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investindo na gestão

Quando a demanda é menor, 
deve-se reduzir custos e 
buscar novas oportunidades. 

.6

ética nos negócios

Comportamento ético é 
cada vez mais valorizado 
por todos os públicos.  .10

informações fáceis de obter

a etiqueta do compressor 
e a sua nomenclatura
contêm muitos dados úteis.  contêm muitos dados úteis.  

.14



expediente

Ajudar nossos leitores a identificar oportunidades e a superar 
desafios é uma parte fundamental do nosso compromisso. 
Um exemplo disso é a matéria de capa desta edição, na qual 
procuramos mostrar que, mesmo em momentos de retração 
econômica ou de baixa nos negócios, é possível crescer, 
conquistar clientes e obter bons resultados.  
Também buscamos abrir os olhos do nosso público para as 
demandas que ganham força no mundo e que afetam a vida 
de todos. Isso está explicitado na Entrevista desta edição, 
com foco na capacitação, e na seção Mundo Empreendedor, 
em que abordamos a ética.
Junto com isso, estamos preocupados em oferecer conteúdo 
técnico, que tenha utilidade prática e contribua para que 
existam profissionais cada vez melhores. É o que pode 
ser visto nesta edição nas matérias que tratam do óleo 
lubrificante, dos procedimentos de segurança relativos aos 
compressores e das informações que podem ser obtidas na 
etiqueta e na nomenclatura de cada modelo.
Tudo isso e muito mais está à sua disposição nesta edição e 
no site do Clube! 
Boa leitura! 

Fabio Humberg

editorial

publicação trimestral da embraco, dirigida aos profissionais da refrigeração, 
editada pela editora Cla Cultural ltda. 

www.clubedarefrigeracao.com.br
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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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nesta
eDiÇãO

capa

Veja como atravessar as crises 
e os períodos com menor 
movimento de negócios.

.06

Mundo empreendedor

a ética é um princípio cada vez 
mais valorizado por todos os 
públicos.

.10

para crescer

Saiba quais são as principais 
feiras de 2017, que permitem 
obter novos conhecimentos.

.05

especialista de plantão

Saiba quais são os tipos de óleo 
lubrificante compatíveis com 
cada fluido refrigerante.

.12
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teoria na prática

entenda o que está informado 
na etiqueta do compressor e na 
sua nomenclatura.

.14

entrevista

eduardo Macedo fala sobre a 
necessidade de se capacitar 
para prosseguir no mercado.

.04

coleção técnica .17

turma do Bola preta

Claudemir e Márcio: histórias 
exemplares, em que se destaca 
a vontade de aprender sempre.

.19

novidades

o crescente uso da tecnologia 
Fullmotion em refrigeradores de 
ponta em todo o mundo. 

.16

turma do

Conheça as recomendações de 
segurança da embraco para a 
instalação de compressores. 

.19
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entrevista

CaPaCiTaçãO é O úNiCO CamiNHO 
profissionais com visão de futuro necessitam participar de cursos e treinamentos.

Mercado é cada vez mais 
exigente em relação ao 

uso das melhores práticas.

Qual é a importância de fazer um 
bom curso técnico? 

todo profissional com visão de 
futuro e que está atento às inovações 
tecnológicas do setor necessita parti-
cipar de cursos e treinamentos. tam-
bém deve estar consciente de que o 
investimento na capacitação profis-
sional propicia a manutenção nesse 
mercado de trabalho, não somente 
competitivo, mas cada vez mais exi-
gente quanto às melhores práticas de 
refrigeração e Climatização.

Então não existe mais espaço para 
profissionais sem curso técnico?

Cursos sempre foram exigências 
do mercado e essa necessidade só se 
aprofundou com o passar do tempo. 
reforço, portanto, a necessidade do 
investimento dos profissionais na sua  
capacitação.

Os cursos acompanham as mudan-
ças no mercado e na tecnologia?

a oferta dos cursos do Senai-Sp 
acompanha a demanda do setor e 
está diretamente vinculada ao per-
fil das empresas, que adotam cada 
vez mais estratégias visando à com-
petitividade, a eficiência energética 
e a automação. o planejamento dos 
cursos é efetuado em sintonia com 
as necessidades da indústria. obser-
vamos o princípio da empregabilida-
de. ou seja, o curso deve propiciar a 
oportunidade imediata de emprego 
ou de requalificação para ingresso 
no mercado de trabalho.

Onde podem ser vistas as inova-
ções no setor?

as inovações da refrigeração e 
climatização podem ser verificadas 
e aplicadas nas diversas áreas que o 
setor atende. entre elas estão: cons-
trução civil, têxtil e confecção, varejo 
(supermercados e shoppings), hospi-
tais, alimentação, química (indústria 
farmacêutica), eletrodomésticos e 
automotiva.

Quais competências novas os pro-
fissionais devem ter? 

percebe-se a preocupação do se-

tor não somente com o meio ambien-
te ou com a eficiência energética, mas 
com a sustentabilidade global de edi-
ficações. isso ocorre no mundo todo, 
o contexto é global. outros temas 
ganham cada vez mais importância, 
como os aspectos logísticos da cadeia 
do frio.

por isso, muitos profissionais ob-
servam a necessidade de se especia-
lizar, até mesmo com pós-graduação.  
o Senai já oferece opções de cursos 
desse tipo, percebendo que o mer-
cado de trabalho está cada dia mais 
criterioso em relação ao perfil e às 
competências dos profissionais de re-
frigeração. 

Quais outras ações o profissional 
pode tomar para se capacitar e re-
ciclar seus conhecimentos?

participar de eventos é uma exce-
lente opção. Um exemplo é a Semana 
tecnológica Senai da refrigeração e 
Climatização, evento gratuito que têm 
como objetivo divulgar informações 
por meio de palestras, minicursos e 
exposição de produtos.

outra importante ação para 
acompanhar a tecnologia é visitar 
a Febrava, a maior feira do setor na 
américa latina, que ocorrerá este ano 
em São paulo. 

Eduardo macedo Ferraz e Souza
diretor da escola Senai oscar rodrigues 
alves de refrigeração e Climatização (Sp)
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engenheiro mecânico, com pós-gra-
duações em administração indus-
trial, tecnologia automobilística e 
pedagogia, além de um MBa em 
Gestão estratégica, eduardo Mace-
do Ferraz e Souza possui formação 
sólida, que se soma à sua experiên-
cia de trabalho. atua há 24 anos em 
educação profissional no Senai-Sp, 
dos quais 12 como diretor da escola 
oscar rodrigues alves de refrigera-
ção e Climatização, em São paulo.

no site do Clube, 
você encontra mais 
informações sobre a 
escola Senai oscar 
rodrigues alves. 
acesse e confira!
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para 
crescer

diversos eventos se realizam 
em 2017, oferecendo aos profissio-
nais de refrigeração possibilidades 
de aprimorar seus conhecimentos e 
fazer valiosos contatos.

o principal deles é a Febrava, a 
mais importante feira especializada 
em refrigeração da américa latina.  
o evento acontece de 12 a 15 de se-
tembro em São paulo e é uma visita 
que vale a pena se programar para 
fazer. 

as empresas mais relevantes do 
setor, como a embraco, estarão ali. 
além de conhecer nos seus estandes 
o que existe de mais recente e inova-
dor em produtos, serviços e tecnolo-
gias, é possível ter contato com es-
pecialistas, recebendo informações 
e orientações técnicas fundamentais 
para o seu trabalho. 

É, também, uma oportunidade 
de encontrar colegas de profissão, 
trocando experiências, discutindo 

problemas comuns e ficando por 
dentro das melhores práticas. 

ao longo do ano, acontecerão 
diversos outros eventos interessan-
tes, como pode ser visto no quadro 
abaixo (e também em pesquisas que 
você faça). a maior parte deles não 
tem a refrigeração como tema cen-
tral. Mas contam com a participação 
de empresas do setor (especialmente 
as montadoras de equipamentos e 
sistemas de refrigeração) e são bons 
locais para conhecer novidades e 
conferir formas de utilização da refri-
geração na indústria, no varejo e na 
área de serviços. 

a visita a qualquer evento desse 
tipo sempre traz ganhos a quem vai:

 inteirar-se das inovações e ten-
dências no setor;

 resolver dúvidas e trocar infor-
mações com especialistas;

 Coletar material técnico para 
uso no seu trabalho;

FEiRaS: OPORTuNidadE PaRa aPRENdER   
Visitas permitem conhecer inovações, receber orientações e coletar materiais.

Febrava: evento abre oportunidades  
para aprimoramento profissional
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eVento

 Feira da apas

 tecnoalimentos

 Hospitalar

 Fispal Food Service

 Fispal Sorvetes

 Fipan

 Brasil Brau

 aBad 

 Greenbuilding

 tecnocarne

 Febrava

 Fenilact

 Fispal nordeste

loCal

 São paulo (Sp)

 Fortaleza (Ce)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 São paulo (Sp)

 ijuí (rS)

 olinda (pe)

data

 02 a 05 de maio

 10 a 12 de maio

 16 a 19 de maio

 06 a 09 de junho

 06 a 09 de junho

 25 a 28 de julho

 26 a 28 de julho

 07 a 09 de agosto

 08 a 10 de agosto

 10 a 12 de agosto

 12 a 15 de setembro

 11 a 22 de outubro

 08 a 10 de novembro

teMa prinCipal

 Supermercados

 alimentação: tecnologia e equipamentos

 Hospitais

 alimentação: tecnologia e equipamentos

 Sorvetes: tecnologia e equipamentos

 padarias: tecnologia e equipamentos

 Cervejas: tecnologia e equipamentos

 atacadistas e distribuidores

 Sustentabilidade: tecnologias e produtos

 Carnes: tecnologia e equipamentos

 refrigeração e ar Condicionado

 laticínios: tecnologia e equipamentos

 alimentação: tecnologia e equipamentos

 assistir a palestras e demons-
trações;

 reencontrar colegas e conhecer 
novos profissionais da área, am-
pliando sua rede de contatos. 

programe-se e compareça!
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COmO ENFRENTaR OS dESaFiOS
dOS PERíOdOS dE BaiXa NOS NEGóCiOS
CriSeS e ÉpoCaS de Menor deManda (CoMo o oUtono e o inVerno) 
SeMpre aConteCeM e É preCiSo eStar preparado para elaS.

capa

6

Fo
to

: m
bo

lin
a/

B
ig

St
oc

k



Março 2017    7

COmO ENFRENTaR OS dESaFiOS
dOS PERíOdOS dE BaiXa NOS NEGóCiOS
CriSeS e ÉpoCaS de Menor deManda (CoMo o oUtono e o inVerno) 
SeMpre aConteCeM e É preCiSo eStar preparado para elaS.

PaulO duTRa
“em todos os momentos, é preciso 
estar atento aos custos”
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Períodos de crise fazem parte da vida 
de todos os profissionais e empresas. 
Quem já está no mercado há algum 
tempo sabe que anos bons alternam-
se com anos ruins. a crise que afeta o 
Brasil atualmente é um exemplo disso. 
mas o menor volume de trabalho e de 
negócios não está restrito às crises. Há 
épocas do ano em que o movimento é 
menor. é o que ocorre nos meses mais 
frios, no caso da refrigeração. 
Como se preparar para não ser tão 
afetado por esses altos e baixos? 

um dos segredos para enfrentar os desa-
fios de momentos em que as vendas e pe-
didos estão fracos é ter uma boa gestão: 
conhecer bem o seu negócio, ter as infor-

mações necessárias para tomar as decisões, saber 
o que é mais rentável e como é gasto o dinheiro 
que entra.

para o professor paulo dutra, coordenador do 
curso de economia da Faap (Fundação armando 
alvares penteado), deve-se sempre prestar atenção 
aos custos. “isso vale para os períodos de cresci-
mento e de boas vendas e ainda mais para as épo-
cas de crise ou de pouco movimento”, afirma. ele 
explica que esse é o fator mais fácil de ajustar nos 
momentos difíceis. 

o corte de custos, porém, não pode ser feito 
de forma linear, ou seja, estabelecendo-se um per-
centual único para a redução de gastos em todas as 
áreas. “antes de tudo, devem ser examinadas todas 
as oportunidades para diminuir as despesas: das 
pequenas coisas até as maiores. É preciso avaliar 
onde haverá menos impacto com os cortes”, diz. 

É PRECISO AGIR, SEM DESANIMAR E 
SEM FICAR ESPERANDO A CHEGADA 

DE DIAS MELHORES. A RECEITA PARA 
SUPERAR ESSES MOMENTOS ENVOLVE 
CRIATIVIDADE, PERSISTÊNCIA, ATENÇÃO 

COM AS DESPESAS E A BUSCA DE 
NOVAS OPORTUNIDADES.

7
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Segundo dutra, esse processo de 
redução de despesas não é simples e 
pode, às vezes, envolver decisões di-
fíceis, como mudança para um local 
mais barato, redução da equipe, saí-
da de alguns ramos de negócio. Mas a 

empresa ou o profissional autônomo 
têm de passar por isso.

em relação à busca de novas fon-
tes de receita, o professor recomenda 
olhar para aquilo que é complemen-
tar ao trabalho já realizado. 

para fidelizar o cliente, ele suge-
re ainda que o profissional deve pro-
curar agir – e ser reconhecido – como 
um consultor e um parceiro do clien-
te, ajudando-o a encontrar soluções 
para reduzir gastos e aumentar sua 
eficiência: “nesses casos, os ganhos 
que o cliente obtém compensam o 
investimento feito na contratação de 
um profissional”.  

paulo dutra diz também que, em 
períodos assim, os micro e pequenos 
empresários devem avaliar os seus 
pontos fortes e pontos fracos, assim 
como as oportunidades e ameaças ao 
seu negócio. “isso se chama análise 
SWot e é uma ferramenta muito útil 
para ver como aproveitar melhor os 
diferenciais já existentes e onde é ne-
cessário melhorar”, ensina.

por sua vez, o presidente da con-
sultoria endeavor, Juliano Seabra, en-
fatiza a diferença entre as empresas 
que crescem na crise – que podem 
servir como inspiração – e a maioria, 
que não têm bons resultados. 

em um recente artigo em que 
comenta a pesquisa “desafios dos 
empreendedores Brasileiros”, Seabra 
explica que as empresas em expan-
são atribuem seus resultados ao seu 
próprio esforço. enquanto isso, as 
demais consideram que a situação 
econômica é o principal fator que in-
fluencia o seu desempenho. ou seja, 
é preciso trabalhar mais do que se 
queixar do ambiente de negócios.

em períodos desafiadores, se-
gundo ele, deve-se trabalhar na dire-
ção de organizar a empresa e deixá-la 
mais ajustada para quando a bonança 
voltar. “Se o empreendedor demorar 
para se preparar para esse momento, 
pode perder o bonde”, diz. “a crise faz 
com que existam bons profissionais 
disponíveis, fornecedores mais dis-
postos a negociar e indústrias com 
capacidade ociosa propensas a ofere-
cer condições melhores”.

diCaS PaRa aTRaVESSaR aS CRiSES

duas cartilhas produzidas por unidades estaduais do Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de apoio às Micro e pequenas empresas) trazem dicas 
muito úteis para os momentos de retração nos negócios. Veja abaixo 
algumas delas:

 priorize tudo que for urgente e importante para os resultados;
 incentive a equipe a dar sugestões de economia e de novas ações de 

negócios;
 Faça parcerias com outras empresas;
 Verifique se os seus preços estão compatíveis com o mercado, pes-

quisando a concorrência;
 Corte gastos supérfluos;
 analise todas as despesas, verificando quais podem ser reduzidas e 

definindo um percentual para essa redução;
 priorize os pagamentos que têm maior impacto no funcionamento 

da empresa;
 adote ações para economizar energia elétrica, água, materiais de 

escritório etc.;
 procure vender produtos e serviços complementares aos que já ofe-

rece, ampliando o valor obtido de cada cliente;
 Crie promoções frequentes ou ofereça um produto ou serviço com 

preço baixo, para gerar mais vendas aos clientes atuais e atrair novos;
 Use a criatividade para divulgar seus produtos e serviços sem gastar 

nada ou investindo muito pouco;
 pesquise boas práticas de concorrentes e de empresas de outras 

áreas, inspirando-se nelas para  inovar;
 ofereça opções que signifiquem comodidade para o consumidor, 

como o atendimento fora do horário comercial, um whatsapp para 
ele resolver dúvidas e outras;

 Mantenha contato frequente com os clientes atuais e inativos, para 
que se lembrem de você como primeira alternativa, ao precisar de 
produtos e serviços como os que você oferece;

 pesquise novos produtos e novos fornecedores;
 negocie prazos e preços;
 Cobre e faça acordos com clientes que estão devendo;
 ofereça aos clientes o parcelamento dos pagamentos em cartões de 

crédito e débito.

Fontes: Cartilhas “Crise: como passar por ela”, desenvolvida pelo Sebrae-rS, e 
“alavanque sua empresa em tempos de turbulência”, produzida pelo Sebrae-Sp.
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Complementando o que diz o 
professor dutra, ele recomenda olhar 
para dentro da empresa: sua estrutu-
ra de custos, sua equipe, a oferta de 
produtos. “Como ser mais eficiente? 
Quais produtos resolvem problemas 
reais dos consumidores e compen-
sam o investimento?”, pergunta ele, 
advertindo que as respostas podem 
ajudar a se concentrar no que gera 
mais resultado.

“Muitos clientes estão em busca 
de coisas mais baratas, então quem 
oferece uma boa solução para os pro-
blemas reais por uma quantia razoá-
vel dificilmente vai deixar de vender”, 
garante Seabra. e ressalta a impor-
tância da inovação, para a qual nem 
sempre é necessário investir: “Uma 
troca de ideias entre a equipe e uma 
conversa com clientes podem gerar 
melhorias nos produtos ou no marke-
ting que não exigem gastos”.

Crise como oportunidade
Com outro tipo de abordagem, 

o consultor Farney Coutinho, um dos 
autores do livro Crise para uns, solu-
ção para outros, diz que as crises afe-
tam a todos, mas a grande diferença 
está na forma como as pessoas rea-
gem a elas. 

“É justamente nos períodos de 
dificuldades que a maioria das pes-
soas desiste de seus sonhos e sim-
plesmente aceita a derrota”, explica, 
acrescentando que é muito fácil se 
sentir bem e motivado quando tudo 
está dando certo e saindo como pla-
nejado. “o verdadeiro desafio come-
ça quando caímos. É preciso muita 
coragem para reagir e recomeçar”. 
Coutinho lembra ainda que todos 
passam por momentos de crise, mas 
cabe a cada indivíduo decidir se dese-
ja viver o dia a dia se lamentando ou 
compreender e aproveitar os desafios 
ou obstáculos como oportunidades 
de aprimoramento.

o que se pode fazer
Você deve estar se perguntando: 

na prática, o que eu posso fazer?
Mesmo na crise, ficar sem refri-

geração é quase impossível. isso vale 
para residências e estabelecimentos 
comerciais de todos os tipos.

Manter um cadastro atualizado 
de clientes, com informações sobre 
serviços realizados e tipos de equi-
pamentos existentes na residência 
ou estabelecimento comercial, é uma 
ideia fácil de executar e que traz re-
sultados. “Com esses dados, o pro-
fissional pode fazer contato com o 
cliente, lembrando-o, por exemplo, 
que a última manutenção preventiva 
foi feita há mais de um ano”, explica 
o professor dutra. 

para os momentos de baixa, ele 
dá duas importantes dicas adicionais: 
“no caso de refrigeristas, um cami-
nho é tentar fechar contratos regula-
res de manutenção com os clientes. 
outra ideia é oferecer o serviço de 
manutenção preventiva justamente 
nesses períodos em que os equipa-
mentos são menos utilizados, para 
que estejam em perfeitas condições 
nos meses mais quentes”, exemplifi-
ca. afinal, é melhor reparar uma gela-
deira em uma casa de praia no inver-
no, quando ela não é fundamental. Já 
imaginou ter de fazer um reparo de 
emergência justamente quando ela 
está cheia de alimentos e bebidas, 
em pleno verão? 

esse argumento tem ainda mais 
força para sistemas de refrigeração 
instalados em locais como sorve-
terias, bares, restaurantes, hotéis, 
supermercados, que têm demanda 
muito maior por produtos gelados 
no verão e na primavera.  além de 
garantir que o chope gelado esteja 
disponível ou que o sorvete se man-
tenha nas condições ideais, um bom 
trabalho de manutenção preventiva 
traz outros ganhos – e isso deve ser 
destacado para o proprietário do es-
tabelecimento comercial:

  a economia de energia, pro-
porcionada pela regulagem do 
equipamento, assim como pela 
limpeza de componentes como 
o evaporador;

 a maior vida útil do equipamen-
to, evitando que problemas pe-
quenos aumentem e provoquem 
danos maiores.
outra recomendação útil é “pen-

sar fora da caixa”, ou seja, usar a criati-
vidade e a inteligência para encontrar 
novas oportunidades. normalmente, 
o refrigerista pensa em um certo tipo 
de estabelecimento como seu clien-
te potencial. Mas existem refrigera-
dores, bebedouros, aparelhos de ar 
condicionado e outros sistemas nos 
mais diversos locais, onde muitas ve-
zes eles são indispensáveis. É o caso 
de hospitais, laboratórios e clínicas, 
por exemplo, que precisam conservar 
vacinas, medicamentos,  bolsas de 
sangue e outros materiais. 

percorra as ruas comerciais da 
sua região e você perceberá que em 
praticamente todos os locais a refri-
geração e o condicionamento de ar 
estão presentes: em escolas, acade-
mias de ginástica, bancos, escritórios, 
órgãos públicos, postos de combustí-
veis e até em bancas de jornais. 

as oportunidades, portanto, 
existem.  Cabe a você transformá-las 
em bons negócios!  

UMa ideia É oFereCer o 
SerViço de ManUtenção 

preVentiVa noS 
períodoS eM QUe oS 
eQUipaMentoS São 

MenoS USadoS, para QUe 
eSteJaM eM perFeitaS 
CondiçõeS noS MeSeS 

MaiS QUenteS.



enganar, mentir, subornar, sonegar impostos e não cumprir o prometido são alguns dos 
exemplos de comportamentos que ferem a ética

Um dos grandes temas do mo-
mento é a ética. diversos fatos 
recentes que foram amplamente 
noticiados e geraram indignação, 
fizeram com que esse conceito se 
fortalecesse e entrasse em pauta, 
passando a mobilizar a sociedade.

Hoje, usa-se muito a palavra 
ética, principalmente diante da ne-
cessidade de diferenciar comporta-
mentos e atitudes que nos parecem 
corretos daqueles que consideramos 
inaceitáveis. 

a ética é um princípio funda-
mental para a sociedade e é muito 
positivo que sua importância venha 
sendo cada vez mais reconhecida. 
Conheça a seguir um pouco mais so-
bre o tema e como ele está ligado à 
sua vida pessoal e profissional.

a origem dessa palavra é o ter-
mo grego ethos, que significa “bom 
costume” ou “costume superior”. 
essa definição de ethos é um bom 
ponto de partida para falarmos so-
bre a ética. 

Vale a pena conhecer também 
o que diz o filósofo Mário Sérgio 
Cortella, para entender melhor esse 
conceito: “Ética é o conjunto de va-
lores e princípios que eu e você usa-
mos para decidir as três grandes 
questões da vida, que são: Quero?, 
devo? posso?”.

ele explica essas questões de 
forma bem simples, ao mostrar os 
princípios que todos usamos, mes-
mo sem pensar: 

 existem coisas que eu quero, 
mas não devo;

éTiCa NOS NEGóCiOS
esse é um princípio cada vez mais valorizado por todos os públicos.

 existem coisas que eu devo, 
mas não posso;

 existem coisas que eu posso, 
mas não quero.
a situação ideal, segundo o filó-

sofo, é quando aquilo que você quer 
é o que você pode e é o que você 
deve. Mas isso nem sempre aconte-
ce. para adotar um comportamento 
ético, portanto, é preciso analisar as 
três condições acima e fazer suas es-
colhas.

a importância de escolher é 
também revelada na leitura do Códi-
go de Ética da embraco. desenvolvi-
do para os funcionários da empresa, 
esse material se destina a ajudá-los 
“a fazer as escolhas certas na condu-
ção dos negócios”. 

o conteúdo desse Código, dis-
ponível no site da embraco, dá uma 
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importante contribuição para enten-
dermos como agir. em sua introdu-
ção, a empresa afirma o seguinte: 
“realizamos nossos negócios com 
honestidade, justiça e respeito pelo 
indivíduo e pelo público em geral, 
sempre tendo em mente que não 
existe uma maneira correta de fa-
zer o que é errado.”

Ética na prática
todas essas definições e expli-

cações são importantes e você deve 
levá-las em conta no seu dia a dia. 
Há muitas situações em que suas 
ações e decisões estão ligadas a 
questões éticas.

listamos aqui, como exemplos, 
alguns comportamentos que você 
certamente já viu, mas que são con-
denáveis do ponto de vista ético:
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 Vender produtos ou serviços 
sem nota fiscal;

 oferecer dinheiro a alguém (um 
fiscal, por exemplo), para obter 
uma vantagem;

 oferecer produtos que você 
sabe que não têm a qualidade 
necessária ou utilizá-los em ser-
viços prestados ao cliente;

 prometer fazer algo para o seu 
cliente e não cumprir;

 Cobrar por um serviço que não 
foi realizado;

 abandonar um serviço no meio 
e não voltar para concluí-lo;

 anunciar produtos ou serviços 
em promoção sem realmente 
reduzir os seus preços.
especificamente em relação aos 

serviços prestados por profissionais 
de assistência técnica, o professor 
Clóvis de Barros Filho, especialis-
ta em ética, disse em entrevista ao 
Clube (leia + na edição no 117, de 
março de 2014) que hoje existe uma 
cobrança pelo fornecimento de in-
formações claras sobre a execução 
de serviços. “isso significa informar 
todos os procedimentos realizados e 
como foram cobrados”, disse. “outra 
demanda é ser o mais sincero possí-
vel em relação ao prazo de entrega 
do serviço” acrescentou.

no ambiente de trabalho, exis-
tem inúmeras decisões que estão 
relacionadas à dimensão ética (veja 
exemplos no box ao lado). Mas o 
tema está presente – às vezes sem 
que você perceba – nas mais diver-
sas situações da sua vida. todos nós 
conseguimos identificar posturas 
incorretas de políticos, de empresas 
e também de outras pessoas. Mas 
conseguimos fazer isso em relação a 
nós mesmos? 

É importante analisar com cui-
dado se você se comporta de ma-
neira adequada. Ser ético significa 

PESQuiSa mOSTRa QuE muiTa GENTE 
aiNda aGE dE FORma aNTiéTiCa NOS NEGóCiOS 

Uma pesquisa feita pela empresa de consultoria iCtS protiviti sobre 
o perfil ético dos profissionais brasileiros mostra que ainda existe muito 
a avançar nesse campo. Foram entrevistadas mais de 3 mil pessoas 
para saber como reagiriam em sete diferentes casos ligados ao tema.

as respostas indicam que a maioria dos profissionais oscila de acor-
do com as circunstâncias, podendo atuar de forma ética ou antiética. 

Veja abaixo os casos que foram avaliados e como os entrevistados 
se posicionaram.

1. denunciar um ato antiético cometido por um colega
56% dos profissionais disseram que somente denunciariam os cole-

gas se fossem incentivados pela empresa. 

2. Conviver com atos antiéticos
pouco mais da metade dos participantes disseram não ter restri-

ções à convivência com a falta de ética na empresa. 

3. usar um “atalho” antiético para atingir metas
48% dos profissionais disseram que poderiam escolher um cami-

nho mais curto e antiético para cumprir os objetivos estabelecidos. 

4. Furtar objetos e bens da empresa
apenas 18% dos entrevistados admitiram que fariam isso.

5. aceitar suborno
38% dos profissionais responderam que, dependendo da circuns-

tância, aceitariam um suborno para dar algum tipo de vantagem a um 
fornecedor. 

6. Receber presentes
40% disseram que beneficiariam um fornecedor em troca de brin-

des e presentes.

7. usar informações confidenciais em benefício próprio
28% teriam a tendência de utilizar informações secretas da empre-

sa em benefício próprio ou de terceiros. 

Fonte: “7 dilemas éticos e como os profissionais reagem a eles”, matéria publicada no portal 
exame.com.

rejeitar atitudes e comportamentos 
que podem ser vistos facilmente na 
nossa sociedade, como:

 receber troco a mais e não de-
volver (ou dar troco a menos);

 encontrar dinheiro ou objetos 
perdidos por outras pessoas e 
não devolver;

 Furar fila;

 estacionar em vagas destinadas 
a idosos ou deficientes físicos;

 Comprar produtos “piratas”.
poderíamos colocar diversos 

outros exemplos aqui, mas já deu 
para você entender do que estamos 
falando. reflita então e responda: 
a ética faz parte da minha vida? Se 
não faz, é hora de segui-la! 
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Qual O ólEO COmPaTíVEl COm 
Cada FluidO REFRiGERaNTE?

para garantir a lubrificação adequada, é necessário saber qual produto deve 
ser utilizado em cada aplicação.

12

especialista 
De plantãO
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Qual O ólEO COmPaTíVEl COm 
Cada FluidO REFRiGERaNTE?

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.

 oje, existe uma maior variedade de fluidos refrigerantes em uso e, 
por isso, é preciso  estar atento à sua compatibilidade com os dife-
rentes tipos de óleo lubrificante. a tabela abaixo ajuda a escolher a 
opção mais adequada.

deve ser destacado que a compatibilidade entre esses dois elementos é es-
sencial para o bom funcionamento do compressor e para a sua vida útil. Usar 
um óleo inadequado pode resultar em problemas graves, como:

 Formação de ácidos;
 Corrosão;
 lubrificação insuficiente;
 Carbonização do óleo;
 danos ao compressor.

trataremos de outros aspectos relacionados ao óleo lubrificante –
como a viscosidade e a carga correta – em edições futuras. aguarde!  

H

TEO
especialista
em Vendas

NiCO
especialista   

técnico em refrigeração 

Usar um óleo inadequado 
pode resultar em problemas graves , 

incluindo danos ao compressor.

NiCO
especialista técnico 

em refrigeração

alaN
especialista em 
Sustentabilidade

TiNa
especialista 

em Marketing

COmPaTiBilidadE dE ólEOS luBRiFiCaNTES COm FluidOS REFRiGERaNTES

* HFCs utilizados para substituição de HCFCs em retrofits. esses fluidos refrigerantes operam 
melhor com  poliol éster, mas foram projetados para uso também com óleos minerais e  
alquilbenzeno.

ólEO 
miNERal

SiM

não

SiM*

não

SiM

POliOl 
ESTER

não

SiM

SiM

SiM

SiM

alQuil-
BENZENO

SiM

não

SiM*

não

SiM

POlialQuil 
GliCOl

não

não

não

SiM

não

FluidO REFRiGERaNTE

HCFCs: r22, r401a/B, r402a/B, 
r403B, r408a/B, r409a/B

HFCs: r134a, r404a, r407a/C/F, 
r410a, r507a

HFCs*: r417a, r422a/d, r424a, 
r427a, r428a, r434a, r437a, 
r438a

amônia: r717

CO2: r744

Hidrocarbonetos: r290, r600a

depende do tipo de sistema
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iNFORmaçõES aO SEu alCaNCE
a etiqueta dos compressores e a sua nomenclatura contêm dados muito úteis.

Muitas dúvidas simples de refri-
geristas e de profissionas das reven-
das podem ser solucionadas apenas 
consultando a etiqueta do compres-
sor ou entendendo o que significam 
as letras e números presentes no 
nome atribuído a cada modelo (a 
sua nomenclatura). 

as diversas informações da eti-

teOria na 
prática

queta, detalhadas na imagem abai-
xo, são essenciais para a escolha do 
modelo adequado à utilização pre-
tendida e ajudam a evitar erros que 
podem ter consequências graves 
para o compressor e para o sistema 
em que está aplicado.

Basta estar atento às informa-
ções básicas que existem ali:

 o modelo do compressor;
 a tensão;
 a frequência;
 o número de fases em que tra-

balha;
 o fluido refrigerante para o qual 

foi projetado; 
 a corrente de rotor bloqueado.

Fluido 
refrigerante

Selos de 
aprovação 
de entidades 
certificadoras

indicação da corrente de 
rotor bloqueado (lra) 
em ampères. neste caso, 
a lra é de 14,5/13,5 
ampères (para 50 e 
60Hz, respectivamente)

número de fases 
(neste caso, 1 
fase, ou seja 
monofásico)

informação de que o 
compressor é protegido 
termicamente

Modelo do 
compressor

tensão e 
frequência

número 
de série do 
compressor 
(rastreável)

local onde o 
compressor foi 
produzido

Código do modelo 
do compressor. esta 

informação pode ser usada 
para acessar os dados 

do modelo no Catálogo 
eletrônico da embraco

data de 
fabricação do 
compressor

Unidade da 
embraco em que 
o compressor foi 
produzido (neste 
caso, Fábrica 1: 
Joinville-SC)

Faixa laranja 
usada apenas nos 
compressores 
220V, para indicar 
a tensão adequada 
a eles
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no caso de compressores em-
braco Fullmotion, há ainda informa-
ções sobre o tipo de óleo utilizado 
e sua quantidade, além de uma ad-
vertência sobre o fato de que não 
deve ser ligado sem um dispositivo 
de partida. para esses compresso-
res, é fundamental também ver as 
informações da etiqueta do inversor 
(leia + sobre esse tema no Clube no 
123, de setembro de 2015).

nomenclatura
da mesma forma que ocorre ao 

examinar atentamente as etiquetas, 
basta saber como “ler” os nomes de 
cada modelo de compressor para 
obter importantes informações so-
bre ele:

 Família à qual pertence;
 Geração de tecnologia com a 

qual foi produzido;
 tipo de kit mecânico utilizado;
 Capacidade em Btu/h;
 Fluido refrigerante utilizado;
 nível de eficiência (informação 

disponível apenas para algumas 
famílias);

 aplicação;
 dispositivo de partida que usa;
 torque de partida (informação 

disponível apenas para algumas 
famílias).
publicamos ao lado dois exem-

plos, dos compressores eMYS 
60Hep (família eM) e FFUS 100HaK 
(família F), que mostram como essas 
informações estão disponíveis e são 
facilmente encontradas nas suas no-
menclaturas. 

no site do Clube, você encontra 
uma figura desse tipo para a família 
ne/nt/nJ, que apresenta algumas 
pequenas diferenças em relação a 
esses dois, como a informação sobre 
a utilização ou não de válvula ipr e a 
capacidade de resfriamento. 

Em     Y     S     60     H     E     P

FaMília
eM/eG

diSpoSitiVoS de partida
p = ptC + capac. de funcion. (opcional)
r = relé amperométrico
C = ptC + capac. de funcion. (obrigatório)
x = relé + capac. de partida (obrigatório)
S = ptC + capac. de funcion. + capac. de
      partida
V = ptC + capac. de funcion. + capac. de
      partida (opcional)

níVel de eFiCiênCia / apliCação
n = eficiência standard (lBp)
J = eficiência intermediária (lBp)
e = eficiência melhorada - 1a geração (lBp)
S = eficiência melhorada - 2a geração (lBp)
H = eficiência standard (l/M/HBp)
d = eficiência standard (HBp)
B = eficiência standard (M/HBp)

FlUido reFriGerante
H = r134a
C = r600a
U = r290
    = Misturas

Geração de 
teCnoloGia
    ou a = Standard
S ou i = 1a geração
t = 2a geração
U = 3a geração
Y = 4a geração
Z = 5a geração
x = 6a geração

Kit MeCÂniCo
S = Standard

CapaCidade do 
CoMpreSSor
em Btu/h - 60Hz - aSHrae:
checkpoint dividido por 10

NOmENClaTuRa Família Em/EG

FF      u     S    100    H     a     K

FaMília
F

torQUe de partida
K = lSt (baixo torque de partida)
x = HSt (alto torque de partida)

apliCação
a = l/MBp
B = l/M/HBp
H = HBp

FlUido reFriGerante
H = r134a
U = r290
    = Misturas

Geração de 
teCnoloGia
C = Standard
i = 1a geração
C = 2a geração
V = 3a geração
S = 4a geração
U = 5a geração

Kit MeCÂniCo
S = Standard

deSloCaMento/CapaCidade do 
CoMpreSSor
deslocamento aproximado em cm3 para 
compressores FF)
Capacidade aprox. em Btu/h - 60 Hz - 
aSHrae - checkpoint dividido por 10 
(para compressores FG, FFU e FFC)

NOmENClaTuRa Família F

diSpoSitiVo 
de partida
F = relé 
amperométrico
G = ptC
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nOviDaDes 

TECNOlOGia QuE GERa ECONOmia
Compressores embraco Fullmotion equipam refrigeradores de ponta.

a Mabe da argentina foi a pri-
meira empresa daquele país a ado-
tar o uso dos compressores embra-
co Fullmotion, em um refrigerador 
da sua marca Ge appliances. 

oferecido na cor prata, com 424 
litros e um design muito moderno, 
o refrigerador HGe455S já está em 
destaque entre os modelos à venda 
naquele país.

o diferencial em termos de 
economia de energia representado 
pela utilização do compressor em-
braco Fullmotion – até 45% a me-
nos que modelos convencionais do 
tipo on-off – garantiu ao HGe455S a 
classificação a++, o nível mais alto 
de eficiência energética existente 
hoje no mercado argentino. 

Juntamente com a eficiência 
energética, outros benefícios tra-
zidos pela tecnologia Fullmotion 
– como o desempenho superior e 
a geração reduzida de ruído – vêm 
conquistando os consumidores mais 
exigentes do país vizinho. 

a garantia de 10 anos para o 
compressor é outro aspecto que 
vem sendo explorado pela empresa, 
por representar um importante dife-
rencial no mercado.

em entrevista à imprensa ar-
gentina, iván purtic, Gerente de pro-
duto e pós-Venda da Mabe argenti-
na, afirmou: “esse lançamento nos 
permite seguir fortalecendo nossa 
liderança no mercado de eletrodo-
mésticos no país. apostamos no de-
senvolvimento contínuo de produtos 
com alto valor tecnológico, na busca 

girão um maior compromisso nosso 
com o desenvolvimento de produtos 
amigáveis, com funções mais avan-
çadas e menor consumo energético”.

na alemanha
a fabricante de eletrodomésti-

cos alemã liebherr foi outra empre-
sa a optar pela tecnologia embraco 
Fullmotion, utilizando o compressor 
VeSF em sua nova linha de refrige-
radores Bluperformance.  

o alto desempenho, o reduzi-
do consumo de energia e o baixo 
nível de ruído proporcionados por 
essa tecnologia agradam muito aos 
exigentes usuários europeus. além 
desses, outros fatores possibilita-
ram à empresa alemã tornar seus 
equipamentos ainda mais atrativos. 
entre eles, o tamanho pequeno e 
as características técnicas do VeSF, 
que permitiram maximizar o espaço 
interno dos refrigeradores.

“acreditamos que a pesquisa 
contínua de soluções tecnológicas 
gera um benefício para toda a ca-
deia de refrigeração, e os compres-
sores VeSF embraco Fullmotion, in-
tegrados aos refrigeradores liebherr 
Bluperformance, contribuem para 
deixá-los ultraeficientes”, destaca 
Guilherme de almeida, diretor de 
planejamento estratégico da em-
braco.  “essa parceria permitiu apre-
sentar um produto inovador, que, 
ao utilizar um compressor embra-
co, cria uma nova classe energética 
20% mais eficiente que a chamada 
classe a+++,” finaliza almeida. 

constante de superar as elevadas ex-
pectativas dos nossos clientes”.

purtic destacou ainda a utiliza-
ção da tecnologia inverter, possibi-
litada pelo compressor Fullmotion, 
que permite oferecer um refrigera-
dor que traz vantagens em termos 
de eficiência energética e sustenta-
bilidade. “Vemos uma grande mu-
dança nos padrões de consumo dos 
nossos usuários, que, através de um 
enfoque de compras inteligentes, exi-

o moderno refrigerador HGe455S, 
lançado na argentina: eficiência 
energética em destaque
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RECOmENdaçõES dE SEGuRaNça
Conheça os procedimentos seguros para trabalhar com compressores.

adaptamos aqui um material 
elaborado pela embraco, conten-
do as suas recomendações para 
que o trabalho com compressores 
seja realizado com total segurança. 
adote  -as e mantenha-se sempre 
seguro!

Vamos começar pelas reco-
mendações mais gerais:

 Somente pessoal capacitado 
pode realizar os procedimentos 
de diagnóstico e manutenção 
em sistemas de refrigeração.

 Certifique-se com antecedência 
se o ambiente para manuten-
ção está adequado e arejado. 

 tenha à mão às ferramentas e 
equipamentos de processo. 

 Utilize os epis (equipamentos 
de proteção individual) neces-
sários para as suas atividades.

 antes de iniciar a manutenção 
ou diagnóstico, primeiramente 
verifique se o sistema de refri-
geração está desconectado da 
rede elétrica.

 aguarde o resfriamento do 
compressor, já com o sistema 
desconectado da rede elétri-
ca. realize procedimentos de 
manutenção ou diagnóstico 
apenas com o compressor frio 
(25°C ± 5°C).

 ligue os compressores apenas 
em instalações elétricas com 
disjuntores dr (diferencial re-
sidual).

 Verifique se a instalação conta 
com aterramento correto.
deve ser destacado que o não 

desligamento do compressor da 

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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rede elétrica durante os procedi-
mentos de manutenção e a aplica-
ção de um sistema sem disjuntor 
dr podem causar sérios riscos à 
integridade física do técnico, em 
função da possibilidade de ocorre-
rem choques elétricos e/ou fogo.

além disso, o não desligamen-
to do compressor da rede elétrica 
pode, em caso de curto-circuito 
na região do terminal hermético 
do compressor, causar a expulsão 
dos pinos herméticos, provocando 
o vazamento do fluido refrigerante. 
essa situação se torna mais crítica 
quando são utilizados fluidos refri-
gerantes inflamáveis, como o r290 
e o r600a: se associados a uma 
fonte de ignição, poderá haver ge-
ração de chama, com sérios riscos 
à integridade física do técnico.

acessórios elétricos
antes de retirar a tampa plás-

tica de proteção dos componentes 
elétricos, confira se o compressor 
está desconectado da rede elétri-
ca e se são utilizados capacitores 
de partida e/ou funcionamento.

lembre-se de nunca manuse-
ar nenhum acessório elétrico com 
o compressor conectado à rede 
elétrica. o não desligamento do 
compressor da rede elétrica du-
rante os procedimentos de manu-
tenção pode causar sérios riscos à 
sua integridade física, como já foi 
dito acima.

Capacitores de partida e/ou 
funcionamento devem ser manu-
seados com cuidado, pois podem 

causar choque elétrico mesmo se 
estiverem desconectados.

Quando for necessário remo-
ver os capacitores, desconecte-os 
com cuidado, dando atenção es-
pecial aos terminais elétricos ex-
postos. depois de desconectado, o 
capacitor deve ser descarregado.

Verifique se o intervalo de 
capacitância (μF) impresso na eti-
queta do capacitor de partida e 
funcionamento (se aplicável) está 
de acordo com a ficha técnica do 
compressor instalado no sistema. 
o valor de tensão VaC impresso 
na etiqueta do capacitor deve ser 
igual ou maior que o valor informa-
do na ficha técnica do compressor. 
Caso um dos valores (tensão VaC 
e/ou Capacitância) não esteja de 
acordo com a especificação do 
compressor, substitua o capacitor.

a aplicação de um capacitor 
inadequado e/ou de dispositivos de 
partida (relés ou ptC) não especi-
ficados pode causar o sobreaque-
cimento do capacitor. Capacitores 
sobreaquecidos estão sujeitos a 
ruptura, o que pode levar ao vaza-
mento de material superaquecido, 
gerando riscos de queimaduras.

Quando for necessário desco-
nectar os componentes elétricos 
do terminal hermético do com-
pressor, retire o protetor térmico 
e o dispositivo de partida (relé ou 
ptC), aplicando esforço longitudi-
nal aos pinos. nunca aplique es-
forços transversais aos pinos do 
terminal hermético.

a remoção inadequada desses 
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acessórios pode causar mau conta-
to na conexão elétrica, danificar o 
terminal hermético e provocar a ex-
pulsão dos pinos, tendo como con-
sequência o vazamento do fluido 
refrigerante e óleo. essa situação se 
torna mais crítica quando são utili-
zados fluidos refrigerantes inflamá-
veis, como já foi dito anteriormente.

Compare o código impresso 
no protetor térmico, relé ou ptC 
com o da ficha técnica do compres-
sor. Caso o código esteja diferente, 
substitua o componente fora de es-
pecificação. não existem acessórios 
elétricos universais ou similares. 
Sempre utilize o modelo especifica-
do na ficha técnica do compressor.

lembre-se de que dispositivos 
de partida (relés ou ptC) não espe-
cificados podem causar sobreaque-
cimento do capacitor. Capacitores 
sobreaquecidos estão sujeitos a 
ruptura, com as consequências já 
mencionadas.

a utilização de protetor térmi-
co ou dispositivo de partida (relé 
ou ptC) diferente do especificado 
pode gerar curto-circuito na região 
do terminal hermético do compres-
sor. isso pode causar a expulsão 
dos pinos herméticos, provocando 
o vazamento do fluido refrigerante. 
Quando são utilizados fluidos refri-
gerantes inflamáveis, essa situação, 
como descrito na página anterior, 
pode levar à geração de chama e 
aos riscos associados a isso. 

instalação elétrica
em instalações monofásicas, 

o fio Fase deve estar protegido por 
um disjuntor e conectado ao pro-
tetor térmico. o fio neutro deve 
estar conectado ao dispositivo de 
partida (relé ou ptC). o sistema 
deve estar aterrado. essa situação 
é apresentada na figura a seguir.

Já em instalações bifásicas, 
como a mostrada na ilustração 
abaixo, é obrigatória a utilização de 
disjuntor bipolar. Com isso, em caso 
de curto-circuito ambas as fases de 
alimentação estarão protegidas. o 
sistema deve estar aterrado. 

a não utilização de disjuntor 
bipolar deixa o compressor suscetí-
vel a curto-circuito na região do ter-
minal hermético, podendo causar 
a expulsão dos pinos herméticos e 
provocar o vazamento do fluido re-
frigerante. Como já foi ressaltado, 
quando são usados fluidos refrige-
rantes inflamáveis, essa situação 
pode levar à geração de chama e 
aos riscos associados a isso. 

lembre-se, também, de que 
em sistemas sem aterramento há 
riscos de choque elétrico.

 

Compressor
Caso seja necessária a substi-

tuição do compressor, fique aten-
to às seguintes recomendações de 
segurança: 

1. Confira se o compressor 
está desconectado da rede elétri-
ca. o não desligamento do com-
pressor da rede elétrica durante 
os procedimentos de manutenção 
pode expor o técnico a risco de 
choque elétrico e fogo.

2. Jamais remova o compres-

sor antes de retirar todo o fluido 
refrigerante do sistema. para essa 
operação, recomenda-se o uso de 
uma máquina recolhedora de flui-
do. no caso de fluidos inflamáveis, 
assegure-se de que pequenos 
acúmulos de fluido refrigerante 
do sistema sejam removidos, pois 
eles podem gerar risco de fogo.

3. Utilize um cortador de tu-
bos para desconectar os tubos do 
compressor. em nenhuma hipó-
tese utilize a chama do maçarico 
para a desconexão dos tubos do 
compressor. o uso de maçarico em 
compressores com fluido refrige-
rante inflamável pode causar fogo 
e liberar vapores tóxicos.

4. em caso de queima do 
compressor e/ou contaminação in-
terna do sistema, realize a limpeza 
das tubulações com um solvente 
adequado, aplicado conforme as 
orientações técnicas do fabrican-
te. o não cumprimento das orien-
tações técnicas do fabricante do 
solvente pode expor o técnico a 
riscos de fogo e intoxicação.

5. antes de ligar um compres-
sor certifique-se do seguinte: 

 a tensão na etiqueta do com-
pressor está adequada à rede 
elétrica e a instalação elétrica 
está de acordo com o descrito 
no tópico “instalação elétrica”. 
a aplicação de um compres-
sor na tensão incorreta pode 
gerar curto-circuito na região 
do terminal hermético, com as 
consequências descritas ante-
riormente.  

 a tampa plástica de proteção 
dos componentes elétricos deve 
estar adequadamente encaixa-
da. a não utilização ou o posi-
cionamento inadequado dessa 
tampa plástica geram risco de 
choque elétrico e fogo. 



Março 2017 19

Márcio: seguindo os passos do pai

Márcio luiz de Morais, de 54 anos, vive na cidade de Goiás, no estado de mesmo 
nome. ele tem uma longa história na refrigeração, na qual se iniciou aos 16 anos, quan-
do seu pai, ery de Morais, abriu uma pequena oficina. “Meu pai foi o pioneiro na cidade e 
não abria mão da qualidade dos compressores embraco. Sempre foi um grande idealista 
e uma das pessoas mais honestas que conheci. devo muito a ele”, diz.

Seu gosto pelos estudos o levou a fazer vários cursos na área de eletricidade e re-
frigeração. Chegou a atuar por cinco anos como professor de eletricidade, mas depois 
decidiu se dedicar exclusivamente à prestação de serviços em equipamentos de refri-
geração. “Hoje meu forte é manutenção em resfriadores de leite, câmaras frigoríficas e 
lavadoras de roupa. Sou assistente autorizado de uma indústria do paraná”, conta. 

acompanhando a revista há muitos anos, lembra-se com carinho do programa top 
2000, cujo crachá guarda até hoje. “leio o Clube inteiro e guardo todos os exemplares como item de coleção, por 
considerar uma valiosa fonte de consulta e aprendizado”, diz.

Márcio procura seguir à risca as recomendações dos fabricantes e afirma que na sua oficina, sempre bem 
organizada e com todos os instrumentos e ferramentas necessárias, não entra álcool metílico. para finalizar, dá 
sua dica de sucesso: “a fidelização do cliente está em um bom atendimento e na prestação de serviço com res-
ponsabilidade. para isso, conhecimento técnico e ferramentas adequadas são indispensáveis”.

19

Claudemir: o cliente em primeiro lugar

Claudemir pereira da Silva, de São paulo (Sp), demorou algum tempo até desco-
brir sua vocação como refrigerista. antes disso, ele já tinha trabalhado como office 
boy, carregador de tacos de golfe, pintor e auxiliar administrativo. Chegou inclusive a 
iniciar a faculdade de administração de empresas, mas não seguiu adiante por falta 
de recursos. Focado na área em que escolheu atuar, logo percebeu que era preciso 
ampliar seus conhecimentos. decidiu então fazer o curso técnico de refrigeração e ar 
Condicionado na escola argos, na capital paulista. 

na mesma época, o Clube entrou na sua vida, quando a revista ainda se chamava 
Bola Preta. ele conta que as informações publicadas já o salvaram em muitas situa-
ções, esclarecendo dúvidas que tinha em relação a aspectos técnicos. “além disso, o 
conteúdo é muito importante para manter atualizados os profissionais da área com as 
novidades do mercado”, garante. 

Muito exigente na sua apresentação ao cliente, por acreditar que a primeira impressão é a que fica, Clau-
demir afirma: “Minha preocupação é oferecer sempre um serviço de qualidade. Uma técnica que utilizo normal-
mente é executar o serviço no dia seguinte, se não houver pressa do cliente”.  ele explica que, agindo assim, 
tem tempo de analisar bem o defeito antes de tentar solucioná-lo. adicionalmente, ganha prazo para fazer uma 
pesquisa de preços de peças de reposição, nos casos em que isso é necessário. “assim, você economiza  para o 
seu cliente e cativa ele ao mesmo tempo, demonstrando o seu interesse em ajudá-lo”, ensina.
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