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início da operação marca o alinhamento com o futuro da Set, que visa trabalhar 
com marcas líderes de mercado, oferecendo performance acima da média

Set SiStemAS e 
Kimberly-ClArK PrOfeSSiONAl 
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Caros amigos,

Chegamos ao quinto ano da Set Clean onde, dentro do 
possível, estamos compartilhando o dia a dia da nossa 
empresa, novidades e assuntos de interesse do mercado 
institucional de higiene profissional. E já começamos o 
ano com uma notícia muito importante: a decisão da Set 
Sistemas em mudar seu parceiro estratégico de papéis 
sanitários. Desde janeiro, somos distribuidores autorizados 
da Kimberly-Clark Professional (KCP). Acreditamos que 
tomamos a decisão acertada! Estamos trazendo para 

o mercado pernambucano a melhor empresa do mundo no setor, que proporciona 
qualidade com redução de consumo e, consequentemente, diminuição dos custos para 
nossos clientes. Nossa revista começa com o SuperSet já dando dicas de um dos 
produtos líderes da KCP, o WypAll X60 Higiene Corporal, que proporciona conforto para 
banhos de leito em hospitais. Seguimos com algumas notícias internas e principalmente 
uma, que nos deixou muito felizes: nossa empresa foi reconhecida pela Diversey como 
uma das cinco melhores do Brasil! Isso nos enche de orgulho e ainda nos motiva a 
seguir em frente. Agradecemos ao nosso time pela conquista! Dedicamos também 
uma página aos nossos colaboradores que completaram mais de dez anos de casa. 
Convidamos todos para um almoço e entregamos um belo troféu de reconhecimento. 
Dando sequência, realizamos uma entrevista com o chefe Wagner Menezes, que por 
11 vezes ganhou o prêmio da Revista Veja como o melhor restaurante francês de São 
Paulo. Elaboramos uma matéria especial no segmento de Saúde, onde homenageamos 
nosso cliente Real Hospital Português pela conquista da certificação da Joint Comission 
International (JCI), um reconhecimento muito importante para o mercado. Na matéria 
sobre Educação, contamos a história do Colégio Cognitivo, que chegou para dar uma 
sacudida no mercado do Recife e que nos escolheu como fornecedor para os papéis 
sanitários da sua nova unidade. Na matéria de capa, nada mais justo que apresentar 
ao mercado a Kimberly-Clark. É fundamental que nossos clientes saibam quem está 
por trás dessa gigante do setor e quais as marcas que a KCP representa no Brasil e 
no mundo. Logo depois, desenvolvemos junto com a Italo Bianchi, agência que nos 
dá suporte, uma campanha voltada aos clientes dos nossos clientes, incentivando o 
consumo consciente do nosso sistema, a fim de proporcionar ainda mais redução 
de consumo e, com isso, preservar e proteger nosso meio ambiente. Ainda nesta 
edição, contamos a história de sucesso dos 26 anos do Bode do Nô, novo parceiro 
que conquistamos e que estamos fazendo um belo trabalho internamente. Na matéria 
sobre Negócios, apresentamos a DeBron, cervejaria artesanal que está conquistando 
seu espaço e é uma diversificação dos negócios do Grupo Entre Amigos. Na nossa 
Vitrine, vários produtos de qualidade que divulgamos para que vocês possam conhecer 
melhor em detalhes. Até a próxima edição! 

Alexandre reis 
diretor Comercial
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você sabia que a Kimberly-clark 
possui panos de limpeza para realizar 
a higiene corporal de pacientes?
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É isso mesmo! O modelo X60 Higiene Corporal é o único wiper dermatologicamente, urologicamente, 
oftalmologicamente e ginecologicamente testado e desenvolvido para a higiene corporal. Por ser descartável 
e de rápida absorção, é indicado para todo tipo de contato com a pele. Inclusive para o banho de leito, 
quando atua na higienização total ou parcial do corpo em pacientes acamados.  Um banho completo 
no leito limpa a pele, estimula a circulação, proporciona um exercício leve e promove 
conforto, possibilitando ao enfermeiro avaliar a condição da pele, a mobilidade 
articular e a força muscular.
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entre as 5 
maiores do 
brasil
No último mês de março, a Set Sistemas foi 
reconhecida pela Diversey como TOP 5 entre 
os distribuidores do Brasil. “Em um cenário 
economicamente tão complexo, ser reconhecido 
pela Diversey como um dos cinco maiores 
distribuidores do Brasil nos orgulha muito! 
Tudo isso é fruto de muito trabalho de equipe e 
dedicação total ao nosso negócio. O resultado vem 
para coroar o que fizemos em 2016. Agradecemos 
à Diversey por todo o apoio que nos foi dado e 
esperamos que 2017 seja ainda melhor para 
todos”, afirma Alexandre Reis, diretor Comercial 
da Set Sistemas. Além deste reconhecimento, a 
empresa também ficou entre as cinco com maior 
inovação no ranking de 2016. A Diversey é líder 
mundial em soluções de higiene e limpeza no 
mercado institucional.



Por falar em KCP, no início da parceria, as equipes de ven-
das e da técnica da Set participaram de uma imersão nos 
produtos e sistemas da gigante mundial. Na foto, equipes 
Set e KCP, juntas, no Hotel Manibu. 

Quem também esteve no escritório da Kimberly em São 
Paulo foi nossa coordenadora de vendas Paula Marquezini. 
A analista Fabiana Souza e a gerente Regiane Oliveira conta-
ram como é o dia a dia da equipe de televendas, assim como 
a área de treinamento e monitoramento de resultados.

Nosso diretor Comercial, Alexandre Reis, esteve em São 
Paulo no mês de março. Aproveitou a viagem e fez uma 
visita ao escritório central da Kimberly-Clark, novo par-
ceiro Set Sistemas, e foi muito bem recebido pelo dire-
tor geral, Juan Carlos Lenis.

treinamento
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Santa Clara
A equipe de lavanderia da Clínica Santa Clara, em 
Campina Grande (Paraíba), foi a primeira a receber os 
conhecimentos adquiridos no treinamento Diversey. 
Marcos Mendonça fez um treinamento para duas 
turmas de lavanderia sobre processos de lavagem, boas 
práticas, tipos de máquinas e deu dicas importantes para 
o manuseio do enxoval, com qualidade e segurança. 
O consultor Bruno França também participou do 
treinamento. “Reunimos, ainda, profissionais do setor de higienização da clínica, mostrando a eficácia do Oxivir e correta 
diluição e aplicações”, resumiu Breno. Ao todo, cerca de 40 profissionais da Clínica Santa Clara foram treinados. 

Os executivos Rogério Lucci e Jeremy Ozenne, da Alliance 
Laundry Systems, parceiro da Set Sistemas, visitaram nos-
sa sede. Em pauta, novidades para o mercado de máquinas 
exclusivas para lavanderias. 

Alliance



O setor de governança do Bristol Hotel, localizado no bairro 
de Boa Viagem, recebeu treinamento do consultor externo 
Ricardo Cardoso no mês de março. A equipe aprendeu a 
usar corretamente os produtos de higienização profissional 
para limpeza dos quartos e banheiros.

A família Fabrinkando cresceu! Ao lado da casa de festas, localizada no 
bairro do Parnamirim, surgiu a Fabrinkando Gourmet, espaço que reúne 
cafeteria, doceria, beerdrive e loja de conveniência. Nossa consultora 
Luciana Leite fez o treinamento das equipes de ensinou o manuseio 
correto dos químicos e as boas práticas na manipulação dos alimentos.

governançagourmet

Parceiros que dão show!

Camaradadiversey
Já o restaurante Camarada Camarão 
conquistou o Certificado de Excelência 
do Trip Advisor, com base nas opiniões 
de quem viaja e testa os serviços dos 
estabelecimentos.

Quem também andou recebendo prêmio 
foi nosso fornecedor Diversey: foi eleito 
pela revista Hotéis o melhor fabricante de 
produtos de higienização profissional. A Set 
Sistemas parabeniza nossos parceiros por 
essas importantes conquistas! 

Nannai
O hotel Nannai foi o vencedor do prêmio Traveller´s Choice 2017 nas categorias 
“Melhores Hotéis” e “Melhores Hotéis de Luxo” do Brasil. Trata-se do maior 
reconhecimento concedido pelo TripAdvisor, plataforma referência em turismo, que 
homenageia apenas 1% dos melhores estabelecimentos de todo o mundo com base 
nas avaliações e opiniões dos viajantes.

Nosso supervisor operacional Marcos Mendonça partici-
pou, em São Paulo, de um treinamento da Diversey pre-
parado exclusivamente para os seus distribuidores au-
torizados. Na programação, informações sobre os vários 
processos de lavanderia.

em São Paulo

Nosso diretor comercial, Alexandre Reis, conheceu as novas instalações da Tron Controles, parceiro 
da Set, e foi recebido pelo diretor Sérgio Fonseca. A Tron fornece os equipamentos que utilizamos para 
diluição dos nossos produtos químicos.

Na tron
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parceiros de longa data
Em todas as edições, a Set Clean presta homenagem a um 
funcionário da casa, contando um pouco da sua história na 
empresa e sua vida pessoal. Nesta edição, abrimos uma ex-
ceção para mostrar não apenas um, mas 14 colaboradores. 
É que no início do ano resolvemos homenagear quem está 
conosco há mais de 10 anos. E tem um bocado de gente, 

Taciana, Iliana, Patrícia, Paula, Rosângela, Michele, Josué, Erielson, Luciana, Antônio, Edriane, Marcelo e Adriana.

Luciana Leite 
Consultora de vendas

Edriane Laurentino  
Supervisora administrativo-financeira

Michelle Canavarro
Consultora de vendas

Patrícia Helena
Consultora de vendas

Taciana Tenório
Consultora de vendas

Rosângela Domingos 
Coordenadora administrativo-financeira 

Fábio Eduardo
Consultor de vendas 

(acompanhado de Paula)

Edson Ambrósio
Encarregado de armazém (esquerda)

Daniel Barbosa
Conferente (direita)

Iliana Vilaça
Assistente de compras

Antônio José da Silva
Motorista

o que nos orgulha bastante. São pessoas que já passaram 
por diversas áreas, que cresceram conosco, aprenderam 
e ensinaram, e vestem a camisa do nosso grupo. Para co-
memorar, reunimos a equipe para um almoço especial, em 
que todos receberam um troféu alusivo à data. A eles, nosso 
muito obrigado! Conheça os homenageados:

Marcelo Barros 
Supervisor técnico

Josué Luna
Supervisor de manutenção

Erielson Soares   
Conferente
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“Eu não vejo a cozinha como um serviço, vejo como uma 
brincadeira. É uma paixão, uma coisa que eu gosto. Fico 
alegre quando estou na cozinha”. Só essa frase já explica-
ria o segredo do sucesso do chef Wagner Rezende, paulista 
radicado em Minas Gerais, que arrebanhou o prêmio Veja 
Comer & Beber de melhor restaurante francês por 11 vezes 
em São Paulo. Sua trajetória inspiradora nos levou a um 
bate-papo descontraído durante a visita que o chef fez ao 
Recife, em dezembro do ano passado, para participar do 
festival Temperos Europeus, realizado pelo restaurante por-
tuguês Rui Paula, e apoioado pela Set Sistemas.

A conversa aconteceu durante uma manhã nublada, no hall 
do hotel em que Wagner estava hospedado, na orla de Boa 
Viagem, e revelou alguns dos passos percorridos pelo  chef 
até o sucesso. Wagner Rezende foi para Minas Gerais com 
dois anos e se estabeleceu com a família na cidade de Bar-
bacena, onde começou sua história profissional, em 1994, 
quando fez o curso de básico de cozinheiro do Senac. “Bar-
bacena abrigava, na época, o primeiro hotel escola do Senac 
na América Latina. Fiquei com vontade de fazer o curso para 
viajar e conhecer outros lugares, porque, na época, não ti-
nha as condições financeiras que tenho hoje”, lembra.

O curso durou nove meses e logo Wagner começou a 
trabalhar em restaurantes de pequeno porte de cidades 
como Teresópolis e Bragança Paulista. Esse período inicial 
seguiu até 1998, quando o chef decidiu tentar a sorte na 
capital paulista. “Ir para São Paulo passou a ser um sonho. 
Lá é onde está tudo concentrado”, explica. 

Wagner conta que, quando chegou à São Paulo, comprou 
uma revista especializada e descobriu que Érick Jacquin 
estava deixando a cozinha do Le Coq Hardy e assumindo o 
café Antiqüe, restaurante localizado nos Jardins, área no-
bre da cidade. Ele procurou o francês Jacquin e, aos 20 
anos, começou a trabalhar como cozinheiro com um dos 
mais renomados chefs da culinária francesa em atuação 
no Brasil. No total, a parceria durou dez anos: cinco no Le 
Coq Hardy e outros cinco no La Brasserie. “Em seis meses, 
eu já dominava toda a cozinha dele e passei a sub-chef. Foi 
um longo período de uma relação profissional e também 
de amizade, que se mantém até hoje”, revela Rezende. 

A dupla, realmente, era quase imbatível e, por onde passou, 
conquistou por oito vezes o prêmio de melhor restaurante 
francês da cidade. Depois desse longo período de aprendi-
zado e parceria, Wagner decidiu seguir carreira solo e abriu 
junto com os empresários Paulo Barros e Ida Maria o Le 
Marais Bistrot. O sucesso foi instantâneo e a casa chegou 
a fazer seis mil couverts por mês. Apesar do êxito, depois 
de quatro anos como chef-sócio do restaurante, Rezende 
decidiu voltar a atuar apenas na cozinha. “A ideia de ser só-
cio estava interferindo e atrapalhando o meu trabalho como 
chef”, esclarece.

Decisão tomada, o chef assinou um contrato de três anos 
com o Chef Rouge, tradicional restaurante que já funciona 
há 23 anos em São Paulo. Lá, ele arrebanhou mais dois 
prêmios de melhor restaurante francês, confirmando a tra-
jetória de sucesso. Em 2016, o Rouge levou novamente o 
título e Wagner voltou ao topo e conquistou mais uma vez o 
posto de melhor restaurante francês de São Paulo.

Quando perguntado sobre o motivo da escolha pela culiná-
ria francesa o chef é rápido e certeiro. “Eu a admiro pelo 
requinte, pela técnica, pela apresentação dos pratos e o 
glamour. Para mim, os franceses apreciam e dão mais valor 
à comida. Cada cozinha tem seu valor, mas, na minha visão, 
a francesa é mais detalhista e requintada”, explica. Por si-
nal, aos 38 anos de idade e 24 de carreira, Wagner se dá ao 
luxo de não se aventurar tanto em outras cozinhas. “Ainda 
me arrisco nas receitas simples italianas, como um bom 
espaguete ao pomodoro. Mas, gosto de trabalhar com o que 
eu sei fazer de melhor. Minha cozinha é francesa clássica, 
mas moderna em apresentação e em vida”, comenta.

Apesar da trajetória admirável, Wagner Rezende se consi-
dera ainda muito jovem para aconselhar os jovens cozinhei-
ros sobre os segredos da profissão. No entanto, ele vê na 
própria vida algumas dicas importantes. “Precisamos nos 
manter humildes para atingirmos nossas metas e temos 
que correr atrás dos nossos sonhos. Eu sempre quis ser 
bom e queria que as pessoas fossem ao meu restaurante e 
comecem bem. Eu, por exemplo, nunca disse que era bom. 
As pessoas falam isso. Então, de tanto falarem, hoje em dia 
eu falo um pouco também”, brinca.

chef Wagner 
rezende: 
11 vezes o 
melhor
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Hospital português 
recebe certificação 
internacional 
Maior complexo hospitalar do Norte e Nordeste do país, o Real Hospital Português de 
Beneficência em Pernambuco (RHP) celebra 161 anos de fundação com mais uma 
conquista em sua história: a recém-conseguida certificação da Joint Commission 
International (JCI). A organização norte-americana é uma das mais importantes do 
mundo no que se refere à chamada Acreditação, sistema de avaliação e certificação 
da qualidade de serviços de saúde. No Brasil, onde, segundo a federação que re-
presenta as entidades do setor, existem mais de 6,7 mil hospitais, apenas um seleto 
grupo com cerca de 34 unidades já recebeu o selo em questão – das quais menos 
de cinco estão fora das regiões Sul e Sudeste.

Obter a chancela da JCI exigiu tempo e esforços por parte do RHP. Mesmo já adotan-
do práticas diferenciadas nas suas operações, o conglomerado hospitalar precisou 
rever protocolos e adequar-se aos padrões americanos. Elas enquadravam aspectos 
de atendimento, gestão, infraestrutura e qualificação dos profissionais. O processo 
durou cerca de três anos e envolveu mais de cinco mil colaboradores, incluindo a 
unidade em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. 

di
vu

lg
aç

ão



“Os colaboradores 
conheceram a sua 

importância no contexto da 
Acreditação e a motivação 
para a busca da melhoria 

dos processos foi um 
sucesso”
Carla guerra

Além de atender a critérios obrigatórios somente para se quali-
ficar a participar da avaliação, o RHP teve que observar regula-
mentos com foco no público alvo e na administração dos servi-
ços. Por meio de visitas, entrevistas e análise de documentação, 
a conferência contemplou mais de 1,1 mil elementos dentro de 
capítulos relacionados ao acesso e à continuidade do cuidado, 
direitos dos pacientes e familiares, gerenciamento e uso de me-
dicamentos, prevenção e controle de infecções, liderança e di-
reção, educação e qualificação dos profissionais e melhoria da 
qualidade e segurança do paciente, entre outros.

Ser atendido numa unidade certificada pela JCI traz mais res-
paldo ao atendimento oferecido aos pacientes, que terão mais 
qualidade e segurança na assistência, em relação aos recursos 
humanos, equipamentos, instalações e metodologia operacio-
nal. A certificação é válida por três anos. Finalizado o período, 
a JCI repetirá o processo de forma ainda mais minuciosa antes 
de renovar a qualificação. “A Acreditação vem comprovar aquilo 
que já fazemos no dia a dia: medicina de ponta aliada ao melhor 
cuidado com o nosso paciente. Um atendimento com padrão in-
ternacional em saúde e qualidade reconhecida mundialmente”, 
afirma o provedor Alberto Ferreira da Costa.

Para Carla Guerra, coordenadora de Higienização/Resíduos do 
RHP, o impacto foi extremamente gratificante e positivo. “Com 
a visão voltada aos macroprocessos, conseguimos trabalhar as 
equipes por meio de treinamentos como, por exemplo, processos 
de desinfecção, segregação correta de resíduos voltado ao meio 
ambiente, controle das evidências e equipamentos inovadores 
e saneantes com alto padrão de qualidade. Tais equipamentos, 
dentro dos critérios exigidos, nos trouxeram maior agilidade e 
segurança. Os colaboradores conheceram a sua importância no 
contexto da Acreditação e a motivação para a busca da melhoria 
dos processos foi um sucesso”, completa. A área de higieniza-
ção hospitalar no RHP tem como foco principal a segurança do 
paciente.

História O Real Hospital Português de Beneficência em Per-
nambuco foi fundado em 1855, no Recife, por iniciativa do médi-
co José D’Almeida Soares Lima Bastos e com o apoio de mem-
bros da comunidade lusitana instalada no estado. Sua missão 
primordial era tratar vítimas da epidemia de cólera que matava 
mais de cem pessoas por dia no Brasil. 

Passados 161 anos, o empreendimento está consolidado como 
um dos maiores e mais modernos e bem equipados em território 
nacional, com foco em saúde, ensino e pesquisa. O complexo 
apresenta realizações e números gigantescos como as dimen-
sões do país: está instalado em um terreno de 83,8 mil metros 
quadrados de área total e 117,7 mil de área construída no qual 
funcionam mais de 60 consultórios especializados e três labo-
ratórios. Possui 800 leitos, mais de cinco mil empregados dire-
tos e, por mês, registra uma média de 17 mil atendimentos nas 
emergências, 2 mil internamentos e 1,2 mil cirurgias eletivas. 
É referência em diagnóstico por imagem, oferecendo desde os 

procedimentos mais simples, como Raios-X, aos avançados, a 
exemplo dos de medicina nuclear, a exemplo de PET Scan, pes-
quisa de metástase com iodo e cintilografias variadas. 

Foi pioneiro nos transplantes de rim (1976) e medula óssea 
(1999), no Norte e Nordeste e de coração (1991), em Pernambu-
co. Ainda oferece Berçário para até 40 recém-nascidos, sala de 
ordenha e banco de leite, academia de ginástica e hidroterapia 
para reabilitação física e pós-operatória, salão de convenções, 
heliponto e um edifício-garagem com capacidade para 1.305 
veículos.
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12-13 colégio cognitivo 
amplia atuação 
O ano letivo começou com novidades no Colégio Cognitivo, no 
Recife, que passou a oferecer turmas para o Ensino Funda-
mental II. Até então, a escola idealizada pelos sócios Betânia 
Ferreira, Wendell Santos, Paulo Chaves e João Correia ofere-
cia o Ensino Médio, no que já vinha apresentando resultados 
expressivos, como o primeiro lugar em Pernambuco na mais 
recente edição do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio.
 
A boa nova estava contemplada no planejamento do grupo 
desde a inauguração do empreendimento, em 2010, e foi 
bem recebida por pais e responsáveis, alunos, profissionais 
da área e mercado. Assim como ocorreu em relação à inau-
guração do estabelecimento educacional, a inclusão do sis-
tema foi marcada por peculiaridades, a exemplo da oferta 
de horário integral em alguns dias da semana e da criação 
de uma sede exclusiva, totalmente projetada para atender às 
necessidades de turmas nesse nível de ensino – é um dos 
poucos educandários com tal singularidade no país.

“Nosso Ensino Fundamental II foi implantado depois de vá-
rios anos de muito planejamento e organização. Sabíamos 
da sua importância na formação básica do estudante e tí-
nhamos conhecimento da carência, no Brasil, de escolas 
que conseguissem proporcionar a disciplina e o gosto pelos 

estudos como estratégias para a realização pessoal. Diferen-
temente da tendência atual, onde o ensino bilíngue tem sido 
tratado como um diferencial, o Cognitivo traz um projeto forte 
de Matemática e Linguagem. Para a escola, ao terminar o 
Nono Ano, o estudante deve saber ler e interpretar bem, es-
crever corretamente e com desenvoltura, além de dominar a 
matemática básica exigida nesse nível de ensino”, explicou a 
professora Betânia Ferreira. 

Segundo o professro Paulo Chaves, a preocupação com 
o conteúdo é constante durante todo o curso do sistema. 
“Também oferecemos uma carga horária diferenciada em 
Ciências Humanas e da Natureza. Assim, desde o Oitavo Ano, 
o estudante Cognitivo já estuda Física, Química, Biologia e 
Geopolítica, ampliando os conhecimentos para enfrentar o 
Ensino Médio”, acrescentou. Esse intensivo é imprescindível 
para o cumprimento da missão do colégio de, finda a etapa, 
os estudantes estarem preparados para frequentar qualquer 
unidade de ensino superior em território nacional e já há      
ex-alunos cursando universidades no Brasil e em Portugal.

O desempenho de excelência percebido atualmente na ins-
tituição foi construído desde a sua idealização. “Quando de-
cidimos criar o Colégio Cognitivo fizemos uma lista na qual 
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destacamos pontos indispensáveis para o alcance dos nossos obje-
tivos e, consequentemente, ao atingi-los, precisaríamos cultivá-los 
no dia a dia a fim de chegar a um padrão de qualidade. E conse-
guimos, porque desenvolvemos um projeto pedagógico capaz de 
estimular nos estudantes o desenvolvimento de hábitos, habilida-
des e competências que pudessem ultrapassar os saberes da sala 
de aula. Assim, com uma base sólida de conhecimentos nas dis-
ciplinas-chaves, os alunos investem na sua trajetória educacional, 
sempre em busca do sucesso pessoal e profissional”, acrescentou 
o professor João Correia. 

O educador ressaltou, ainda, que a seleção do 
corpo docente, todo ele com nível superior e 
muitos com pós-graduação, é um ponto forte 
que esteve presente já na construção da pro-
posta do colégio. “Nosso projeto pedagógico se 
fundamenta no papel do professor como ges-
tor de uma constante problematização, onde 
o estudante participa ativamente do processo 
ensino-aprendizagem, deixando de ser elemento 
passivo de sua própria educação. Os interesses 
e opiniões dos estudantes são importantes bem 
como o ritmo de aprendizado e o desenvolvimen-
to emocional, mas não perdemos o foco da lógica 
sistêmica dos conhecimentos. Dessa forma, pro-
curamos formar um estudante crítico, autônomo, 
ético e emocionalmente maduro”, afirmou. 

A colocação no topo do ranking do Enem em Pernambuco é apenas 
um dos muitos trunfos no histórico da instituição, que contabiliza 
mais de 90% de alunos ingressando diretamente no nível superior, 
com admissão maciça em Medicina, Direito e nas Engenharias 
e uma escolha crescente pelas Licenciaturas. “Há duas grandes 
conquistas da instituição que precisamos destacar: ter resgatado 
nos estudantes do Cognitivo o gosto pelos estudos, alimentando 
neles a importância da base intelectual para as conquistas futuras 
e, ainda, ter deles o reconhecimento explícito do papel do profes-
sor como partícipe das suas conquistas pessoais. Isso é impagá-
vel”, completou o professor Wendell Santos. 
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set sistemas é 
distribuidora exclusiva 
da Kimberly-clark 
professional em 
pernambuco

A busca constante pela evolução, inovação e oferta do mais 
perfeito serviço para os clientes e funcionários tornou a Set 
Sistemas uma referência em excelência na sua área de atua-
ção. Como consequência direta desse aprimoramento perma-
nente, a empresa deu ínicio a uma nova fase da sua história: 
em janeiro deste ano , tornou-se distribuidora exclusiva da 
Kimberly-Clark Professional (KCP) para Pernambuco. A par-
ceria com a multinacional americana movimentou o mercado 
e provocou mudanças para todos os players do negócio no 
estado.

Realizados de maneira gradativa, os movimentos que leva-
ram até o momento atual foram motivados por critérios téc-
nicos, táticos e mesmo de compatibilidade com a filosofia 
das duas companhias. Entre eles, a diversidade de portfólio, a 
garantia de disponibilidade continuada dos produtos e, como 
um dos principais impulsionadores, a certeza do desempe-
nho superior proporcionado pela linha profissional da KCP. 

“A Kimberly-Clark é uma das maiores do mundo na área 
de higienização e está inserida globalmente por meio de 
marcas como Neve, Kleenex, Scott e WypAll. Ela também é 
a maior produtora internacional de papel, setor que repre-
senta cerca de 35% do nosso negócio”, comenta o diretor 

Comercial da Set Sistemas, Alexandre Reis. “Essa aproxi-
mação alinha-se com o que pensamos para o nosso futu-
ro: trabalhar com marcas líderes de mercado, oferecendo 
performance acima da média, para sermos vistos pelos 
clientes, parceiros e colaboradores como uma empresa 
que desenvolve serviços eficientes, com itens de ponta e a 
maior qualidade possível sempre”, afirma.

De acordo com o diretor, a associação comercial com a 
KCP possibilita que a Set Sistemas alcance e mantenha os 
mais elevados patamares de exigência, benefícios que se 
estendem para compradores e seus usuários. “Os itens da 
companhia estão bem acima dos oferecidos pela concor-
rência. Eles apresentam resultados melhores e, aliados ao 
rendimento superior, proporcionam economia no consumo, 
contemplando, ainda, questões como desenvolvimento 
sustentável, menor geração de resíduos e reduzida ocupa-
ção de espaço em estoque”, ressalta. 

Para a Kimberly-Clark, encontrar na Set Sistemas valores 
alinhados aos da empresa, como trabalho ético, feito com 
responsabilidade e respeito, definiu a união com um par-
ceiro ideal para continuar desenvolvendo e expandindo o 
mercado de Pernambuco. “A Set Sistemas, além da ex-



pertise de mercado, tem mais de 20 anos de atuação e possui 
uma gestão eficiente, responsável, com foco no crescimento 
sustentável de seus negócios e sem deixar de lado seu maior 
diferencial: seus colaboradores. Esse cuidado e atenção com to-
das as etapas do negócio faz da Set Sistemas um distribuidor 
diferenciado e capaz de contribuir muito para o crescimento dos 
negócios da Kimberly-Clark Professional na região”, comenta o 
gerente regional da KCP, Leandro Nery. 

Dentro das muitas linhas produzidas pela KCP, Reis destaca o 
papel-toalha em bobina com folha dupla, de altíssimo rendimen-
to; a qualidade muito superior dos papeis higiênicos da marca 
Neve; e odorizadores de ambiente sem pilha, que duram 45 dias 
sem exigir manutenção ou reposição e livres de aerossóis pre-
judiciais ao meio ambiente. Ele cita, ainda, o dispenser com tela 
de LED embutida, recurso que pode ser aproveitado pelos esta-
belecimentos para a prestação de serviços e até como canal de 
propaganda, e o pioneirismo da corporação no lançamento do 
papel-toalha em rolo e dos panos da marca WypAll, duráveis e 
eficientes, que revolucionaram o mercado mundialmente.

Valorizando especialmente a área mais representativa dentro da 
empresa pernambucana, a linha de papéis da KCP é detentora 

do selo Forest Stewardship Council (FSC). Ele certifica o manejo 
florestal responsável, observando princípios considerados fun-
damentais como respeito aos direitos trabalhistas e dos povos 
indígenas e tradicionais, relações com a comunidade focadas no 
bem-estar social e econômico local, cuidados com os valores das 
florestas e a minimização dos impactos ambientais. A empresa 
também conta com o selo Cerflor – Programa Brasileiro de Cer-
tificação Florestal, certificação de caráter voluntário baseada em 
critérios de proteção florestal.  

“Estamos muito gratificados com o novo momento da empresa. 
Por todos os lados o feedback tem sido extremamente positivo. 
Nossas equipes estão motivadas e os clientes amplamente satis-
feitos pelas condições que oferecemos para acesso a soluções 
de higienização com tantos benefícios e qualidades. A Kimberly-
-Clark Professional veio para somar muito à nossa marca, agre-
gar ainda mais valor para nosso nome. A Set Sistemas está há 22 
anos no mercado e é um presente ter associada a nós uma gi-
gante como a KCP, que trabalha com outras corporações imensas 
como o Complexo Disney, reconhecido em todos os lugares pelo 
nível de qualidade que presta aos frequentadores e visitantes”, 
completou Alexandre Reis.  
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confira alguns produtos da linha profissional da K-c

Com 145 anos de existência, a Kimberly-Clark (K-C) é uma 
empresa norte americana de produtos de higiene pessoal 
e bem-estar, reconhecida mundialmente por suas marcas e 
importantes inovações que fazem parte da vida das pessoas 
em mais de 175 países, nos cinco continentes. Com marcas 
globais como Kleenex, Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex e 
Depend, a K-C ocupa a 1ª ou 2ª posição no mercado em 
cerca de 80 países.

Com a missão de liderar no mundo no que é essencial para 
uma vida melhor, a K-C acaba de completar 20 anos no 
Brasil, onde contribuiu com importantes avanços no setor de 
higiene, posicionando-se como uma companhia inovadora e 
socialmente responsável. No segmento institucional, a K-C 
está presente por meio da Kimberly-Clark Professional (KCP), 
oferecendo soluções de higiene e segurança para bares, 
restaurantes, indústrias e empresas.  

Toalha de mão

Antisséptico

Sabonetes 
industriais

Odorizadores

Guardanapos

Panos de limpeza

Dispensers

Papel Higiênico Sabonetes

conheça a Kimberly-clark
Por meio de suas marcas, a K-C tem como meta ser 
reconhecida como uma empresa sustentável. Na agenda 
de sustentabilidade, teve grandes avanços e muitos 
reconhecimentos, que reafirmam o empenho da companhia 
em atingir essa meta. A linha professional é um bom exemplo 
disso. A KCP procura entregar soluções que tenham um 
ciclo responsável, com descartes adequados e que não 
gerem desperdícios. Também tem uma grande preocupação 
com toda a cadeia, para que os produtos venham de fontes 
responsáveis e que os fornecedores atendam à legislação. 

Os clientes KCP recebem uma série de materiais de 
comunicação que incentivam a higiene correta, como a 
lavagem das mãos, orientações sobre o uso do sabonete 
desengraxante e antisséptico. A companhia aposta em 
produtos sustentáveis para contribuir para um mundo 
melhor, no presente e no futuro.    
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campanha educativa 
estimula a redução no 
uso de papel-toalha

A preocupação com a sustentabilidade é marca da ino-
vação proporcionada pela Kimberly-Clark Professio-
nal (KCP). Ao disponibilizar soluções de higienização de 
qualidade elevada e desempenho superior, a companhia 
norte-americana colabora diretamente para a redução no 
consumo dos produtos aliando economia financeira e de 
tempo com diminuição da quantidade de resíduos e eli-
minação do desperdício, entre outros diferenciais.
 
“A alta performance da KCP permite economias muito 
significativas para nossos clientes. Um exemplo disso 
é a saboneteira. Enquanto o dispenser da concorrência 
libera entre 0,7 e 1,2 ml de produto a cada acionamen-
to, o nosso despende apenas 0,2 ml, proporcionando 
um resultado superior, com mais eficiência e muito 
menos consumo”, compara Alexandre Reis, diretor 
Comercial da Set Sistemas.

Aproveitando o processo de mudança de fornecedo-
res, a empresa pernambucana lançou uma campanha 
informativa destacando um dos grandes trunfos possí-
veis pela utilização dos itens da multinacional. “Nossa 
ideia central foi encorajar os usuários a utilizar apenas 
uma folha de papel-toalha para as mãos por vez. Uma 
única da KCP é suficiente para secar sem desperdiçar. 
Mesmo sendo simples, a medida gera muitos bene-
fícios para o meio ambiente”, comenta. A adoção do 
novo hábito ajuda a poupar o recurso e evita a derru-
bada de centenas de árvores e o consumo de insumos 
empregados na fabricação do papel, como água.

De acordo com o gestor, o feedback da clientela tam-
bém se deu por meio de retorno sobre a economia 

conseguida e outros pleitos. “O responsável pelo setor 
em um complexo industrial instalado em Paulista nos 
informou que houve uma redução de quase 30% no 
consumo de papel-toalha e higiênico devido ao novo 
sistema implantado. Também recebemos pedidos para 
dar palestras sobre sustentabilidade e muitos clientes 
têm solicitado o material informativo para colocar em 
espaços como os banheiros”, acrescenta. 
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bode do nô comemora 
26 anos de história 
com inauguração de 
nova unidade no recife
Numa cidade como o Recife em que a culinária regional é muito bem representada por 
dezenas de estabelecimentos, o Bode do Nô conseguiu o feito de se consolidar e se 
destacar como uma das principais casas a servir as delícias típicas do Nordeste, com todas 
as deferências possíveis para a ‘majestade’ caprina e as muitas variações gastronômicas 
conseguidas a partir dela. Com a recente inauguração da unidade em Boa Viagem, a rede 
passa a contar com quatro endereços na região metropolitana, sendo dois na capital (um na 
Zona Sul e outro em Afogados, Zona Sudoeste), um na beira-mar de Olinda e um no Cabo 
de Santo Agostinho.
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Figurar no topo entre os melhores lugares para se comer no 
terceiro maior polo gastronômico do país não foi algo que surgiu 
de repente ou resultado de algum modismo. A história de suces-
so começou em 1991, com a abertura de um empreendimento 
simples no Conjunto Residencial Ignês Andreazza, em Areias, 
onde o casal Maria Gomes e Evangelista Lima, o Nô, vendia pe-
tiscos e bebidas para amigos e ainda poucos clientes com foco 
em pagar as contas e ajudar na criação dos dois únicos filhos, 
Lucas e Danilo. 

A passagem do tempo e o aumento da fama levaram a família a 
inaugurar, cerca de 10 anos depois, o primeiro restaurante ofi-
cial, em Afogados. Daí em diante, sempre com o casal fundador 
à frente dos negócios, o desafio foi administrar o crescimento, 
mantendo a qualidade inicial e acrescentando novidades, porém 
mantendo as boas práticas que atraem novos clientes e assegu-
ram a fidelização dos mais antigos.

“Não fizemos sucesso da noite para o dia. Temos uma história 
de mais de 25 anos trabalhando sem parar para conseguir o 
reconhecimento do público e o destaque no cenário local. Foi 
uma caminhada longa”, ressalta Danilo Gomes, que também 
desempenha o papel de chef do restaurante. 

A fama das casas da rede é atribuída principalmente à combina-
ção de preços justos, bom atendimento e generosidade das por-
ções das sempre bem preparadas iguarias. Um dos resultados 
diretos do comprometimento com a qualidade e a variedade é a 
comercialização de aproximadamente duas toneladas de carne 
caprina por semana. Ela é oferecida em pratos quase icônicos 

como Bode guisado, Chã de bode e o Super Bode Assado – este 
último, preparado na chapa com queijo coalho e cebolas, serve 
quatro pessoas e vem acompanhado por macaxeira frita, farofa 
da casa, vinagrete, cuscuz, paçoca de bode, pirão, arroz e feijão 
ou fava. 
 
Sob a recente consultoria do chef Erick Buarque em parceria 
com Danilo Gomes, o cardápio, no entanto, trouxe novas opções 
culinárias mesclando a tradicional regionalidade nordestina com 
inovações surpreendentes. É o caso do Espetinho de bode com 
barbecue e da coxinha de bode produzida com massa de batata 
doce. “Nossa ideia foi sair da zona de conforto oferecendo itens 
e combinações inusitadas despertando a curiosidade e aguçan-
do o paladar das pessoas”, explica o proprietário.

Bastante abrangente, além das especialidades com a carne do 
animal que batiza o restaurante e clássicos nordestinos, o menu 
do Bode do Nô oferece entradas, petiscos e pratos da gastro-
nomia nacional e internacional à base de carnes, peixes, aves, 
bacalhau, camarão, parmegianas, risotos e moquecas, entre ou-
tros. Os fãs de sobremesas também foram lembrados e podem 
escolher doces como Queijo coalho com mel de engenho e Car-
tola. Por enquanto, exclusivamente na unidade de Boa Viagem, 
os clientes podem pedir as engenhosas e nada fitness Serra 
das Russas, uma releitura do petit gateau, que traz um bolo de 
chocolate em formato de vulcão recheado com sorvete de cre-
me e coberto com calda de chocolate e farofa doce, e o Super 
Pote Especial, feito com bolo de rolo e densamente banhado por 
chocolate. De proporções grandiosas, servem, respectivamente, 
até quatro e duas pessoas.

serviço ///////////////////////
recife
Rua São Miguel, 1401, Afogados
Fone: (81) 3428-8889

Rua Dr. João Guilherme de Pontes Sobrinho, 245, Boa Viagem
Fone: (81) 3455-0912 e (81) 99722-4455

olinda
Rua Marcos Freire, 407, Carmo (beira-mar)
Fone: (81) 3429-8813

cabo de santo agostinho
PE-60, Rosário (ao lado do Eco Posto Ypiranga)
Fone: (81) 3527-4051

di
vu

lg
aç

ão



Ne
gó

Ci
OS

20-21

Era uma vez um conde alemão que chegou ao Nordeste do Brasil em 1637 para go-
vernar a colônia holandesa na região. Sua imensa comitiva trouxe vários cientistas e 
artistas que, assim como seu titular, Maurício de Nassau, fizeram história no país. Um 
dos especialistas foi o mestre cervejeiro Dirck Dick, responsável por instalar no Recife 
a La Fontaine, primeira fábrica do líquido das Américas. Mais de 370 anos e uma 
‘expulsão dos invasores dominadores’ depois, Pernambuco voltou a contar com um 
empreendimento do tipo para chamar de seu. Ao abrir as portas em 2015, a DeBron 
Bier resgatou o vanguardismo local no batismo – seu nome significa em holandês o 
mesmo que a cervejaria pioneira em francês, A Fonte – e despertou os consumidores 
do estado para a ainda incipiente cultura de consumo de cerveja artesanal.

 “A inauguração da DeBron Bier foi um marco do início do movimento em Pernam-
buco. O público de cervejeiros caseiros já era expressivo, mas não havia formaliza-
ção. Acreditamos que a cervejaria estimulou muitos dos novos negócios que surgiram 
depois. Esse conjunto ganha mais força a cada dia e, com um trabalho ‘de formiga’, 
estamos trazendo mais público para conhecer esse mundo. Os consumidores têm 
aprendido rapidamente a consumir cerveja de alta qualidade. É um público exigente, 
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debron resgata pioneirismo 
histórico de pernambuco na 
produção de cerveja artesanal
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o que é ótimo. É uma mudança irreversível”, afirma o empresário 
Thomé Calmon. Ele divide a propriedade da empresa com os só-
cios Eduardo Farias e Raimundo Dantas.

Calmon destaca que o mercado local está em franca expansão e 
passa por um processo intenso de profissionalização. Reforçando 
a ideia do “beba menos e beba melhor”, o empreendedor ressalta 
o interesse crescente pelo produto elaborado seguindo processos 
mais artesanais, feito em menor escala e sem contar com gran-
des nomes da indústria na participação societária. “Pernambuco 
tem todo o potencial para ser o polo cervejeiro do Norte/Nordeste. 
Estamos sempre sabendo de algum colega que pretende formali-
zar sua cervejaria”, ressalta.

A fábrica da DeBron Bier, em Jaboatão dos Guararapes, tem uma 
capacidade instalada de 40 mil litros. Atualmente, a empresa pro-
duz menos da metade desse total, atendendo basicamente ao 
Grande Recife. No entanto, os primeiros passos para chegar além 
da Região Metropolitana da capital já foram dados. Caruaru, no 
Agreste, conta com fornecimento regular do produto, assim como 
a ‘vizinha’ João Pessoa (PB). “Estamos buscando distribuidores 
nas principais cidades no Nordeste e estamos bem adiantados 
com o Ceará. Na sequência, vamos para a Bahia e São Paulo. A 
força maior é na região, mas para uma maior escala, no momento, 
é preciso sair de Pernambuco. O desafio é chegar competitivo 
no Sul e Sudeste tendo em vista os custos logísticos e impostos 
estaduais”, antecipa o sócio.

Um grupo de consumidores de outras partes do Brasil teve um 
gostinho do potencial da cervejaria de DNA 100% pernambuca-
no. Em março passado, ‘louras geladas’ da marca conquistaram 
lugares de destaque no Festival Brasileiro da Cerveja realizado 
em Blumenau (SC). A Imperial Stout levou certificado na categoria 
ouro; a Witbier e a Golden Ale, na bronze. “As medalhas trouxeram 
para a DeBron um reconhecimento que já tínhamos do público em 
geral, mas desta vez veio de um júri especializado e isto deu mais 
credibilidade ainda ao nosso produto. Além de ser bem equilibra-
do, o prêmio atestou que nossas receitas estão rigorosamente 
dentro do estilo e com um diferencial que se destacou frente às 
outras cervejas. Após a premiação, a procura por nossas cervejas 
aumentou, sobretudo, para fora de Pernambuco. Os números es-
tão vindo e todo o time está muito feliz com a nova etapa”, reforça 
Calmon.

Os próximos meses serão de novidades na empresa. Além dos 
três estilos premiados no evento e dos tipos pilsen, weizen e IPA, 
as torneiras da fábrica passarão a jorrar a Vienna Lager. “O estilo é 
muito conhecido nos Estados Unidos e acreditamos ser uma porta 
de entrada de consumidores de cerveja de massa para a artesa-
nal. Também lançaremos nossa medalha de ouro envelhecida em 
barris de carvalho e umburana”, antecipa o sócio. Das que já são 
fornecidas com regularidade, ele aponta a pilsen como a de maior 
saída entre o público, mesmo sendo de um estilo comum. O em-
presário atribui o fato à experiência nova de degustar uma cerveja 

leve e puro malte para quem estava habituado com o padrão da 
bebida elaborada em grande escala. 

Com o desenvolvimento da empresa e do mercado cervejeiro ar-
tesanal motivando vários brindes, Thomé Calmon faz uma ressal-
va quanto às dificuldades encontradas e que se seguem desde o 
processo de instalação da DeBron. “Estamos fora dos principais 
polos de cerveja artesanal e o conhecimento local ainda é escas-
so. Temos um desafio para acessar as matérias-primas, custos 
de frete e profissionais que saibam operar uma planta pequena. 
As regras para implantação de uma micro cervejaria são as mes-
mas de uma macro, por isso é preciso um trabalho de alinhamen-
to com os órgãos que licenciam esta modalidade de negócio. A 
questão fiscal também pesa, pois não há diferenciação nas regras 
para uma escala de pequeno porte. Uma mudança nesse aspecto 
favoreceria e muito a abertura de novas e um mais rápido cresci-
mento das cervejarias artesanais”, completa.

mais Quem quiser conhecer como é feita a cerveja DeBron pode 
fazer uma visita guiada pela fábrica. O passeio é oferecido todos 
os sábados na unidade em Jaboatão dos Guararapes. “Estamos 
recebendo de 30 a 40 pessoas todas as semanas. Os grupos vão 
desde iniciantes a confrarias de cervejas e alunos de cursos re-
lacionados. O tour virtual, disponível no facebook da empresa, 
ajuda muito e normalmente desperta nas pessoas a curiosidade 
de conhecer ao vivo a nossa estrutura. Percebemos que após a vi-
sita conquistamos mais público que consumirá cerveja artesanal. 
Esse é um cainho sem volta”, finaliza Thomé Calmon.
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Sócios no empreendimento, Raimundo, 
Thomé e Eduardo comemoram 

serviço ///////////////////////
debron bier
Estrada da Batalha, 1.832, Prazeres, 
Jaboatão dos Guararapes

Agendamento: (81) 3342.4087 

Facebook (Tour virtual):
www.facebook.com/DeBronBier/app/208195102528120/
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Os panos de limpeza WypAll X75 Plus, feitos de polipropileno e celulose, possuem 
uma excelente capacidade e velocidade de absorção de óleos e uma alta 
resistência graças à forma como são produzidos, com a tecnologia Hydroknit, que 
os fazem superiores aos outros panos e trapos. São fabricados com a tecnologia 
Power Pockets, que proporciona maior poder de limpeza em superfícies difíceis. 
É um produto sustentável contemplando 40% de fibras pré-comsumo.

Quer reduzir as manchas de cloroexidina em sua lavanderia hospitalar? A 
Diversey possui o Clax Personril,  desinfetante hospitalar à base de peróxido 
de hidrogênio. Econômico, economiza tempo, energia, água e mão-de-
obra, pois pode ser usado em conjunto com o detergente principal de 
lavagem na mesma operação. Preserva as cores e a vida útil dos tecidos, 
pois seu alvejante químico é indicado não só para preservar as cores 
firmes, mas também por não agredir as fibras dos tecidos. Possui alto nível 
de alvejamento devido à alta concentração de peróxido de hidrogênio, que 
proporciona um alvejamento eficiente mesmo em baixas dosagens. Atua 
em baixas temperaturas devido à sua fórmula balanceada.

WyPAll x75 PlUS

ClAx PerSONril

Já pensou em ter na sua empresa um papel toalha em bobina 
folha dupla? Estamos falando de qualidade com produtividade! 
A exclusiva tecnologia Airflex é produzida com fibras de bambu e 
eucalipto. Uma só toalha basta para secar as mãos. Além de tudo 
isso, contribui com o meio ambiente, reduzindo a quantidade de 
lixo no local. Atende às exigências do Green Building Council. 
Produto com certificação PEFC.

O coletor de lixo (container de lixo) C-360 da Contemar Ambiental é ideal 
para locais com pouco espaço que precisam armazenar grandes volumes 
de lixo. É produzido com matéria prima de alta qualidade, garantindo 
resistência três vezes maior do que os outros coletores de lixo do mercado.

KleeNex Airflex fOlHA dUPlA 80m

COletOr de lixO C-360






