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ExPEDIENtE

os supermercados estão presentes na maioria das cidades, 
sendo responsáveis pela comercialização de uma importante 
parcela dos produtos consumidos pela população. mas 
nem sempre foi assim: faz pouco mais de 60 anos que eles 
começaram a surgir no Brasil, primeiramente nas grandes 
cidades e pouco a pouco se espalhando por todo o país.
ao longo dos anos, os supermercados foram mudando, e os 
produtos que necessitam de refrigeração passaram a ocupar 
espaço cada vez maior. Isso é resultado das novas demandas 
dos consumidores e das transformações no seu modo de 
vida, assim como da evolução da tecnologia – temas sobre 
os quais já falamos algumas vezes no Clube. 
voltamos a tratar desse importante segmento porque está 
em andamento um novo ciclo de mudanças relacionadas ao 
uso da refrigeração nos supermercados. 
Pelas oportunidades que abre e pelos desafios que representa 
para empresas e profissionais, esse foi o tema escolhido 
para a matéria de capa desta edição. ao abordá-lo, também 
estamos cumprindo os objetivos do Clube, resumidos em três 
palavras-chave: informação, desenvolvimento e atualização.

Boa leitura! 
Fabio Humberg
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Você já viu as mudanças no site do 
Clube? 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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entrevista

INTERNET das COIsas já é REaLIdadE 
Compreensão do que acontece com os equipamentos permite criar novas soluções.

Para não ficar para trás, 
empresas precisam se 

tornar realmente digitais.

a Internet das coisas já é uma re-
alidade?

O aumento da infraestrutura 
de conectividade, a computação em 
nuvem e a diminuição dos custos de 
componentes eletrônicos permitem 
que, hoje, os objetos ao nosso redor 
possam ser conectados e, portanto, 
sejam inteligentes. Essa é a base da 
Internet das Coisas (Iot, sigla do ter-
mo em inglês Internet of things), que 
vem sendo anunciada como uma 
nova revolução.  

As condições técnicas já existem, 
porém ainda não dá para perceber 
aplicações em larga escala.

O que falta então?
A resposta está mais em criar 

modelos com geração de valor do 
que nos desafios técnicos. É neces-
sário descobrir os problemas que 
ainda não foram resolvidos e que 
realmente trazem impacto positivo 
para clientes e sociedade e, a partir 
disso, construir a solução para esses 
problemas. 

Para revolucionar os seus negó-
cios, ao invés de Internet das Coisas, 
deve-se pensar em Internet das So-
luções.

Isso vale para qualquer empresa?
todos concordam que hoje não é 

possível viver sem os celulares. Vejo 
a Internet das Coisas com o mesmo 
efeito nas empresas. 

Não importa qual é o seu ramo 
de atividade: com toda a certeza, de 
forma mais direta ou não, em algum 
momento dos próximos anos a sua 
atuação será mais digital. todos os 
setores serão impactados com on-
das de novas tecnologias e oportuni-
dades (para quem estiver antenado) 
ou desafios.

Como está a situação em relação 
à IoT no Brasil?

Ainda há pouco de concreto no 
mercado brasileiro, em termos de uso 
da Iot. Existem muitas ações relacio-
nadas a serviços de infraestrutura e 
projetos de grandes empresas em 
fase de maturação. Mas, quando com-
paramos com a Europa e América do 
Norte, a percepção é de que o tema é 
mais explorado por lá.

Qual é a causa dessa demora?
O principal motivo é a falta de vi-

são sobre o tema e sobre a conversão 
do modelo “não digital” para o “digi-
tal” que as empresas precisarão fazer 
para se manterem competitivas e ali-
nhadas com o cenário mundial.  

As empresas ainda estão em 
uma fase de entendimento de como 
a Iot pode impactar seus negócios e 
principalmente suas competências. 

Como avançar nesse processo?
Considero que a melhor direção 

neste momento é partir das necessi-
dades de seus clientes, criar conceitos 
a serem avaliados, desenvolver pro-
tótipos simples e rápidos e aprender 
com projetos piloto. Estes passos aju-
dam muito no entendimento das pos-
sibilidades que Iot apresenta para os 
modelos de negócios e soluções.  

Como usar a IoT na prática?
uma empresa digital utiliza as 

várias ferramentas disponíveis para 
transformar seu negócio, abrir novas 
oportunidades, ampliar seu portfólio 
de produtos e serviços, ganhar eficiên-
cia na sua operação. Mais importante 
ainda é aprender a trabalhar com da-
dos e entender como eles podem con-
tribuir para a tomada de decisão. 

daniel moraes
Gerente sênior de Novos Negócios da 
Embraco
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Formado em Engenharia Industrial 
Elétrica e em Administração de Em-
presas, com MBA em Gestão Estra-
tégica de Negócios, Daniel Moraes 
está na Embraco desde 2006. É ge-
rente sênior de Novos Negócios da 
empresa, trabalhando atualmente 
com foco no crescimento da orga-
nização através do posicionamento 
em Iot (Internet das Coisas). 

leia a continuação da 
entrevista no site do 
Clube e entenda como 

se preparar profissionalmente 
para essa nova realidade. Acesse 
e confira também alguns artigos 
escritos por Daniel Moraes!
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Para 
CresCer

Estão disponíveis no mercado 
vários livros sobre refrigeração e ar 
condicionado. Isso é uma boa notícia 
para refrigeristas interessados em 
aprimorar seus conhecimentos e em 
ter fontes confiáveis de informação 
para consulta. 

Nesta edição, vamos falar de 
dois deles, escritos por especialistas 
estrangeiros e traduzidos para o por-
tuguês. Com conteúdo abrangente, 

ambos existem 
tanto no for-
mato impresso 
quanto como 
e-book (livro ele-
trônico).

O primeiro 
deles é refrige-
ração Comercial 
– Para técnicos 
em ar-Condicio-

nado, de autoria do professor norte
-americano Dick Wirz. Com 496 pá-
ginas, fornece uma base bem sólida 
para entender como lidar com equi-
pamentos de refrigeração comercial, 
como câmaras frigoríficas, exposito-
res, freezers comerciais e máquinas 
de gelo. Além de explicar conceitos 
fundamentais para quem atua nessa 
área, traz dezenas de dicas práticas 
que podem ser utilizadas durante a 
instalação e a manutenção de equi-
pamentos. 

Outra boa opção é o livro ar-Con-
dicionado e refrigeração, de Rex Mil-
ler e Mark R. Miller, que são profes-
sores na área de tecnologia industrial 
em importantes universidades dos 
Estados unidos. São 586 páginas de 
informações úteis, proporcionando 
uma visão geral sobre os mais varia-
dos sistemas de refrigeração e con-

LIVROs TRaZEm INFORmaÇÕEs ÚTEIs
É essencial formar uma biblioteca para aprender mais e consultar em caso de dúvidas.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

dicionamento 
de ar existen-
tes no merca-
do, o funcio-
namento dos 
equipamentos 
e as ferramen-
tas de manu-
tenção. Por sua 
profundidade e 
abrangência, é 
utilizado em cursos técnicos e uni-
versitários, sendo também indicado 
para os profissionais que estão em 
busca de aperfeiçoamento. De forma 
bastante didática, ao final de todos 
os capítulos há questões para verifi-
cação e revisão dos conteúdos apre-
sentados. 

Procure estes e outros livros, 
para formar sua biblioteca e se man-
ter sempre atualizado!

FóRum PERmITE TROCa dE ExPERIêNCIas
No site do Clube, agora existe a oportunidade de compartilhar dúvidas e informações.

Quando foi renovado (Leia + 
na edição no 128, de dezembro de 
2016), o site do Clube passou a con-
tar com um Fórum para interação 
entre os leitores.

É um espaço para os profissio-
nais da refrigeração compartilharem 
suas dúvidas e suas descobertas, as-
sim como para relatar experiências 
que viveram. 

O objetivo é aumentar a intera-
ção entre todos os que trabalham na 

área, possibilitando uma maior apro-
ximação entre os refrigeristas. Com 
isso, além de proporcionar a circula-
ção de informações úteis, será possí-
vel obter ajuda com os colegas para 
resolver dúvidas e encontrar solu-
ções para problemas que enfrentam 
em seu dia a dia no campo. 

Acesse o site e participe, envian-
do suas contribuições ou simples-
mente lendo e aprendendo com o 
que os colegas postaram!
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a NOVa ERa NOs  suPERmERCadOs 
E O sEu ImPaCTO Na REFRIGERaÇãO 
SEtOR EStá SE RENOVANDO E PASSANDO POR VáRIAS tRANSFORMAçõES.
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a NOVa ERa NOs  suPERmERCadOs 
E O sEu ImPaCTO Na REFRIGERaÇãO 
SEtOR EStá SE RENOVANDO E PASSANDO POR VáRIAS tRANSFORMAçõES.

FERNaNdO FIsCHER
“Conceito express é tendência 
consolidada nas grandes cidades”
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um dos segmentos mais importantes 
na refrigeração comercial é o de 
supermercados. Eles contam com 
grandes áreas dedicadas a produtos 
perecíveis e que necessitam de 
refrigeração: dos congelados aos 
resfriados, incluindo laticínios, carnes, 
bebidas, hortifrútis, entre outros. 
é um setor muito dinâmico e que está 
em constante evolução, acompanhando 
o que acontece na sociedade e 
adaptando-se às transformações 
econômicas e às exigências da 
legislação. No momento, três grandes 
eixos de mudança afetam esses 
estabelecimentos, com impacto direto 
na forma como a refrigeração é usada 
neles. Entenda-os, para saber como 
você também pode se adaptar. 

a primeira dessas mudanças está relaciona-
da aos novos formatos de loja, diferentes 
dos convencionais super e hipermercados 
aos quais estamos habituados. Nessa li-

nha, vemos tanto o crescimento de lojas de bairro 
(dentro do conceito express) quanto o  dos “atacare-
jos” (conceito cash & carry, ou pague e leve).

“Com relação ao conceito express, essa é uma 
tendência já consolidada nas grandes cidades de-
vido a diversos fatores, começando pela busca de 
maior comodidade pelo consumidor e envolvendo 
também a economia de tempo, algo cada vez mais 
importante na sociedade moderna”, explica Fer-
nando Fischer, gerente de Desenvolvimento de No-
vos Negócios da Embraco. 

Mudanças no coMportaMento 
do consuMidor e na legislação, 

soMadas à necessidade de conter 
custos e buscar uMa postura Mais 

avançada do ponto de vista da 
sustentabilidade, trazeM novos 

desafios e oportunidades.

7
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Grandes redes de supermercados 
passaram a investir fortemente nessa 
modalidade nos últimos anos, abrindo 
centenas de lojas com marcas como 
Minuto Pão-de-Açúcar, Dia %, Carre-

four Express, todo Dia, Minimercado 
Extra, Compre Bem e outras.

Você pode estar se perguntan-
do: o que isso tem a ver com a refri-
geração?

A resposta é simples: a restri-
ção de espaço em supermercados 
menores leva à necessidade de op-
ções mais compactas em termos 
de sistemas de refrigeração e que 

as sOLuÇÕEs da EmBRaCO PaRa suPERmERCadOs

Compressor Fullmotion FmFT413u

 Última geração de compressores de veloci-
dade variável.

 Ideal para uso em freezers incorporados.
 Altíssima eficiência energética.
 utiliza fluido refrigerante natural (propano).
 Inversor de frequência bi-volt.
 Baixo nível de ruído.

Compressores semi-herméticos

 Produzidos pela tradicional fabricante italiana Dorin e dis-
tribuídos no Brasil através da parceria entre a Embraco e essa 
empresa.

 Disponíveis para R404A, R134a, CO2 Subcrítico, CO2 transcrítico, 
Propano.

 Intercambiáveis com os modelos mais vendidos no mercado.
 Embraco garante estoque, peças de reposição e assistência 

técnica no Brasil.

 unidade selada (plug-in) completa.
 Ideal para uso em expositores verticais fechados.
 Conceito plug-and-play de fácil instalação e ma-

nutenção.

 utiliza fluido refrigerante natural (propano).
 Opção de condensação a ar ou a água.
 Compressor de altíssima eficiência e baixo nível 

de ruído.

unidade selada Plug n’ Cool

Plug n’ Cool com 
condensação a 
água: ideal para 
estabelecimentos 
que possuam 
chiller ou torre de 
resfriamento de 
água

Plug n’ Cool com 
condensação a ar: 
ideal para cozinhas 
profissionais, lojas 
de conveniência 
e pequenos 
mercados

Compressor 
Embraco 
Fullmotion 
FMFt413u, 
lançado há 
pouco tempo, 
com a mais 
avançada 
tecnologia

Compressor Dorin da família CDS, para utilização 
com CO2 subcrítico
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também gerem menos ruído. Nesse 
cenário, soluções com compressores 
incorporados aos equipamentos de 
refrigeração ganham espaço em de-
trimento de sistemas com casas de 
máquinas ou refrigeração remota. 

Atacarejos e super/hipermer-
cados também têm apontado para 
essa direção, mas a necessidade de 
grandes cargas térmicas e de dispo-
nibilidade de um espaço maior faz 
com que as lojas nesses formatos 
utilizem outras soluções já consoli-
dadas no mercado. “Para essas lojas, 
o conceito de equipamentos incor-
porados também é válido. Porém, 
devido à existência de grandes câ-
maras frigoríficas e áreas de arma-
zenamento refrigerado, a tendência 
é de uma divisão maior entre refri-
geração remota, com casas de má-
quinas, e refrigeração incorporada”, 
comenta Fischer.

Além da mudança no formato 
das lojas, outra tendência é a utili-
zação de fluidos refrigerantes natu-
rais em substituição aos refrigeran-
tes sintéticos. Em função de novas 
regulamentações e da maior cons-
cientização ambiental da sociedade, 
a utilização de refrigerantes como 
propano (R290) e CO2 vem se tor-
nando mais frequente.

Enquanto o propano é indicado 
especialmente para sistemas de me-
nor porte e equipamentos incorpora-
dos, o CO2 é a grande tendência para 
casas de máquinas e refrigeração 
remota.

“Quando falamos em casas de 
máquinas e compressores semi-her-
méticos, o CO2 vem sendo a opção 
preferida pelos fabricantes e redes 
de supermercados, por ser uma solu-
ção com fluido natural e de alta efi-
ciência. A cada ano o custo de uma 
solução como essa vem se tornando 
mais atrativo”, diz Fischer.

A terceira tendência no segmen-

to de supermercados é a busca pela 
máxima redução no consumo de 
energia elétrica. 

Principalmente por causa do 
aumento no preço da energia nos 
últimos anos, todas as redes, das 
grandes às pequenas, têm dado uma 
atenção especial ao tema.

A grande mudança que resultou 
dessa preocupação foi a introdução 
de portas nos expositores, balcões 
e ilhas. Conservar melhor o frio nos 
sistemas tem se mostrado a melhor 
forma de reduzir o consumo de ener-
gia. A ideia de que portas nos equipa-
mentos poderiam reduzir as vendas 
no estabelecimento já foi superada. 

Para a refrigeração, isso impac-
ta em uma menor necessidade de 
carga térmica e os sistemas incorpo-
rados têm ganhado espaço em virtu-
de dessa nova realidade.

Outra mudança ligada à redução 
no consumo de energia é o uso cada 
vez maior de soluções que modulam 
a capacidade dos sistemas de refri-
geração. É o caso dos inversores de 
frequência e dos controles de capa-
cidade, sendo estes últimos ampla-
mente utilizados em compressores 
semi-herméticos.

Apesar de um custo inicial maior 
na aquisição de equipamentos com 
essas tecnologias, a economia de 
energia compensa o valor investido. 

Embraco com mais força 
nos supermercados

Com atuação cada vez mais des-
tacada na refrigeração comercial, a 
Embraco está acompanhando a evo-
lução no setor de supermercados e 
desenvolvendo soluções que aten-
dam às necessidades criadas por es-
sas três grandes mudanças:

  O novíssimo compressor de ve-
locidade variável Fullmotion 
FMFt413u, que utiliza propano 
e é ideal para freezers incorpo-
rados (Leia + sobre uma apli-
cação dele na seção Novidades 
desta edição, na página 16);

  A unidade selada Plug n’ Cool 
usando compressor convencio-
nal ou Fullmotion, com propano, 
indicada para expositores verticais 
com portas;

  A linha Dorin de compressores 
semi-herméticos (Leia + sobre 
ela na edição no 126, de junho 
de 2016), já consolidada na Eu-
ropa e em curva ascendente no 
Brasil, estando presente em re-
des de supermercados locais, 
com diversas opções de refrige-
rantes incluindo CO2 Subcrítico e 
CO2 transcrítico.

“O grande objetivo da Embraco 
é ser um provedor completo de solu-
ções de refrigeração para esse seg-
mento, atendendo aos mais diversos 
formatos de lojas e preferências dos 
clientes finais, seja pelo conceito 
de refrigeração incorporada ou pelo 
conceito de refrigeração remota e 
casa de máquinas”, finaliza Fischer.

Para os técnicos, ficam duas di-
cas. A primeira é capacitar-se para 
lidar com sistemas com os novos 
fluidos refrigerantes, como propano 
e CO2. E a segunda é manter-se ante-
nado sobre as mudanças de concei-
tos de sistemas para estar prepara-
do para todas as situações. 

A REStRIçãO DE ESPAçO 
EM SuPERMERCADOS 

MENORES lEVA à 
NECESSIDADE DE 

uSAR SOluçõES MAIS 
COMPACtAS EM tERMOS 

DE SIStEMAS DE 
REFRIGERAçãO E QuE 

tAMBÉM GEREM MENOS 
RuíDO.



Definir claramente os procedimentos e os responsáveis por eles é uma das medidas 
que contribui para o aumento da eficiência e a redução de desperdícios

A filosofia lean de gestão em-
presarial nasceu do sistema de pro-
dução desenvolvido no Japão pela 
indústria automobilística toyota, no 
fim dos anos 1940. O termo inglês 
lean significa magro ou enxuto, no 
sentido de não ter sobras nem ex-
cessos. Por isso, em português fa-
la-se em implantação de uma men-
talidade enxuta na empresa, com a 
adoção dos princípios lean. 

O objetivo final desse sistema 
de produção é aumentar a produti-
vidade e a eficiência, diminuindo os 
custos e tornando a empresa mais 
enxuta e competitiva, de modo a be-
neficiar o cliente final. 

O lean Institute, principal divul-
gador do tema, afirma que a essên-
cia dessa filosofia “é a capacidade de 
eliminar desperdícios continuamen-
te e resolver problemas de maneira 
sistemática”. Explica também que, 
para ter sucesso na sua implanta-
ção, é necessário repensar a manei-
ra de liderar, gerenciar e desenvolver 
os funcionários. Resumindo em uma 
frase os seus benefícios, diz que “é 
uma maneira de fazer cada vez 
mais com cada vez menos”.

Apesar de ter sido criado original-
mente para uso na indústria automo-
bilística, o método pode ser aplicado 
nos mais diversos tipos de negócios, 
inclusive em micro e pequenas em-
presas, gerando oportunidades para 
a melhoria da gestão e fortalecendo 
o comprometimento da equipe.

Como mostra a definição do lean 
Institute, a identificação dos desper-
dícios é um passo fundamental para 

FILOsOFIa LEaN dE GEsTãO
um sistema de produção criado no Japão ajuda a tornar a empresa mais enxuta.

implantar a mentalidade de empre-
sa enxuta. É o que explica a cartilha 
“Enxugue sua empresa e lucre mais”, 
produzida pelo Sebrae (Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas): “desperdícios geram 
custos e tomam tempo, além de não 
agregarem valor ao que está sendo 
produzido, do ponto de vista do clien-
te. Portanto, devem ser eliminados”.

No caso da indústria foram iden-
tificados sete focos de desperdício, 
que, com algumas adaptações, va-
lem para qualquer empresa:

 Defeitos;
 Excesso de produção;
 Estoque;
 Espera;
 transporte;
 Movimentação;
 Processamento.

10

Vamos explicar cada um deles a 
seguir, mostrando também como é 
possível resolvê-los.

Defeitos
Segundo o Sebrae, defeito é 

tudo o que resulta em algo proble-
mático (com erro ou defeituoso) 
e também o que gera retrabalho. 
Exemplos disso são:

 Atendimento inadequado ao 
cliente;

 Orçamento feito sem ter todas 
as informações necessárias;

 Operação de equipamentos de 
forma errônea; 

 utilização de técnicas incorretas 
e/ou peças de baixa qualidade.
Para reduzir esse tipo de des-

perdício decorrente de defeitos, a 
recomendação é definir procedi-
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mentos claros para cada atividade, 
criar formas de capacitar a equipe e 
facilitar o entendimento do que é ne-
cessário fazer, estabelecer medidas 
de prevenção e buscar a melhoria 
contínua dos processos.

Excesso de produção
Significa produzir demais ou 

antes do necessário, em relação às 
necessidades da empresa ou à rea-
lidade do mercado. Isso vale não só 
para a produção em indústrias, mas 
também para quem atua no varejo 
ou em serviços. Por exemplo, quan-
do se adiantar muito um trabalho 
sem estar preparado para a próxima 
etapa do processo. Ou quando, por 
falta de planejamento, são executa-
dos mais serviços do que o necessá-
rio, desperdiçando tempo e recursos 
(materiais, equipamentos e pessoal). 

As dicas do Sebrae para reduzir 
os desperdícios relacionados a esse 
aspecto incluem:

 Planejar a execução dos ser-
viços conforme a demanda e a 
necessidade real;

 Criar formas de facilitar o contro-
le e a visualização dos processos.

Estoque
Estoques excessivos de produ-

tos, peças e demais materiais, assim 
como serviços não concluídos, tam-
bém são considerados desperdícios. 
Além de representar custos, o esto-
que exagerado exige maior espaço 
de armazenagem e tempo para pro-
curar o que está guardado.

Uma das soluções para isso é ter 
informações confiáveis sobre o ritmo 
das vendas, mantendo o estoque no 
menor nível possível.

Espera
Outro fator de desperdício é a 

ociosidade da equipe ou o tempo que 
profissionais ou clientes têm de es-
perar pela próxima ação. Isso ocorre 
em diversas situações, como quando 
o funcionário fica aguardando sua 
vez para utilizar um computador ou 
quando se atrasa a entrega de algo 
ao cliente por qualquer motivo. 

Entre as recomendações do Se-
brae estão planejar bem os recursos 
(pessoas e equipamentos) necessá-
rios para o atendimento e buscar for-
mas de agilizar o tempo de entrega 
de qualquer material ou serviço ao 
cliente.

transporte
Nesse caso, o desperdício se 

caracteriza pelos movimentos des-
necessários ou ineficientes de pro-
dutos, materiais, equipamentos ou 
informações. um exemplo claro é 
o de materiais entregues no local 
e/ou no momento errado. trajetos 
mal planejados, produtos trazidos 
de longe quando existem fornecedo-
res locais, deslocamentos inúteis de 
materiais são outros problemas que 
devem ser corrigidos.

Movimentação
Complementando o que foi dito 

no item transporte, os movimentos 

desnecessários dos profissionais, ao 
executar suas tarefas, também são 
considerados desperdícios. 

um problema comum – e fácil 
de solucionar – é ficar procurando 
produtos ou materiais em vários lo-
cais, por falta de organização ou por 
identificação inadequada.

Outra dica é manter materiais e 
equipamentos de uso frequente pró-
ximos dos profissionais, para agilizar 
a execução do trabalho.

Processos
Desperdícios nessa área são os 

que resultam de processos que não 
agregam valor, realizados por pro-
fissionais ou por equipamentos. Por 
exemplo, executar serviços além do 
solicitado e aprovado pelo cliente, 
gerando custos, mas sem ter como 
resultado um reconhecimento ou sa-
tisfação adicional. 

Para evitar esse tipo de pro-
blema, é fundamental conhecer os 
clientes e saber o que desejam. todo 
trabalho a mais deve agregar valor 
ao que se entregará ao cliente. Caso 
contrário, é melhor não fazer, para 
não desperdiçar tempo e dinheiro. 

Conclusões
A cartilha do Sebrae resume em 

quatro atitudes básicas as recomen-
dações para eliminar ou reduzir efe-
tivamente os desperdícios:

 Identificá-los; 
 Mensurá-los para entender seu 

tamanho e impacto; 
 Estabelecer planos de ação para 

sua redução/eliminação; 
 Designar um ou mais responsá-

veis pela implementação desses 
planos de ação.
Avalie como fazer isso em seu 

negócio. Certamente, você terá be-
nefícios! 

É ESSENCIAl 
PlANEJAR BEM OS 

RECuRSOS (PESSOAS 
E EQuIPAMENtOS) 

NECESSáRIOS PARA O 
AtENDIMENtO E BuSCAR 
FORMAS DE AGIlIzAR O 
tEMPO DE ENtREGA DE 

QuAlQuER MAtERIAl Ou 
SERVIçO AO ClIENtE
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QuaIs OuTRas INFORmaÇÕEs 
PRECIsO TER sOBRE O óLEO?

Na edição anterior, falamos sobre compatibilidade com fluidos refrigerantes. 
Conheça agora um pouco mais sobre outros aspectos do óleo lubrificante.

12

esPeCialista 
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QuaIs OuTRas INFORmaÇÕEs 
PRECIsO TER sOBRE O óLEO?

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.

 epois de tratarmos aqui da compatibilidade entre o óleo lubrificante 
e o fluido refrigerante (Leia + na edição no 129, de março de 2017), 
vamos agora falar sobre a viscosidade do óleo e sobre um tema que 
sempre desperta muitas dúvidas: a carga de óleo.

A viscosidade é a resistência que um fluido oferece ao escoamento. Você já 
deve ter percebido que alguns tipos de óleo são mais espessos e outros têm 
consistência mais líquida. A numeração contida na nomenclatura do óleo 
permite saber se é mais ou menos viscoso: quanto menor o número, menos 
viscoso (por exemplo, ISO 22 é menos viscoso que ISO 32). 
De maneira geral, óleos com maior viscosidade proporcionam ótima lubri-
ficação. Por outro lado, exigem maior gasto de energia, por provocarem 
maior resistência. São indicados especialmente para aplicação em locais 
onde há mais folga entre as partes que se deseja lubrificar. 
Mas a nova tendência para os compressores é a de utilizar óleos com vis-
cosidade cada vez menor. O avanço da tecnologia permite que esse tipo 
de óleo esteja presente em modelos de alta eficiência, proporcionando os 
melhores resultados em termos de lubrificação e de eficiência energética.
Em relação à carga de óleo, é fundamental ter as seguintes informações:

 Não se deve completar a carga de óleo do compressor. Ele já sai de fá-
brica com a quantidade correta, definida de acordo com as caracterís-
ticas de seu projeto. Essa carga atende às necessidades de lubrificação 
do kit mecânico e inclui uma sobra para repor as perdas do sistema.

 A carga não pode ser maior nem menor que o especificado. O exces-
so de óleo causa problemas em outros componentes e gera maior 
resistência, provocando gasto adicional de energia e desgastes (que 
também podem ocorrer pela falta de óleo). 

 Em caso de troca do compressor, é preciso limpar o sistema, para não 
haver mistura do óleo do compressor novo com o do antigo.

Para finalizar, é importante destacar que não existe um óleo melhor 
que os demais. O que existe é o óleo certo para cada aplicação!  

d

TEO
Especialista 
em Vendas

NICO
Especialista    

técnico em Refrigeração 

não existe um óleo melhor 
que os demais, e sim o tipo certo 

para cada aplicação.

NICO
Especialista técnico  

em Refrigeração
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Sustentabilidade
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Especialista  
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VERIFICaÇãO dO COmPREssOR
Entenda o que se deve fazer em campo para checar o funcionamento.

Muitos refrigeristas têm dúvi-
das em relação ao estado do com-
pressor, quando estão avaliando 
problemas em um sistema de re-
frigeração: se ele está queimado 
(e, portanto, deve ser descartado e 
substituído) ou se está funcionando 
bem e a causa do problema é outra. 

Na residência ou no estabele-
cimento comercial do cliente, não 
é possível fazer todos os testes que 
são realizados nos laboratórios da 
Embraco, que permitiriam ter um 
diagnóstico extremamente preciso 
da condição do compressor.

Por exemplo, não há como fazer 
um teste adequado da compressão. 
Para isso, são necessários aparelhos 
mais sofisticados, juntamente com 
a realização de testes. 

Deve-se destacar que todos 
os compressores Embraco já são 
exaustivamente testados ao sair 
da linha de produção. A chance de 
ocorrerem problemas é mínima. 

Além disso, testes de compres-
são feitos de maneira inadequada e 
improvisada podem representar ris-
cos ao compressor. um dos proble-
mas possíveis é a entrada de sujeira 
ou umidade no próprio compressor 
ou no sistema.

Da mesma forma que ocorre 
em relação à compressão, é muito 
difícil fazer, no local onde está ins-
talado o compressor, o diagnóstico 
do estado das válvulas. Afinal, não 
é recomendado abrir compressores 
herméticos. 

Essa verificação de válvulas só 

teoria na 
PrátiCa

deve ser feita no laboratório da Em-
braco.

Outra dica importante é nunca 
ligar o compressor fora do sis-
tema para testá-lo. Esse procedi-
mento, feito para testar lâmpadas, 
por exemplo, não é adequado para 
compressores e pode gerar danos 
irreversíveis.

testes simples
Feitas essas observações ini-

ciais, devem ser mencionados al-
guns testes e verificações que po-
dem ser efetuados e que ajudam 
muito a saber qual é a situação.

Para mostrar a importância 
desses testes simples, basta lem-
brar que, por falta de uma avaliação 
bem feita, muitos compressores de-
volvidos à Embraco estão em condi-
ções de uso.

um multímetro é suficiente 
para fazer uma boa parte das verifi-
cações, relacionadas à continuidade 
elétrica. 

Para começar, verifique se tem 
energia no local. Para profissionais 
experientes e capacitados, pode 
parecer bobagem recomendar isso, 
mas algumas vezes o “problema” 
está justamente aí.

Depois disso, é hora de fazer a 
verificação inicial de continuidade 
elétrica, lembrando-se de desco-
nectar o equipamento da tomada 
antes de começar. 

Com o multímetro, verifique 
a continuidade no cabo de ligação 
(imagem a seguir).

O passo seguinte é verificar as 
condições dos componentes elétri-
cos. Para isso, usando um multíme-
tro, veja se existe continuidade no 
protetor térmico. Se não existir, esse 
componente está danificado. Se o 
problema é esse – e não a queima do 
compressor –, a solução é simples: 
basta substituir o protetor térmico.

Verificação da continuidade elétrica no cabo 
de ligação

Verificação no protetor térmico

Da mesma forma que foi feito 
no protetor, o procedimento com o 
uso do multímetro deve ser feito no 
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relé e no capacitor. No caso do relé, 
conforme o modelo, há diferenças 
no teste a ser feito:

 No caso de relé eletromecâni-
co para compressores F e EG, 
é preciso colocá-lo na posição 
vertical, com a bobina para bai-
xo, verificando a continuidade 
entre os terminais 10 e 11.

 Já no caso do relé eletromecâ-
nico para o modelo EM, são três 
as verificações: 1) entre os termi-
nais 1 e 2, com o relé em qual-
quer posição; 2) entre os termi-
nais 1 e 3, com o relé na posição 
vertical e a sua bobina para cima; 
3) entre os terminais 1 e 3, com 
o relé na posição vertical e a sua 
bobina para baixo. Nas duas pri-
meiras verificações, se não hou-
ver continuidade, é preciso trocar 
o relé. Na terceira delas, é o con-
trário, se houver continuidade é 
que existe problema e o relé pre-
cisa ser substituído.

Cheque também se as bobinas 
estão de acordo com as resistências 
ôhmicas informadas na ficha técni-
ca do compressor. Se nessa medição 
aparecer um valor diferente do que é 
informado na ficha técnica, significa 
que o compressor está danificado e 
pode estar inutilizado.

todos esses procedimentos po-
dem ser visualizados de forma muito 
didática no vídeo troca de Compres-
sores, produzido pela Embraco e dis-
ponível no site do Clube. Consulte-o 
sempre que necessário.

lidando com o inversor
Com o crescimento da presença 

no mercado dos compressores Em-
Verificação da continuidade elétrica no relé

Outra verificação fundamental e 
simples de fazer está relacionada ao 
estado das bobinas (enrolamentos) 
principal e auxiliar do compressor. 
O objetivo é saber se alguma delas 
está interrompida ou queimada. 

Comece medindo a continuida-
de em cada bobina (sempre com o 
compressor desconectado da rede 
elétrica). Se não houver continui-
dade, o compressor está queimado 
(foto no alto desta página).

Verificação das bobinas do compressor

braco Fullmotion de velocidade vari-
ável, há muitas dúvidas em relação 
ao inversor que os acompanha. 

Deve ser destacado que se trata 
de um componente eletrônico muito 
sensível, que exige conhecimentos 
especializadíssimos para ser avalia-
do. Não devem ser tentados repa-
ros nele: em caso de problemas, ele 
deve ser substituído.

Para facilitar a identificação de 
possíveis problemas e também de 
situações com as quais não é preciso 
se preocupar, desenvolvemos uma 
tabela básica para o diagnóstico 
do inversor, que está abaixo. use-a 
sempre e evite problemas com esse 
componente! 

COmPREssOREs FuLLmOTION dE VELOCIdadE VaRIáVEL:
TaBELa BásICa PaRa O dIaGNósTICO dO INVERsOR

sITuaÇãO

Operação normal

Problema no controle de comunicação

Problema no inversor

Problema no compressor

Proteção de temperatura ativada

sTaTus dO LEd

1 flash (período de 15 segundos)

2 flashes (período de 5 segundos)

3 flashes (período de 5 segundos)

4 flashes (período de 5 segundos) 

1 flash (período de 0,5 segundo)
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novidades 

INOVaÇãO PaRa CONsERVaR VaCINas
Parceria técnica com Embraco possibilitou desenvolvimento de novo equipamento.

Há mais de 90 anos no merca-
do, a Fanem é reconhecida por sua 
atuação na fabricação de equipa-
mentos médicos e laboratoriais, que 
se destacam pela confiabilidade e 
alta tecnologia. Com sede em Gua-
rulhos (SP) e atuação internacional 
– que inclui uma fábrica na índia e 
um escritório comercial no Oriente 
Médio –, a empresa mostrou mais 
uma vez seu pioneirismo nesse se-
tor durante a feira Hospitalar, reali-
zada em maio. 

Ali foi apresentado um inova-
dor equipamento para a conserva-
ção de vacinas e sangue, que já cha-
mou a atenção de hospitais, clínicas 
e outros estabelecimentos para os 
quais a qualidade desses materiais 
é essencial. 

O design moderno foi um dos 
aspectos que tornaram o novo equi-
pamento diferente dos modelos já 
produzidos pela empresa. Além dis-
so, na parte interna, menos visível, 
estava mais um importante diferen-
cial: a presença da Embraco. 

A Fanem já era identificada 
como uma empresa que utiliza tec-
nologia avançada em seus equipa-
mentos. Com esse novo conserva-
dor, projetado nos mínimos detalhes 
para a utilização com materiais sen-
síveis e vitais para a saúde humana, 
confirmou essa imagem diante dos 
seus clientes. 

todo o projeto que levou ao de-
senvolvimento do novo modelo con-
tou com o apoio técnico da Embraco, 
que agregou a ele soluções de alta 

alto custo (vacinas), esses conser-
vadores incorporam baterias para 
continuarem funcionando em caso 
de falta de energia elétrica. tendo 
alta eficiência energética, o equipa-
mento se mantém funcionando por 
mais tempo com a bateria quando 
necessário, evitando perdas que 
poderiam ter consequências dra-
máticas para a saúde e a vida das 
pessoas.

Para completar o amplo leque 
de vantagens trazidas por essa par-
ceria entre Fanem e Embraco, de-
vem ser lembrados ainda o baixo 
nível de ruído do conservador e seu 
reduzido impacto ambiental. 

“tudo o que existe de melhor 
em termos de tecnologia foi incor-
porado ao equipamento. A junção 
de duas líderes nesse quesito certa-
mente abrirá novas oportunidades 
para o uso da alta tecnologia para 
uma melhor qualidade de vida” as-
segura Hamann. 

tecnologia, tornando-o 
uma opção diferenciada 
nesse segmento.

O conservador é 
equipado com o Plug n’ 
Cool, uma unidade sela-
da produzida pela Em-
braco, que já sai mon-
tada com compressor, 
evaporador, condensa-
dor e outros componen-
tes. O compressor é do 
tipo Fullmotion, de ve-
locidade variável, com 
uma nova versão de 
inversor, que é bivolt. Além disso, a 
unidade selada trabalha com fluido 
refrigerante propano (R290), que 
tem alta eficiência termodinâmica 
e baixo impacto no aquecimento 
global (GWP), ou seja, não agride o 
meio ambiente e está alinhado com 
as tendências globais. Até os ven-
tiladores utilizados são eletrônicos 
de alta eficiência. 

“O trabalho para desenvolver 
esse novo conservador levou em 
conta as necessidades específicas 
de quem usa um equipamento como 
esse, começando pela alta confiabi-
lidade”, explica Eleomar Hamann, 
da área de Suporte técnico da Em-
braco. “As temperaturas precisam 
ser muito estáveis para não gerar 
problemas: por exemplo, o sangue 
precisa ser mantido a 4ºC”. 

Outro ponto de extrema impor-
tância é o baixo consumo de ener-
gia. Por serem destinados a produ-
tos sensíveis (sangue) e outros de 
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Design moderno e tecnologia avançada colocam o 
equipamento em destaque no mercado 
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uNIdadEs dE mEdIda
Entenda as principais e saiba quando usá-las e como fazer suas conversões.

As unidades de medida são 
formas de quantificar uma gran-
deza física, como a temperatura, 
a pressão, o volume, a massa, o 
comprimento e diversas outras. 
Quem trabalha com refrigeração 
está constantemente lidando com 
elas. Por isso, é importante conhe-
cê-las, entendendo o que indicam 
e como utilizá-las. Outro motivo 
para saber mais sobre elas é que 
às vezes é necessário converter os 
dados que estão indicados em uma 
determinada unidade de medida 
para outra: por exemplo, de Btu/h 
para kcal/h.

Potência
Vamos aproveitar o exemplo 

acima e começar pela potência. As 
unidades de medida mais comuns 
para exprimir a potência (a energia 
produzida ou consumida por uni-
dade de tempo) são:

 Btu/h;
 kcal/h;
 W.

A sigla Btu vem de British ther-
mal unit (unidade térmica britâni-
ca), simbolizando a quantidade de 

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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energia necessária para se elevar 
em um grau Fahrenheit a tempe-
ratura de uma libra (0,45 kg) de 
água, sob pressão constante de 1 
atmosfera.

Já kcal/h expressa quiloca-
lorias por hora. uma quilocaloria 
equivale a 1.000 calorias. uma ca-
loria é definida como sendo o ca-
lor trocado quando a massa de um 
grama de água passa de 14,5°C 
para 15,5°C.

Por sua vez, o Watt (W) é a 
unidade de potência mais usada, 
sendo adotada no Sistema Inter-
nacional de unidades.

Eficiência
As unidades utilizadas para 

medir a eficiência de um sistema 
de refrigeração são:

 W/W (Watt por Watt);
 Btu/Wh (Btu por Watt hora);
 kcal/Wh (quilocaloria por Watt 

hora). 

O que é importante saber:

 1 W/W equivale a 3,412 Btu/h 
e a 0,859 kcal/h;

 1 Btu/h equivale a 0,293 W/W 
e a 0,252kcal/Wh;

 1 kcal/Wh equivale a 1,162 
W/W e a 3,965 Btu/h. 

Pressão
Quando falamos aqui 

de pressão, estamos nos 
referindo à pressão ab-
soluta, que mede a dife-
rença do vácuo ideal ou 
absoluto e, por isso, não 

é alterada pelo clima ou altitude. 
A pressão absoluta é diferente da 
pressão manométrica ou relativa, 
que é a diferença entre a pressão 
ambiente (atmosférica) e a pressão 
medida. A pressão manométrica 
sofre alterações quando submetida 
às influências de clima (que podem 
representar uma diferença de +/- 
30 mbar) e altitude do nível do mar 
(até 200 mbar de diferença).

Há diversas unidades de medi-
da para pressão, como bar (e seus 
derivados como o mbar menciona-
do acima), atmosfera (atm), atmos-
fera técnica (at), Pascal (Pa), torri-
celli (torr), milímetro de mercúrio 
(mmHg), polegada de mercúrio 
(inHg), polegada de água (inH2O), 
libra por polegada quadrada (psi) e 
libra por metro quadrado (psf).

temperatura
Para temperatura, usam-se 

principalmente as escalas Celsius 
(°C), Fahrenheit (°F) e kelvin (K). 

Para converter graus Celsius 
em graus Fahrenheit, use a fórmu-
la abaixo, onde C significa a tem-
peratura em graus Celsius e F é a 
temperatura em graus Fahrenheit:

C x 1,8 + 32 = F
Por exemplo, se a temperatu-

ra em graus Celsius é 20o, o cál-
culo da temperatura em Fahrenheit 
será feito multiplicando-se 20 por 
1,8, o que dá 36. Somando 32, ob-
tém-se 68, que é a temperatura em 
oF equivalente a 20oC.

Para converter graus Fahre-
nheit em graus Celsius, subtraia 32 

TaBELa dE CONVERsãO: POTêNCIa

Btu/h

kcal/h

w

Btu/h

1

3,968

3,412

kcal/h

0,252

1

0,860

w

0,293

1,163

1
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e divida por 1,8, de acordo com a 
fórmula abaixo:
     (F − 32) ÷ 1, 8 = C

Para converter graus Celsius 
em kelvin, basta somar 273,5. Se 
a temperatura é de 20o C, o equiva-
lente em kelvin será de 293,5.

Não é possível converter uma 
temperatura Fahrenheit direta-
mente para kelvin. Para fazer essa 
conversão, primeiro é preciso con-
verter a temperatura em graus 
Fahrenheit para Celsius.

É muito fácil converter kelvin 
para Celsius, com o cálculo abaixo: 

ºC = k - 273
Para converter Kelvin para 

Fahrenheit, a fórmula é: 
1,8 x (k - 273) + 32 = F
A tabela abaixo mostra os va-

lores nas diferentes escalas para 
três situações.

 Capacitância, cuja unidade de 
medida é o faraday (F);

 Comprimento, com unidades 
de medida como metro (m), 
centímetro (cm), milímetro 
(mm), polegada (in); 

 área, com unidades de medi-
da como quilômetro quadrado 
(km2), metro quadrado (m2), 
centímetro quadrado (cm2), 
hectare e outros; 

 Massa (peso), com unidades de 
medida como tonelada (t), qui-
lograma (kg) e grama (g); 

 Volume, com unidades de me-
dida como metro cúbico (m3) 
ou litro.

Diversas outras grandezas físi-
cas e suas respectivas unidades de 
medida poderiam ser citadas aqui, 
mas nosso objetivo não é fazer uma 
lista completa, e sim exemplificar 
com as mais conhecidas.

É importante destacar também 
que as unidades de medida princi-
pais (por exemplo, caloria ou bar), 
têm derivados. Esses nomes deriva-
dos são identificados por prefixos, 
que indicam quanto a mais ou a me-
nos representam que a unidade de 
medida principal. O quadro abaixo 
ajuda a entender isso, ao mostrar o 
que significam prefixos como micro, 
mili, kilo, mega e outros, que são 
amplamente utilizados.

Para finalizar, lembramos uma 
informação muito útil para facilitar 
as conversões de unidades de medi-
das: o aplicativo toolbox, desenvol-
vido pela Embraco e disponível para 
download gratuito em celulares que 
operam nos sistemas Android e iOS, 
conta com uma ferramenta que faz 
esse cálculo de maneira rápida e 
simples para você. 

Se você ainda não baixou, faça 
isso agora! 

Outras unidades
Em tudo que é possível medir, 

há unidades criadas especificamen-
te para facilitar a comparação e que, 
com a familiaridade, são importan-
tes referências para todos nós.  É o 
caso de diversas outras grandezas 
físicas, usadas pelos profissionais 
da refrigeração, tanto no seu traba-
lho quanto no seu dia a dia:

 tensão, medida em volts (V);
 Intensidade de corrente, ten-

do como unidade de medida o 
Ampère;

 Resistência, medida em Ohms;

as dIFERENTEs EsCaLas
 

Ebulição da
água (1)

Congelamento 
da água (2)
Intervalo  

entre 1 e 2

oC

100

0

100

oF

212

32

180

k

373,15

273,15
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ENTENda Os PRINCIPaIs PREFIxOs uTILIZadOs Nas uNIdadEs dE mEdIda
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Mega
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Micro

Nano
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muLTIPLICadOR

1.000.000.000.000 ou 1012

1.000.000.000 ou 109

1.000.000 ou 106

1.000 ou 103

100 ou 102

10 ou 101

1 ou 100

0,01 ou 10-2

0,001 ou 10-3

0,000.001 ou 10-6

0,000.000.001 ou 10-9
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Djalma: mil compressores Embraco instalados 

Djalma Caldas Junior, nascido em Pitangui (MG), vive hoje em Porto Seguro (BA). Com 
52 anos, já trabalha há quase quatro décadas com refrigeração, tendo se iniciado ainda 
garoto na profissão, pelas mãos do pai, Djalma Costa Caldas, já falecido, mas que lhe ser-
ve como modelo até hoje.

Atuou por muitos anos em Nova Serrana (MG), já com sua atual empresa, a Redical 
(Refrigeração Djalma Caldas), onde afirma continuar seguindo o ritmo aprendido com o 
pai. 

“Em todo esse tempo, sempre usei compressores Embraco, que recomendo a todos 
os clientes, aos amigos e aos técnicos”, diz. Quando nos deu seu depoimento, tinha aca-
bado de instalar mais um compressor da marca. “Já foram uns mil e nunca precisei de 
nenhuma reposição da garantia”, assegura. 

Preocupado em se aprimorar, esteve muitas vezes na Febrava, assistiu a palestras promovidas pela Embraco 
e participou do programa top 2000, colecionando seus fascículos. também estudou muito com a revista Bola 
Preta, hoje Clube da refrigeração, que guarda com carinho. 

“Aprendi muito com a Embraco. Meu sonho é conhecer a sua fábrica”, finaliza.

19

luiz Alberto: volta à cidade natal depois do aprendizado

luiz Alberto Coelho, de 31 anos, está hoje à frente de sua própria empresa de 
assistência técnica, em Santo Antonio de Jesus (BA), cidade onde nasceu. Mas para 
chegar a essa condição ele teve de batalhar muito. 

Em 2006, foi procurar oportunidades de trabalho em lauro de Freitas. “Comecei 
trabalhando com eletroportáteis, então fui em busca de mais conhecimento. Foi aí 
que um amigo me informou que um posto autorizado de grandes marcas estava pre-
cisando de ajudante para os técnicos de refrigeração”, relembra. Como tinha uma base 
em componentes elétricos, em 3 meses já estava atuando como técnico. Depois foi 
para outra empresa, especializada em refrigeração comercial, onde aprendeu muito 
com o proprietário, chamado Valentin. 

Sua vontade de aprender sempre mais o levou a fazer o curso de Refrigeração 
Básica no Senai e também cursos online disponibilizados pela Metalfrio. “Pela minha 
dedicação, fui reconhecido pela Metalfrio, que me fez uma proposta para eu abrir meu 
próprio posto autorizado na minha cidade natal. Foi assim que nasceu a Refrilac”, diz. 

A empresa vai bem e luiz Alberto logo vai abrir uma filial. Continua estudando, indo até para fora do estado 
em busca de cursos na área de refrigeração comercial. Ele considera a revista Clube da refrigeração um ponto 
de apoio para se atualizar e aprender boas práticas, inclusive no atendimento aos clientes – que vê como fun-
damental, pois existe muita concorrência no mercado.

“O segredo do meu sucesso é a fé em Deus e nunca desistir dos meus sonhos. Mesmo quando as pessoas 
disserem que você não é capaz, não desista e vá em frente. Quem acredita sempre alcança”, ensina.
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