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Redução de perdas

Maior e melhor uso da 
refrigeração ajuda na 
disponibilidade de alimentos. 

.6

mercado promissor

É cada vez maior o uso de 
refrigeração, o que abre 
inúmeras oportunidades. .10

Propano e CO2 em alta

Saiba lidar com esse fluidos 
refrigerantes naturais, cuja 
utilização está crescendo.  

.14



expediente

A refrigeração continua sendo um ótimo campo de trabalho. 
Essa é a conclusão que se pode tirar a partir da matéria 
de capa e da seção Mundo Empreendedor desta edição, 
que mostram como essa atividade é essencial e como o 
mercado é amplo e tem potencial para crescer.
Já que as perspectivas da profissão de refrigerista são 
boas, o caminho é se preparar bem e buscar sempre 
manter atualizados os conhecimentos. Nesta edição, 
várias matérias contribuem para isso, tanto em termos 
de orientações técnicas (nas seções Para Crescer, Teoria 
na Prática e Coleção Técnica) quanto no que se refere a 
dicas para aproveitar melhor eventos como feiras (na seção 
Especialista de Plantão).
Para completar, a Entrevista desta edição apresenta 
as ideias e a trajetória de David Portes, ex-camelô que 
soube superar obstáculos e investiu em diferenciação e na 
qualidade do atendimento. Sua história é uma comprovação 
de que o sucesso está ao alcance de todos, mas exige esforço 
e iniciativa.
Com esse conteúdo variado e que consideramos interessante, 
esperamos que tenha uma boa leitura! 

Fabio Humberg

editorial

publicação trimestral da embraco, dirigida aos profissionais da refrigeração, 
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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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nesta
eDiÇãO

capa

refrigeração é a solução para 
reduzir as enormes perdas e os 
desperdícios de alimentos. 

.06

Mundo empreendedor

Há um mercado amplo e 
repleto de oportunidades para 
quem atua em refrigeração.

.10

para crescer

Conheça a norma iSo 5149 
e suas recomendações sobre 
manutenção e reparo.

.05

especialista de plantão

Saiba como tirar o melhor 
proveito de uma visita a uma 
feira especializada.

.12

3

teoria na prática

Conheça melhor o Co2 e o 
propano e saiba como lidar com 
esses fluidos refrigerantes.

.14

entrevista

ex-camelô, david portes fala 
sobre a importância de se 
diferenciar, inovando sempre.

.04

coleção técnica .17

turma do Bola preta

José teófilo e Ben-Hur mostram 
a importância das boas práticas 
e do respeito ao cliente.

.19

novidades

o inversor embraco Fullmotion 
para reposição chega às 
revendas em outubro.

.16

turma do

entenda como fazer a 
substituição de um inversor 
danificado.

.19
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entrevista

VOCê é dONO dO sEu suCEssO 
É preciso investir na diferenciação e no atendimento, aprendendo e inovando sempre.

O importante é conhecer o 
produto, entender o cliente 

e saber o que oferecer.

Qual é a importância de acreditar 
em si mesmo?

Quando você passa a acreditar 
em si mesmo, já tem uma grande 
vantagem. Se você não acreditar em 
você, quem fará isso? Você é dono 
do seu sucesso. É preciso estar cons-
ciente de que não existe o impossível. 
tem de ter sonhos e acreditar neles.

Como transformar o sonho em re-
alidade?

deve-se sonhar só à noite. de 
dia, tem de trabalhar e fazer acon-
tecer. digo sempre que a vida é dura 
para quem é mole. todo mundo en-

frenta problemas, dificuldades, mas 
é preciso superar.

Como lidar com obstáculos?
primeiro, é preciso saber que 

sempre existirão obstáculos. o segre-
do está em perseverar, nunca desis-
tir, acreditar que é possível. ter fibra, 
garra, brilho nos olhos, determinação.

É fundamental aprender com os 
erros. Se está difícil, você não pode 
ficar parado, fazendo do mesmo jei-
to. É preciso mudar. 

Como foi isso no seu caso?
eu não era vendedor, nem em-

preendedor. era motorista, ganhava 
pouco, minha mulher estava grávida, 
morava em um barraco na rocinha. 
precisava de uma renda maior e de-
cidi trabalhar com vendas. achei que 
fosse fácil, mas logo fui percebendo 
que não. tive de aprender na prática 
o que era importante: conhecer o pro-
duto, entender o cliente, saber o que 
oferecer de acordo com o local etc. 

atender bem é essencial?
atendimento é tudo. Começa 

por um sorriso, que abre todas as 
portas. É uma linguagem universal. 

todo mundo tem de procurar en-
cantar. não importa o que você faz, 
tem que dar sempre o melhor de si.

é aí que entra a diferenciação?
eu sempre busquei fazer coisas 

de forma diferente. Já usava a in-
ternet para fazer vendas em 1992, 
quando nem existia e-commerce. É 
preciso inovar e procurar impactar o 
seu cliente positivamente. Mas isso 

exige que se deixe de lado a preguiça 
e o comodismo, botando a mão na 
massa. não se pode ficar contente 
com o que tem. Sempre dá para so-
nhar com mais. 

Como se pode colocar essas ideias 
em prática?

É preciso aprender sempre, qua-
lificar-se, ver exemplos positivos de 
outras pessoas e de outras áreas. 

não consegui fazer faculdade, 
tive sempre de trabalhar. Mas apren-
di muito de outras formas. na prática, 
com leitura, com pessoas. Sempre te-
mos de deixar os ouvidos livres para 
escutar o que é proveitoso. as experi-
ências dos outros são valiosas. 

além de saber fazer o melhor, de-
ve-se estar sempre atento às mudan-
ças. as coisas mudam rapidamente e 
quem percebe antes estará um passo 
à frente. eu sempre digo: quem vai na 
frente, bebe a água limpa.

Pode dar exemplos do que fazer?
oferecer um serviço diferencia-

do, preocupar-se com o pós-vendas, 
lembrar-se do cliente no aniversário, 
dar um mimo. não é só ganhar o di-
nheiro. Conquistar e manter o clien-
te exige tratá-lo bem e fazer algo a 
mais. 

david Portes
ex-camelô, empresário, palestrante e 
escritor
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david portes se destacou nas ruas 
do Centro do rio de Janeiro ao criar 
estratégias eficazes de marketing e 
aumentar as vendas de sua banca de 
doces. de camelô, tornou-se empre-
sário de marketing e passou a ser re-
quisitado para dar palestras em todo 
o mundo, contando sobre sua histó-
ria de superação e mostrando como 
as oportunidades mudam vidas. 

leia a continuação da 
entrevista no site do 
Clube. ali estão dicas 

de david portes específicas para 
os profissionais de refrigeração e 
a receita dele para o sucesso!



Setembro 2017    55

para 
crescer

publicada em 2014, substituin-
do uma versão anterior de 1993, a 
norma iSo 5149-1:2014 tem como 
tema “Sistemas de refrigeração e 
Bombas de Calor – requisitos am-
bientais e de segurança”. 

Como todas as normas iSo (si-
gla de international organization for 
Standardization, ou organização in-
ternacional de normalização), esse 
documento tornou-se referência para 
o tema. por isso, os técnicos refrige-
ristas que querem acompanhar as 
melhores práticas precisam conhecer 
as suas principais recomendações. 

a norma iSo 5149 especifica os 
requisitos referentes a aspectos am-
bientais e de segurança da opera-
ção, da manutenção e do reparo de 
sistemas de refrigeração. descreve 
também o que deve ser feito para 
a recuperação, reutilização e desti-
nação adequada de todos os tipos 
de fluidos refrigerantes, dos óleos 
lubrificantes, assim como dos siste-
mas de refrigeração e de suas peças 
e componentes. 

os principais aspectos da norma 
estão resumidos a seguir.

instruções de operação
profissionais responsáveis pela 

operação, supervisão e manutenção 
de sistemas de refrigeração devem 
ser adequadamente instruídos e ter 
a competência necessária para exe-
cutar suas tarefas. eles devem:

 Conhecer os requisitos de inspe-
ção referentes a esses serviços;

 ter conhecimento e experiência 
em relação ao funcionamento, à 

operação e ao monitoramento 
diário dos sistemas;

 Saber o processo de troca de tipo 
de fluido refrigerante, as proprie-
dades e a forma de manuseio 
do refrigerante utilizado, assim 
como as medidas de segurança 
que devem ser observadas.
Cada sistema de refrigeração 

deve ter um livro para registrar deta-
lhes de manutenção e reparos, quan-
tidades, fontes e tipo (novo, reutiliza-
do ou reciclado) de fluido refrigerante 
carregado ou transferido, trocas e 
substituições de componentes etc.

Manutenção e reparo 
Cada sistema de refrigeração 

deve ser submetido a manutenção 
preventiva de acordo com seu ma-
nual de instruções. a pessoa respon-
sável pelo sistema deve assegurar 
que ele seja inspecionado e passe 
por manutenção. deve também de-
monstrar conhecimento do procedi-
mento de drenagem e conhecer as 
diferentes circunstâncias que exi-

NORma mOsTRa COmO aGiR CERTO 
documento tem foco na manutenção e reparo de equipamentos de refrigeração.

gem testes de vazamentos, inspe-
ções e verificações de segurança. 

o profissional responsável pelos 
reparos deve ter conhecimento sobre:

 o processo de reparo de com-
ponentes que contenham fluido 
refrigerante;

 o que deve ser feito depois de 
cada manutenção periódica ou 
reparo.

reutilização e destinação 
todos os componentes e peças 

de sistemas de refrigeração devem 
ser recuperados, reutilizados ou des-
tinados adequadamente, de acordo 
com as regulamentações de cada 
país. para reduzir as perdas de flui-
dos refrigerantes, o técnico deve se-
guir o processo adequado para o seu 
manuseio e armazenamento e deve 
assegurar que os refrigerantes recu-
perados passem pelos testes neces-
sários antes da sua reutilização (leia 
+ sobre fluidos refrigerantes na seção 
teoria na prática desta edição). 

O QuE é uma NORma iNTERNaCiONal isO 

Uma norma iSo é um documento que contém informação útil e 
descreve as melhores práticas. em geral, descreve um modo bem aceito 
de fazer algo ou uma solução para um problema. 

em resumo, uma norma iSo ajuda a:

 tornar os produtos compatíveis, de forma que combinem e traba-
lhem bem entre si.

 identificar questões relativas à segurança de produtos e serviços.
 Compartilhar boas ideias e soluções, know-how tecnológico e melhores 

práticas administrativas.

Fonte: iSo in Brief (international organization for Standardization)
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REFRiGERaçãO é EssENCial PaRa 
sEGuRaNça alimENTaR dO PlaNETa 
É preCiSo ConSerVar o QUe Se prodUZ, eliMinando perdaS.

capa

6

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k



Setembro 2017    7

REFRiGERaçãO é EssENCial PaRa 
sEGuRaNça alimENTaR dO PlaNETa 
É preCiSo ConSerVar o QUe Se prodUZ, eliMinando perdaS.

JOsé GRaZiaNO da silVa
“Maior eficiência no sistema mundial 
de alimentação envolve redução de 
desperdícios”
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O relatório “O futuro da comida e da 
agricultura – tendências e desafios”, 
produzido em 2017 pela Organização 
das Nações unidas para agricultura 
e alimentação (FaO), mostra que 
existem no mundo quase 800 milhões 
de pessoas que passam fome e outras 
2 bilhões sofrem com deficiência 
de nutrientes.  a refrigeração pode 
melhorar essa situação, pois muitos 
alimentos produzidos estragam por 
problemas de conservação.

s egundo a Fao, a cada ano, cerca de 670 mi-
lhões de toneladas de alimentos são perdi-
das ou desperdiçadas nos países de renda 
alta e outras 630 milhões de toneladas nos 

países de renda média e baixa. isso representa um 
total de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos pro-
duzidos e não consumidos. 

as causas desse problema são variadas, des-
de o manuseio incorreto dos produtos na colheita 
até as deficiências no armazenamento e no trans-
porte (o que envolve a precariedade ou inexistência 
de refrigeração). além disso, falta capacitação aos 
trabalhadores envolvidos e é utilizada pouca tec-
nologia em todas as etapas do processo que vai da 
produção do alimento até a sua venda a quem vai 
consumi-lo (mais um aspecto relacionado à neces-
sidade de usar refrigeração).  

por isso tudo, já em 2015 o diretor-geral da 
Fao, José graziano da Silva, afirmou que os sis-
temas de alimentação precisam ter muito maior 
eficiência, e incluiu a redução do desperdício como 
uma das metas a ser alcançada. a refrigeração cer-
tamente tem muito a contribuir com isso.

A POPULAÇÃO MUNDIAL NÃO PARA 
DE CRESCER: SÃO QUASE 8 BILHÕES 
DE PESSOAS. PARA ALIMENTÁ�LAS, É 
INDISPENSÁVEL REDUZIR AS PERDAS 

E OS DESPERDÍCIOS QUE OCORREM 
DESDE O LOCAL DE PRODUÇÃO ATÉ A 

SUA CHEGADA AO CONSUMIDOR.

7
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o especialista em agronegócio 
Marcos Sawaya Jank já disse, em en-
trevista ao Clube (leia + na edição 
no 125, de março de 2016), que as 
condições de conservação são fun-
damentais para que determinados 
alimentos, como as carnes, sejam 
mais consumidos. 

“em boa parte do mundo, hoje a 
questão principal não é mais a quan-
tidade de comida produzida, mas 
sim a qualidade e a sanidade do ali-
mento”, disse ele, destacando a im-
portância da refrigeração nas etapas 
de transporte e armazenagem.

essas análises são confirmadas 
por um estudo de 2009 do interna-
tional institute of refrigeration (iir), 
que mostrou que a refrigeração de-
sempenha um papel vital na redução 
das perdas pós-colheita, no caso de 
hortifrútis, e pós-abate, no caso de 
animais. 

“nenhuma outra tecnologia de 
processamento combina a capaci-
dade de estender a vida útil do pro-
duto e de, ao mesmo tempo, manter 
as suas propriedades físicas, quími-
cas, nutricionais e sensoriais”, diz o 
estudo. na sequência, afirma que a 
utilização em maior escala das tec-
nologias de refrigeração assegura-
ria uma nutrição melhor em todo o 
mundo, em termos de quantidade e 
de qualidade.

outro dos aspectos ressaltados 
pelo iir é o fato de que o uso de re-
frigeração reduz significativamente 
o crescimento de bactérias nos ali-
mentos, que os deterioram, o que já 
é negativo, mas também tem forte 
impacto na saúde, muitas vezes pro-
vocando doenças em quem os come.

depois de garantir que a atual 
produção agropecuária seria mais 
do que suficiente para atender às 
necessidades de toda a população 
mundial, o instituto chama a aten-

ção para as perdas que ocorrem en-
tre o campo e a mesa, provocadas 
por duas causas principais. 

a primeira delas é a distância 
entre áreas de produção (zona rural) 
e os consumidores, que geralmente 
estão nas cidades. É preciso armaze-
nar e depois transportar adequada-
mente os alimentos, mas isso exige 
uma infraestrutura que muitas vezes 
não existe ou está abaixo das condi-
ções necessárias. 

a segunda é o fato de que de-
terminados produtos são sazonais, 
ou seja, só estão disponíveis em de-
terminadas épocas do ano. isso sig-
nifica que é preciso manter estoques 
deles, sendo necessário um arma-
zenamento refrigerado – o que, em 
muitos países, não está disponível 
no volume desejável.

especialistas calculam que, de 
todo o alimento produzido no mun-
do, cerca de um terço necessite de 
refrigeração para se manter íntegro 
e poder ser consumido. isso envolve 
principalmente:

  Carnes em geral (bovina, suína, 
de aves etc.);

  peixes e frutos do mar;
  produtos lácteos;
  Verduras e legumes;
  alguns tipos de frutas.

no entanto, uma pesquisa fei-
ta pouco mais de 10 anos atrás de-
monstrou que menos de 25% dos 
alimentos que deveriam ser con-
servados sob refrigeração recebiam 
esse cuidado. Muitos deles eram 

eStUdo aFirMa, SoBre a 
reFrigeração: nenHUMa 

oUtra teCnologia 
de proCeSSaMento 

CoMBina a CapaCidade de 
eStender a Vida útil do 
prodUto e de, ao MeSMo 
teMpo, Manter aS SUaS 
propriedadeS FíSiCaS, 

QUíMiCaS, nUtriCionaiS e 
SenSoriaiS.

Conservação adequada de alimentos perecíveis, como o leite e seus derivados, é 
essencial para garantir a oferta  
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consumidos rapidamente, mas uma 
parte considerável se estragava. 

a situação melhorou com o pas-
sar do tempo, mas está longe de ser 
boa, especialmente na África e em 
algumas partes da Ásia e da améri-
ca latina. o problema é ainda mais 
crítico em regiões quentes, nas quais 
os produtos se deterioram mais de-
pressa.

Complementando essa análise 
do iir, Marcos Sawaya Jank aponta 
ainda o problema de que, em algu-
mas regiões, não existe uma rede 
de fornecimento de energia elétrica 
confiável. Juntamente com a pobre-
za, isso faz com que, em alguns pa-
íses, menos da metade das residên-
cias conte com uma geladeira. na 
índia, por exemplo, esse percentual 
não chega a 30%. 

não tendo como conservar pro-
dutos perecíveis em casa, a popula-
ção desses países é levada a com-
prar diariamente os alimentos em 
mercados a céu aberto, nos quais 
muitas vezes não há preocupação 
com a higiene e muito menos com a 
manutenção deles em temperaturas 
adequadas. ou seja, junto com o pro-
blema da escassez, existe também o 
do consumo de alimentos que podem 
causar danos à saúde. além disso, se-
gundo estudo feito por Marcos Jank, 
certos produtos, como as carnes, são 
consumidos em menor quantidade 
em locais onde a população não dis-
põe de refrigeração doméstica.

Com base nesse diagnóstico 
que fez, o iir faz algumas recomen-
dações que contribuiriam para a re-
dução da fome e da subnutrição no 
mundo. 

a principal delas coincide com o 
que Jank propõe: o estabelecimen-
to de cadeias do frio confiáveis para 
alimentos perecíveis em países em 
desenvolvimento, o que aumentaria 

a quantidade de alimentos disponí-
veis em 15%. 

para que essa cadeia do frio fun-
cione de maneira efetiva, os requisi-
tos são:

  instalações apropriadas para ar-
mazenamento refrigerado nos 
locais de produção;

  transporte refrigerado;
  presença de sistemas de refri-

geração nos locais de recebi-
mento e distribuição de produ-
tos, assim como no varejo.
parece fácil preencher essas 

condições, mas é preciso lembrar 
que em certos países, que enfren-
tam situação de pobreza extrema ou 
vivem conflitos de longa duração, a 
escassez não é só de recursos finan-
ceiros. Há problemas como a falta de 
equipamentos e de pessoal capaci-
tado e, em alguns casos, existe ainda 
a impossibilidade de manter cultivos 
ou criação de animais. 

É um desafio grande, para o qual 
é necessária a colaboração de orga-
nismos internacionais como a onU 
(organização das nações Unidas). 

oportunidades 
que se abrem

dois outros fatores devem ser 
levados em conta quando se pensa 
na necessidade de reduzir as perdas 
e desperdícios como a melhor forma 
de garantir alimentação para todos no 
mundo:

  o aumento constante da popu-
lação mundial, que deve chegar 
a 8,6 bilhões em 2030 (1,1 bi-
lhão de pessoas a mais do que 
hoje) e continuar crescendo até 
atingir 9,8 bilhões em 2050;

  a limitação do uso de mais re-
cursos naturais para produzir 
alimentos, que poderia prejudi-
car o meio ambiente e contribuir 

ainda mais para o aquecimento 
global.
do ponto de vista do desenvolvi-

mento sustentável, portanto, a solu-
ção não pode vir do aumento da pro-
dução, da exploração de mais recursos 
naturais e da expansão das áreas dedi-
cadas à agricultura e à pecuária. 

o caminho está na melhoria dos 
processos utilizados atualmente, com 
a utilização de conhecimentos e tec-
nologias que já existem e que podem 
ser aprimoradas.  

em seu livro Brasil: O País dos 
Desperdícios, o pesquisador José 
abrantes, da Universidade estadual 
do rio de Janeiro, calcula que por 
volta de 80% das perdas e desper-
dícios de alimentos ocorrem em 
etapas em que a refrigeração teria 
muito a contribuir: armazenamento, 
transporte e varejo.

essa situação abre oportunidades 
para todos aqueles que trabalham na 
área de refrigeração. o espaço de atu-
ação só tende a crescer para a venda 
de produtos e serviços que ajudam a 
conservar melhor os alimentos. isso 
envolve, por exemplo:

  Fabricantes de equipamentos e 
sistemas de refrigeração;

  Fornecedores de peças e compo-
nentes;

  lojas especializadas em peças de 
reposição;

  empresas de projeto e consulto-
ria de sistemas de refrigeração;

  profissionais que se dedicam à 
assistência técnica.
Fica claro que a refrigeração é e 

continuará a ser um campo com mui-
tas possibilidades de trabalho e cres-
cimento profissional (leia + sobre 
esse tema na seção Mundo empreen-
dedor desta edição). 

Mantenha-se atualizado em re-
lação aos conhecimentos e atento às 
oportunidades! 



o grande número de equipamentos e sistemas de refrigeração em uso, que não para de 
crescer, representa um mercado potencial muito atrativo

Muitas vezes, ocupados em cui-
dar das atividades do dia a dia, não 
nos damos conta das oportunidades 
que existem na área em que atua-
mos. essa situação se torna ainda 
pior em momentos em que o movi-
mento está fraco, gerando desânimo 
e preocupação.

Mas quem atua na área de refri-
geração tem motivos para manter o 
otimismo. o setor continua apresen-
tando ótimas possibilidades e tem 
um imenso potencial. a matéria de 
capa desta edição (leia + nas pági-
nas 6 a 9) já deixa isso claro, assim 
como diversas outras publicadas no 
Clube ao longo dos anos.

o fato é que a refrigeração é 
cada vez mais usada e está presente 
nos mais diversos aspectos da vida 
moderna. 

no Brasil, hoje quase todas as 
residências contam com um refrige-
rador. a última pesquisa feita pelo 
instituto Brasileiro de geografia e 
estatística, em 2015, mostrou que 
97,8% dos domicílios tinham esse 
equipamento. o percentual continua 
crescendo: 10 anos atrás, eram 91%.

analisando esse número com 
mais cuidado, podemos entender 
que existem pelo menos 66,5 mi-
lhões de geladeiras em uso no 
país. isso se considerarmos que há 
apenas uma geladeira por imóvel e 
se não contarmos com as que estão 
em casas de veraneio, escritórios, 
pequenos comércios etc. 

a mesma pesquisa indica que 
16,5% dos domicílios têm freezer. 

mERCadO amPlO E PROmissOR
Utilização de refrigeração é cada vez maior, abrindo oportunidades de negócios.

ou seja, são 11,5 milhões de free-
zers domésticos que se somam às 
geladeiras. 

não existem dados oficiais para 
outros equipamentos de refrigera-
ção de uso doméstico, como cerve-
jeiras, adegas, frigobares e purifica-
dores de água, mas se sabe que as 
suas vendas são crescentes.

Somando tudo, é um volume 
enorme de equipamentos, que ul-
trapassa 80 milhões de unidades e 
pode, com razão, deixar animados 
os donos de revendas de peças e os 
técnicos refrigeristas. 

afinal, sempre haverá neces-
sidade de manutenção preventiva 
e corretiva para uma parte deles, o 
que envolve a contratação de servi-
ços e a compra de peças e compo-
nentes para a substituição.

10

por enquanto, só falamos de 
refrigeração doméstica e já mostra-
mos números altamente positivos. 
no que se refere à refrigeração co-
mercial, os números são menores, 
mas o potencial existente pode ser 
considerado maior. 

o segmento de refrigeração 
comercial vem crescendo muito ra-
pidamente no Brasil, em função de 
diversos fatores:

 a modernização do varejo em 
geral, envolvendo as lojas que 
vendem alimentos e bebidas;

 as mudanças de hábitos dos 
consumidores que vivem em 
grandes cidades (busca por co-
modidade, necessidade de fazer 
refeições fora de casa etc.);

 as novas tendências relaciona-
das ao consumo de alimentos e 
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bebidas (especialmente entre o 
público mais jovem);

 o avanço da tecnologia na área 
de saúde, associado ao envelhe-
cimento da população.
diferentemente do que ocorre 

com as geladeiras e freezers domés-
ticos, para os refrigeradores comer-
ciais não existem estatísticas que 
informem a quantidade de equipa-
mentos em uso no Brasil. Mas é possí-
vel ver como esse mercado é grande, 
analisando os dados, mostrados no 
quadro desta página, referentes aos 
tipos de estabelecimentos nos quais 
sempre se usa refrigeração para con-
servar ou resfriar alimentos, bebidas 
e materiais de uso médico (como 
vacinas, soros, bolsas de sangue, ór-
gãos para transplante e outros). 

 o uso de refrigeração comercial 
não se limita aos bares, restauran-
tes e lanchonetes, hotéis, padarias, 
açougues, supermercados, sorvete-
rias e hospitais. Muitos outros locais 
dedicados ao comércio e à prestação 
de serviços (incluindo serviços pú-
blicos) são usuários desses equipa-
mentos, contando com bebedouros, 
vending machines, expositores de be-
bidas, freezers para sorvetes e outros. 
dentro de uma lista muito ampla, po-
dem ser mencionados alguns deles, 
que estão presentes em grande nú-
mero nas zonas urbanas:

 escolas e faculdades;
 estações e terminais rodoviários 

e ferroviários;
 aeroportos;
 postos de gasolina (e suas lojas 

de conveniência); 
 Consultórios e clínicas médicas, 

odontológicas e veterinárias;
 laboratórios de análises;
 Farmácias; 
 lojas de congelados;
 Bancas de jornais.

alGuNs NÚmEROs dOs usuáRiOs 
dE EQuiPamENTOs dE REFRiGERaçãO COmERCial

pesquisando dados das associações que representam os principais 
tipos de estabelecimentos que utilizam regularmente equipamentos e 
sistemas de refrigeração comercial, obtivemos os números abaixo: são 
mais de 1,2 milhão de empresas do varejo e de serviços no Brasil. 
É importante destacar que a maior parte deles conta com mais de um 
equipamento em suas dependências e alguns possuem dezenas deles. 

 Cerca de 1 milhão de restaurantes e lanchonetes;
 89 mil supermercados;
 63.200 padarias;
 Mais de 50.000 açougues;
 Mais de 10.000 hotéis;
 Mais de 8.000 empresas de sorvetes (fábricas e sorveterias);
 6.800 hospitais.

Fontes: associação Brasileira da indústria da panificação, associação Brasileira das indústrias 
e do Setor de Sorvetes,  associação Brasileira de Bares e restaurantes, associação Brasileira 
de Supermercados,  Confederação nacional da Saúde, instituto Brasileiro de geografia e 
estatística – iBge, Jll Consultoria/Fórum de operadores Hoteleiros do Brasil, Sindicato do 
Comércio Varejista de Carnes Frescas do estado de São paulo.

não há dúvida de que os equi-
pamentos de refrigeração comercial 
continuarão a expandir sua presen-
ça, por todos os motivos listados 
anteriormente, que seguirão influen-
ciando o mercado. 

Como, de modo geral, os usu-
ários de refrigeração comercial não 
podem ficar sem os seus equipamen-

tos – pois isso representa prejuízo do 
ponto de vista do funcionamento dos 
seus negócios e da possível perda de 
produtos –, a manutenção é priorida-
de para eles, seja ela preventiva ou 
para fazer frente a uma emergência.  
no caso de usuários de refrigeração 
doméstica, algumas vezes o reparo 
pode esperar. para estabelecimen-
tos comerciais, a lógica é outra, pois 
eles têm muito a perder. 

isso significa que se abrirão 
ótimas oportunidades para quem 
atua nas revendas especializadas e 
na assistência técnica, como já vem 
acontecendo. Muitos profissionais e 
empresas já vêm aproveitando esse 
filão. Quem ainda não está atento às 
possibilidades criadas por essa nova 
realidade da refrigeração comercial 
deve abrir os olhos e se preparar. 
esse é mais um mercado muito pro-
missor dentro do segmento da refri-
geração! 

oS eQUipaMentoS de 
reFrigeração CoMerCial 

ContinUarão a 
expandir SUa preSença, 

aBrindo ÓtiMaS 
oportUnidadeS para 

QUeM atUa naS reVendaS 
eSpeCialiZadaS 

e na aSSiStÊnCia 
tÉCniCa, CoMo JÁ VeM 

aConteCendo.
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COmO aPROVEiTaR aO máximO  
a VisiTa a uma FEiRa dO sETOR

eventos especializados abrem inúmeras oportunidades de obter orientação 
técnica, coletar materiais, conhecer as tendências e fazer contatos.

12

especialista 
De plantãO
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COmO aPROVEiTaR aO máximO 
a VisiTa a uma FEiRa dO sETOR

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.

 eiras especializadas são ótimas ocasiões para adquirir novos co-
nhecimentos (em palestras e em conversas com especialistas), 
ter contato com a inovação, visualizar tendências e coletar ma-
teriais técnicos para consulta.  permitem também a troca de in-

formações e experiências com colegas de profissão e a ampliação de sua 
rede de contatos. 
portanto, a visita a uma delas, seja uma feira especializada em refrigeração 
ou um evento de um setor em que o frio é indispensável (como sorvetes, la-
ticínios, carnes e outros), é sempre proveitosa. 
É importante, no entanto, planejar-se para obter o melhor resultado na sua 
visita, fazendo o seguinte:

 Credencie-se antecipadamente; 
 pesquise a melhor forma de chegar ao local do evento, para decidir se 

usará transporte público, transporte oferecido pela organização (se 
houver), táxi ou veículo próprio;

 providencie uma boa quantidade de cartões de visita;
 leve carregador ou bateria extra para celular; 
 Use calçados confortáveis, pois andará muito e ficará bastante de pé.

Uma dica muito útil é montar uma agenda do seu dia no evento. para 
isso, vale a pena chegar cedo e seguir as orientações abaixo:

 analise a programação de palestras oferecidas pelos expositores e 
defina aquelas que te interessam;

 pense antes em quais são suas prioridades (conhecer as novidades 
em produtos e tecnologias, obter orientação técnica, estreitar rela-
cionamentos etc.). a partir disso, analise a lista de expositores e es-
colha os estandes que quer visitar; 

 reserve algum tempo para percorrer a feira, além dos estandes pré-
selecionados, pois é possível que encontre outras empresas que te-
nham produtos e serviços úteis para você. 

Siga essas orientações e aproveite ao máximo o evento!  

F

TEO
especialista
em Vendas

TiNa
especialista   

em Marketing 

Analise a programação de 
palestras oferecidas pelos expositores 

e defina quais te interessam.

NiCO
especialista técnico 

em refrigeração

alaN
especialista em 
Sustentabilidade

TiNa
especialista 

em Marketing
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saiBa mais sOBRE CO2 E PROPaNO
Fluidos refrigerantes naturais são cada vez mais utilizados na refrigeração comercial.

o uso de fluidos refrigerantes 
naturais, em lugar dos sintéticos, já é 
uma realidade no mercado hoje e só 
tende a crescer. Um grande impulso à 
sua escolha vem dos problemas cau-
sados ao meio ambiente por CFCs, 
HCFCs, HFCs e outros refrigerantes, 
que vêm sendo banidos ou deixados 
de lado, pelo seu impacto significati-
vo na destruição da camada de ozô-
nio e/ou no aquecimento global.

por oferecerem, ao mesmo 
tempo, bom desempenho e bai-
xíssimo impacto ambiental, esses 
fluidos refrigerantes naturais vêm 
ganhando a preferência dos fabri-
cantes de equipamentos. 

no caso da refrigeração comer-
cial, foco desta matéria, as opções 
em forte evidência são o hidrocarbo-
neto r290 (propano) e o Co2 (dióxido 
de carbono). a embraco considera 
esses dois fluidos refrigerantes como 

teOria na 
prática

excelentes alternativas e vem se de-
dicando à pesquisa e ao desenvolvi-
mento de soluções de refrigeração 
que os incorporem. Hoje a empresa 
oferece uma ampla linha de com-
pressores recíprocos para r290 e 
uma linha de semi-herméticos para 
Co2, esta em parceria com a dorin.

Vamos conhecer agora um pou-
co mais sobre as características 
desses dois fluidos refrigerantes na-
turais, as aplicações indicadas e os 
cuidados que se deve ter com eles.

Conhecendo o Co2
 Vamos começar pelo Co2, ou 

r744, que é menos conhecido pela 
maior parte dos refrigeristas, mas 
se tornou uma opção muito utiliza-
da nos compressores semi-hermé-
ticos. trata-se de um fluido natural, 
presente em grande quantidade na 
atmosfera. em termos de caracte-

rísticas físicas, deve-se saber que 
ele é mais pesado que o ar, inodoro 
e sem coloração. além disso, outras 
características importantes são:

 tem alta capacidade volumétri-
ca de refrigeração;

 liquefaz-se a baixa pressão;
 não é inflamável;
 apresenta maior eficiência, de-

vido à maior queda de pressão 
nas válvulas de expansão;

 possui boa miscibilidade com 
óleo, garantindo seu retorno ao 
compressor;

 apresenta altas temperaturas 
de descarga, em função do alto 
índice de compressão, o que 
possibilita a recuperação e o 
aproveitamento de calor.
São dois os tipos de sistemas 

com a utilização de Co2: Subcrítico 
e transcrítico. 

no caso de Co2 Subcrítico, tra-

COmPaRaTiVO ENTRE FluidOs REFRiGERaNTEs

CaRaCTERÍsTiCa

refrigerante natural

Classificação

odp (potencial de destruição do ozônio)

gWp (potencial de aquecimento global)

inflamável

tóxico

temperatura crítica (em oC)

pressão crítica (em bar)

R12

não

CFC

0,82

8.100

não

não

112

41,4

R22

não

HCFC

0,055

1.500

não

não

96,2

49,9

R134a

não

HFC

0

1.300

não

não

101,2

40,6

R404a

não

HFC

0

3.922

não

não

72,1

37,3

R290

Sim

HC

0

3

Sim

não

96,7

42,5

NH3

Sim

inorgânico

0

<1

Sim

Sim

132,3

112,7

CO2

Sim

inorgânico

0

1

não

não

31,1

73,8

R600a

Sim

HC

0

3

Sim

não

134,7

36,4
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ta-se de um sistema em cascata, 
no qual uma parte do sistema de 
refrigeração é utilizada para a con-
densação do fluido refrigerante. tem 
muita semelhança com um sistema 
convencional, mas com uma diferen-
ça importante: com pressões eleva-
das, existe condensação.

Já para o Co2 transcrítico, não 
há condensação. o que ocorre é um 
resfriamento do fluido refrigerante 
no gas cooler, com as propriedades 
variando rapidamente próximas ao 
ponto crítico. por não existir conden-
sação, as pressões e temperaturas 
são variáveis e independentes.

as aplicações de sistemas sub-
críticos são muito amplas, pois suas 
características permitem operação 
de alta, média e baixa evaporação. 
porém, sua aplicação se dá mais em 
média e baixa, com sistema cascata, 
operando abaixo do ponto crítico.

Já no que se refere aos sistemas 
transcríticos, sua aplicação é direcio-
nada para alta e média temperatura 
de evaporação, em sistema de com-
pressão direta, operando acima do 
ponto crítico.

Como qualquer substância com 
a qual você não tem familiaridade, 
é preciso estar capacitado para tra-
balhar com sistemas com r744. as 
principais recomendações em rela-
ção à sua utilização são: 

 as altas pressões de trabalho au-
mentam o potencial de vazamen-
tos, em caso de paralisações;

 Sistemas de refrigeração que 
utilizam r744 necessitam de 
mais componentes de controle.

propano: saiba mais
o propano já é utilizado há mui-

tos anos em sistemas de refrigera-
ção comercial, especialmente em 
aplicações leves. Com o crescente 

nível de exigência de leis e normas 
internacionais, sua presença só ten-
de a aumentar. Mesmo assim, por 
ser inflamável, ainda desperta receio 
em profissionais que não acostuma-
dos a lidar com ele. 

não há motivo para ter medo do 
propano. a carga normal de r290 é 
normalmente 40% menor que a de 
outros fluidos refrigerantes. assim, 
em um sistema de refrigeração co-
mercial leve, a carga é de até 150 
gramas de r290. esse é o limite má-
ximo de acordo com norma ieC inter-
nacional vigente, mas está em dis-
cussão o aumento desse limite para 
poder abranger aplicações maiores.

além disso, o circuito elétrico dos 
sistemas que o utilizam é projetado 
para evitar a geração de qualquer fa-
ísca, tornando-os muito seguros. por 
isso mesmo, o propano só deve ser 
utilizado em compressores  e siste-
mas que foram projetados para esse 
uso. É isso que vai garantir a seguran-
ça das operações, assim como o bom 
desempenho do sistema.

para manter total segurança nas 
operações com r290, alguns cuida-
dos devem ser tomados. o principal 
deles é em relação à solda. 

antes de fazer qualquer solda, 
recolha todo o propano do sistema 
de refrigeração em um recipiente 
fechado. Como não provoca danos 
à camada de ozônio e tem baixo 
impacto no aquecimento global, o 
r290 pode também ser liberado em 
um ambiente bem ventilado. a se-
guir, antes de usar o maçarico, verifi-
que cuidadosamente se a tubulação 
está totalmente isenta de propano. 
para garantir essa condição, deve-se 
passar uma carga de nitrogênio na 
tubulação, que elimina os eventuais 
resquícios existentes. na sequência, 
lacre a tubulação com alicate de pres-
são para selar o tubo de processo. 

Se preferir, em lugar da solda, 
pode-se utilizar o sistema lokring® 
para a junção dos tubos. 

para lidar com o propano, é in-
dispensável saber que determinadas 
características do sistema de refri-
geração mudam quando se utilizam 
hidrocarbonetos. por exemplo, nos 
compressores para r290 o volume 
deslocado é sempre menor: na com-
paração com modelos para r134a 
pode ser 40% menor. 

outra diferença é que o propano 
opera com pressões mais elevadas 
quando comparado com o r134a. o 
mesmo vale para a comparação com 
o r600a (isobutano).

os componentes elétricos de-
vem ser motivo de atenção especial, 
como dissemos acima. Uma reco-
mendação fundamental é que só 
podem ser utilizados dispositivos de 
partida aprovados para compresso-
res que utilizam propano (para evitar 
qualquer possibilidade de faísca). o 
protetor térmico precisa ser de ¾ se-
lado (com tampa) ou o modelo 4tM. 

Mais uma informação muito im-
portante: os filtros secadores devem 
conter dessecante 4a-xH5.

em relação a outros aspectos, 
quase nada de significativo muda. os 
tubos capilares e trocadores de calor 
(evaporadores e condensadores), por 
exemplo, quase sempre têm as mes-
mas características daqueles que são 
utilizados em sistemas que operam 
com outros fluidos refrigerantes.

para finalizar, um alerta que vale 
para os trabalhos com Co2 ou com 
propano – e que também se aplica 
a qualquer outra atividade de ma-
nutenção que você faça: antes de 
começar, consulte materiais técnicos 
(como o manual do equipamento), 
para ter certeza em relação aos pro-
cedimentos recomendados e precau-
ções necessárias! 
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nOviDaDes 

iNVERsOR PaRa REPOsiçãO
Chegam às revendas 4 modelos “universais” para uso em refrigeração doméstica.

em outubro começam a chegar 
às revendas os inversores embraco 
Fullmotion para reposição, voltados 
para a utilização em refrigeração do-
méstica.

para quem não está familiariza-
do com esse avançado componente 
eletrônico, é importante saber, pri-
meiramente, que os compressores de 
velocidade variável – nos quais são 
utilizados os inversores – já são uma 
realidade no mercado e sua presença 
vai se acelerar num futuro próximo.  
na europa e no Japão, essa tecnolo-
gia está ganhando força e sendo cada 
vez mais utilizada em lugar dos com-
pressores convencionais on-off. 

esses compressores de veloci-
dade variável ajustam a velocidade 
de rotação conforme a demanda, 
justamente por contarem com o in-
versor. trata-se de um dispositivo 
eletrônico capaz de medir as varia-
ções de temperatura do sistema e 
ajustar automaticamente a sua ve-
locidade, tornando a operação mais 
eficiente (leia + sobre os compres-
sores de velocidade variável na edi-
ção no 128, de dezembro de 2016).

Quando o inversor apresenta 
problemas, a solução é substituí-lo. 
não tente abri-lo nem fazer qualquer 
tipo de gambiarra, pois não é possí-
vel repará -lo. 

outra recomendação importan-
te, no caso de problema no inversor, 
é não substituir o compressor em-
braco Fullmotion por um modelo 
convencional on-off. Com isso, você 
estará perdendo todos os benefí-

definir o substituto. a combinação 
desses dois dados é que faz com que 
existam quatro modelos:

 Um para 100-127V e sinal do 
tipo Frequência;

 Um para 100-127V e sinal do 
tipo drop-in;

 Um para 220-230V e sinal do 
tipo Frequência;

 Um para 220-230V e sinal do 
tipo drop-in.
a existência de apenas quatro 

modelos facilita muito a vida dos 
refrigeristas na hora de escolher o 
inversor correto para a substituição. 
da mesma forma, ajuda os revende-
dores, que não precisam manter em 
estoque uma enorme variedade de 
modelos de inversores.

atenção: os inversores disponi-
bilizados nas revendas são apenas 
para uso em refrigeradores do-
mésticos. não os utilize para subs-
tituir inversores aplicados em siste-
mas de refrigeração comercial. 

cios de economia de energia, 
melhor preservação de ali-
mentos, entre outros propor-
cionados por essa tecnologia 
avançada. além disso, terá 
de fazer adaptações que nem 
sempre darão certo.

os procedimentos para a 
substituição do inversor estão 
detalhados na matéria ao lado, 
da seção Coleção técnica. 

É importante destacar 
que os inversores para reposi-
ção disponibilizados pela em-
braco substituem apenas os 
componentes utilizados com com-
pressores embraco Fullmotion. 

não se trata de uma “peça de 
reposição genérica”. esses inver-
sores são resultado de pesquisas e 
testes exaustivos feitos pela equipe 
técnica da embraco, para que apre-
sentem o mesmo desempenho dos 
componentes originais. 

Como existem centenas de mo-
delos de inversores em uso atual-
mente, a embraco trabalhou para 
desenvolver soluções que tornassem 
mais prática a substituição. assim, 
a linha para revenda inclui apenas 
quatro modelos, que poderiam ser 
descritos como “universais”, pois 
substituem perfeitamente todos os 
inversores originais. Cada um deles 
é vendido numa embalagem indivi-
dual como a da imagem acima.

para escolher qual dos quatro é 
o mais adequado, é preciso apenas 
saber a tensão e o tipo de sinal de 
controle do inversor original para 
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Substituição de inversor danificado ficará mais 
fácil com a sua disponibilização nas revendas 
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iNVERsOREs: COmO FaZER a TROCa
É preciso saber como substituir esses componentes eletrônicos.

Cada vez mais presentes no 
mercado, os compressores de ve-
locidade variável embraco Full-
motion utilizam um inversor de 
fre quência. esse componente ele-
trônico pode ter problemas e, nes-
se caso, é preciso saber o que fazer 
para substituí-lo. nesta matéria, 
mostramos os procedimentos re-
comendados pela embraco.

antes de começar
 Verifique se o sistema não 

está energizado;
 desconecte o sistema da toma-

da antes de realizar qualquer 
verificação ou manutenção;

 nunca tente energizar o com-

cOleÇãO 
tÉcnica

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

19

pressor embraco Fullmotion 
com tensão direto da rede, 
sem passar pelo inversor (“par-
tida direta”). isso o danificará 
permanentemente;

 para substituir um inversor, é 
necessário conhecer dois parâ-

metros do inversor: ten-
são e sinal de controle. 
Veja a seguir como fazer 
essa verificação.

tensão
Verifique qual a ten-

são do inversor original 
instalado no sistema. a 
tensão pode ser verifica-
da na etiqueta localizada 
no inversor, conforme 
imagem à esquerda.

logicamente, o in-
versor deve ser substitu-
ído por outro com a mes-
ma tensão.

Sinal de controle
Verifique qual tipo 

de sinal de controle é 

utilizado no inversor original. para 
isto, veja qual é o código embraco 
do inversor localizado na etiqueta 
(conforme mostrado na segunda 
etiqueta à esquerda).

Com esse número, consulte 
a tabela presente no site do Clube 
para saber qual é o sinal de contro-
le: drop-in ou Frequência. 

o inversor a ser instalado deve 
ter as mesmas características de 
tensão de entrada e sinal de con-
trole que o inversor originalmente 
utilizado no sistema. É isso que ga-
rantirá o seu funcionamento ade-
quado.

Como mostrado na matéria ao 
lado, da seção novidades, quatro 
modelos de inversor “universais”  
foram desenvolvidos para substi-
tuir toda a imensa gama de mode-
los existentes no mercado para uso 
em refrigeração doméstica.

tendo as informações de ten-
são de entrada e sinal de controle, 
fica fácil saber qual o código do in-
versor de reposição que deve ser 
adquirido para a troca. Basta olhar 
na tabela no alto desta página.

saiBa Qual iNVERsOR dEVE sER usadO PaRa REPOsiçãO

TENsãO dE ENTRada (V)

100-127

100-127

220-230

220-230 

siNal dE CONTROlE

Frequência

drop-in

Frequência

drop-in 

CódiGO dO iNVERsOR

519308328

519308329

519308330

519308331

tensão do compressor está indicada no local 
marcado em vermelho, na etiqueta acima

Código na parte de baixo da etiqueta, à esquerda, 
indica se o sinal de controle é Frequência ou drop-in
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removendo o inversor danificado
para remover o inversor original do sistema, 

os procedimentos são os seguintes:
1. remova a tampa do inversor para ter acesso 

às conexões elétricas;
2. remova o chicote de alimentação (1), chico-

te de sinal (2) e chicote de aterramento (3), 
de acordo com o que é mostrado na imagem 
abaixo;

3. desconecte o inversor do compressor, como 

mostra a imagem abaixo;
4. desparafuse e remova o inversor do siste-

ma de refrigeração.

instalando o novo inversor
1. Fixe o inversor no sistema usando os pontos de 

fixação; 
 obs.: Caso o inversor original seja montado dire-

tamente no compressor, o novo inversor deve ser 
acomodado da melhor maneira possível no refri-
gerador para garantir que não se mova durante o 

funcionamento normal do sistema.
2. remova a tampa do inversor para ter acesso às 

conexões elétricas;
3. Conecte o chicote de alimentação (1), chicote de 

sinal (2) e chicote de aterramento (3);
4. oriente os cabos adequadamente na caixa do in-

versor e monte a tampa lateral para fechar as 
conexões;

5. parafuse a tampa. 
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Ben-Hur: 30 anos de refrigeração 

Vivendo e trabalhando hoje na cidade de rio Verde (go), Ben-Hur Bonafé está com-
pletando 30 anos na refrigeração. tudo começou em 1987, em Marau (rS), quando se 
tornou ajudante em uma pequena oficina de geladeiras de um vizinho. “Com apenas 15 
anos, não tinha noção de como funcionava um sistema de refrigeração, porém tinha muita 
curiosidade e vontade de aprender. Foi nessa época que conheci a revista Bola preta. lia 
ansioso todas as edições”, conta. 

Um ano depois, conseguiu um emprego na manutenção de uma grande companhia 
de alimentos. ali, teve oportunidade de usar os conhecimentos que já tinha e de aperfei-
çoá-los. Mas, ao mesmo tempo, continuou trabalhando nas horas de folga, primeiramente 
com o vizinho e depois em sua própria oficina. 

“Com a revista Bola Preta, aprendi as boas práticas que carrego até hoje: surpreender 
sempre meu cliente, sendo ético e usando sempre peças e compressores de qualidade”, diz. 
“por falar em qualidade, não me lembro de ter devolvido à fábrica nenhum compressor em 

garantia durante todos esses anos, por isso recomendo a marca embraco a todos os profissionais refrigeristas”.
o cuidado com o conhecimento o levou a fazer vários cursos e a participar do top 2000 da embraco, do qual 

fala com orgulho da certificação ouro recebida.
Uma recomendação dele é investir em ferramentas de trabalho: “isso faz a diferença na qualidade, agilidade 

e diagnóstico dos nossos serviços”.
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José teófilo: aparência e transparência são seus cartões de visitas

José teófilo de oliveira, de São paulo (Sp), trabalha com refrigeração doméstica 
e comercial há 35 anos, dos quais 17 com oficina própria no bairro de São Mateus, na 
Zona leste da cidade. “Quando comecei, estava desempregado e fazendo um curso 
de refrigeração por correspondência. Consegui uma vaga na fábrica da olivetti do Bra-
sil, onde me deram uma oportunidade para trabalhar com refrigeração e ar condicio-
nado. desde então, não parei de adquirir conhecimentos”, conta ele. entre os cursos 
que fez, destacam-se os do iBet – instituto Brasileiro de estudo técnico, da escola 
argos e do Senai oscar rodrigues alves. 

a revista Bola Preta, hoje Clube da Refrigeração, sempre fez parte de seu aprendi-
zado. “Sou leitor desde 1986. É muito boa e ajuda bastante os refrigeristas com seu 
conteúdo. recomendo aos colegas!”, afirma José teófilo.

para ele, o respeito com o cliente é fundamental. por isso, a aparência é consi-
derada como primordial, tanto a pessoal, quanto a da loja, que tem de estar sempre 
organizada e limpa. outro procedimento que adota é não visitar o cliente em horário de almoço, para não atra-
palhá-lo. para finalizar, ele ensina outros segredos que o tornaram um profissional reconhecido: “em todos os 
serviços, explico o problema, mostro o que estou fazendo, dou garantia. É importante prestar um serviço de 
qualidade. Fazer certo, tratar bem o cliente para que ele possa te indicar para outras pessoas”.

Setembro 2017    

turma do

HistÓria De viDa

DepOiMentO

Ben-Hur se orgulha 
do seu crachá do 
programa top 2000

Fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o

José teófilo nunca 
parou de adquirir 
conhecimentos

Fo
to

: C
ri

st
in

a 
B

ra
ga

to




