Sindra-
tar. Embora as opções sejam mais 
limitadas e muitas atividades sejam 
restritas aos associados, eles pro-
movem e apoiam cursos em suas re-
giões e fornecem informações úteis.

Com perfil diferente, a Asso-
ciação Nacional de Profissionais de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ven-
tilação e Aquecimento (ANPRAC) 
reúne engenheiros, técnicos, me-
cânicos, arquitetos e outros espe-
cialistas no setor. É uma associa-
ção formada por pessoas e não por 
empresas, que tem como principais 
objetivos promover o desenvolvi-
mento profissional e contribuir para 
a evolução do setor. Para isso, orga-
niza e apoia a realização de cursos e 
outros eventos, além de disponibili-

zar diversos materiais técnicos em 
seu site. 

Merece destaque também a 
ASHRAE, associação de técnicos pre-
sente em diversos países, incluindo o 
Brasil. Workshops e cursos são algu-
mas das atividades que realiza, junta-
mente com a produção e organização 
de informações técnicas (a maior par-
te delas disponíveis em inglês).

Materiais técnicos em outros 
idiomas também podem ser pesqui-
sados em diversas entidades com 
sede fora do Brasil. Uma das mais 
importantes é o International Insti-
tute of Refrigeration (IIR), com sede 
na França. Em seu site, podem ser 
obtidas diversas informações e pu-
blicações com conteúdo confiável.

No site do Clube (www.clubeda-
refrigeracao.com.br), você encontra 
uma lista dessas associações e seus 
contatos. Acesse e confira! 

ENTiDaDES SÃO FONTE DE iNFORmaÇÃO   
Vale a pena o contato com associações que representam empresas e técnicos.

Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se os cursos, palestras e workshops, abertos 
à participação do público em geral
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USaR a REFRiGERaÇÃO DE maNEiRa 
CORRETa Faz BEm PaRa O BOlSO
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DAS REVENDAS DEVEM ORIENTAR SEUS ClIENTES  
EM RElAÇÃO A EqUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS qUE GERAM ECONOMIA. 
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USaR a REFRiGERaÇÃO DE maNEiRa 
CORRETa Faz BEm PaRa O BOlSO
TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DAS REVENDAS DEVEM ORIENTAR SEUS ClIENTES  
EM RElAÇÃO A EqUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS qUE GERAM ECONOMIA. 

maRCiO THiESSEN
“Manutenção preventiva é o melhor 
caminho para obter economia”
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Estabelecimentos comerciais têm 
especial interesse em obter a melhor 
relação custo/benefício no uso da 
refrigeração, pela possibilidade de 
reduzir consideravelmente seus gastos 
com energia elétrica. O consumidor 
em geral também está em busca 
de economia. isso abre, para os 
profissionais de assistência técnica 
e das revendas especializadas, uma 
grande oportunidade de ampliar o 
seu papel, atuando como verdadeiros 
consultores de seus clientes e 
ajudando-os a poupar seu dinheiro.

apergunta que surge é: o que um profissio-
nal de refrigeração pode fazer para pro-
porcionar economias aos seus clientes, 
no que se refere ao uso da refrigeração? 

A resposta é: orientá-los em relação à compra de 
equipamentos, à melhor forma de utilizá-los, à ne-
cessidade de cuidados básicos e às possibilidades 
de melhorar o seu desempenho.

Para isso, é preciso ter conhecimento técnico e 
saber o que existe no mercado em termos de op-
ções, tanto para a compra do equipamento, quanto 
para a sua melhoria – por exemplo, com a substitui-
ção de um compressor antigo por um mais moderno 
e eficiente. “Em geral, a realização da manutenção 
preventiva é o melhor caminho para obter economia, 
especialmente nos estabelecimentos comerciais. 
Pequenos reparos na vedação ou a limpeza do con-
densador são medidas muito simples, mas que têm 
impacto direto no consumo de energia dos sistemas 
de refrigeração”, afirma Marcio Roberto Thiessen, 
especialista técnico em Refrigeração da Embraco.

Consumidores e estabeleCimentos 
ComerCiais podem ter importantes 

ganhos Com a esColha de opções 
que priorizem a efiCiênCia 

energétiCa, Com a manutenção de 
seus sistemas e Com a otimização 

do uso da refrigeração.

7
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Em relação à substituição do 
compressor mais antigo por um novo, 
Marcio Thiessen opina que é vantajo-
sa em alguns casos e não compensa 
em outros. 

“Comparando-se um modelo 
atual de alta eficiência com outro 
produzido há mais de 20 anos, existe 
uma enorme diferença em termos de 
consumo. Se fosse só trocar o com-
pressor, é claro que seria positivo. 
Mas a questão é que normalmente é 
preciso fazer muitas outras adapta-
ções no sistema, em função do fluido 
refrigerante utilizado, do tubo capilar 
e de outros aspectos. Diria que, na 
maioria dos casos, para refrigerado-
res domésticos não vale a pena. O 
custo dessa conversão é alto”, diz.

Ele relata que algumas pessoas 
imaginam que trocar um compressor 
antigo por um FullMotion trará gran-
des vantagens. “Mas o projeto do 
refrigerador antigo não é adequado 
para o uso de um compressor de ve-
locidade variável. Não adianta nada 
fazer uma substituição de um único 
componente: todo o sistema precisa-
ria ser redesenhado”, assegura. 

Nos casos de substituição de um 
modelo que não é mais produzido por 
outro da mesma capacidade, Thies-
sen considera que pode valer a pena, 
dependendo do tipo de fluido refrige-
rante para o qual cada um deles foi 
projetado.  “Em todas as diferentes 
situações e condições, é preciso pen-
sar bem e verificar com cuidado to-
dos os detalhes”, resume.

Já para os equipamentos comer-
ciais, a recomendação em relação à 
substituição é avaliar caso a caso. A 
adaptação de um sistema que usa 
R22 para 404 A, por exemplo, é com-
plexa e cara. Mas, se o sistema esti-
ver em boas condições, vale a pena 
fazer a mudança, já que esse fluido 
está sendo eliminado do mercado e 
com isso seu preço aumentou signifi-
cativamente nos últimos tempos. 

Prevenção é o caminho
Se a troca do compressor de-

pende de uma série de fatores para 
ser vantajosa, o mesmo não se pode 
dizer em relação à manutenção pre-
ventiva, como Thiessen ressaltou.

Em estabelecimentos comer-
ciais, o cuidado com os equipamen-
tos de refrigeração comercial deve 
ser constante, tanto pela economia 
de energia elétrica como para pre-
venir problemas futuros, cujo custo 
seria muito mais alto. 

Esse é um fato que deve ser 
explicado aos responsáveis por pa-
darias, restaurantes, bares, hotéis, 
sorveterias, supermercados e outros 
locais desse gênero. 

quem não tem um plano de ma-
nutenção preventiva precisa de um, 
pois é muito mais lógico (e barato) 
detectar previamente anomalias ou 
avarias no sistema de refrigeração, 
assim como possíveis melhorias que 
possam ser implementadas. 

Veja abaixo alguns dos motivos 
que você pode usar para convencer 
essas empresas sobre as vantagens 
de fazer esse tipo de manutenção 
regularmente: 

 Evitar um gasto maior de ener-
gia elétrica, que pode ser causa-
do simplesmente por acúmulo 

de poeira e sujeira em geral no 
condensador (e também por vá-
rias outras razões);

 Perceber, antes que ocorram, 
problemas que levariam à que-
bra ou inutilização de peças e 
componentes; 

 Reduzir as possibilidades de 
perda de produtos por descon-
gelamento e deterioração, que 
ocorrem se os equipamentos 
quebram ou funcionam mal 
(esses problemas podem, tam-
bém, levar o estabelecimento 
a ser autuado pelos órgãos de 
vigilância sanitária e defesa do 
consumidor, por causa da má 
conservação de alimentos); 

 Manter a boa imagem do esta-
belecimento diante dos clientes 
(pense novamente na sujeira 
acumulada ou em vidros trinca-
dos nas portas de expositores). 

Esses são argumentos fortes 
para você usar com seus clientes atu-
ais e potenciais. Se conseguir conven-
cê-los, você precisará depois planejar 
uma manutenção preventiva eficien-
te, listando os diversos aspectos a 
serem verificados (leia + detalhes 
sobre como fazer isso na seção Teoria 
na Prática do Clube no 120, de dezem-
bro/2014).
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manutenção preventiva é uma necessidade  
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Utilização correta  
já ajuda a economizar

Para refrigeristas que atendem 
basicamente residências, há muito 
espaço para essa atuação na orienta-
ção ao consumidor. 

Grande parte dos usuários não 
lê ou não dá a devida atenção aos 
manuais recebidos junto com o refri-
gerador e, portanto, ignora medidas 
simples que evitariam problemas no 
desempenho e no consumo de ener-
gia do refrigerador.

A maior parte dessas medidas 
vale, de alguma forma, também para 
os sistemas de refrigeração comer-
cial, embora suas características e 
suas maneiras de utilização sejam 
diferentes. Veja a seguir o que você 
pode dizer aos seus clientes:

 Evitar a abertura frequente ou 
por longo tempo da porta do 
equipamento de refrigeração. 
Manter essa porta aberta faz 
com que uma quantidade exces-
siva de calor e umidade do meio 
ambiente entre no gabinete, o 
que aumenta a sua tempera-
tura interna. Em consequência, 
é exigido um maior esforço do 
refrigerador, o que provoca o 
desgaste prematuro de peças 
e componentes e, ao mesmo 
tempo, gera maior consumo de 
energia elétrica. 

 Esperar que alimentos e líqui-
dos quentes se resfriem antes 
de colocá-los no equipamento 
de refrigeração – o que evita 
que ele tenha de fazer um esfor-
ço desnecessário para manter 
a temperatura interna no nível 
adequado.

 Estar atento ao estado das bor-
rachas de vedação das portas, 
para evitar a entrada de calor 
externo, que teria as mesmas 
consequências relatadas acima;

 Não utilizar o condensador para 

lOCal ONDE ESTá O EQUiPamENTO é FUNDamENTal

Para a instalação de um refrigerador adequadamente, tanto em esta-
belecimentos comerciais como em residências, deve-se ficar atento a alguns 
aspectos importantes. logicamente, o local deve ser mantido limpo e estar 
protegido contra chuvas, para não haver contaminação por sujeira e água. 
A instalação elétrica deve ser adequada, atendendo aos requisitos técnicos 
e de segurança, para prevenir riscos ao equipamento e seus componentes. 

Outras três recomendações básicas devem ser seguidas:

 Evitar locais quentes e pouco ventilados: o refrigerador não deve 
ficar perto de fogões, fornos ou outras fontes de calor. Não deve ser 
exposto ao sol, como ocorre muitas vezes em lojas de conveniência 
ou em bares de beira de praia.  Também devem ser evitados os locais 
sem ventilação. Nessas condições, o sistema de refrigeração perde 
rendimento. Especialistas calculam que cada aumento de um grau 
na temperatura do ambiente resulte em um consumo 2% maior.

 Evitar encostar o equipamento na parede: quando isso ocorre, 
o ar não circula na parte de trás do refrigerador, prejudicando es-
pecialmente o compressor, que pode sobreaquecer e trabalhar em 
condições fora do normal. O correto é instalar o equipamento de 
refrigeração a uma distância de, pelo menos, 10 centímetros da pa-
rede (ou mais, se for possível).

 Evitar locais muito úmidos: os trocadores de calor (evaporadores e 
condensadores) têm sua ação dificultada em locais onde a umidade 
relativa do ar é muito alta, acima de 85%. Nesses casos, especial-
mente a troca de calor entre o condensador e o meio ambiente será 
dificultada. Deve-se verificar as características do local onde será 
utilizado o refrigerador e procurar formas de reduzir a sua umidade.

secar roupas e calçados molha-
dos, o que pode causar sérios 
danos ao equipamento e aos 
seus componentes;

 Fazer o degelo periodicamente 
nos casos de refrigeradores co-
muns, que não contam com a 
tecnologia frost-free – evitando 
a formação de uma camada de 
gelo que prejudica o desempe-
nho do equipamento; 

 Regular o termostato do refrige-
rador na posição mínima durante 
o inverno, quando a temperatura 
interna do refrigerador não preci-
sa ser tão baixa quanto no verão;

 Esvaziar a geladeira e/ou free-
zer e desligá-los da tomada, em 
caso de ausências prolongadas.

Diversas outras recomendações 
simples podem ser pesquisadas, ano-
tadas e transmitidas aos clientes. 

Você pode até mesmo opinar so-
bre o melhor refrigerador a ser com-
prado, quando o cliente decide trocar 
o seu (para isso, você precisa conhe-
cer os principais modelos e suas ca-
racterísticas).

Com essa postura, além de ser 
reconhecido como um profissional ca-
pacitado para reparar e resolver pro-
blemas, você passará a ser visto tam-
bém como uma espécie de consultor: 
alguém que orienta os usuários sobre 
a melhor forma de utilizar e manter 
em bom estado os equipamentos e 
que proporciona a eles uma economia 
de verdade. Assuma esse papel! 



Planejamento das atividades contribui para que sejam realizadas dentro dos prazos e 
com a qualidade desejada

Costuma-se dizer que o tempo é 
o nosso bem mais precioso. Isso por-
que, depois de gasto, não há como 
recuperá-lo. Portanto, administrar 
bem esse recurso é fundamental, 
para evitar que você o desperdice 
com atividades desnecessárias e es-
teja sempre apressado e estressado 
por ter mais coisas para fazer do que 
consegue dar conta.

Como fazer isso? A chave está 
em um tripé formado por: 

 Planejamento;
 Definição de prioridades;
 Organização e disciplina.

Entender o que significa cada 
um desses temas é fácil. O difícil é 
colocá -los em prática. Para isso, é 
preciso manter o foco. Vamos apre-
sentar a seguir algumas sugestões 
para que esse desafio possa ser 
cumprido sem tantos problemas. 

Planejamento
O planejamento das tarefas e do 

seu dia ou semana de trabalho não 
exige muito tempo. Você pode se-
parar alguns minutos da manhã de 
cada segunda-feira para isso, logo 
ao iniciar o trabalho. 

O ideal é fazer uma lista de ati-
vidades e estimar um tempo para 
cada uma. Faça isso por escrito, para 
poder consultar e não ter de recorrer 
à memória. Pode ser em um cader-
no, agenda ou em um aparelho ele-
trônico. Para quem usa bem a tecno-
logia, existem aplicativos gratuitos 
que ajudam muito nessa tarefa, da 
mesma forma que a Agenda Google. 

SaiBa FazER SEU TEmPO RENDER maiS
Organizar o dia a dia é fundamental para dar conta das prioridades.

Não importa a forma, e sim manter 
a constância nessa ação, para que 
você saiba o que fazer e quando fa-
zer. É isso que tornará seu dia a dia 
mais organizado e produtivo.

Algumas vezes, esse planeja-
mento não dará certo, porque você 
calculou mal o tempo que seria ne-
cessário para alguma tarefa. Mas não 
desanime: você irá aprender e apri-
morar o seu próprio método. 

quem trabalha boa parte do 
tempo na rua, visitando clientes, 
também pode se beneficiar muito de 
um bom planejamento. Fazer um ro-
teiro das visitas, organizando-as por 
região, trará mais facilidade e evita-
rá perdas de tempo desnecessárias.

Definição de prioridades
Para que o planejamento funcio-

10

ne bem, é necessário definir as suas 
prioridades. Avalie aquilo que é mais 
importante e o que é secundário. 

Entendendo o que é prioritário, 
você pode se concentrar em algu-
mas atividades, repassando outras 
para pessoas de sua equipe ou se-
parando-as para fazer em outro 
momento. Se, ao contrário, você sai 
resolvendo tudo que encontra pela 
frente, pode deixar de lado uma ta-
refa que deveria ter sido feita antes 
de todas as demais. Analise sempre 
se não está dando prioridade para 
aquilo que é mais fácil, mas que não 
necessariamente agrega valor ou traz 
resultados para o seu negócio.

Para finalizar a explicação so-
bre as prioridades, uma boa dica dos 
especialistas: fazer primeiro os traba-
lhos mais difíceis (entre aqueles que 
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MUndo  
eMPreendedor

leia no site do Clube: venda de alimentos congelados segue 
crescendo e faz aumentar a procura por câmaras frias.
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você considerou como prioritários), 
porque no início do dia você em geral 
tem mais disposição. Para o final do 
dia, quando você está mais cansado, 
reserve as tarefas mais simples.

Organização e disciplina
No que se refere à organização e 

à disciplina, vale a pena destacar al-
gumas recomendações dos especia-
listas em administração do tempo:

 Mantenha a sua mesa de traba-
lho arrumada, assim como suas 
gavetas, armários e outros lo-
cais onde guarda documentos 
e objetos de trabalho. Com isso, 
evita-se perder tempo procu-
rando aquilo que deveria estar 
em um local determinado.

 Procure estabelecer horários em 
que você não deve ser perturba-
do.  Faça as tarefas que exigem 
maior concentração nesses perí-
odos, sem interrupções de tele-
fonemas, de e-mails e de pesso-
as entrando na sala. 

 Evite, sempre que possível, in-
terromper um trabalho que 
já começou. Vá até o fim, pois 
retomar a tarefa, relembrando 
onde estava e o que pretendia, 
normalmente leva mais tempo.
Ainda no que diz respeito à dis-

ciplina, deve ser ressaltada a impor-
tância de evitar as distrações. Todos 
nós estamos rodeados delas, es-
pecialmente com as possibilidades 
de interação proporcionadas pelos 
smartphones. Quase ninguém pre-
cisa ficar acessando o Facebook a 
cada minuto, olhar a todo momento 
as atualizações em seus grupos de 
Whatsapp nem consultar portais de 
notícias. Isso pode ser feito em mo-
mentos reservados para o descanso 
ou em períodos determinados do 
dia (a cada duas ou três horas, por 

DiCaS PaRa aUmENTaR a PRODUTiViDaDE

Considerado um dos maiores especialistas brasileiros em produti-
vidade pessoal e empresarial, Christian Barbosa afirma que na rotina 
diária de uma empresa existem diversos elementos que podem preju-
dicar o desempenho dos colaboradores, como o acúmulo de tarefas, a 
desorganização e o bloqueio criativo. 

Ele apresenta nove dicas para superar esse problema: 

 Planeje a sua rotina diária com antecedência: a recomendação 
é planejar os próximos 3 dias de trabalho, para ter uma visão mais 
ampla do todo e capacidade de lidar com as urgências que surgem.

 Determine o tempo de execução de cada atividade: uma estra-
tégia é colocar o tempo de cada tarefa na agenda, como se fossem 
reuniões. Por exemplo, a tarefa A será terminada às 10 h, a tarefa B 
às 12 h etc. 

 Faça um diário de atividades: registrando tudo o que você faz 
no seu período de trabalho, é possível identificar onde tem perdido 
tempo, onde precisa de mais tempo e quais ações têm sido impro-
dutivas. 

 Utilize sempre o calendário: pode ser uma agenda em papel ou 
uma ferramenta para uso no computador, tablet e smartphone. O 
importante é consultar e controlar o cumprimento das tarefas.

 Saiba quais são os seus prazos: com isso, será possível planejar o 
tempo que se tem para executar cada atividade, sem ter de recorrer 
às correrias de última hora, que têm impacto na produtividade e na 
qualidade do trabalho.

 aprenda a dizer Não!: não se comprometa com mais atividades do 
que consegue fazer. 

 Não desperdice tempo: não se distraia com brincadeiras, conver-
sas particulares e acesso às redes sociais. Use seus horários de pau-
sa ou de descanso para isso. 

 Faça pausas: reserve um tempo para desligar a cabeça das suas 
tarefas, mas sem exagerar. Uma pausa ajuda a reduzir o stress do 
dia a dia, a melhorar o humor, a aumentar a criatividade e a tornar 
o trabalho mais agradável. 

 Facilite os seus processos: uma boa forma de tornar a execução 
de tarefas mais eficiente é organizá-las em categorias. Procure co-
locar trabalhos semelhantes próximos no seu planejamento diário.

Adaptado do artigo “9 dicas para fazer minha empresa crescer sem perder tempo”, de 
Christian Barbosa, publicado em junho/2016 no site Exame.com

exemplo). Interrupções constantes – 
mesmo que pareçam ser “só por um 
minutinho” – acabam com a concen-
tração para o trabalho que deveria 
estar sendo feito. 

Comece agora mesmo a se or-
ganizar para usar o seu tempo de 
maneira mais eficiente e produtiva. 
Você vai perceber logo as vantagens 
de fazer isso! 
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COmO aGiR Em RElaÇÃO àS 
REClamaÇõES DE CliENTES?

lidar bem com queixas e problemas apresentados pelos clientes é um 
diferencial importante para a sua imagem e os seus negócios.

12

esPeCialista 
de Plantão
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Entenda o que os técnicos podem fazer para 
conquistar a confiança dos clientes. Veja dicas 
em www.clubedarefrigeracao.com.br
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COmO aGiR Em RElaÇÃO àS 
REClamaÇõES DE CliENTES?

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.

inguém gosta de ouvir reclamações de clientes. Mas elas podem 
ser uma importante oportunidade para perceber a necessidade de 
melhorias em aspectos variados do seu trabalho. Por isso, a reco-
mendação é dar toda a atenção às queixas recebidas em relação a 

produtos, serviços ou atitudes – mesmo que elas pareçam ser injustificadas. 
Se ignorar uma reclamação, você certamente sairá perdendo. Primeiro, por-
que deixará de perceber falhas que podem ser resolvidas ou procedimentos 
que precisam ser ajustados. Em segundo lugar, porque a propaganda boca a 
boca sobre o seu trabalho será negativa, afastando vários potenciais clientes.
O que fazer então? 
Para ajudar, selecionamos algumas dicas de como lidar com essas reclama-
ções. A maior parte delas foi adaptada do livro uplifting services (Serviços 
Inspiradores), do consultor norte-americano Ron Kaufman, especialista em 
treinamento sobre atendimento ao consumidor.

 Agradeça ao cliente por chamar a sua atenção para o tema: ele poderia 
simplesmente ter mudado para outro estabelecimento sem dizer nada.

 Não invente desculpas para se defender. Ouça-o com atenção e en-
tenda o que o deixou insatisfeito.

 Demonstre que deu importância à reclamação feita por ele e deixe 
clara a sua intenção de melhorar.

 Peça desculpas pelo inconveniente causado, mesmo que considere 
que a reclamação é injustificada. 

 Ofereça algo ao cliente, mostrando que se preocupa com a sua satis-
fação e com a resolução do problema. Muitas vezes, apenas uma de-
monstração de boa vontade é suficiente para desfazer a má impressão 
que ele teve e que o levou a reclamar. Mas trocar o produto, refazer o 
serviço ou dar um desconto em futuras compras são ótimas formas de 
ajudar na reconquista desse cliente que estava quase sendo perdido.

Uma reclamação pode ajudar você a perceber um problema e implantar uma 
melhoria. Por isso, procure ver o cliente insatisfeito como um aliado! 

N

TEO
Especialista 
em Vendas

TiNa
Especialista    

em Marketing

reclamação pode ser 
uma importante aliada para a 

implantação de melhorias.

NiCO
Especialista Técnico  

em Refrigeração

alaN
Especialista em  
Sustentabilidade

TiNa
Especialista  

em Marketing
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REFRiGERaDORES frost-free:
Saiba o que existe de diferente nos modelos usados na refrigeração comercial.

Nesta edição, vamos falar sobre 
os refrigeradores frost-free para uso 
comercial. É a segunda matéria de 
uma série que começou tratando 
dos modelos domésticos. 

Vamos recordar brevemente o 
que é um refrigerador frost-free: é 
um modelo que conta com sistema 
de degelo automático (leia + sobre 
esse tema no Clube no 126, dispo-
nível em www.clubedarefrigeracao.
com.br).

Por ser mais divulgado para o 
público em geral como um fator de 
diferenciação, pode parecer que esse 
recurso é usado apenas em refrige-
ração doméstica. Mas ele também é 
comum em equipamentos de refri-
geração comercial. 

Nos sistemas de refrigeração 
comercial, existe um maior poten-
cial de formação de gelo por cau-
sa da abertura mais frequente das 
portas. Pense nos equipamentos 
presentes em bares, padarias ou su-
permercados. Eles são manuseados 
todos os dias por dezenas de pes-
soas, que muitas vezes os mantêm 
abertos por bastante tempo para a 
escolha do produto.

Em sistemas sem porta – como 
as ilhas de refrigeração –, esse po-
tencial de formação de gelo é ainda 
maior. Isso porque a umidade pre-
sente no ar em volta deles não tem 
nenhum bloqueio à sua entrada no 
sistema.   

Enquanto nos refrigeradores 
frost-free domésticos o sistema de 
degelo utiliza sempre resistências 

teoria na 
PrátiCa

o ciclo normal do compressor já é o 
suficiente para derreter o gelo. Não 
há degelo forçado com o uso de re-
sistência. Mas se trata de um siste-
ma frost-free, pois conta com dreno 
e bandeja e não precisa ser desliga-
do periodicamente para o degelo.

Uma tecnologia que não existe 
para os refrigeradores domésticos e 
é utilizada nos comerciais é o cha-
mado degelo por gás quente (o gás, 
nesse caso, é o fluido refrigerante). 

Esse recurso está presente em 
sistemas maiores, como as grandes 
ilhas refrigeradas de supermerca-
dos ou os expositores de cervejas 
de maior porte. 

elétricas que aquecem a região com 
acúmulo de gelo, nos sistemas co-
merciais essa é apenas uma das for-
mas utilizadas para eliminar o gelo 
acumulado. 

Nos expositores de cerveja, por 
exemplo, o sistema usado é bem 
parecido com o de refrigeração do-
méstica: resistências ligadas a um 
sensor de temperatura, que são 
acionadas por um timer, derretendo 
toda a camada de gelo que se forma 
na superfície do evaporador.   

Já os expositores desenvolvi-
dos para bebidas que não precisam 
estar tão geladas (como água) nem 
precisam da resistência elétrica. Só 
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Nos sistemas de refrigeração com porta, abertura frequente provoca problemas com 
umidade, que são ainda mais críticos nos sem porta
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mas comerciais com essa tecnologia 
estão sujeitos a problemas que origi-
nam vazamentos de água e acúmulo 
de gelo. 

O que existe de diferente, nos 
sistemas comerciais, são os riscos 
associados à tecnologia de degelo 
por gás quente, já mencionados: da-
nos à válvula do compressor – que, 
em geral, são causados por falha no 
projeto do sistema (inclusive com a 
utilização de um compressor inade-
quado) e por reparos mal efetuados.

 No caso de vazamento de água, 
no lado externo do refrigerador ou 
internamente, as causas e as solu-
ções são as mesmas já relatadas 
para os refrigeradores frost-free do-
mésticos (leia + sobre esse tema 
na matéria anterior desta série, 
publicada no Clube no 126, onde há 
uma tabela sintética com os princi-
pais problemas e soluções). 

De maneira geral, esses proble-
mas de vazamento de água podem 
ser resolvidos com pequenos cuida-
dos com a bandeja e o dreno:

 Trocar a bandeja por uma maior, 
quando o ambiente é muito frio 
e/ou úmido e não deixa a ban-
deja secar antes de se iniciar 
um segundo ciclo de degelo;

 Aproximar mais a bandeja do 
compressor, quando ela não 
está próxima o suficiente, retar-
dando a evaporação da água (a 
água evapora por causa do calor 
do compressor);

 Corrigir a posição da bandeja 
ou substituí-la por uma nova 
quando ela estiver inclinada ou 
rachada;

 Reposicionar o dreno, de modo 
que a água do degelo deixe de 
cair fora da bandeja, escorrendo 
para o chão. 

 Desobstruir o dreno ou, se ne-

Com essa tecnologia, o fluido 
refrigerante passa mais quente pelo 
evaporador, evitando que o gelo se 
acumule ali. O degelo é mais eficien-
te do que nos casos em que são usa-
das resistências, porque ocorre di-
retamente no evaporador. (No caso 
das resistências, elas não ficam no 
evaporador, e sim próximas a ele, o 
que reduz a sua eficiência). 

Para o degelo por gás quente, é 
necessária uma válvula direcional na 
saída do condensador. Acionada por 
um timer, essa válvula faz com que 
o fluido refrigerante passe da saída 
do condensador direto para o evapo-
rador, sem passar pelo elemento de 
controle (dispositivo de expansão), 
que o resfriaria. 

Em relação ao consumo de ener-
gia, o degelo por gás quente pode 
trazer vantagens. Há um pico do uso 
de energia para aquecer o fluido (na 
forma gasosa), mas o sistema como 
um todo consome menos, se com-
parado com aqueles que utilizam re-
sistência elétrica (que são acionadas 
por mais tempo).

O degelo por gás quente tem 
vantagens, mas é preciso estar aten-
to aos seus possíveis impactos. En-
quanto a resistência pode ser usada 
com vários modelos de compresso-
res, sem provocar nenhum impacto 
no projeto do sistema, o gás quente 
exige um compressor mais robusto 
(como os modelos da família NTU da 
Embraco). Além disso, o sistema pre-
cisa estar bem balanceado, para evi-
tar que o fluxo do compressor suba 
muito – o que gera risco de danificar 
a válvula do compressor.

Os problemas mais 
comuns e as soluções

Como ocorre com os refrigera-
dores frost-free domésticos, os siste-

cessário, trocá-lo, para resol-
ver o problema do acúmulo de 
água, causado por sujeira ou por 
estar comprimido.  

Já o problema do acúmulo de 
gelo ocorre quando os ciclos de de-
gelo não conseguem descongelar 
todo o evaporador. Nesses casos, 
geralmente o gelo obstrui as aletas 
do evaporador, após ter se acumula-
do gradualmente nelas.

É comum isso acontecer em 
ambientes muito quentes e úmidos. 
E também pela abertura muito fre-
quente da porta do refrigerador – o 
que, como já dissemos, tem forte 
ligação com as principais utilizações 
de refrigeradores comerciais aos 
quais o público tem acesso.

Para descobrir a origem do pro-
blema, é necessário fazer uma ve-
rificação nos componentes (a lista 
abaixo se refere aos refrigeradores 
comerciais que não utilizam o siste-
ma de degelo por gás quente). Entre 
os problemas que podem ocorrer, 
destacam-se:

  A resistência pode estar em cur-
to-circuito;

 O timer não funciona da maneira 
correta e, por isso, o degelo de-
mora mais do que o necessário 
para ser feito;

  O sensor de temperatura não 
está funcionando direito;

  O ventilador do evaporador não 
desliga ou trava.

Além dessas causas, que são as 
mais comuns, outros componentes 
elétricos do equipamento também 
podem ser a origem do problema. 
Por isso, é fundamental fazer uma 
verificação de continuidade elétrica 
em cada um deles. Se for constata-
do algo errado, substitua o compo-
nente.
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novidades 

iSOlamENTO COm maiOR EFiCiêNCia
Combinação de novas tecnologias foi aplicada em refrigeradores na Nova Zelândia.

A Fisher & Paykel é uma tra-
dicional fabricante de refrigerado-
res da Nova Zelândia. Reconhecida 
por seu perfil inovador, a empresa 
foi a primeira do setor no mundo a 
unir duas soluções tecnológicas re-
centes para melhorar a eficiência 
energética dos equipamentos que 
produz, obtendo ainda outros bene-
fícios do ponto de vista ambiental.

Aplicada nos gabinetes de re-
frigeradores da marca, a inovação 
consistiu em combinar a tecnologia 
PASCAl, desenvolvida pela empre-
sa norte-americana Dow, com o 
agente de expansão líquido (lBA) 
Solstice®, criado pela Honeywell. 
Além de proporcionar um isolamen-
to de alta qualidade, a solução per-
mite aumentar a eficiência na pro-
dução dos equipamentos.

A PASCAl utiliza um avançado 
processo para o preenchimento dos 
gabinetes de refrigeradores e free-
zers com a espuma de poliuretano 
exclusiva da Dow.  Como a espuma 
é injetada na cavidade do gabinete 
com um equipamento a vácuo, a 
operação é muito mais rápida e efi-
ciente, além de evitar desperdício 
de material e assegurar que o resul-
tado seja homogêneo.

Essa tecnologia, utilizada em 
conjunto com o agente de isola-
mento lBA Solstice proporcionou 
resultados ainda melhores. A solu-
ção desenvolvida pela Honeywell se 
caracteriza por sua alta eficiência e 
por atender às exigências de sus-

alcançado resultados superiores ao 
de cada uma delas separadamente. 
“Nossa meta é nos tornarmos uma 
marca líder de eletrodomésticos. 
Para tanto, buscamos continuamen-
te soluções inovadoras que vão ao 
encontro dos interesses dos consu-
midores”, diz Daniel Witten-Hannah, 
vice-presidente executivo de desen-
volvimento de produtos da empresa. 
Entre essas soluções, deve ser des-
tacado o uso de compressores Em-
braco de alta eficiência. 

tentabilidade: apresenta po-
tencial de aquecimento glo-
bal (GWP) ultrabaixo, 99,9% 
menor que o dos agentes 
de expansão de espuma à 
base de HFC. Contribui, as-
sim, para que fabricantes de 
refrigeradores atendam às 
exigências das regulamen-
tações ambientais e de efi-
ciência energética. 

“As autoridades gover-
namentais estão estabele-
cendo padrões de energia 
mínimos e obrigatórios cada 
vez mais rigorosos e consu-
midores no mundo todo es-
tão exigindo eletrodomésti-
cos mais eficientes do ponto 
de vista energético. Com a 
tecnologia PASCAl, os fabri-
cantes conseguem atender a 
essa demanda e, ao mesmo 
tempo, aumentar a eficiência 
energética e a produtividade 
durante a fabricação”, afir-
ma Vichan Tangkengsirisin, diretor 
de Marketing para Eletrodomésticos 
da Dow Poliuretanos para a região da 
Ásia-Pacífico. “Esse trabalho conjun-
to mostra que resultados significa-
tivos podem ser alcançados. Nossa 
expectativa é de que mais empresas 
adotarão essa inovação”, acrescenta 
Bryan Magnus, gerente global para o 
negócio de Agentes de Expansão de 
Espuma da Honeywell.

Combinando essas duas tecno-
logias, a Fisher & Paykel relatou ter 

Fo
to

: O
du

a 
Im

ag
es

/A
do

be
St

oc
k

Aplicada nos gabinetes, tecnologia proporciona 
isolamento de alta qualidade e outros benefícios
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UNiDaDES CONDENSaDORaS:
Entenda melhor o que são, para que servem e os benefícios de usá-las.

As unidades condensadoras 
(UCs) são conjuntos de componen-
tes utilizados especialmente em 
sistemas de refrigeração comercial. 

Esses conjuntos são formados 
pelo compressor (hermético ou 
semi-hermético), condensador e 
ventilador, que estão interligados. 
Também podem conter elementos 
adicionais, de acordo com as ca-
racterísticas do projeto do sistema 
de refrigeração em que serão uti-
lizadas: 

 Tanque de líquido;
 Filtro secador;
 Válvula de serviço;
 Grade de proteção;
 Bandeja de evaporação.

Há cerca de 15 anos, a Em-
braco lançou sua primeira linha 
de unidades condensadoras. Pro-
duzidas na fábrica da empresa em 
Itaiópolis (SC), incorporam as ca-
racterísticas que tornaram a mar-
ca Embraco reconhecida nacional 
e internacionalmente, como refe-
rência em tecnologia avançada, 
confiabilidade, qualidade, efici-
ência energética e baixo nível de 
ruído. Devido a isso, as unidades 
condensadoras Embraco tem con-
quistado cada vez mais espaço no 
mercado. 

Hoje, muitos refrigeristas es-
tão familiarizados com esses con-
juntos, presentes em grande núme-
ro de câmaras frigoríficas, balcões 
expositores, bebedouros, resfriado-
res de líquidos, desumidificadores 
e diversos tipos de refrigeradores 

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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comerciais, assim como em outras 
instalações em locais como hospi-
tais e restaurantes. 

Existem diversos modelos de 
unidades condensadoras, com ta-
manhos e configurações diferen-
tes, utilizando os mais diferentes 
compressores. A linha de UCs da 
Embraco inclui opções para uma 
ampla faixa de aplicações, que vão 
de 1/6 HP até 5 HP, sendo indica-
das para alta, média e baixa tem-
peratura de evaporação.  No que se 
refere aos fluidos refrigerantes, há 
opções para R22, R134a e R404A, 
além de recentemente terem sido 
desenvolvidos modelos para uso 
com propano (R290), que vêm con-
quistando cada vez mais espaço no 
mercado.

Além da linha padrão ofereci-
da ao mercado – diretamente e por 
meio das revendas –, a empresa 
produz uma enorme gama de mo-
delos desenvolvidos especialmente 
para atender às diferentes necessi-
dades de montadoras de equipa-
mentos de refrigeração, que apre-
sentam pequenas diferenças em 
termos de características técnicas 
e também na forma de montagem 
dos componentes e na presença de 
elementos opcionais como os lista-
dos acima. 

As UCs são montadas no lado 
de alta pressão do sistema e sua 
função é igual à dos componentes 
que incorporam: comprimir e res-
friar o fluido refrigerante, realizan-
do a troca de calor e promovendo 
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a refrigeração do gabinete do equi-
pamento. Você pode estar se per-
guntando: então, por que utilizar 
uma unidade condensadora e não 
montar todos os componentes se-
paradamente no sistema?

A resposta a essa pergunta co-
meça pelas facilidades para a mon-
tadora do equipamento: pronta para 
fácil aplicação, a unidade condensa-
dora reduz o tempo de instalação, 
torna o projeto do sistema mais 
simples e proporciona flexibilidade. 
A garantia e a assistência técnica 
oferecidas por fabricantes como a 
Embraco também são importantes 
vantagens, tanto para a montadora 
quanto para o usuário: em vez de 
ter vários componentes, cada um 
adquirido de uma empresa, conta-
se com um conjunto único, de uma 
só marca. Além disso, a configura-
ção das unidades condensadoras 
e a combinação dos componentes 
foram cuidadosamente planejadas 
e testadas, o que assegura o bom 
desempenho de todo o conjunto. 

A própria manutenção do equi-
pamento é facilitada por essa confi-
guração bem planejada, o que aca-
ba por ser também uma vantagem 
do ponto de vista da economia.

UCs para 
condicionadores de ar

As UCs produzidas pela Em-
braco são instaladas no próprio sis-
tema de refrigeração. Mas isso não 
ocorre para os modelos utilizados 
em condicionadores de ar e algu-

mas outras aplicações, que ficam 
separados do equipamento. 

É importante ressaltar que, em-
bora os dois tipos de UC tenham apli-
cação e visual diferentes, o princípio 
de tecnologia é similar e os pontos 
de atenção valem para todos.

No caso de condicionadores 
de ar, geralmente a unidade con-
densadora fica do lado de fora do 
cômodo que será resfriado – onde 
recebe o auxílio da ventilação ex-
terna para resfriar o fluido refri-
gerante que passa pelo interior do 
sistema. Além disso, estando em 
um ambiente externo, o ruído da 
unidade é isolado, garantindo mais 
conforto acústico aos ocupantes do 
local.

Ao instalar uma UC desse tipo, 
devem ser tomados alguns cuida-
dos básicos, para não prejudicar 
o seu bom funcionamento. Fique 
atento, pois muitos desses cuida-
dos valem para todos os tipos de 
unidades condensadoras:

 Instale-a em um ambiente 
ventilado, permitindo a entra-
da de ar fresco para o conden-
sador. Evite locais próximos a 
paredes, a fontes de calor ou a 
outros sistemas.

 Caso seja necessário colocá-

la em um ambiente fechado, 
certifique-se de que a unida-
de condensadora receberá 
ar fresco na entrada do con-
densador e terá a saída de ar 
quente livre.

 Evite locais com alta incidência 
de raios solares, poeira, chuvas 
e fortes correntes de ar, que 
podem afetar o bom funciona-
mento do equipamento.

 Escolha uma superfície firme e 
resistente para instalar a uni-
dade, evitando pisos irregula-
res, desnivelados ou pouco fir-
mes.

 A unidade condensadora não 
deve estar distante da parte 
fria do ciclo (evaporador), para 
que não haja uma perda de 
pressão na tubulação, o que 
resultaria em menor eficiência. 
Além disso, em tubulações que 
ficam muito longe do sistema, 
podem ocorrer o acúmulo e a 
retenção do óleo, que geram 
riscos ao compressor. Por isso, 
o indicado é uma tubulação o 
mais simples e curta possível.

 Não coloque a unidade con-
densadora muito acima ou 
muito abaixo do nível do eva-
porador. 

FaiXaS DE aPliCaÇÃO  
DaS UNiDaDES CONDENSaDORaS EmBRaCO maiS COmUNS

FlUiDO 
REFRiGERaNTE

R134a

R134a

R134a

R22

R404a

R290

HP

1/6, 1/2 e 1- 

1/6, 1/4, 1/4+, 1/3 e 1/3+

1 e 1 ¼

1, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 3 ½, 4 ½ e 5

1/2, 3/4, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½ e 3

3/4

aPliCaÇÃO

lBP

l/MBP

M/HBP

M/HBP

lBP

lBP

Acesse o site do Clube 
para saber como 
fazer a manutenção 
preventiva de unidades 
condensadoras. 
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Milton: do escritório para a oficina

Foi depois de terminar o curso de datilografia, em 1986, que Milton Souza Oliveira 
Junior ingressou no mundo da refrigeração: o conhecimento recém-adquirido lhe abriu 
as portas para preparar recibos e orçamentos em uma oficina especializada, em Belém 
do Pará. Mas ele logo se encantou pelo trabalho realizado pelos técnicos. Deixou o 
serviço do escritório e começou a atuar na oficina, que fazia manutenção de equipa-
mentos do Banco do Brasil em toda a região.

De lá para cá, teve experiências como mecânico de refrigeração e encarregado de 
manutenção em várias outras empresas. Na Kibon Sorvane, onde ficou 14 anos, ganhou 
vários prêmios por executar com excelência manutenções preventivas e corretivas. 

Para crescer na profissão, a dedicação aos estudos foi essencial. Fez diversos cursos 
na área, aprendeu inglês e se formou em administração. A revista, da qual é leitor desde 

1992, também o ajudou em seu processo de aprimoramento.  “Agradeço muito por esse caminho de informação, 
que procuro passar a amigos e funcionários. Guardo com muito carinho os exemplares. Ela contribuiu para o meu 
sucesso, pois estar atualizado é um diferencial”, conta.

Hoje, com sua própria empresa, a MJ Refrigeração, Milton se sente realizado. Aos colegas de profissão, reco-
menda que trabalhem com agendamento, pontualidade e honestidade e garante que quem presta um bom servi-
ço ganha a confiança das pessoas nesse mercado tão competitivo. “Essa é a minha história: sempre respeitando 
e executando a profissão com excelência, como aprendi na Bola Preta”, finaliza.
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Conhecimento e especialização: a receita de Maurício

Maurício lopes da Silva, de 36 anos, vive no Rio de Janeiro. Ali tem uma empresa, a 
M&J Refrigeração, trabalhando com instalações, manutenções e consultoria. 

Sua trajetória na profissão começou em 1999, quando chegou a Nova Iguaçu. O tio 
lhe abriu as portas do hospital onde trabalhava e Maurício tornou-se ajudante de ma-
nutenção, atuando na área de refrigeração e climatização, onde teve oportunidade de 
lidar com os mais diversos tipos de equipamentos. Empenhado em se aprimorar, logo 
fez o curso do Senai, seguido por inúmeros outros. No emprego, também foi crescendo. 

“Nas horas vagas, comecei a atender clientes, especialmente depois que comprei 
de um colega uma oficina completa, com todo o ferramental, inclusive a bomba de vá-
cuo, que naquela época poucos tinham”, relembra.

Desde o seu início na profissão, acompanha a revista. “Ela está sempre comigo na 
minha mala de ferramentas, pois já me salvou de inúmeras dúvidas em campo e sempre estou me atualizando 
com suas informações”, relata. Em 2000, participou do programa TOP 2000 da Embraco, alcançando pontuação 
máxima e ganhou a certificação Ouro. “Isso foi um passaporte para eu chegar aos clientes”, conta. 

Dedicando-se há alguns anos apenas à sua empresa, Mauricio continuou se especializando. Graças a isso e ao 
reconhecimento da qualidade de seus serviços, teve a oportunidade de atuar em eventos como a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas. Com uma história de sucesso como essa, vale a pena ler duas dicas dele. A primeira é: “ouvir 
o cliente, para entender bem o problema e tirar as conclusões corretas sobre o que fazer”. E a segunda é: “usar 
sempre peças originais e as ferramentas apropriadas para cada tipo de serviço”.
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Maurício: ouvir o cliente 
e usar peças originais 
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Milton: pontualidade 
e honestidade são 
fundamentais
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