
população crescente 
em cidades gera impacto 
na reFrigeração 
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Urbanização crescente

mudanças no modo de vida 
criam novos desafios e  
abrem oportunidades. 

.6

Pensar fora da caixa

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

Substâncias não recomendadas

saiba por que não se deve 
usar gasolina ou álcool na 
limpeza de tubulações.  

.14



expediente

Temos sempre tratado aqui sobre a importância de 
acompanhar o que está acontecendo à nossa volta, para 
identificar onde estão os desafios a serem superados e as 
oportunidades que se abrem. 
Nesta edição do clube, falamos sobre uma transformação 
que, à primeira vista, parece não ter nada a ver com a 
refrigeração: a urbanização, ou seja, o fato de que cada vez 
mais pessoas vivem nas cidades, em lugar das zonas rurais.
A matéria de capa mostra como essa mudança tem 
impacto direto no trabalho e nas estratégias de empresas 
e profissionais do setor. Isso porque ela tem como uma de 
suas consequências a alteração em hábitos das pessoas e 
em seu estilo de vida. Explicando melhor: viver em cidades, 
especialmente nas grandes, faz com que existam novas 
necessidades, nas quais a refrigeração está diretamente 
envolvida. Por exemplo, alimentar-se fora de casa ou ter 
mais oferta de produtos resfriados e congelados (comida 
pronta ou semipronta), assim como bebidas. 
Você está atento ao que ocorre no mundo? Se não faz isso, 
está na hora de começar!
 
Boa leitura! 

Fabio Humberg
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Capa

 cada vez mais pessoas moram 
em cidades: saiba como isso 
impacta a refrigeração.

.06

Mundo empreendedor

entenda como é importante 
pensar fora da caixa, inovando 
e se abrindo para outras ideias.

.10

Para Crescer

toolbox da embraco e portal 
do Clube disponibilizam 
informações de qualidade.

.05

especialista de Plantão

especializar-se cada vez mais 
é uma postura correta em um 
mundo em constante mudança.

.12

3

teoria na Prática

saiba por que certas 
substâncias não podem ser 
usadas para limpar tubulações.

.14

entrevista

consultor especializado mostra 
o que é preciso para ser um  
profissional diferenciado.

.04

Coleção técnica .17

turma do Bola Preta

marcos e michael falam sobre 
o seu histórico, que envolve 
compartilhar conhecimentos.

.19

novidades

compressor nJx, a nova e 
avançada solução da embraco 
para aplicações comerciais.

.16

turma do

Veja  por que a embraco 
recomenda usar compressores 
Hlr na reposição.

.19
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entrevista

é PRECiSO FazER a diFERENça
especialista define características necessárias para ser um profissional diferenciado.

o segredo não está em ser 
perfeito, e sim em buscar 

sempre a excelência.

Como você define um profissional 
incomum ou diferenciado? 

É um profissional de excelência. 
não é perfeito, mas trabalha em bus-
ca da perfeição; sempre faz diferen-
ça onde é designado para trabalhar. 
É o profissional que toda empresa 
deseja e pode contar; é envolvido, 
decidido, trabalha com zelo, busca 
melhoria contínua, não aceita viver 
sem oferecer o melhor que tem, tem 
sede de ser uma solução.

Qualquer pessoa pode se tornar 
um profissional assim? 

ser incomum ou diferenciado 
é para poucos. o nome já expressa 

essa verdade. para fazer diferença é 
necessário ir aonde a maioria não foi, 
querer o que a maioria não quer, ven-
cer o que a maioria não vence; deixar 
o que a maioria não deixa. Fazer dife-
rença não é para quem quer; é para 
quem vive pelo que quer.

O que caracteriza esse profissio-
nal incomum ou diferenciado?

são oito as características que 
me chamaram a atenção: autoava-
liação; atitude; Bom relacionamen-
to; ordem, Foco e disciplina; ser um 
solucionador de problemas; marca; 
paixão; e propósito.

Por onde começar?
para ser excelente é preciso co-

meçar pela autoavaliação: descobrir 
quem somos, como somos, o que 
nos inspira, nossos erros, mazelas, 
defeitos, virtudes e importância, para 
começar a observar onde são neces-
sários mudanças, aperfeiçoamentos, 
correções e aprimoramentos. 

as sete demais características só 
terão seus avanços à medida que eu 
estiver pronto para trabalhar meu eu.

Fale mais sobre a autoavaliação.
É a característica mais difícil de 

ser encontrada. não fomos educa-
dos para olhar para dentro de nós 
mesmos a fim de descobrir quem re-
almente somos e como de fato nos 
comportamos. não costumamos me-
ditar sobre nossas escolhas. 

o profissional diferenciado faz 
da autoavaliação um hábito: está 
sempre disposto a avaliar suas ati-
tudes, seus comportamentos, suas 

palavras. sabe que precisa descobrir 
onde estão suas dificuldades e defici-
ências para poder corrigi-las. 

Essas características valem para 
profissionais de todas as áreas? 

com toda certeza. todo lugar em 
que estamos é uma oportunidade de 
trabalhar com excelência. uma em-
presa ou uma área só são excelentes 
porque foram desenvolvidas e são 
mantidas por pessoas de excelência. 

Como isso se aplica, por exemplo, 
a vendedores e atendentes?

as características do profissional 
incomum são totalmente aplicáveis 
aos vendedores e atendentes. todos 
os dias são apresentadas oportunida-
des para que mostrem excelência. e 
tenho visto vendedores e atendentes 
incríveis, com os quais toda empresa 
teria orgulho de contar.

tenho, no entanto, observado al-
guns empecilhos para o trabalho com 
excelência nessa área, como: baixa 
intensidade do preparo; baixo conhe-
cimento sobre seu produto, empresa, 
cliente e mercado; não buscar exem-
plos de profissionais relevantes em 
suas áreas e fora delas; e atender de 
acordo com o comportamento do ou-
tro, não como deve ser. 

andré Portes
consultor e palestrante
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administrador de empresas, com 
mBa em gestão empresarial estra-
tégica e marketing, andré portes 
tem uma sólida carreira como exe-
cutivo, liderando e desenvolvendo 
equipes. a partir das suas experiên-
cias, tornou-se consultor, professor 
universitário e palestrante reconhe-
cido, publicando em 2016 o livro  O 
profissional incomum. 

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

explicação detalhada sobre as 
sete outras características do 
profissional incomum.
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Para 
CresCer

Hoje, todo mundo anda com 
um celular na mão. isso torna fácil o 
acesso a informações em sites e apli-
cativos (apps). no entanto, é preciso 
buscar fontes confiáveis de informa-
ção, pois existe de tudo na internet. 
É justamente por isso que queremos 
reforçar a recomendação para que 
acessem frequentemente o portal 
do Clube (www.clubedarefrigeracao.
com.br) e para que baixem gratuita-
mente o app toolbox em seus celu-
lares. ambos oferecem um conteúdo 
amplo e muito valioso para quem 
atua na refrigeração. Veja a seguir 
um resumo do que pode ser encon-
trado em cada um deles. 

Portal
acessando o portal do Clube, 

você tem acesso a muito material 
útil para consulta e orientação, in-
cluindo vídeos e outros recursos. 
tudo foi pensado para que seja fá-
cil utilizá-lo em celulares – já que 
os técnicos quase sempre estão na 
rua, sem acesso a computadores de 
mesa ou notebooks.

ali podem ser vistos todos os 
conteúdos da revista e muitas in-
formações adicionais, tanto de te-
mas técnicos como de atendimento 
e empreendedorismo. um recurso 
muito útil que está disponível é a 
ferramenta Favoritos: você pode ar-
quivar ali os textos que mais con-
sulta ou aqueles que quer ler com 
mais calma em outro momento. 
para completar, o portal conta com 
um fórum de discussões, que permi-
te a interação entre os técnicos, que 

compartilham suas dúvidas e expe-
riências. 

app 
Toolbox

e s s a 
ferramenta 
inovadora 
d e s e nvo l -
vida pela 
e m b r a c o 
t a m b é m 
disponib i -
liza muitas 
i n f o r m a -
ções, pos-
sibilitando 
tirar dúvi-

das, obter orientação confiável e so-
lucionar problemas comuns no dia a 
dia de trabalho dos refrigeristas. o 
download gratuito pode ser feito nas 
lojas virtuais app store (sistema ios) 
e play store (sistema android). 

Veja a seguir o que ele oferece 
para ajudar os profissionais de refri-
geração: 

 catálogo de produtos embraco, 

iNFORmaçãO Na Palma da mãO
Site do Clube e aplicativo toolbox são importantes fontes de consulta.

com os dados de cada modelo 
de compressor da empresa;

 referência cruzada entre produ-
tos, para pesquisar qual é o me-
lhor modelo para substituir um 
compressor da embraco ou de 
outra marca;

 Ferramenta de busca do distri-
buidor mais próximo, para saber 
qual é o revendedor embraco 
mais perto de você, com seu en-
dereço, telefone e site;

 conversor de unidades, que per-
mite converter, por exemplo, da-
dos de kcal para Btu;

 régua de refrigerantes, com 
as principais características de 
cada fluido refrigerante, como 
pressão e temperatura;

 Ferramenta para identificar as 
causas dos principais problemas 
em sistemas de refrigeração;

 acesso também ao site do Clu-
be, com todo o seu conteúdo. 

se você ainda não baixou o app, 
faça isso agora. e adicione o portal à 
sua lista de sites favoritos. Você terá 
muita informação ao seu dispor! 
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POPUlaçãO CRESCENTE NaS CidadES 
GERa imPaCTOS Na REFRiGERaçãO  
a cada dia, mais gente se muda de áreas rurais para urBanas.
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POPUlaçãO CRESCENTE NaS CidadES 
GERa imPaCTOS Na REFRiGERaçãO  
a cada dia, mais gente se muda de áreas rurais para urBanas.

JOHN WilmOTH
maior concentração de pessoas nas 
cidades traz desafios e vantagens
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atualmente, mais da metade da 
população mundial vive em áreas 
urbanas, o que equivale a quase 4 
bilhões de pessoas. O número vem 
crescendo ano após ano. Na década 
de 1970, apenas uma em cada três 
pessoas no mundo morava em cidades. 
as demais residiam na zona rural. 
Um dos principais fatores para essa 
mudança foi a modernização da 
agricultura, que exige menos gente 
trabalhando no plantio, na colheita 
e em outras atividades ligadas à 
produção na terra. 
Esse tema parece não ter a ver com 
o setor em que você atua? Entenda a 
ligação existente entre urbanização e 
aumento do uso da refrigeração.

Ocrescimento da população que vive nas 
cidades gera uma série de desafios. Bas-
ta pensar nas necessidades de moradia, 
transporte, energia e dos mais diversos 

serviços. “gerir áreas urbanas tem se tornado um 
dos desafios mais importantes do século 21”, afir-
mou John Wilmoth, diretor da divisão populacional 
da organização das nações unidas (onu). mas ele 
vê aspectos positivos nessa tendência: “a concen-
tração cada vez maior de pessoas nas cidades per-
mitirá oferecer serviços a elas de forma mais eco-
nômica”. 

entre os principais desafios da urbanização 
crescente estão o abastecimento de alimentos e a 
sua conservação. É justamente aí que a refrigera-
ção desempenha um papel fundamental.

As necessidAdes e comodidAdes dA 
vidA modernA nAs cidAdes  exigem 
o uso crescente dA refrigerAção, 

em residênciAs e estAbelecimentos 
comerciAis. isso Abre inúmerAs 

oportunidAdes pArA quem 
trAbAlhA no setor.

7
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a américa latina é um dos con-
tinentes com maior porcentagem de 
pessoas vivendo nas cidades. o uru-
guai é o recordista, com 95% de po-
pulação urbana. argentina, chile, Ve-
nezuela e Brasil também têm índices 
muito altos, superiores aos de países 
europeus.  os menores índices estão 
na américa central e no caribe (ver 
quadro abaixo), mas a tendência é de 
crescimento gradual e constante.

além de grandes metrópoles 
com vários milhões de habitantes, 
como cidade do méxico, são paulo, 

zam equipamentos de refrigeração e 
dependem deles para armazenar ali-
mentos e oferecer bebidas geladas, 
sorvetes e outros produtos. 

deve ser destacado, ainda, que 
atualmente é comum ver pequenos 
estabelecimentos desse tipo não 
com apenas um, mas com vários fre-
ezers e refrigeradores de bebidas. 

além das refeições fora de casa, 
há os lanches rápidos ou simples-
mente a busca por uma bebida ou 
petisco. como as pessoas querem 
praticidade e não têm muito tempo 
disponível, equipamentos de refri-
geração como esses – geralmente 
os mais compactos ou do tipo ven-
ding machines – também estão cada 
vez mais presentes em locais de 
comércio ou de serviços, que antes 
não tinham nenhuma ligação com a 
alimentação. É o caso de farmácias, 
livrarias, clínicas médicas, lojas de 
artigos esportivos e diversos outros. 
isso resulta em mais oportunidades 
para todos os que atuam na área de 
refrigeração.

a vida mais corrida também re-
duz as possibilidades e o tempo para 
o preparo dos alimentos em casa. a 
resposta a isso é o aumento da ofer-
ta de pratos prontos, semiprontos e 
congelados pelo varejo. o número de 
estabelecimentos que vendem esses 

POPUlaçãO URBaNa POR PaíS

PaíS

uruguai 

argentina

Venezuela 

chile

Brasil 

estados unidos 

colômbia

méxico

peru 

costa rica

cuba

el salvador

Bolívia 

panamá 

equador

paraguai 

nicarágua

Honduras

Jamaica

Haiti

guatemala

% dO TOTal

95,0 

91,5

88,2

87,4 

85,8

81,7

79,8

79,3

77,4 

76,9

76,9

69,7

68,4

66,7 

63,4

60,8 

57,9

55,2

54,8 

52,4

50,0

Fonte: united nations, department of 
economic and social affairs, population 
division (2018). World urbanization prospects: 
the 2018 revision, edição online.

lima, Bogotá, Buenos aires, san-
tiago, rio de Janeiro e caracas, a 
região conta com uma expressiva 
quantidade de cidades com mais de 
500 mil habitantes. só no Brasil, são 
cerca de 40. 

esse processo de concentração 
de pessoas nas zonas urbanas, cha-
mado de urbanização, provoca diver-
sas mudanças no estilo de vida das 
pessoas. e é aí que o seu impacto na 
refrigeração se sente com mais força. 

nas cidades de maior porte, 
essas transformações são maiores.  
especialmente porque muitas delas 
cresceram rápido demais, sem que 
tivessem construído uma infraestru-
tura adequada. 

um dos problemas enfrentados 
por quem vive nessas cidades maio-
res é o trânsito complicado, o que 
se agrava pela precariedade e insu-
ficiência dos sistemas de transporte 
público. Juntamente com a distância 
entre locais de moradia e de traba-
lho, isso faz com que boa parte dos 
habitantes dessas cidades tenha de 
comer fora de casa. 

em consequência dessa situ-
ação, as cidades precisam ter mais 
estabelecimentos dedicados aos 
serviços de alimentação: restauran-
tes, lanchonetes, padarias, bares 
etc. todos eles, naturalmente, utili-

Vista aérea da cidade de são paulo: estilo de vida é diferente em áreas muito povoadas
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produtos, especialmente os super e 
hipermercados, é muito amplo – e 
todos eles têm de contar com uma 
boa quantidade e variedade de sis-
temas de refrigeração para conser-
vá-los. esse é outro variado leque 
de possibilidades de serviços que se 
abrem para técnicos, assim como 
para empresas que fornecem equi-
pamentos e peças de reposição. 

pelos mesmos motivos, cresce 
o número de empresas dedicadas ao 
serviço de delivery de comida – que 
são outros clientes potenciais para 
serviços e produtos ligados à refri-
geração.

ligada a esses dois temas das di-
ficuldades de mobilidade e da busca 
por comodidade, vem se intensifican-
do recentemente uma mudança re-
lacionada ao setor supermercadista 
– e já tratada em edições anteriores 
da revista (leia + no clube no 130, 
de junho de 2017). É o crescimento 
das chamadas lojas de bairro ou de 
vizinhança, de tamanho menor, que 
buscam atender à demanda do con-
sumidor por comprar produtos perto 
de sua casa, economizando tempo, 
um elemento que é cada vez mais es-
casso na sociedade moderna.

a busca por conforto e pelo des-
canso em relação ao ritmo veloz da 
vida nas grandes cidades, somada à 
preocupação com a segurança, tem 
estimulado outra tendência impor-
tante: a vontade das pessoas de fi-
car cada vez mais em casa, em seus 
momentos de lazer. 

isso faz com que queiram ter, 
em suas residências, equipamentos 
e instalações que lhes permitam ter 
acesso ao que encontrariam em lo-
cais de lazer. assim, cozinhas, varan-
das, salas e áreas externas recebem 
investimentos para torná-las mais 
adequadas para desfrutar de bons 
momentos, em geral associados à 
comida e à bebida.  

nesses casos, mais uma vez, a 
refrigeração ocupa papel de desta-
que. isso porque, nessas residências, 
tornou-se comum a presença de 
adegas refrigeradas, refrigeradores 
de bebidas, máquinas de fazer gelo, 
chopeiras, assim como de refrigera-
dores que incorporam cada vez mais 
novos recursos e funções.

miniaturização
um desafio adicional que a vida 

nessas cidades traz para o setor de 
refrigeração é a tendência à diminui-
ção das áreas das residências, que 
são mais compactas e exigem um 
aproveitamento melhor dos espa-
ços. isso significa que os refrigera-
dores também devem ter tamanhos 
menores e oferecer o máximo de es-
paço útil em seus interiores, além de 
disponibilizarem mais funções. É por 
isso que se fala cada vez mais em 
miniaturização. 

da mesma forma, com o cresci-
mento da demanda por energia nas 
cidades, que é inevitável com mais 
gente vivendo nelas e com o cres-
cente número de aparelhos elétricos 

exigidos pela vida moderna, aumen-
ta a atenção de usuários e fabrican-
tes em relação à questão da eficiên-
cia energética. 

cidadãos e estabelecimentos 
comerciais se preocupam com o cus-
to da conta de luz e buscam soluções 
mais econômicas, ao mesmo tempo 
em que existem pressões por parte 
dos governos para estimular a ino-
vação tecnológica que leve à maior 
eficiência. 

Oportunidades
como destacamos, todas es-

sas mudanças trazem oportunida-
des para quem atua no setor. para 
aproveitá- las é preciso, primeira-
mente, estar atento ao ambiente à 
sua volta, de forma a identificá-las 
rapidamente e sair à frente dos con-
correntes. Juntamente com isso, 
é necessário estar preparado, com 
conhecimentos atualizados e uma 
estratégia definida para agir e con-
quistar novos clientes. 

se você ainda não despertou 
para essa nova realidade, a hora é 
agora! 

refeições fora de casa: um hábito dos moradores de grandes cidades
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para ter resultados diferentes, é necessário mudar, agindo de maneira inteligente e 
com estratégia

no livro 25.555 dias na estrada: o 
que aprendi administrando empresas, 
o consultor mario pacheco Fernan-
des vai contra a corrente ao criticar 
a conhecida frase “em time que está 
ganhando não se mexe”. segundo 
ele, essa definição, que parece sábia 
e conquistou muita gente, não vale 
nem para o futebol. “É uma acomo-
dação de visão curta”, adverte, lem-
brando que podemos estar ganhando 
hoje e sacrificando o desempenho fu-
turo, para obter resultados imediatos. 
“Há sempre uma maneira melhor de 
fazer as coisas, mesmo as que estão 
dando certo”, afirma.  

a expressão “pensar fora da 
caixa” tem tudo a ver com as reco-
mendações de Fernandes. ele indica 
a necessidade de fugir daquilo que 
sempre fazemos, buscando sair des-
sa “caixa” que impõe barreiras ao 
nosso pensamento.

essa expressão passou a ser 
mais usada no final do século pas-
sado, quando os norte-americanos 
mike Vance e diane deacon escreve-
ram o livro Think Out of the Box. 

eles definem “pensar fora da 
caixa” como sair de padrões antigos 
de pensamento para novos – e ino-
vadores – modos de pensar. 

“a questão é que muitas coisas 
estão mudando à sua volta. se você 
não está pensando fora da caixa, e 
sendo parte da mudança, você pro-
vavelmente será deixado para trás”, 
disse diane deacon em uma entre-
vista. ela usa o exemplo do telegra-
ma como um modo de comunicação 
que foi usado por gente que ainda 

PENSaNdO FORa da Caixa
É importante sair do convencional, inovando e experimentando novas ideias.

está no mercado de trabalho, mas 
que nem sequer é conhecido pelas 
novas gerações. “muitas coisas não 
permanecem as mesmas por lon-
go tempo. se você continua fazen-
do tudo do mesmo jeito, espere os 
mesmos resultados, ou piores, por-
que tudo ao seu redor está em trans-
formação”, explica. “aconselho meus 
clientes para a necessidade de pen-
sar constantemente fora da caixa, 
buscando novos e melhores jeitos 
de fazer o que quer que estejam fa-
zendo. isso porque certamente seus 
concorrentes já estão pensando nis-
so e possivelmente estão agindo”.

olhando esse tema por outro 
ângulo, o empreendedor brasilei-
ro irineu Fernandes, autor do Blog 
do irineu, escreveu um interessante 

10

post sobre esse tema, em que apre-
senta três estratégias que podem 
ajudar a pensar fora da caixa:

1. Elimine a direção do 
objetivo do seu pensamento

“se você mirar no mesmo alvo 
que todos os outros estão mirando, 
seus tiros acabarão onde todos os 
outros vão. se você cultivar o mes-
mo solo que todos os outros plan-
tam, plantar as mesmas sementes 
que eles plantam e usar a mesma 
água, você obterá o mesmo jardim”, 
diz ele. não se pode ficar com um 
direcionamento fixo no pensamento, 
pois isso restringe o olhar. É por isso 
que muitas empresas trazem consul-
tores externos para ajudar a criar no-
vas ideias: eles não estão “viciados” 
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em determinados comportamentos 
ou formas de pensar. 

2. Procure encontrar, em vez 
de inventar novas ideias

Em vez de “inventar ideias”, é 
melhor pensar em apenas encontrar 
as ideias que estão por aí. Ou seja, 
Irineu Fernandes sugere que você 
não procure criar algo novo, e sim 
estar atento e com a mente aberta 
para todas as coisas que estão por 
aí – e que são fonte de inspiração. 

3. Pense de maneira 
expandida com sua mente

Irineu Fernandes parte da ex-
pressão “Quem está dentro da gar-
rafa não consegue ler o rótulo” para 
mostrar que é preciso sair do mun-
do em que estamos acostumados – 
também chamado de zona de con-
forto – para adotar um novo ponto 
de vista, um novo olhar diferenciado 
para a situação. Ele considera neces-
sário se libertar um pouco dos con-
ceitos que já temos sobre o mundo. 

Diversos outros consultores e 
administradores se dedicaram ao 
tema “pensar fora da caixa”, que Dia-
ne Deacon considerou que pode ser 
a frase símbolo do século 21.

O quadro ao lado mostra uma 
lista de dicas preparada por especia-
listas de uma agência de estratégias 
digitais – algo que não existia alguns 
anos atrás e que certamente não se-
ria criado se continuássemos a pen-
sar sempre da mesma forma.

Há várias outras formas de ten-
tar sair dessa caixa, rompendo com 
hábitos e rotinas. Você pode encon-
trar as que se adequam mais ao seu 
perfil. 

Muitas delas são extremamente 
simples, mas surtem efeito. É o caso, 
por exemplo, de tentar fazer com a 
mão esquerda algo que automatica-
mente você sempre faz com a direi-

10 diCaS PaRa FUGiR dO ÓBViO

a agência infobase interativa, especializada em estratégias digitais, 
fez uma lista muito útil com 10 dicas para pensar fora da caixa, estimu-
lando a criatividade. Veja a seguir: 

 acompanhe o noticiário: ficar atento ao que acontece no mundo 
ajuda a ter mais informação e mais referências, para poder ser mais 
criativo.

 Erre para acertar: não deixe que o medo de falhar iniba o desen-
volvimento e o teste de ideias inovadoras.

 Premie os criativos: recompense quem criou algo novo, para in-
centivar toda a equipe a buscar melhores resultados.

 invista em Ge.N.Te: o termo “ge.n.te” reúne as iniciais de quem 
gosta de gente, de negócios e de tecnologia. procure pessoas assim 
para sua equipe.

 lidere de maneira construtiva: não critique tentativas erradas, 
mas estimule a equipe a aprender com os erros.

 até os criativos precisam de prazos: estabelecer prazos é es-
sencial para que os projetos avancem e não fiquem apenas como 
ideias.

 Busque atingir metas: só a ideia genial não basta; é preciso colo-
cá-la em prática e medir resultados.

 Converse com pessoas fora da empresa: ouvir o que outros pro-
fissionais e empresas fazem serve como inspiração para novas 
ideias.

 Veja nos problemas as oportunidades: encare os problemas 
como desafios, que te mobilizam para a superação.

 Estimule a equipe a ter ideias: abrir espaço para a troca de ideias 
e o brainstorming (atividade em que todos apresentam livremente 
seus pensamentos) é um ótimo modo de encontrar novas soluções.

Fonte:  infobase interativa

você nunca experimentou. depois de 
fazer algo assim, avalie as suas re-
ações, as sensações que vivenciou 
e abra-se para as possibilidades de 
incorporar novos hábitos, que farão 
com que novas formas de pensar se-
jam estimuladas.

ou seja, o caminho para se li-
bertar da caixa em que todos nós, 
inconscientemente, nos colocamos, é 
buscar fazer algo novo e depois refle-
tir sobre a experiência. o mais impor-
tante: esteja aberto para mudar! 

ta: abrir a porta de casa, segurar a xí-
cara de café, pentear o cabelo etc. o 
mesmo vale para começar a desen-
volver atividades que nunca fizeram 
parte de sua vida: um curso sobre 
um tema diferente, um novo espor-
te, a leitura de um livro que normal-
mente não atrairia sua atenção, uma 
ação de voluntariado. 

também vale testar a mudança 
em algo pessoal: um corte diferente 
de cabelo, uma roupa que foge um 
pouco ao seu estilo, uma comida que 



12

QUaiS SãO aS VaNTaGENS dE SE 
ESPECializaR Cada VEz maiS?

as mudanças constantes no mercado e na tecnologia exigem profissionais 
atualizados e que ampliam continuamente seu conhecimento.

12

esPeCialista 
de Plantão
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QUaiS SãO aS VaNTaGENS dE SE 
ESPECializaR Cada VEz maiS?

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.

 m todas as profissões de perfil técnico, existe a necessidade de se 
especializar cada vez mais. primeiro, porque a competição no mer-
cado está mais acirrada e é fundamental ter diferenciais para se 
destacar na multidão. ao mesmo tempo, a evolução tecnológica é 

contínua e não se pode deixar de buscar novos conhecimentos. Quem fica de-
satualizado está praticamente aceitando ser ultrapassado pelos seus concor-
rentes. no mundo profissional de hoje, não se pode pensar que um diploma 
de um curso técnico livra o profissional da necessidade de aprender. estamos 
na era do aprendizado permanente: os conhecimentos, em todas as áreas de 
atuação, precisam ser renovados permanentemente.
não basta, porém, atualizar-se sobre o que já sabe, pois isso significa manter-
se no mesmo nível. para ser especialista, é preciso se aprofundar, procurar 
saber mais sobre os assuntos ligados à sua profissão. cursos, palestras, víde-
os e leituras devem, portanto, ser parte da vida de todo técnico, assim como a 
interação com colegas e com profissionais das empresas do ramo, para troca 
de experiências e obtenção de orientações. 
normalmente, quem é reconhecido como especialista vê seu campo de tra-
balho se ampliar, porque se torna uma referência. sua opinião é confiável 
e tem credibilidade. o diagnóstico feito por ele tem mais aceitação, assim 
como as soluções que propõe.  
além disso, quem sabe muito pode inovar, oferecendo novos serviços que 
ainda não foram explorados no mercado. e muita gente aceita pagar mais 
por um serviço de alta qualidade, por entender que resolverá seu problema e 
fará um bom trabalho. 
adotar a postura de se especializar cada vez mais só traz vantagens. Veja um 
resumo das principais delas:

 ser mais valorizado profissionalmente;
 manter-se competitivo no mercado;
 ter um importante diferencial em relação aos demais profissionais;
 aumentar a sua clientela e os seus ganhos. 

E

TEO
especialista 
em Vendas

TiNa
especialista    

em marketing 

quem é reconhecido 
como especialista vê seu campo 

de trabalho se ampliar.

NiCO
especialista técnico  

em refrigeração

alaN
especialista em  
sustentabilidade

TiNa
especialista  

em marketing
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limPEza dE TUBUlaçÕES 
o uso de substâncias como gasolina, álcool e thinner provoca sérios problemas.

nas redes sociais, em grupos 
de refrigeristas, tem sido comum 
encontrar postagens defendendo 
o uso de gasolina, thinner, diversos 
tipos de álcool (isopropílico, metíli-
co e outros), acetona e até óleo de 
cozinha para limpar tubulações em 
equipamentos de refrigeração. nor-
malmente, o problema relacionado 
à utilização dessas substâncias é o 
entupimento do tubo capilar.

Vamos deixar claro aqui que o 
uso dessas substâncias não é re-
comendado. elas podem reagir com 
elementos como o óleo, o fluido re-
frigerante, as borrachas, os metais e 
outros materiais presentes no refrige-
rador, provocando sérios problemas.  

essa solução improvisada pode 
até inutilizar o compressor, além de 
provocar outros danos (incluindo a 
corrosão da própria tubulação).  por-
tanto, bons profissionais não re-
correm a essas substâncias.

É preciso lembrar, por exem-
plo, que o álcool – que também está 
presente na gasolina – contém alto 
grau de umidade. o filtro secador 
em geral retém essa umidade, mas 
já terá de ser trocado. além disso, 
possui acidez muito alta, podendo 
causar reações químicas altamente 
nocivas aos componentes. 

no que se refere especifica-
mente aos problemas provocados 
pelo entupimento do tubo capilar 
por gelo, a causa é a umidade. po-
rém, não adianta usar álcool e ou-
tras substâncias anticongelantes: 
elas não têm o poder de neutralizar 

teoria na 
PrátiCa

os efeitos da umidade, evitando so-
mente a obstrução do tubo capilar 
com gelo, porque baixam a tempe-
ratura de congelamento da umidade 
(água). em relação a esse aspecto, 
é importante fazer um alerta adi-
cional: o uso de substâncias anti-
congelantes não aprovadas leva 
à perda da garantia.

o fato é que um refrigerista ex-
periente normalmente percebe um 
cheiro estranho, diferente do usual, 
quando foi usada uma das substân-
cias mencionadas no primeiro pará-
grafo. nesse caso, o ideal é explicar 
ao cliente o que aconteceu, mos-
trando a ele como isso prejudica o 
sistema e provoca a perda de ga-
rantia. pode-se também oferecer a 
solução para o problema, com uma 
boa limpeza.

a limpeza de tubulações reco-
mendada pela embraco deve ser 
feita com o uso do fluido refrige-
rante r141b, que funciona como 
um solvente, sem deixar resquícios 
nem causar danos. o problema é 
que esse fluido está sendo gradual-
mente retirado do mercado, pois é 
um HcFc (leia + sobre as restrições 
aos HcFcs no Clube no 119, de se-
tembro de 2014). Já existem substi-
tutos para ele no mercado, mas seu 
preço por quilo ainda é alto. 

deve ser destacado que, para 
qualquer outra substância ser apro-
vada pela embraco para essa limpe-
za, ela deve passar por testes quími-
cos em seus laboratórios. 

uma solução alternativa que 

funciona é passar uma carga de 
r134a para essa limpeza, ou uma 
carga de outro fluido refrigerante, 
desde que seja o mesmo utilizado 
no sistema.

além do solvente a ser utili-
zado, é preciso saber como fazer 
essa limpeza. o vídeo sobre troca 
de compressores, disponível no site 
do Clube, é uma grande ajuda para 
isso. mostra um roteiro passo a pas-
so dessa atividade. na página da 
direita, apresentamos um resumo 
dos seis procedimentos básicos que 
devem ser seguidos.

depois dos seis passos mostra-
dos ao lado, é só fazer uma carga de 
nitrogênio para eliminar eventuais 
resíduos de solventes.

Vácuo e limpeza
um vácuo bem feito evita, em 

boa parte das vezes, a necessidade 
de limpeza. esse processo deve ser 
feito sempre que houver a troca do 
compressor e quando for detectada 
a presença de umidade.

a orientação para um vácuo 
bem feito é utilizar uma bomba que 
atinja 500 micra, com uma capaci-
dade de 3 cFms ou mais. o processo 
deve ser feito tanto pelo lado de bai-
xa pressão do sistema, conectado ao 
passador de processo, quanto pelo 
lado de alta pressão do sistema, no 
tubo extra do filtro secador. para ter 
os melhores resultados, além das 
orientações acima, o vácuo deve ser 
mantido por 20 minutos após atingir 
o nível esperado. 



Novembro 2018    15

Fo
to

s:
 a

rq
ui

vo
 e

m
br

ac
o

1. Soldar o tubo conector na linha de 
conexão do sistema.

2. Carregar um cilindro com 
aproximadamente 500 ml de solvente ou 
agente de limpeza recomendado.

3. acoplar o cilindro com solvente no conector 
da linha de sucção.

4. acoplar um cilindro de nitrogênio (N2) no 
cilindro que contém o solvente, com ajuda 
do manifold, e colocar a ponta do capilar 
dentro de um recipiente para receber o 
solvente usado.  

5. liberar o nitrogênio a aproximadamente 
50 PSi e abrir o registro do cilindro que 
está com o solvente.

6. aguardar a saída do solvente pela 
tubulação até sair apenas o nitrogênio na 
ponta do capilar.
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novidades 

NJx: SOlUçãO iNOVadORa
É o primeiro compressor de 2 Hp do mercado com apenas um pistão.

a embraco está lançando glo-
balmente um novo compressor com 
características diferenciadas. É o 
nJx, que chegará ao mercado a par-
tir do primeiro trimestre de 2019, 
com quatro modelos: dois para apli-
cações lBp (baixa pressão de retor-
no) e dois para m/HBp (média/alta 
pressão de retorno).

trata-se de uma evolução da re-
conhecida família nJ de compresso-
res para aplicações comerciais, que 
traz ganhos significativos em efici-
ência e capacidade de refrigeração.

resultado do forte investimento 
da embraco em pesquisa e desenvol-
vimento de novas soluções – ativida-
des para as quais conta com mais de 
400 engenheiros –, o nJx foi intei-
ramente desenvolvido pela empresa, 
sendo produzido em sua fábrica da 
eslováquia. 

usando tecnologia de ponta, é 
o primeiro compressor na faixa de 2 
Hp a ter um só pistão. essa caracte-
rística traz uma série de vantagens, 
a começar pela redução no tamanho 

res, equipamentos profissionais de 
cozinha, máquinas de gelo, câmaras 
frias e resfriadores de leite.  

essa novidade fortalece ain-
da mais a presença da embraco no 
segmento da refrigeração comercial, 
ampliando o seu portfólio e abrindo 
novas possibilidades para quem atua 
nessa área. aguarde-a! 

e no peso do compressor: em mé-
dia, ele é cerca de 20% menor em 
altura e tem peso 30% mais baixo do 
que outros modelos para as mesmas 
aplicações, facilitando o trabalho de 
quem projeta sistemas de refrigera-
ção e de quem faz a sua manutenção. 
por ter apenas um pistão, o nível de 
ruído também é mais baixo, o que é 
um benefício adicional. 

Há dois modelos de nJx para uti-
lização com r290 (propano): um para 
aplicações lBp e outro para m/HBp. 
outros dois modelos – um para lBp 
e outro para m/HBp – foram desen-
volvidos para utilização com blends 
como r404a, r452a e r449a, sen-
do o mesmo compressor compatível 
com todos eles.

são compressores equipados 
com um novo sistema de placas-vál-
vulas mais robusto, e com capacida-
de de refrigeração maior do que as 
opções hoje existentes no mercado. 
são indicados para utilização em 
equipamentos e sistemas de refri-
geração comercial como exposito-
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o novo compressor tem altura e peso 
menores que modelos para a mesma 
aplicação, por conter um só pistão

CaRaCTERíSTiCaS dOS COmPRESSORES NJx

mOdElO

nJx2215us

nJx9250us

nJx2218gs

nJx9260gs

TENSãO/FREQUêNCia

440-480V/60Hz

440-480V/60Hz

440-480V/60Hz

440-480V/60Hz

EFiCiêNCia (W/W)

1,49

2,67

1,46

2,29

CaPaCidadE (W)

2.060 (60Hz)

6.262 (60Hz)

2.601 (60Hz)

7.117 (60Hz) 

FlUidO REFRiGERaNTE

r290

r290

r404a

r404a
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POR QUE a EmBRaCO RECOmENda O 
USO dOS mOdElOS HlR Na REVENda 
por causa do seu sistema de partida, os modelos Hlr são mais indicados.

a família de compressores eg 
conta com modelos Hlr e Hlp, que 
parecem similares, mas não são. 
portanto, é preciso estar atento às 
diferenças. 

deve ser destacado, por exem-
plo, que os modelos Hlr são indi-
cados especialmente para uso em 
aplicações comerciais leves, tan-
to por sua versatilidade como por 
algumas características técnicas 
diferenciadas. Já os modelos Hlp 
têm características mais apropria-
das para a utilização na refrigera-
ção doméstica.

uma das diferenças principais 
entre os modelos Hlr e Hlp está 
no relé utilizado, o que é conse-
quência do tipo de motor usado, 
como veremos um pouco mais 
adiante. esse componente elétri-

Coleção 
tÉCniCa

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

21

co, como todo bom profissional 
sabe, comanda a operação liga/
desliga do enrolamento de partida 
(bobina auxiliar), ligando-o para 
auxiliar a partida do motor e desli-
gando-o pouco antes que o motor 
atinja a sua rotação nominal ou 
velocidade normal.

os modelos Hlr usam relé 
eletromecânico ou amperométrico, 
enquanto os modelos Hlp contam 
com relé do tipo ptc, cujo nome 
vem de Positive Temperature Coeffi-
cient, que quer dizer coeficiente po-
sitivo de temperatura. 

as diferentes características 
desses dois tipos de relés podem 
ser vistas no quadro desta página. 

a mais importante delas, no 
caso da utilização em equipamen-
tos comerciais leves, é a possibi-

lidade trazida pelos relés eletro-
mecânicos de dar nova partida 
instantaneamente, o que não ocor-
re com o ptc, cuja pastilha preci-
sa de tempo para esfriar antes de 
uma nova partida. 

deve-se recordar que o ptc é 
um dispositivo de partida que se 
caracteriza por utilizar uma pasti-
lha cerâmica. a sua aplicação pode 
ser associada ao uso do capacitor 
de funcionamento, ao contrário dos 
relés eletromecânicos, que não são 
compatíveis para aplicações com 
esse dispositivo.

isso não significa que o relé 
ptc seja pior que os eletromecâni-
cos. ele apenas tem características 
diferentes, que o tornam mais ade-
quado para a utilização em refrige-
ração doméstica. 

em aplicações comerciais com 
tecnologia mais avançada, o ptc é 
utilizado, mas associado ao uso de 
controladores eletrônicos que con-
seguem garantir um tempo entre 
uma partida e outra, equalizando 
as pressões.

com essa explicação, pode-se 
compreender que é justamente por 
causa do relé ptc que os modelos 
Hlp não são recomendados em 
aplicações comerciais leves, que 
têm uso mais intenso e, portanto, 
maior número de partidas. 

nessas aplicações, as pastilhas 
de ptc não têm tempo de esfriar e 
a partida não ocorre – mesmo sem 

COmPaRaTiVO RElé ElETROmECÂNiCO (amPERiméTRiCO) x RElé PTC 

ElETROmECÂNiCO

responde à corrente da bobina 
principal do compressor.

permite nova partida 
instantaneamente.

não é compatível com capacitores 
de funcionamento. compatível com 

capacitores de partida.

a corrente da bobina principal  
diminui com o aumento da rotação 

do motor, proporcionando o 
desatracamento da âncora e a 
desativação da bobina auxiliar.

PTC

responde à corrente da bobina  
auxiliar do compressor.

necessita de tempo para resfriar a 
pastilha antes de permitir nova partida.

pode ser usado com  
capacitor de funcionamento. 

pastilha se aquece com a passagem 
de corrente elétrica, aumentando 
a resistência ôhmica. isso reduz 

praticamente a zero a passagem de 
corrente para a bobina auxiliar.
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que haja qualquer problema no sis-
tema. o compressor pode até entrar 
em looping: fica tentando dar a par-
tida seguidamente, sem conseguir. 

para estabelecimentos comer-
ciais, onde qualquer problema em 
equipamentos de refrigeração co-
mercial equivale a prejuízos, esse é 
um problema sério.

Justamente por considerar que 
uma aplicação inadequada dos mo-
delos Hlp pode gerar problemas 
como os descritos acima é que a  
embraco não disponibiliza modelos 
Hlp nas revendas.

exemplo da família egas
a semelhança na nomenclatu-

ra entre Hlr e Hlp contribui para 
que sejam considerados pratica-
mente iguais e até mesmo inter-
cambiáveis (ou seja, um poderia 
substituir o outro). porém, essa é 
uma conclusão incorreta. 

Vejamos o exemplo dos mo-
delos egas 80Hlr e egas 80Hlp: 
apesar de terem o mesmo enve-
lope de aplicação, seus motores 
são completamente diferentes. 
o egas 80Hlr usa motor do tipo 
rsir-csir, que exige um relé ele-
tromecânico. Já o egas 80Hlp 
tem motor do tipo rsir, que se 
adequa ao relé do tipo ptc. 

É importante mencionar que o 
modelo egas 80Hlp foi desenvol-
vido sob medida para um cliente da 
embraco, portanto atende a neces-
sidades específicas, em termos de 
Hp, eficiência, capacidade e outros 
aspectos, nos quais muitas vezes 
há diferenças em relação ao egas 
80Hlr.

olhando para os dois modelos, 
não é possível distinguir essas dife-
renças, e mesmo nas fichas técni-

cas é difícil identificá-las. mas elas 
existem, fazendo, por exemplo, 
com que os modelos Hlr tenham 
mais torque que os Hlp (embora 
ambos sejam classificados como 
lst, ou baixo torque de partida). 

as três letras que estão no final 
de suas nomenclaturas (Hlr e Hlp) 
também ajudam a entender as se-
melhanças e diferenças entre eles:

 letra H: indica que ambos fo-
ram desenvolvidos para serem 
utilizados com o fluido refrige-
rante r 134a.

 letra l: significa que ambos-
são adequados para uso em 
aplicações lBp. apenas para 
recordar, essa sigla vem de 
Low Back Pressure, ou baixa 
pressão de retorno, e mostra 

que são compressores para 
baixa temperatura de evapo-
ração, entre -35º c e -10º c, 
normalmente utilizados em 
refrigeradores domésticos e 
freezers.

 letra R ou P: a letra r indi-
ca que se trata de um modelo 
que usa um relé eletromecâni-
co ou amperométrico. Já a le-
tra p revela a utilização de um 
relé do tipo ptc.

para saber outras informações 
que podem ser obtidas na nomen-
clatura, leia + no Clube no 129, de 
março de 2017.

e lembre-se: a opção reco-
mendada pela Embraco para re-
posição é o modelo HlR! 
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modelos Hlr e Hlp são muito parecidos visualmente. a principal diferença entre 
eles está no motor e, consequentemente, no relé utilizado
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michael: conhecimento compartilhado no Youtube 

o primeiro contato de michael de carvalho rosa com a refrigeração em geral e toda 
a linha branca foi aos 15 anos de idade, em uma oficina de sua cidade, poços de cal-
das (mg). logo de cara, tomou gosto pela profissão. durante três anos, adquiriu muito 
conhecimento com o dono da empresa, que ele descreve como uma pessoa superinte-
ligente, detalhista e conhecedora da área. “ele foi um dos grandes responsáveis pela 
forma como trabalho ainda hoje”, diz.

depois, foram 14 anos em outra empresa, onde fez cursos oferecidos pelas prin-
cipais montadoras e teve contato mais próximo com a manutenção em refrigeração 
comercial, caminhões frigoríficos e ar condicionado central, ampliando seu campo de 
atuação. o passo seguinte foi abrir seu próprio negócio. curioso e criativo, desenvolveu 
dispositivos e está sempre em busca de novidades. mas não guarda o conhecimento 
apenas para si mesmo, mantendo um canal no Youtube para a troca de conhecimentos. 
do alto de sua experiência, recomenda aos colegas agir com ética com os companheiros 
de profissão e ajudar aqueles que precisam.  “além disso, é importante que estejam 

abertos aos novos conhecimentos, às novas tecnologias. deve-se também trabalhar sempre com o máximo de 
clareza em relação ao cliente e executar bem o que faz”, ensina. 

conhecedor da revista desde o seu início na profissão, conta que, nos tempos antes da internet, era pratica-
mente a única fonte de informação que tinha. “para mim, sempre foi uma excelente leitura”, garante.
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marcos: disseminando conhecimentos sobre refrigeração

marcos pantoja de oliveira, de manaus (am), entrou na refrigeração pelas mãos da 
família. mas não foi o pai quem o influenciou, e sim o irmão mais novo, que o convidou 
para ocupar a vaga que estava deixando em uma empresa do ramo. isso aconteceu 
em 1997, e desde então ele não parou mais de se aperfeiçoar e crescer na profissão. 
“comecei a fazer vários cursos na área e recebi propostas para trabalhar em outros 
locais. um dia, fui a coari, no amazonas, e acabei contratado, ficando lá por 15 anos”, 
conta. Hoje, de volta a manaus, trabalha em outra empresa e se orgulha de dizer que 
exerce a função de técnico de refrigeração e climatização.  

o método que usa em seu dia a dia se inicia pela observação do equipamento 
para poder entender seu funcionamento, fazer um diagnóstico e, assim, poder dar um 
laudo preciso ao cliente. “É preciso ter certeza de qual é o problema a ser resolvido”, 
recomenda. 

marcos também se dedica a projetos sociais, passando seus conhecimentos para 
jovens e adultos, em cursos gratuitos de refrigeração e climatização. assim, sente-se um profissional realizado. 
no dia a dia, a revista Clube da Refrigeração é uma de suas referências, há muitos anos, desde que ainda se 
chamava Bola Preta. “apresento aos alunos todas as novidades publicadas, além de artigos que tiro dela para 
atualização e consulta”, afirma.
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marcos: trabalho sério 
e cursos gratuitos para 
quem precisa
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michael: criatividade 
e busca constante do 
conhecimento
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