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Avanço tecnológico

embraco investe para lançar 
produtos inovadores e abre o 
seu leque de atuação. 

.6

Eficiência no trabalho

É possível melhorar em 
diversos aspectos, com 
procedimentos simples. .10

Como lidar com vazamentos

saiba evitar a fuga de 
fluidos refrigerantes, 
detectá-la e resolvê-la.  

.14



expediente

Em um mundo que se transforma em ritmo acelerado, a 
inovação é essencial para oferecer produtos e serviços que 
atendam a novas exigências e expectativas – e, sempre que 
possível, se antecipem a elas.
Isso vale para todos os tipos de atividades, e com a 
refrigeração não é diferente. Por isso, esse tema está muito 
presente nesta edição. Um exemplo é o da seção Entrevista, 
que mostra como o mercado de refrigeração comercial 
está mudando e como é necessário se preparar para atuar 
dentro de uma nova realidade.
A matéria de capa também tem esse foco, apresentando 
uma boa amostragem das inovações que a Embraco 
colocou recentemente no mercado. São desenvolvimentos 
que buscam responder a novas demandas do ponto de vista 
da eficiência energética e do impacto ambiental, ao mesmo 
tempo em que atendem a necessidades atuais dos usuários 
de refrigeração doméstica e comercial.
Em outras matérias, o tema também é abordado, incluindo 
algumas dicas sobre o que você pode fazer. Já inovou hoje? 
 
Boa leitura! 

Fabio Humberg

editorial

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

linkedin
www.linkedin.com/company/embraco
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as novas frentes de inovação 
que se abrem na refrigeração, 
lideradas pela embraco. 
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veja como medidas simples 
podem ajudar seu trabalho a 
ser mais eficiente.
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plug n’ Cool é destaque 
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.05

especialista de Plantão

práticas sustentáveis podem 
trazer ganhos significativos: 
adote-as.

.12

3

teoria na Prática

vazamentos de fluidos 
refrigerantes: veja como lidar 
com esse problema.

.14

entrevista

especialista em refrigeração 
comercial, rogério marson 
comenta as tendências.

.04

Coleção técnica .17

turma do Bola Preta

paulo roberto e leandro contam 
as suas histórias, destacando a 
importância de aprender sempre.

.19

novidades

Conheça as portas de vidro de 
refrigeradores que se abrem 
automaticamente.

.16

turma do

entenda as variações da tensão 
e da frequência e seu impacto 
nos equipamentos.

.19



4

entrevista

REFRiGERAÇÃO COmERCiAl mUDANDO
Comportamento do consumidor e novos fluidos refrigerantes impactam o setor.

Mercado apresenta muitas 
oportunidades para 

empresas e profissionais.

Como está o mercado de refrige-
ração comercial no Brasil hoje?

Houve uma pequena retração no 
ritmo de expansão do mercado nos 
últimos anos, quando comparado ao 
crescimento do período de 2010 a 
2014. naquela época, a região nor-
deste viveu uma forte expansão em 
função do aumento do poder aquisi-
tivo da população. 

O que está mudando?
estamos experimentando uma 

grande mudança do comportamento 
do conceito de exposição e venda do 

varejo e dos projetos dos sistemas e 
equipamentos de refrigeração. em 
função da crise econômica brasilei-
ra e da redução do poder aquisitivo, 
que forçaram a população a buscar 
preços mais baixos, ocorreu uma 
grande expansão dos atacarejos, 
que são um mix entre o varejo tradi-
cional e o atacado. 

Junto com isso, está a necessi-
dade de soluções para substituir os 
fluidos refrigerantes sintéticos, que 
causam danos ao meio ambiente. 
essas soluções também precisam 
proporcionar maior eficiência ener-
gética aos sistemas de refrigeração.

Esse processo já avançou? 
as grandes mudanças que citei 

ainda não estão consolidadas. novos 
projetos de sistemas e equipamen-
tos de refrigeração estão em desen-
volvimento e parte já está em uso. 
o mercado está avaliando aqueles 
que mais se adequam às condições 
climáticas brasileiras e que estejam 
dentro das expectativas de custo e 
capacitação dos profissionais. po-
rém, as restrições ambientais farão 
com que esses movimentos ocorram 
de forma mais rápida e efetiva, exi-
gindo mais investimento financeiro 
e capacitação dos técnicos e enge-
nheiros de refrigeração.

Onde há potencial para maior uti-
lização de refrigeração comercial? 

existe hoje uma ampla gama de 
conceitos e tamanhos de lojas de su-
permercados: do varejo tradicional 
ao atacado, passando pelo atacare-

jo e pelas lojas de vizinhança (com 
área de venda reduzida e instaladas 
em regiões de alta densidade popu-
lacional), até chegar aos hipermer-
cados com 7.000 m². isso significa 
um grande potencial de consumo de 
equipamentos e serviços de refrige-
ração. menores em tamanho, mas 
grandes em quantidade, lojas de 
conveniência e padarias são outros 
mercados, porém demandam proje-
tos e estratégias específicas.

Ainda existem boas oportunidades 
para montadoras nesse mercado? 

sim. as grandes oportunidades 
estão no desenvolvimento de siste-
mas e equipamentos que possam 
utilizar fluidos refrigerantes de bai-
xo ou nulo impacto ambiental, e que 
tenham altos índices de eficiência 
energética. mas também já come-
çamos a ser questionados por parte 
de nossos clientes por avaliações do 
tCo (Total Cost of Ownership, ou cus-
to total de propriedade: quanto custa 
um determinado produto ou sistema 
ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
incluindo aquisição, manutenções, 
energia que utiliza etc.). antes não 
havia essa preocupação influencian-
do a decisão de compra. 

Rogério marson Rodrigues
Gerente de engenharia da eletrofrio 
refrigeração
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engenheiro mecânico industrial, ro-
gério marson rodrigues é um dos 
principais especialistas em refrige-
ração comercial no brasil. depois de  
8 anos no mercado de sistemas de 
ar condicionado para aplicações de 
salas limpas, ingressou em 1997 na  
eletrofrio refrigeração, empresa que 
se dedica à fabricação e instalação 
de equipamentos de refrigeração 
para supermercados.

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

as opiniões de marson sobre as 
tendências e as oportunidades 
para profissionais de refrigeração.
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Para 
CresCer

a preocupação com o processo 
de substituição do r22 na argentina 
– onde ainda é muito utilizado em 
supermercados – levou a Unido (or-
ganização das nações Unidas para o 
desenvolvimento industrial) a liderar 
um trabalho com essa finalidade. a 
embraco foi convidada a participar 
das atividades, por oferecer soluções 
tecnologicamente avançadas e am-
bientalmente adequadas.

Uma das ações desenvolvidas 
para a conscientização e a capacita-
ção técnica foi um evento na cidade 
de rosario, onde estão as principais 
montadoras argentinas de equipa-
mentos de refrigeração. 

promovido com apoio do insti-
tuto de educação Galileo Galilei, o 
encontro contou com uma palestra 
de sidney mourão, gerente de ven-
das de refrigeração Comercial da 
embraco. ele apresentou informa-
ções importantes sobre as soluções 
existentes para supermercados de 
vizinhança com a utilização de flui-
dos refrigerantes com baixo poten-
cial de aquecimento global (GWp). 

na ocasião, sidney destacou 
que os hidrocarbonetos (no caso dos 
equipamentos de refrigeração co-
mercial, especificamente o r290, ou 
propano) são a solução mais susten-
tável para o futuro. 

isso se deve tanto ao seu bai-
xíssimo impacto ambiental, quanto 
ao significativo aumento de eficiên-
cia que proporciona aos sistemas. o 
propano também apresenta vanta-
gens em relação a outras alternati-
vas, no que se refere ao nível térmico, 

que é consideravelmente mais baixo, 
em média. a sua similaridade com o 
r22 no que diz respeito à termodinâ-
mica foi outra vantagem lembrada 
por sidney. 

para lojas menores e super-
mercados de vizinhança, sidney re-
comendou a utilização da unidade 
selada plug n’ Cool da embraco, jus-

SOlUÇÃO PARA PEQUENOS mERCADOS
embraco participa de trabalho voltado à substituição do r22 na argentina.

tificando com argumentos sólidos 
(veja box abaixo) e exemplificando 
com casos concretos de empresas 
que decidiram adotá-la. “além de 
ter tecnologia muito avançada e ser 
mais sustentável, o custo total de 
propriedade (ou seja, o custo de ins-
talação somado ao custo ao longo 
da vida útil) é mais baixo”, afirma. 

AS vANTAGENS DO PlUG N’ COOl DA EmBRACO

disponível nas versões com condensação a água (foto abaixo) e 
condensação a ar, a unidade selada plug n’ Cool da embraco apresenta 
características muito positivas para a utilização em supermercados de 
menor porte:

 baixo consumo energético.
 Uso de fluido refrigerante r290, ambientalmente amigável.
 Zero vazamento de fluido refrigerante.
 manutenção fácil e rápida.
 evita a necessidade de casa de máquinas.
 flexibilidade de layout.
 possibilidade de aumento do volume interno.
 otimização do tempo de projeto.
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NOvAS FRENTES DE iNOvAÇÃO  
SE ABREm NA REFRiGERAÇÃO  
solUções Cada veZ mais Completas e efiCientes são apresentadas.

CaPa
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NOvAS FRENTES DE iNOvAÇÃO  
SE ABREm NA REFRiGERAÇÃO  
solUções Cada veZ mais Completas e efiCientes são apresentadas.

DANiEl CAmPOS
foco no cliente leva ao 
desenvolvimento de soluções para 
atender a novas demandas
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O expressivo e contínuo  investimento 
da Embraco em pesquisa e tecnologia 
é um dos seus grandes diferenciais. 
É o que faz com que esteja sempre 
desenvolvendo tecnologias inovadoras 
e oferecendo soluções mais avançadas 
e completas em refrigeração. 
Conheça aqui algumas dessas novas 
soluções, que se caracterizam pelo alto 
desempenho, pela eficiência energética 
e, muitas vezes, pela utilização de 
fluidos refrigerantes naturais.

Um exemplo do posicionamento da embra-
co é o plug n’ Cool, uma solução completa 
de alta eficiência energética voltada para 
supermercados, tanto para resfriados 

quanto para congelados. “o setor supermercadista 
enfrenta desafios como falta de espaço, manuten-
ção e alto custo de energia. para apresentar bene-
fícios a esse público, desenvolvemos soluções que 
nos posicionam um passo à frente em tecnologia, 
sempre trazendo o novo em eficiência energética, 
desempenho, ruído, confiabilidade e competitivida-
de”, afirma daniel Campos, diretor de vendas no 
segmento de refrigeração comercial. 

Como tem instalação simples e não necessita 
de casa de máquinas, o plug n’ Cool possibilita ga-
nho de espaço interno, item importante para lojas 
de pequeno e médio portes. além disso, utiliza o 
refrigerante natural r290 (propano), tem baixo ruí-
do e consome menos energia. esta solução é ideal 
para o novo momento vivido pelo segmento de su-
permercados, que busca conter custos, aumentar 
a eficiência energética e adotar uma postura mais 
sustentável.   

a embraco lidera a pesquisa 
e o desenvolvimento de soluções  

inovadoras, acompanhando 
e se antecipando às demandas  

do mercado e da sociedade,  
assim como às novas exigências 

de leis e regulamentações .

7
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na vanguarda da nova era da re-
frigeração comercial, por lançar pro-
dutos cada vez mais eficientes, com 
menor gasto energético e impacto 
ambiental, a embraco apresentou 
recentemente uma ampla gama de 
novidades para essa área, além do 
plug n’ Cool (leia + sobre ele na pá-
gina 5 desta edição).

Um dos destaques é o compres-
sor fmft413U com inversor bivolt, 
um dos mais eficientes do mercado, 
para uso com propano (r290). ideal 
para ilhas de congelados, freezers 
verticais de sorvete e expositores 
para resfriados, conta com a tecno-
logia fullmotion inverter (de veloci-
dade variável), o que permite manter 
a temperatura estável dentro do re-
frigerador, ajudando na melhor con-
servação dos alimentos e reduzindo 
em até 30% o consumo de energia. 
por ser bivolt, também atende a dife-
rentes regiões do brasil e do mundo 
sem precisar de adaptações e fun-
ciona adequadamente mesmo em 
situações de instabilidade na rede 
elétrica (leia + sobre esse tema nas 
páginas 18 e 19 desta edição). 

outra novidade é o crescimento 
da conhecida família f de compres-
sores. o modelo ffK2134GK é o 
primeiro dessa família desenvolvido 
para r404a, contando também com 
uma versão para r290.  projetado 

tanto para aplicação em exposito-
res verticais de bebidas quanto para 
ilhas de congelados, economiza até 
20% de energia elétrica em compa-
ração com as soluções atuais. 

com limitação de espaço interno. 
para completar o leque de vanta-
gens que apresenta, foi projetado 
para uso com o refrigerante natural 
r600a (isobutano), gerando baixo 
impacto ao meio ambiente.

“o objetivo da embraco é ser um 
provedor completo de soluções para 
o segmento de refrigeração comer-
cial, atendendo aos mais diversos 
formatos de lojas e preferências dos 
clientes finais, seja pelo conceito de 
refrigeração incorporada ou pelo con-
ceito de refrigeração remota e casa 
de máquinas”, explica daniel Campos.

tradição centenária
para racks de supermercados, 

as novidades estão ligadas aos com-
pressores semi-herméticos dorin, 
que se caracterizam por proporcio-
nar um desempenho superior em 
termos de eficiência energética, 
confiabilidade e baixo nível de ruído, 
além da fácil manutenção. 

a embraco distribui toda a gama 
de produtos da italiana dorin, in-
cluindo os compressores semi-her-
méticos com Co2 transcrítico e sub-
crítico, tendência mundial por causa 
do apelo sustentável. 

plug n’ Cool refrigerado a ar: unidade possibilita ganho de espaço interno, o que é 
especialmente  útil para lojas de menor porte

o novo compressor ffK 2134GK  

Compressor fmx, com tecnologia 
fullmotion inverter

o compressor fmx é mais uma 
inovação recente da embraco, per-
tencente à atual geração com tecno-
logia fullmotion inverter (velocidade 
variável). É uma solução muito com-
petitiva para a utilização em refrige-
radores domésticos, proporcionan-
do altíssima eficiência energética, 
melhor conservação de alimentos, 
baixo ruído e está preparado para 
trabalhar em uma ampla faixa de 
tensão. É um modelo de dimensão 
pequena, o que traz vantagens para 
o desenvolvimento de aplicações 
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além da variedade de mode-
los e aplicações, os modelos dessa 
marca contam com tecnologia de 
ponta que proporciona um desem-
penho superior em termos de efi-
ciência energética, confiabilidade 
e baixo nível de ruído. por serem 
semi-herméticos, a manutenção é 
facilitada, pois podem ser trocadas 
somente peças e há mais espaço 
para intervenções.

sidney mourão, gerente de ven-
das de refrigeração Comercial da 
embraco, destaca a importante par-
ceria firmada com a dorin há três 
anos. “É uma empresa de alta tecno-
logia, com soluções avançadas e que 
desfruta de enorme reconhecimento 
no mercado. neste ano, completa 
100 anos de atuação. isso permitiu à 
embraco entrar em novos mercados 
como uma opção competitiva e com 
alta qualidade”, diz.

o resultado é que hoje todos 
os grandes fabricantes de balcões e 
instalações para supermercados já 
trabalham com a embraco, tendo os 
produtos dorin aprovados e homo-
logados. assim, a empresa passou a 
ter uma presença cada vez mais sig-
nificativa nas principais redes super-
mercadistas. 

“Hoje temos um portfólio prati-
camente completo de soluções para 
supermercados de todos os portes, 
tanto com fluidos refrigerantes na-
turais (propano e Co2) quanto com 
os halogenados (que contêm cloro)”, 
acrescenta.

nessa especialidade, a principal 
novidade são as primeiras instala-
ções com propano para compresso-
res semi-herméticos. o recado que 
sidney passa aos técnicos em rela-
ção a essa tendência vale para to-
das as demais transformações que 
o mercado vive e continuará a en-
frentar: “aquilo que existe de mais 
avançado no exterior vai chegar 

aqui inevitavelmente. Já está acon-
tecendo isso. o segredo é buscar 
conhecimento: são outros tipos de 
instalação, nas quais muitos profis-
sionais não têm experiência anterior. 
por suas características diferentes, 
exigem treinamento e preparo, mas 
não são um bicho-de-sete-cabeças”. 

novos negócios
olhando as oportunidades além 

do compressor e buscando soluções 
para auxiliar toda a cadeia do varejo 
refrigerado, a embraco está investin-
do na construção de novos negócios. 

É o caso, por exemplo, do diili, 
plataforma de soluções digitais para 
gestão de parque de conservadoras  
(leia + sobre este tema na entre-
vista do Clube no 130, de junho de 
2017), que contribui para que marcas 
de alimentos e bebidas, varejistas e 
montadoras  aumentem a eficiência 
das suas estratégias de vendas e re-
duzam custos e perdas de produtos e 
equipamentos no ponto de venda. 

Com essa tecnologia, milhares 
de refrigeradores comerciais pas-
sam a ser importantes fontes de 

informação para as empresas que 
vendem produtos gelados. “procu-
ramos conhecer as dores dos clien-
tes e usuários desses equipamentos 
(conservadoras), utilizando processos  
de desenvolvimento de negócios e 
soluções que já são consagrados no 
mundo de startups e scaleups de tec-
nologia. testamos hipóteses de solu-
ções de maneira muito ágil, cocrian-
do soluções e escalando modelos que 
acreditamos que terão grande impac-
to na cadeia do varejo refrigerado”, 
sublinha alexandre bio veiga, diretor 
de novos negócios da embraco. 

todas essas novidades, e muitas 
outras que continuam a ser desen-
volvidas todos os dias, garantem a 
adaptabilidade da organização a um 
mundo que está em constantes mu-
danças. 

portanto, é preciso se preparar. 
você está acompanhando a veloci-
dade das transformações? a área de 
novos negócios te convida a inovar 
com a embraco. em breve , serão 
apresentadas novas maneiras de 
participação em projetos emergen-
tes da área. 

Racks com compressores semi-herméticos dorin já são uma realidade 
nos supermercados brasileiros  
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preparar-se, ter informação e contar com as ferramentas certas é essencial para obter 
os melhores resultados

para ter resultados melhores não 
é preciso adotar soluções complexas. 
pequenas mudanças, medidas fáceis 
de implantar e atenção a detalhes 
podem trazer ganhos significativos.

Um exemplo disso está na pros-
pecção, ou seja, nas formas de iden-
tificar novos clientes. esse é um tra-
balho fundamental para aumentar 
as vendas, encontrando mais gente 
disposta a comprar os produtos e 
serviços que você oferece. porém, 
antes de sair procurando clientes, é 
preciso organizar o processo: o pla-
nejamento é fundamental. 

a consultoria endeavor, especia-
lizada no apoio a empreendedores, 
listou dez medidas básicas que aju-
dam quem quer obter mais sucesso 
nas vendas. veja a seguir:

1. Ofereça o seu produto a 
quem precisa dele

estude o mercado e o público 
(empresas e profissionais) que você 
pretende prospectar. verifique se 
o que tem para oferecer se encai-
xa nos interesses desse público.  ir 
atrás de quem não precisa dos seus 
produtos e serviços representa per-
da de tempo e de dinheiro. 

2. Não misture as tarefas
prospectar não é vender: se 

você for fazer uma visita em uma 
empresa com o objetivo de conhe-
cê-la, não tente transformar esse 
encontro em uma reunião de ven-
das. o cliente não está esperando 
por isso e provavelmente não esta-
rá preparado para negociar naquele 
momento. o objetivo da prospecção 

mAiOR EFiCiêNCiA NO TRABAlHO
É possível melhorar em diversos aspectos, adotando procedimentos simples.

é construir uma primeira parte do re-
lacionamento comercial entre você e 
seu futuro cliente. 

3. Peça indicações aos clientes
Uma boa dica é que clientes atu-

ais conduzem a futuros clientes. es-
sas indicações podem acontecer de 
forma espontânea, mas você pode 
ter uma estratégia para isso, ofere-
cendo descontos, bônus, brindes ou 
qualquer vantagem para que os seus 
clientes trabalhem a seu favor. 

4. Olhe com mais atenção 
para a sua clientela

a possibilidade de vendas pode 
estar mais perto do que você ima-
gina. faça a prospecção de clientes 
na sua própria carteira, verificando 
há quanto tempo cada um deles não 

10

compra de você. retome contatos, 
programe novas visitas, entenda os 
motivos pelos quais alguns clientes 
estão parados. atender os clientes 
que você já tem é tão importante 
quanto conquistar novos clientes, e 
costuma ser mais barato.

5. Esteja online
Hoje em dia, é fundamental es-

tar presente no mundo digital: ter um 
site, uma página no facebook, uma 
boa listagem de contatos no Whats-
app. você pode preparar informações 
exclusivas para enviar aos seus con-
tatos e estimulá-los a comprar.

6. Conheça o seu cliente 
potencial

Com informação, você consegue 
melhores resultados. procure enten-
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der o seu potencial cliente: quais são 
as necessidades dele, como ele se 
comporta, quais benefícios ele valo-
riza. Isso tudo é importante nos con-
tatos com ele.

7. Visite feiras
Eventos do seu setor (como a 

Febrava) são ótimos lugares para 
ter contato com profissionais e para 
entender como o mercado está se 
comportando. Uma dica é participar 
de palestras e cursos, pois ali esta-
rão pessoas dispostas a aprender e 
que se interessam por coisas novas. 
A prospecção de clientes nesses am-
bientes abre portas promissoras.

8. Ajuste o foco
Planejamento e informação são 

essenciais para a prospecção efi-
ciente e para o sucesso do negócio. 
Prepare conteúdos relevantes nos 
materiais de divulgação. Saiba bem 
com quem você está conversando no 
telefone e se essa pessoa tem auto-
nomia para tomar decisões. Na hora 
de prospectar, tenha certeza de que o 
cliente tem o perfil adequado para o 
que vai oferecer.

9. Prepare-se para os contatos
Evite improvisações no momen-

to de conversar com o cliente. Prepa-
re uma lista de temas que você quer 
abordar. Apresente-se, diga o nome 
da empresa e os produtos/serviços 
que vende. E lembre-se de que ou-
vir também faz parte da prospecção. 
Deixe o seu contato falar, expor dú-
vidas. Transforme a prospecção num 
diálogo.

10. Defina os próximos passos
Ao fim do primeiro encontro com 

um potencial cliente, defina com ele, 
de forma clara, qual será o próximo 
passo: uma nova conversa, uma pro-
posta por escrito, uma reunião com 
outras pessoas envolvidas etc. Dê 

ATENDER BEm TRAz GANHOS

Um atendimento de qualidade ajuda a manter a satisfação e a fide-
lidade do cliente, o que se reflete em resultados melhores.  veja abaixo 
dicas do sebrae (serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas em-
presas) sobre esse tema: 

 Seja consciente e cortês: atenda bem a qualquer pessoa. não for-
me impressões antecipadas e distorcidas dos clientes. o tratamen-
to “senhor” ou “senhora” deve ser dirigido mesmo a jovens, a não 
ser que o cliente o autorize a chamá-lo por “você”. 

 Dispense muita atenção ao cliente: faça com que ele se sinta 
bem-vindo e trate-o como alguém importante para a empresa. 

 Atenda de imediato: nunca deixe uma pessoa esperando. mesmo 
que esteja ocupado, mostre interesse e informe que logo a atenderá.

 Aja com rapidez: geralmente, o cliente quer que sua necessidade 
seja satisfeita o mais rápido possível. porém, cuidado para não pas-
sar a impressão de que você deseja se ver livre dele rapidamente. 

 mostre vontade de ajudar: inicie o contato com uma expressão do 
tipo “em que posso ajudá-lo?”, mas deixe o consumidor à vontade.

 Seja claro: fale de maneira simples, para que o cliente o entenda. 
É importante ter paciência quando for necessário explicar algo.

 Não se irrite: diante de um cliente autoritário, que acha que é dono 
da verdade, tente atendê-lo da melhor forma e contornar qualquer 
mal entendido. Caso perceba que uma determinada situação pode 
piorar, procure ajuda de outro profissional da sua equipe.

 Fale a verdade: é preferível dizer que não sabe ou admitir um erro 
do que passar ao cliente a impressão de que está mentindo ou omi-
tindo problemas.

 Dê atenção às reclamações: fique atento a qualquer queixa ou 
sugestão e busque formas de resolvê-la ou encaminhá-la.

fonte:  sebrae

continuidade ao que foi combinado, 
mesmo que o negócio demore a ser 
fechado. É esse contato frequente 
que gera confiança e segurança. 

Juntamente com a prospecção, 
é preciso dedicar tempo e energia 
para aprimorar outros aspectos. Um 
bom começo é usar as melhores téc-
nicas relacionadas ao atendimento. o 
quadro abaixo mostra algumas delas, 
que são muito fáceis de adotar e não 
geram necessidades de investimen-
tos. Coloque-as em seu dia a dia! 

evite improvisações no 
momento de Conversar 
Com o Cliente. prepare 

Uma lista de temas a 
abordar. apresente-se, 
diGa o nome da empresa 
e os prodUtos/serviços 
qUe vende. e lembre-se 
de qUe oUvir É parte da 

prospeCção.
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PRáTiCAS SUSTENTávEiS 
TRAzEm mUiTOS GANHOS

além de proporcionar redução de custos, existem benefícios em termos 
de imagem, que contribuem para a sua diferenciação no mercado.

12

esPeCialista 
de Plantão
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PRáTiCAS SUSTENTávEiS 
TRAzEm mUiTOS GANHOS

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.

 dotar práticas sustentáveis é bom para o planeta, mas também 
traz vantagens para profissionais e empresas: reduzir custos, me-
lhorar a sua imagem e atrair mais clientes.
no dia a dia do refrigerista, há inúmeras oportunidades para isso. 

por exemplo: no uso de materiais, nos cuidados com o descarte dos fluidos 
refrigerantes, na eliminação de vazamentos (leia + na matéria das páginas 
14 e 15 desta edição) e em muitas outras ações e posturas.
porém, há diversas outras possibilidades para usar de maneira mais eficiente 
os recursos e eliminar desperdícios, seja na oficina, loja ou residência.  veja a 
seguir algumas dicas relacionadas ao uso de energia elétrica:

 prefira sempre a iluminação natural. deixe a luz do sol entrar;
 pinte as paredes com cores claras. além de melhorar a luminosidade, 

deixam o ambiente mais fresco, evitando gastos com ar condicionado;
 Compre e utilize equipamentos que consumam menos energia;
 desligue o monitor do computador quando não estiver usando;
 troque lâmpadas comuns por lâmpadas fluorescentes ou de led.

Com medidas simples, também é possível obter economias significativas no 
consumo de água:

 fique atento a vazamentos de água e conserte-os rapidamente; 
 instale torneiras de baixo consumo de água, como as automáticas, ou 

use arejadores para reduzir a vazão;
 troque descargas com válvulas por modelos com caixa acoplada;
 varra pisos e calçadas, em lugar de lavá-los com a mangueira; 
 reutilize a água sempre que possível.

diversas outras práticas ligadas ao transporte e à economia de combustível 
podem ser pesquisadas por você, como organizar um roteiro de entregas, por 
exemplo, ou fazer reuniões via internet. o mesmo vale para o uso e a reci-
clagem de materiais. tudo isso diminui gastos e evita desperdícios, o que se 
reflete diretamente em melhores resultados para o seu negócio. a sustenta-
bilidade pode e deve estar associada ao aumento da rentabilidade! 

A

TEO
especialista 
em vendas

AlAN
especialista    

em sustentabilidade 

a sustentabilidade pode 
e deve estar associada ao 
aumento da rentabilidade.

NiCO
especialista técnico  

em refrigeração

AlAN
especialista em  
sustentabilidade

TiNA
especialista  

em marketing
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COmO liDAR COm vAzAmENTOS 
entenda as causas e aprenda a evitar as perdas de fluidos refrigerantes.

os vazamentos de fluidos re-
frigerantes são problemas que pre-
cisam ser evitados. afinal, eles pro-
vocam prejuízos econômicos, pois 
é necessário fazer o reparo e repor 
o gás que vazou. ao mesmo tempo, 
em muitos casos, causam sérios da-
nos ambientais: CfCs, HCfCs e HfCs, 
quando escapam para a atmosfera, 
geram impactos significativos na ca-
mada de ozônio e contribuem para o 
aquecimento global.

a manutenção preventiva regu-
lar ajuda a evitar as fugas ou a iden-
tificá-las logo em seu início, minimi-
zando os problemas mencionados 
acima.

alguns dos principais indícios 
de que está ocorrendo vazamento 
de gás são:

 perda de performance do refri-
gerador, com o compressor fun-
cionando;

 presença de umidade no com-
pressor;

 presença de óleo ao redor de 
uma conexão.
nos sistemas domésticos, uma 

perda pequena já prejudica bastan-
te o funcionamento. no caso dos 
hidrocarbonetos (como o r600a), o 
impacto de qualquer vazamento é 
ainda maior, pois a carga de gás é 
reduzida.

Já nos sistemas de refrigeração 
comercial, pequenos vazamentos às 
vezes demoram a ser percebidos, 
porque a carga total é maior. por 
isso é que esses sistemas deman-
dam uma atenção maior dos técni-

teoria na 
PrátiCa

cos e dos proprietários dos estabe-
lecimentos onde estão instalados. 
esse cuidado é ainda mais impor-
tante porque a perda de fluido refri-
gerante afeta a saúde financeira do 
negócio: além do custo do produto 
para a reposição, é preciso pagar ao 
técnico que fará o serviço e ainda 
podem ocorrer prejuízos em função 
da desativação temporária do equi-
pamento que será reparado.

diversos estudos realizados no 
brasil mostram que ainda persiste, 
em muitos supermercados, a ten-
dência de apenas fazer a recarga do 
fluido refrigerante, sem buscar as 
causas que levaram à sua perda. É 
preciso destacar que essa recarga do 
sistema não deve ser feita sem antes 
ter verificado as causas de vazamen-
to e feito o reparo. essa prática in-
correta gera gastos desnecessários e 
provoca impacto ambiental. lembre-
se e oriente seus clientes: não adian-
ta colocar mais fluido refrigerante 
sem eliminar a causa do problema!

as causas
os motivos para que ocorram 

vazamentos são muito variados. 
nos refrigeradores domésticos, é 
comum que tenham origem na uti-
lização de instrumentos perfurantes 
(como facas ou chaves de fenda) 
pelo consumidor, para retirar o gelo 
acumulado. essa é uma prática não 
recomendada – e os manuais dos 
equipamentos destacam isso –, mas 
muita gente ainda a utiliza, geran-
do danos no evaporador. ao verificar 

que a causa foi essa, o técnico deve 
orientar seu cliente para não voltar 
a fazer isso.

o excesso de vibração ou a fa-
diga dos materiais podem provocar 
microtrincas, que em geral não são 
visíveis a olho nu. o mesmo acon-
tece com a manipulação muito in-
tensa do equipamento, tanto na sua 
utilização normal (especialmente 
nas operações em locais como su-
permercados) como no transporte. 
os microvazamentos que ocorrem 
nesses casos podem ser difíceis de 
localizar, o que algumas vezes acar-
reta a condenação do equipamento. 
isso torna ainda mais importante 
adotar medidas preventivas para 
evitar esses problemas.

a verificação de possíveis vaza-
mentos deve ser cuidadosa, com ên-
fase especialmente nos locais onde 
eles ocorrem com mais fre quência:

 Junções e conexões ao longo 
da tubulação, como porcas e 
flanges, assim como pontos de 
fixação;

 pontos de solda (devido a sol-
das malfeitas ou pelo uso de 
material inadequado para a sol-
da do metal da tubulação); 

Cuidado com a solda é fundamental para 
evitar vazamentos
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 pontos de curvatura da tubula-
ção (a tubulação fica mais fina 
no local da dobra, o que pode 
gerar pequenas fissuras quando 
se transporta o equipamento ou 
quando ele sofre choques mecâ-
nicos);

 evaporadores;
 Condensadores.

vazamentos ocorrem também 
quando se deixa a válvula schrader 
conectada no sistema. essa é uma 
dica importante a ser levada em 
conta!

outra recomendação essen-
cial é estar atento para conservar o 
fluido refrigerante nas atividades de 
manutenção e reparo (o que inclui a 
troca do compressor), evitando a sua 
fuga.

Como detectar 
vazamentos

o mais tradicional e conhecido 
método para identificar vazamen-
tos de fluidos refrigerantes é o teste 
das bolhas, colocando-se água com 
sabão sobre a área suspeita: se for-
mar bolhas, é porque está vazando. 
É um jeito simples de verificar esse 
problema, que não envolve nenhuma 
tecnologia, mas que em geral dá re-
sultado, especialmente quando não 
se trata de microvazamentos.

Com uma lógica similar, é utili-
zado o teste de imersão, mergulhan-
do a peça ou componente em água, 
onde a formação de bolhas indica 
a existência de um furo, fissura ou 
trinca.

os líquidos detectores de fuga 
são uma evolução desses métodos, 
seguindo também o princípio da for-
mação de bolhas.

mais recentemente, foram de-
senvolvidos métodos mais moder-
nos, que apontam com maior preci-

são a existência de problemas que 
resultam em vazamentos de fluidos 
refrigerantes. 

Um exemplo são os corantes 
fluorescentes, que não são visíveis 
na luz normal, mas apenas com luz 
ultravioleta (Uv). em geral, são co-
locados no óleo lubrificante de refri-
geração quando é feita alguma ma-
nutenção no sistema. o vazamento 
é percebido se algum corante tiver 
escapado do sistema, o que pode ser 
visto com a luz Uv.

existem também vários mo-
delos de detectores eletrônicos de 
fuga. Contam com sensores e nor-
malmente possuem um display de 
led para indicar vazamentos. de 
forma básica, eles podem ser classi-
ficados em três tipos:

 detectores não seletivos: de-
tectam qualquer tipo de emis-
são ou vapor presente, inde-
pendente da sua composição 
química.

 detectores seletivos de Halo-
genados: incorporam um sensor 
especial que permite detectar 
a presença de elementos como 
flúor, cloro, bromo e iodo. Com 
isso, detectam possíveis vaza-
mentos de fluidos refrigerantes 
como os CfCs, HCfCs e HfCs.

 detectores específicos para 
Compostos: são os modelos 
mais sofisticados e também os 
mais caros. Conseguem iden-
tificar a presença de um único 
composto. apresentam maior 
precisão na identificação de 
vazamentos de CfCs, HCfCs e 
HfCs.

Cuidados específicos 
com hidrocarbonetos 

por serem inflamáveis, os hidro-
carbonetos (r290 e r600a) podem 

gerar preocupação aos técnicos em 
caso de vazamentos. lembramos 
mais uma vez que seu uso é segu-
ro, bastando tomar alguns cuidados 
básicos.

primeiramente, antes de come-
çar o serviço em um equipamento 
com r290 ou r600a, certifique-se 
de que não há fontes de ignição no 
local e de que ele é bem ventilado.  
por precaução, tenha um extintor de 
incêndio à mão. 

a utilização de um detector de 
vazamentos adequado a hidrocar-
bonetos também é recomendável 
(como esses fluidos são mais pe-
sados que o ar, o detector deve ser 
mantido a baixa altura).

sendo necessário soldar tubu-
lações para eliminar o vazamento, é 
fundamental certificar-se de que a 
tubulação está totalmente isenta de 
isobutano ou propano. 

o maçarico só deve ser usado 
depois disso, para não haver riscos. 
Uma medida importante é passar 
uma carga de nitrogênio na tubula-
ção, para retirar todos os resquícios 
de fluido refrigerante inflamável.

no lugar da solda, pode-se op-
tar também, com total segurança, 
pela utilização do sistema lokring, 
que evita a necessidade de maçari-
co (leia + sobre isso nas edições no 
125, de março de 2016, e no 115, de 
setembro de 2013).

outra dica importante, no caso 
de troca de compressor: o isobutano 
ou propano do sistema podem ser 
recolhidos em um recipiente fecha-
do. diferentemente do que acontece 
com outras substâncias, os hidrocar-
bonetos podem, também, ser libera-
dos em um ambiente bem ventilado. 
não há problemas com isso, pois 
eles não provocam danos à camada 
de ozônio nem têm impacto signifi-
cativo no aquecimento global. 
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novidades 

PORTA DE viDRO TiPO toUCh
abertura das portas de refrigeradores comerciais com um toque já é realidade.

À primeira vista, parece não 
existir muita tecnologia em portas 
de vidro utilizadas em equipamentos 
de refrigeração comercial presentes 
em supermercados e outros estabe-
lecimentos varejistas. mas essa não 
é a realidade. 

estão ganhando espaço em pa-
íses desenvolvidos as portas do tipo 
touch, que se abrem a um simples to-
que do usuário ou apenas com a sua 
aproximação e se fecham automati-
camente.

no sistema oferecido por empre-
sas como a alemã schott flat Glass, 
as portas de vidro duplo, que são 
praticamente invisíveis, se abrem au-
tomaticamente graças a um sensor 
integrado que é ativado devido ao 
movimento do consumidor em dire-
ção à porta. o sensor reage a qualquer 
movimento dentro de um raio de ação 
definido. no momento em que a mão 
do comprador se aproxima deste raio 
de ação, as portas se abrem silencio-
samente para dentro do refrigerador. 

a motivação para esse desen-
volvimento não é só a comodidade 
do consumidor. na verdade, esse é o 
motivo menos importante para a sua 
adoção pelos supermercados, que 
vem ganhando força em países da 
europa. ele proporciona, por exemplo, 
uma experiência de compra impac-
tante para o consumidor, o que é um 
diferencial cada vez mais importante 
para varejistas. 

o grande incentivo para a adoção 
do sistema é a economia que permite, 
aliada à sustentabilidade. 

quele ano o segmento de supermer-
cados brasileiro consumiu 8,6 GWh, 
o equivalente a 2,5% do consumo de 
energia em todo o país e que repre-
sentou um custo de cerca de r$ 3,5 
bilhões apenas com energia elétrica”, 
relata maria Cristina Cardoso, diretora 
de vendas e marketing para a américa 
do sul da schott flat Glass. a empre-
sa apresentou seu sistema no brasil 
no início de maio de 2018, durante a 
feira do setor supermercadista apas 
show.

no caso das portas que não exi-
gem nem o toque do usuário para se 
abrir, há vantagens também do ponto 
de vista da higiene: como não há con-
tato das mãos com as portas, evita-se 
a sujeira e a eventual contaminação 
por bactérias e outros elementos. 

o tema da tendência ao uso de 
equipamentos fechados nos super-
mercados já foi destacado na revista 
anteriormente (leia + sobre isso na 
edição no 130, de junho/2017), pela 
economia de energia que trazem. 
Conservar melhor o frio é visto hoje 
como uma ótima forma de reduzir o  
consumo de energia.

segundo estudos da schott, o 
uso de portas de vidro duplo em ga-
binetes fechados economiza até 65% 
da energia elétrica em comparação 
com gabinetes abertos. “para se ter 
uma ideia do impacto que o consumo 
de energia elétrica nos supermerca-
dos tem sobre a economia nacional, a 
pesquisa mais recente da associação 
brasileira de supermercados (abras), 
realizada em 2014, revelou que na-
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Já estão em uso equipamentos de refrigeração comercial cujas portas se abrem a um 
toque ou com a simples aproximação do consumidor
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TENSÃO E FREQUêNCiA: vARiAÇõES 
É preciso atenção às características de cada equipamento, para não ter prejuízo.

deve-se ter muita atenção em 
relação à tensão elétrica (também 
chamada de voltagem) e à fre-
quência para as quais cada equip-
amento elétrico é projetado para 
funcionar: 

 110v, 115v, 115-127v ou 220v 
no caso da tensão;

  50 Hz ou 60 Hz no caso da fre-
quência. 
nunca é demais lembrar que 

os países adotam padrões diferen-
tes e às vezes – como no caso do 
brasil – há variações nesse padrão 
de acordo com a região. por isso, 
deve ser verificada a adequação do 
aparelho às características do local 
onde será utilizado. 

essa checagem é ainda mais 
essencial em regiões de fronteira 
– como entre brasil e Uruguai ou 
paraguai –, pois países vizinhos al-
gumas vezes adotam padrões dife-
rentes.

Uma curiosidade referente a 
essa variação existente entre pa-
íses fronteiriços é a geração de 
energia em duas diferentes fre-
quências que ocorre na usina de 
itaipu. Como essa é uma usina que 
tem o brasil e o paraguai como só-
cios, ficou definido que metade da 
energia gerada ali seria em 60 Hz 
(padrão usado no brasil), enquan-
to a outra metade seria em 50 Hz 
(frequência do paraguai). 

mas, como o paraguai não uti-
liza toda a energia a que tem direi-
to, uma parte é vendida ao brasil. 
assim, a energia gerada em 50 Hz 
precisa ser convertida em uma es-

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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tação para 60 Hz, para poder ser 
transmitida e distribuída aos con-
sumidores brasileiros.

variações  
no fornecimento

no caso da tensão, além da 
preocupação com o nível para o 
qual o equipamento foi projetado, 
deve-se ficar atento às variações 
que ocorrem no fornecimento pe-
las empresas concessionárias de 
energia elétrica. em quase todos os 
países da américa latina, a tensão 
varia em horários de pico de con-
sumo. o mesmo pode ocorrer em 
regiões que estão no final da rede 
de distribuição. 

Como regra geral, os refrigera-
dores aguentam bem as flutuações 
na rede elétrica. os compressores 
embraco são projetados para tra-
balhar com uma variação de até 
10% para mais ou para menos em 
relação à tensão nominal (o que, no 
caso de um compressor para 220v 
significa poder trabalhar com vol-
tagens entre 198v e 242v).

porém, quando as oscilações 
de tensão são maiores, podem 
ocorrer problemas graves nos equi-
pamentos, da mesma forma que se 
eles forem ligados em 220v tendo 
sido projetados para 127v.  

 tensões acima do limite esta-
belecido para um determinado 
aparelho provocam sobrecar-
ga, danificando-o e levando 
muitas vezes à sua queima. no 
caso de compressores subme-

tidos a essas condições, o nor-
mal é o protetor térmico atuar. 
Caso contrário, o compressor 
queimará.

 Já nos casos em que o equipa-
mento é ligado em uma tensão 
abaixo de suas especificações, 
a queima é mais rara, mas po-
dem ocorrer outros tipos de 
problemas. ele pode simples-
mente não funcionar, forçando 
demais o motor e levando a 
danos em peças.
a recomendação da embraco, 

nos casos de tensão nominal for-
necida abaixo ou acima do limite 
especificado para o compressor, é 
utilizar um estabilizador de tensão 
para evitar esse tipo de problemas.

outra recomendação, que de-
veria ser óbvia mas às vezes é es-
quecida, é ficar atento à tensão es-
pecificada para o compressor. ou 
seja, usar compressores 115-127v 
ou 220v de acordo com a tensão 
utilizada no local. 

frequência:  
não é tudo igual

É preciso estar atento também 
à frequência para a qual o compres-
sor foi projetado. a diferença entre 
50Hz e 60Hz parece pequena, mas 
o uso de um modelo inadequado 
pode causar problemas sérios. 

nos motores utilizados pe-
los compressores da embraco, 
se muda a frequência, altera-se a 
velocidade em que o compressor 
gira. basta um cálculo simples para 
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saber que a frequência de 60 Hz 
é 20% maior do que 50 Hz. isso 
significa que, se um compressor 
de 50 Hz gira a 3.000 rpm, um de 
60 Hz aplicado no mesmo sistema 
girará a 3.600 rpm. ou seja, exi-
girá uma capacidade maior, que o 
compressor não tem como suprir. 

Um exemplo que mostra clara-
mente esta diferença é um sistema 
de refrigeração que, em 60 Hz, uti-
liza 1¼ Hp e precisará, em 50 Hz, 
de um compressor de 1½ Hp. 

o principal motivo para não 
usar um modelo com a frequência 
inadequada é a possibilidade de 
queima do compressor, que ocorre-
rá se o protetor térmico não atuar. 
por outro lado, se o protetor térmi-
co atuar demais, o compressor per-
derá capacidade.

segurança preservada
além disso, existe a questão 

da segurança, pois crescem as 
possibilidades de que o técnico e/
ou o usuário sofram choques elé-
tricos. em relação a esse tema, é 
importante recordar aqui algumas 
recomendações da embraco para 
que o trabalho com compressores 
ocorra com total segurança (leia + 
na seção Coleção técnica do Clube 
no 129, de março de 2017). 

ali, recomenda-se que, antes 
de ligar um compressor, o técnico 
deve se certificar de que as seguin-
tes condições sejam cumpridas: 

 a tensão na etiqueta do com-
pressor deve estar adequada à 
rede elétrica;

 no caso de instalações mono-
fásicas, o fio fase deve estar 
protegido por um disjuntor e 
conectado ao protetor térmico; 
o fio neutro deve estar conec-
tado ao dispositivo de partida 

PRiNCiPAiS PAíSES DAS AmÉRiCAS: SiTUAÇÃO BEm vARiADA

PAíS

argentina

bolívia

brasil

Chile

Colômbia

Costa rica

Cuba

el salvador

equador

estados Unidos

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

méxico

nicarágua

panamá

paraguai

peru

Uruguai

venezuela

FREQUêNCiA

50 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

TENSÃO ElÉTRiCA

220v

220v

127v e 220v 

220v

120v

120v

110v

115v

120v

120v

120v

110v

110v

110 v e 220v

127v

120v

110v

220v

220v

230v

110v

(relé ou ptC); e o sistema deve 
estar aterrado; 

 no caso de instalações bifá-
sicas, deve ser utilizado um 
disjuntor bipolar, que protege 
ambas as fases de alimenta-
ção em caso de curto-circuito. 
além disso, o sistema deve es-
tar aterrado. 
o manual de segurança prepa-

rado pela embraco também desta-
ca que a aplicação de um compres-
sor na tensão incorreta pode gerar 
curto-circuito na região do termi-

nal hermético. isso pode causar a 
expulsão dos pinos herméticos e 
provocar o vazamento do fluido re-
frigerante. 

quando são usados fluidos 
refrigerantes inflamáveis (como 
r600a e r290), essa situação pode 
levar à geração de chama e aos ris-
cos associados a isso. 

o mesmo risco de curto-circui-
to na região do terminal hermético, 
com as mesmas consequências, 
ocorre no caso de não utilização de 
disjuntor bipolar. 
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leandro: aprendizado sempre foi a sua bússola 

desde a adolescência, em osasco (sp), leandro oliveira Costa era chamado por vizi-
nhos para o conserto de geladeiras. naquela época, ele frequentava o curso de aprendiza-
gem industrial no senai, onde aprendeu muita coisa importante para a profissão, como a 
solda oxiacetilênica. fez também cursos na área de eletrônica, adquirindo conhecimentos 
úteis para lidar com os atuais equipamentos de refrigeração comercial.

aos 20 anos, mudou-se para a região do vale do ribeira e depois de algum tempo 
abriu sua oficina de refrigeração. Como ali não existem cursos técnicos na área, investiu 
na leitura de livros sobre refrigeração e formou uma pequena biblioteca sobre o tema. ele 
também mantém guardadas diversas edições de Bola Preta e do Clube da Refrigeração, 
que considera fundamentais para estar sempre atualizado. “a revista é extremamente 
importante para todos os refrigeristas que, como eu, estão em lugares remotos do brasil, 
onde muitas vezes é a única informação de qualidade que chega”, afirma. 

leandro considera a curiosidade essencial para um profissional do ramo. “É a motiva-
ção principal para buscar qualificação. sem ela, o profissional se acomoda e não acompa-

nha as inovações”, explica. Com a experiência que adquiriu, recomenda aos técnicos que façam cursos nas áreas 
de eletrônica e de programação, pois a tecnologia embarcada já é uma realidade em diversos equipamentos de 
refrigeração atuais. “o bom e velho termostato logo será um item de museu, assim como aconteceu com os tele-
visores que usavam o tubo de raios catódicos”, garante.

19

a filosofia de paulo: respeitar o cliente e resolver seus problemas

paulo roberto dias, de lambari (mG), sempre teve facilidade para consertar ob-
jetos. Começou fazendo o reparo de fogões de porta em porta e, com o que ganhou, 
conseguiu custear parte do seu primeiro curso na área de refrigeração, em são ber-
nardo do Campo (sp). “quando retornei à minha cidade, decidi abrir uma oficina, no 
fundo da casa que os meus pais alugavam”, relembra. desde então, quase 40 anos se 
passaram. ele fez mais cursos, ampliou a oficina e hoje conta com o apoio de dois dos 
seus três filhos. nessa longa caminhada, gostou de lidar com as pessoas, de servir, 
conversar e compartilhar experiências. “adoto como filosofia o respeito ao cliente, 
procurando resolver os problemas e não criá-los”, diz. 

acompanhando a embraco e a revista há muitos anos, ele conta que compareceu 
ao primeiro encontro da empresa em são paulo e a alguns outros na cidade de var-
ginha (mG). a leitura de Bola Preta, desde as primeiras edições, foi importante para 
paulo, pelas dicas, novidades e técnicas sobre a refrigeração. “meus filhos adoravam 
os quadrinhos, que mostravam os problemas que um técnico passava e traziam sempre uma solução. lembro-
me também de uma história publicada na seção refrescando a Cuca que me marcou muito, sobre o processo 
de transformação que a águia era obrigada a ultrapassar para se tornar mais forte”, recorda. 

aos 65 anos de idade, paulo não quer parar de aprender. e conta com o Clube para isso: “Gostaria que a 
revista tivesse mais dicas a respeito de defeitos”.
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