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Projeto de instalação deve considerar demanda, automação e objetivos 
como redução do tempo, economia de água, energia e produtos químicos
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a Caros leitores,

Chegamos à décima primeira edição da nossa 
revista Set Clean, que vem com bastante informação 
sobre o que fizemos nos últimos meses no mercado. 
Começamos com a dica do SuperSet apresentando 
um excelente utensílio para limpeza de vidros que foi 
desenvolvido pela TTS. 

Desenvolvemos um novo site, mais moderno e fácil 
de navegar em qualquer dispositivo. Realizamos 
vários eventos para o mercado nesses últimos 60 
dias, capacitamos centenas de pessoas e é isso que 
nos motiva diariamente a continuar nossa luta, e 
agora com 23 anos de mercado que completamos 
no último dia 12 de setembro! Contamos também 
um pouco da história de vida do nosso colaborador 

Paulo de Tarso, supervisor da nossa unidade da Paraíba e falando nisso, uma boa 
notícia: abrimos nossa filial na cidade de Cabedelo, que irá atender os estados da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte. Pretendemos crescer e gerar empregos, além de 
intensificar nossa presença na região. 

Na matéria sobre “Negócios”, apresentamos a Greenmix, cliente da Set Sistemas 
que atua no setor de alimentação saudável; também contamos a história de vida 
empresarial da ABA Global Education, tradicional escola de idiomas localizada no 
Recife. Nossa matéria de capa auxilia nossos clientes a montar uma lavanderia, dando 
dicas importantes que podem ser úteis no processo. Destacamos também nossa 
parceria com a SuperBAC, empresa de biotecnologia que vocês irão se surpreender 
em conhecer. 

Em “Gastronomia”, contamos a história do Restaurante Camarada, local já tradicional 
do público pernambucano que gosta de frutos do mar. Em “Turismo”, apresentamos 
os encantos do Hotel Village, localizado no litoral sul do nosso Pernambuco. Dicas 
de saúde para terceira idade também é destaque nessa edição, confira! Finalizamos 
com alguns produtos na “Vitrine” e no artigo final, convidamos Fábio Menezes, da TGI 
Consultoria, para falar sobre como se planejar para retomar o crescimento. 

É isso! Boa leitura!   

Alexandre Reis
Diretor Comercial
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Limpeza e manutenção de 
vidros de forma prática
Um dos maiores desafi os em um hotel é limpar os vidros de 
forma efi ciente, sem deixar manchas! Diante desse desafi o, a 
TTS desenvolveu o Suporte velcro com refi l Clean Glass. 
Um Sistema para limpeza de manutenção de vidros, 
espelhos e inox. Possui um refi l confeccionado em 
Microfi bra específi ca para a fi nalidade que proporciona 
uma ótima qualidade de limpeza agregando redução 
de consumo da solução química e maior produtividade 
ao serviço. Pode ser utilizado junto ao suporte manual 
velcro ou suporte para encaixe em cabo/extensão para 
maiores alturas. Tem como grande diferencial em uma 
única passagem sobre a superfície realizar a limpeza 
evitando necessidade de secagem e acabamento. 
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Novo site
Colocamos no ar nosso novo site. Já conferiu? Com visual moderno e atual, por lá você encontra mais 
informações sobre nossos parceiros comerciais, informações institucionais e descrição dos produtos, além 
das diversas formas de entrar em contato com nossa equipe. No Quem Somos, você pode conhecer um 
pouco mais sobre a SET e assistir ao vídeo que conta um pouco da nossa história. 
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As equipes de limpeza e conservação do Colégio Dourado receberam trei-
namento do nosso consultor Breno Dourado, que fez uma reciclagem sobre 
os produtos químicos manuseados pelas equipes. Já na Esse Engenharia, 
nossos consultores mostraram os benefícios da utilização do Wypall X75, 
excelente produto para limpeza de áreas sujas de graxa, por exemplo.

Setembro é mês de aniversário 
na Set. Este ano, completamos 
23 anos. Reunimos a equipe e 
cantamos parabéns pra você, 
com votos de que esta data se 
repita por muitos e muitos anos!!!

Treinamento 
em clientes
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Workshops

Lavanderias

O mês de agosto foi de muito conhecimento para 
nossos clientes. Promovemos, junto com a equipe 
da Diversey, três workshops – dois no Recife e um 
em Caruaru. A enfermeira e assessora técnica da 
Diversey, Fernanda Gaby, falou sobre as inovações 
em limpeza e desinfeção de ambientes de saúde e 
hotelaria para profissionais desses mercados. No 
Recife, as palestras aconteceram no Hotel Manibu 
e, em Caruaru, o auditório do Hospital Unimed 
ficou lotado de convidados. Além dos eventos, 
Fernanda Gaby também deu treinamento à equipe de 
consultores da Set Sistemas.  

Também com o apoio da Diversey, realizamos 
em setembro um evento voltado para lavanderias 
comerciais, hospitalares e hoteleiras, que foi 
bem prestigiado pelo mercado. Quem esteve no 
Recife foi Camila Kirihara – expert da Diversey 
em desenvolvimento de negócios na área de 
lavanderia. O evento também contou com palestras 
de especialistas da Tron (sobre inovações na área de 
dosagem de produtos químicos) e da Alliance Laundry 
(sobre as vantagens de utilizar lavadoras, secadoras 
e calandras de qualidade).



A Set Sistemas esteve presente nas duas principais feiras do 
setor de higienização profissional. Nosso consultor Ricardo Car-
doso e nosso supervisor Marcos Mendonça estiveram em São 
Paulo na Equipotel, a convite da parceira Alliance. Já o diretor 
comercial Alexandre Reis foi conferir as novidades da Higiexpo.

Os executivos da Soft Works, José Carlos e Joaquim Pontes, vi-
sitaram nossa empresa e alinharam estratégias para o mercado.

Este ano, participamos novamente do McDia Feliz, junto ao 
Núcleo de Apoio à Criança do Câncer (Nacc) nesta corrente 
de solidariedade.

E equipe de marketing da Kimberly Clark esteve no Reci-
fe e visitou a Set Sistemas. Veio apresentar novidades e 
dar treinamento ao nosso time de vendas. Foram dois dias 
bem produtivos, de muito conhecimento e parceria. 

Nosso diretor comercial Alexandre Reis e o executivo da KC, 
Eduardo Serrano, estiveram em João Pessoa e visitaram a So-
nho Doce Doceria, referência na cidade. Eles foram recebidos 
pelo Sr. Roberto Pimenta que, todo orgulhoso, contou um pouco 
da história da Sonho Doce, que até virou livro: já são 29 anos de 
atuação como doceria, restaurante e casa de recepções.

Recife foi a cidade escolhida para sediar o Fórum Regional dos 
Distribuidores Diversey do Norte e Nordeste. No encontro, que 
contou com a presença do diretor nacional Marco Godoy e do 
gerente nacional Marcos Lousada, houve uma rica troca de ex-
periências. Também foram divulgadas as estratégias de cresci-
mento da companhia para os próximos meses nas regiões.

Feiras

Visita Boa ação

Time 
KC-P

Sonho Doce

Fórum
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Um homem apaixonado 
pela vida
Pau-para-toda-obra. É bem provável que você, al-
gumas vezes, tenha ouvido essa expressão. O termo 
define as pessoas sempre prontas a ajudar, geral-
mente otimistas, que não costumam fazer objeções 
ou reclamar das adversidades. A expressão popular 
é uma boa escolha para descrever Paulo de Tarso, 
supervisor de vendas da Set Sistemas.

Aos 51 anos e transbordando energia, ele está na ins-
tituição há pouco mais de 14 anos, onde reside em 
João Pessoa. Na capital de ar interiorano e povo tra-
balhador, Paulo é um dos responsáveis pela operação 
da companhia, local em que agora encara o desafio 
da implantação da nova unidade do grupo, situada no 
município de Cabedelo. “Comecei na Set no início de 
março 2003, quando fui contratado como vendedor 
pela Multi Clean, empresa do grupo no estado. Em 
dezembro de 2010, elas foram unificadas e passei a 
exercer a função atual”, explica, orgulhoso. 

Dedicado à família, Paulo tem uma rotina agitada e 
repleta de afazeres, dividida entre as atividades pro-
fissionais e as tarefas de apoio aos entes queridos. 
O dia a dia inclui a carona aos filhos para a escola e 
faculdade, visitas aos clientes e viagens a trabalho, 
além do expediente no escritório. Como bom filho, 
ele também não esquece da mãe. “Ela ficou viúva há 
pouco tempo. Por isso me preocupo em estar presen-
te para oferecer assistência”, afirma.    

Apesar de toda a correria, o supervisor não abdica 
dos momentos de lazer. Uma das paixões é a praia, 
amor vivenciado no belíssimo litoral da bucólica João 
Pessoa. Mas algumas vezes se permite trocar os ba-
nhos de mar pelos mergulhos na piscina. “É uma das 
coisas que mais aprecio. Gosto de fazer churrasco 
com a família e os amigos”, relata.
Ele também é apaixonado pelo trabalho e sonha em 
progredir ainda mais. “Sou um lutador em busca 
dos meus objetivos. Quero crescer na empresa que 
aprendi a gostar e, com isso, ver a unidade da Pa-
raíba tão grande quanto a pernambucana”, projeta.  
Paulo ainda nutre o desejo de ver um mundo mais 
justo. “Acredito que isso vai acontecer quando a hu-
manidade compreender que deve amar a Deus sobre 
todas as coisas”, estima.

“Sou um lutador 
em busca dos meus 
objetivos. Quero 
crescer na empresa 
que aprendi a gostar 
e, com isso, ver a 
unidade da Paraíba 
tão grande quanto a 
pernambucana”

Paulo de Tarso
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Com 23 anos de atuação no mercado de higienização pro-
fi ssional, a Set Sistemas é considerada uma das maiores 
distribuidoras do Nordeste. Agora, a empresa expandiu seus 
negócios além das fronteiras de Pernambuco e comemora a 
abertura da primeira fi lial, no município de Cabedelo, na Pa-
raíba. O novo núcleo fornecerá produtos para empresas do 
próprio estado e do Rio Grande do Norte (RN). “Nossa expec-
tativa é dobrar de tamanho neste mercado, que já era atendi-
do daqui de Olinda através de um escritório em João Pessoa”, 
comenta o diretor comercial da Set Sistemas, Alexandre Reis.

“Com a chegada da distribuição exclusiva da Kimberly-Clark 
Professional também para o mercado da Paraíba, decidimos 
realizar este investimento em uma primeira fi lial, mesmo em 
um momento econômico não favorável no país. Acreditamos 
que com o melhor atendimento logístico, estoque mais pró-

ximo ao cliente, teremos capacidade de crescer e ter o reco-
nhecimento da qualidade do nosso serviço nos mercados de 
PB e RN”, completa Alexandre. 

Entre os benefi ciados com a nova unidade estão indústrias, 
hotéis, hospitais, clínicas, restaurantes, padarias e institui-
ções de diversos outros segmentos que já podem contar com 
maior agilidade no atendimento e entrega de produtos. “Es-
tamos vivendo um momento de expansão com a abertura de 
novos mercados e as nossas perspectivas são as melhores 
e maiores possíveis”, celebra o supervisor de Vendas da Set 
Sistemas, Paulo de Tarso, um dos responsáveis pela amplia-
ção da operação.

A unidade fi ca localizada em Cabedelo, região metropolitana 
de João Pessoa. Telefones (83) 3241.7888/3241.5777.
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Greenmix 
Mercado 
Saudável 
chega à 
Zona Norte 
do Recife

Os amantes de comidas saudáveis da Zona Norte do Recife 
têm motivos de sobra para comemorar. É que a região ga-
nhou uma unidade do Greenmix Mercado Saudável, especia-
lizado na comercialização de alimentos funcionais e voltados 
para o bem-estar, com menos sal, açúcar e gordura e rico 
em ingredientes integrais. A nova loja ocupa uma área de mil 
metros quadrados e muito verde, instalada no casarão do 
Complexo Toyolex, no bairro das Graças.

A casa oferece cerca de 8 mil produtos, distribuídos em 
diferentes ambientes, projetados pelo arquiteto Humberto 
Zirpoli. Os consumidores podem desfrutar de um empório 
e um restaurante, com a cozinha sob a responsabilidade de 
Mariana Dias, sócia do empreendimento em conjunto com 
Ricardo Canella, Luciano Pontes e Rafaela Dias. Ela criou 
um menu de massas, pastas, sopas e bebidas. Todos fun-
cionais, assim como a padaria, a primeira do país a ofertar 
alimentos sem glúten, lactose e açúcar refinado. “Nós tam-
bém oferecemos cursos de culinária saudável para ensinar 
aos nossos clientes a usarem o que eles adquirem no dia a 
dia. Somos um mix completo de produtos e serviços, com 
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a missão de sermos multiplicadores de vida saudável”, explica. 

De fato, o público encontra um verdadeiro parque de diversões 
de alimentos favoráveis ao bem-estar. Apenas a padaria produz 
mais de 50 itens. As receitas são exclusivas, feitas à base de 
farinhas integrais, ricas em fibras e proteínas. Grãos e semen-
tes também enriquecem pães, bolos, salgados, tortas, brownies, 
biscoitos e pizzas. A intenção é oferecer alternativas sadias e 
saborosas para pessoas que buscam qualidade de vida, vega-
nos e portadores de restrições alimentares, como diabéticos, 
celíacos e intolerantes à proteína do leite. 

O Greenmix atende, ainda, aos consumidores de produtos vol-
tados para nutrição esportiva, com a oferta de uma grande va-
riedade de suplementos. As lojas dispõem de proteínas, ami-
noácidos (BCAA), carboidratos, hipercalóricos, termogênicos, 
pré-treinos e energéticos. A seleção é feita pela nutricionista 
Alessandra Luglio. 

A história do mercado teve início em 2015, quando a primeira 
unidade abriu as portas em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A 
ideia, pioneira no Estado, surgiu dos hábitos dos próprios donos. 
Como sempre se alimentaram bem, eles procuravam novidades 
de produtos e serviços na internet ou nos momentos em que 
viajavam para fora do Brasil. “Costumamos brincar que éramos 
clientes insatisfeitos, em busca de uma loja de produtos sau-
dáveis. E daí surgiu a ideia do Greenmix, como uma inspiração 
para que as pessoas possam transformar suas atitudes em um 
estilo de vida mais equilibrado, saudável e feliz”, afirma Rafaela.

Uma pesquisa realizada pela consultoria Euromonitor, publicada 
por veículos como a revista Exame, aponta que o mercado de 
comercialização de alimentos saudáveis movimenta, atualmen-
te, mais de 35 bilhões de reais no Brasil. Entre 2009 e 2014, as 
vendas aumentaram 98%, bem acima da procura por alimentos 
tradicionais, que subiu 67% no mesmo período.

Mas o modelo proposto pela Greenmix vai além dos produtos e 
abrange uma política de respeito ao meio ambiente. Os carri-

nhos e cestas são feitos com materiais sustentáveis e cem por 
cento recicláveis. As sacolas são oxi-biodegradáveis e os apare-
lhos de ar-condicionado possuem sistema inverter, que reduzem 
o consumo de energia elétrica em torno de 40% - se compa-
rado aos equipamentos convencionais -, enquanto mantém a 
temperatura do ambiente agradável. A fachada e área interna 
das lojas possuem jardins verticais, projetados para melhorar 
a qualidade, umidade e temperatura do ar, além de propiciar 
isolamento acústico.

SERVIÇO:
Greenmix Mercado Saudável Zona Norte
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1105
Graças, Recife-PE
Telefone: (81) 3204-7299

Greenmix Mercado Saudável Zona Sul
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 20h
Endereço: Avenida Conselheiro Aguiar, 1044
Boa Viagem, Recife-PE
Telefone: (81) 3198-7250

Mariana Dias, Ricardo Canella, Luciano Pontes e 
Rafaela Dias são sócios do empreendimento
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Parmegiana com batata doce rústica é 
um dos carros-chefe da casa
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De olho nas oportunidades e nos desafios que requerem uma 
nova abordagem para a Educação, a ABA Global Education 
criou um ecossistema com centros de desenvolvimento 
para educar crianças e jovens para viver e trabalhar numa 
sociedade global, ou seja, aproveitar as oportunidades e 
enfrentar os desafios em qualquer país do mundo. 

Segundo o diretor executivo da ABA, Eduardo Carvalho, 
o processo de formação ocorre desde a fase infantil do 
indivíduo, conscientizando-o sobre o senso de direitos e 
responsabilidades que deve ter para com as comunidades 
local, nacional e global, com o propósito do bem comum. 

ABA forma 
cidadãos 
globais
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xx

xx
xx

xx
x



“O aluno/cidadão global é autocrítico, criativo, proativo, empático, 
ponderado, com bons princípios, possui mente aberta, é 
questionador, fluente em Inglês e um contínuo aprendiz. O cidadão 
global está preparado para viver e trabalhar em qualquer lugar do 
mundo”, ressalta Eduardo.

O ecossistema da ABA, que forma o aluno para viver e trabalhar 
em qualquer lugar do mundo, é formado pela Global School, En-
glish School, School 4Life, FabLab, pelo INOVEDU e pelos Centro 
GlobEducar, Centro de Inovação Educacional e Centro Cultural. 
Na Global School, uma verdadeira escola bilíngue, esse processo 
de educação começa pelas crianças, com idades a partir de dois 
anos.  A metodologia é transdisciplinar e enfatiza o desenvolvi-
mento de projetos. Os educadores e alunos têm a oportunidade 
de participar de uma rede global com 4.500 escolas no mundo. 

Os alunos da English school iniciam o processo de aprendizado de 
Inglês a partir de quatro anos de idade. De acordo com o diretor 
da ABA Global Education, as crianças desenvolvem, ao mesmo 
tempo, o conhecimento linguístico e as habilidades do século 21, 
e se envolvem com vários projetos de compreensão do mundo e 
conscientização global.  Há opções de aprendizado presencial e 
online. No Centro Globeducar, os alunos têm a oportunidade de 
se preparar para estudar no exterior e acessar oportunidades de 
carreira internacional. Para viabilizar esse objetivo, os estudantes 
contam também com o Centro de Testes e Certificações Interna-
cionais.

A School 4LIFE é um projeto inovador que oferece cursos e oficinas 
para o desenvolvimento das habilidades do século 21, empreen-
dedorismo, Media, Coding e Maker.  No INOVEDU, os gestores de 
instituições escolares, consultores e educadores podem participar 
de oficinas sobre Pensamento visual, Pensamento crítico, Design 
Thinking, Inteligência emocional e outros temas que enriquecem 
a atuação profissional. Eventos culturais, originários de diversos 
países do mundo, são promovidos pelo Cultural Center da ABA.

O Centro de Inovação Educacional, outro projeto que integra o 
ecossistema da ABA, é formado por um conjunto de profissionais 
de Design, Media, Desenvolvimento de Sistemas, Pensamento 
Sistêmico e Marketing que criam produtos, sistemas e serviços 
para aplicação nas atividades desenvolvidas pela instituição. A 
FabLab é um espaço maker, com cursos e oficinas para crianças 
e adultos. As atividades estimulam a inovação e o empreendedo-
rismo em uma rede mundial de laboratórios de Fabricação Digital, 
com impressora 3D, cortadora laser e muita tecnologia para criar 
e inventar produtos.

PARCEIROS 
O ecossistema da ABA Global Education conta com inú-
meras instituições nacionais e internacionais que cola-
boram para a realização das atividades da ABA Global 
Education. Entre eles, estão a Embaixada dos EUA, Maple 
Bear Canadian School, o Prometic Testing Center, Educa-
tion Testing Service, EducationUSA, a Harvard University 
e o MIT-Massachussets Institute of Technology , Experi-
mento Intercâmbio  e muitos outros.

“Tudo isso acontece em um ambiente de aprendizagem 
com padrão mundial, laboratórios, biblioteca e salas de 
aula equipados com tecnologias de ponta. Os gestores 
e educadores, agentes fundamentais no ecossistema, 
participam continuamente de treinamentos e eventos 
educacionais promovidos por profissionais de alto nível, 
no Brasil e exterior”, explica Eduardo Carvalho, diretor 
executivo da ABA.
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Lavanderia 
profissional
Projeto deve considerar necessidades 
do cliente e a segurança dos profissionais 



Quando você está em um hotel e usufrui de toalhas bran-
cas, limpas e cheirosas, talvez não imagine o engenhoso 
processo pelo qual elas passam até chegar às suas mãos. 

É por meio das lavanderias profissionais que instituições como 
hospitais, redes de restaurantes e empresas dedicadas à hos-
pedaria conseguem manter os enxovais e demais itens higieni-
zados. Há equipamentos específicos para cada demanda, que 
levam em consideração às necessidades do cliente e a segu-
rança dos operadores.

De forma geral, um bom projeto deve preocupar-se com a au-
tomação e englobar balança de piso, máquinas de lavagem, 
secadores, calandras, dobradoras, espaço para separação das 
roupas, área para mesas de passar, cestos para artigos limpos, 
prensas e túneis de acabamento, gaiolas, embaladora, etique-
tadora e carrinhos de transporte. Também é interessante dispor 
de um sistema de aquecimento, que pode ser a gás, a vapor 
ou elétrico.  A tecnologia permite atingir os objetivos em tempo 
reduzido, com economia de água, energia e produtos químicos.

O gerente de vendas Anselmo Santana, da Alliance Laundry 
Systems - líder mundial no segmento, e parceira da Set Siste-
mas, ressalta a importância de determinar a média do volume 
de peças lavadas.  “Para projetar uma lavanderia, a principal 
informação é a quantidade de itens que vamos processar, 
preferencialmente em quilos”, afirma.  Ele explica que se não 
houver certeza sobre os dados, pode-se analisar o número de 
leitos ou avaliar a categoria do estabelecimento. “A partir des-
sas informações é possível preparar um desenho da operação”, 
relata.

Segundo Anselmo, a eficiência dos produtos é fundamental para 
determinar o número de equipamentos. “A quantidade de má-
quinas é variável, especificamente por dois motivos, modelos e 
capacidades. Com a definição do volume de peças a ser proces-
sadas, determinamos qual o tipo ideal e quantos aparelhos são 
necessários”, explica. 

Mas o planejamento de uma lavanderia profissional não acaba 
aí. De acordo com a projeção da área, pode ser necessária a 
utilização de maquinário de apoio, a exemplo de compressores 
e sistemas de insuflamento de ar, além de boa exaustão, que 
possibilitam condições adequadas de trabalho aos funcionários.  
Outro cuidado importante é com os equipamentos de centrifu-
gação. As máquinas devem superar o número de 450 rotações 
por minuto, com giros entre 800 e 1000 Rpm’s. Os índices im-
pedem falhas na secagem e reduzem o gasto de energia. Já as 
lavadoras precisam dispor de paredes internas com furos late-



rais repuxados, característica que protege as roupas 
e enxovais contra rasgões e amenizam os desgastes.
 
A busca por empresas especializadas é um bom cami-
nho para garantir que a montagem da lavanderia seja 
realizada sem imprevistos.  A Alliance Laundry Syste-
ms é uma das mais renomadas no mundo e atende 
ao território brasileiro. Com expertise de quem atua no 
mercado desde 1908, é a principal fabricante de equi-
pamentos. “Quando a Alliance buscou um parceiro de 
negócio aqui  na Região, não tivemos dúvida de que 
seria uma excelente oportunidade para a Set”, comen-
ta Alexandre Reis, diretor Comercial da Set Sistemas, 
que é a representante da marca em Pernambuco e Pa-
raíba. “Com esta parceria podemos oferecer aos nos-
sos clientes hotéis, hospitais, lavandeiras o que há de 
melhor em equipamentos para o segmento. Além de 
ampliar nosso portfólio de atuação”, finaliza.  

A empresa comercializa marcas tradicionais como 
Speed Queen, UniMac, Huebsch, IPSO e D’Hooge.  A 
Alliance tem capacidade para acomodar cargas que 
variam entre 5,5 kg e 90 kg e oferece financiamen-
tos focados na área, com análise dos pedidos de 
crédito em apenas um dia útil. O grupo conta com 
uma equipe de design de lavanderias, que auxiliam o 
consumidor no desenvolvimento e na personalização 
do projeto.

Os consumidores da organização dispõem ainda do 
apoio de mais de 800 parceiros ao redor do planeta, 
o que facilita a manutenção preventiva e corretiva do 
maquinário, fundamentais para prolongar a vida útil dos 
aparelhos. A malha descomplica o processo de reposi-
ção de peças, com itens sempre disponíveis ou prontos 
para envio em até um dia, além de manter próximos 
clientes, equipes técnicas e representações.

Passo a Passo para 
montagem de lavanderia

Identificar 
volume de peças 1

2

3

4

5

Buscar empresa 
especializada

Projetar 
instalações 

Adquirir 
equipamentos  

Instalar e interligar 
dispositivos  



SuperBAC fecha parceria com 
a Set Sistemas e aumenta 
presença na região Nordeste

NE
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A SuperBAC, empresa pioneira no mercado brasileiro de 
soluções em biotecnologia, acaba de fechar uma parceria 
com a Set Sistemas. Com isto, a SET passará a distri-
buir as soluções da SuperBAC, voltadas para a área de 
saneamento para restaurantes, shopping centers, hotéis, 
hospitais e indústrias em toda a região Nordeste, princi-
pamente nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Gran-
de do Norte.

“Para nós a parceria com a Set Sistemas será fundamen-
tal para encurtar distâncias com clientes de segmentos 
bastante estratégicos para a empresa e aumentar a pre-
sença da marca em uma das regiões que mais crescem 
no país”, comemora Fabrício Drumond, Chief Operating 
Officer (COO) da SuperBAC.

Entre as soluções do mix da SuperBAC que serão disponi-
bilizados pela SetSistemas destaque para o Bio Mic, pro-
duto que atua na degradação de resíduos orgânicos, evi-
tando entupimento e a formação de odores em descargas 
e mictórios. Formado por um blend de microorganismos 
de ocorrência natural e sem modificação genética, além 
de eliminar odores a solução é segura para encanamen-
tos, previne entupimentos,  tem fácil instalação e é total-
mente livre de agentes químicos.

A Set Sistemas também vai distribuir o Bio Cubo, bloco 
sólido biológico ideal para aplicação em caixas de gor-
dura, e o Bio Tab, pastilha biológica indicada para uso em 
fossas sépticas e ralos. 

Sustentáveis e muito fáceis de usar, o Bio Cubo e Bio 
Tab liberam microorganismos de acordo com a vazão, 

SOBRE A SUPERBAC

Fundada em 1995, a SuperBAC é pioneira no mercado brasileiro de 
soluções em biotecnologia. Com a crescente preocupação ambiental 

e o iminente aumento da população, uma das principais necessidades 
da economia no século XXI é a criação de processos que permitam o 

aumento da produtividade sem abrir mão da sustentabilidade.

eliminando odores indesejáveis, agindo na prevenção de  
entupimentos, promovendo a degradação dos dejetos sa-
nitários e gordura acumulada, reduzindo, assim, custos 
operacionais.

A parceria comercial também foi comemorada pela Set 
Sistemas, que prevê que as vendas do produto da marca 
representem 5% do faturamento da empresa nos próxi-
mos dois anos.“A chegada da SuperBAC em nosso portfó-
lio vai agregar ainda mais valor à marca, além de oferecer 
ao mercado produtos biotecnológicos que chamam aten-
ção pela inovação e altíssima eficiência”, afirma Alexan-
dre Reis, Diretor Comercial da Set Sistemas.

17Alexandre Reis visitou fábrica 
em Cotia/SP e foi recebido pelos 

executivos Rafael e Eduardo
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Camarada Camarão 
oferece mais de 
40 versões de pratos à 
base do crustáceo

O Nordeste possui uma rica gastronomia, elaborada, essencialmente, 
a partir de raízes, grãos e frutos do mar. Da Bahia ao Maranhão, os 
elementos regionais estão presentes nas mesas e no imaginário gustativo 
das pessoas. Essa característica é um dos traços marcantes do Camarada 
Camarão, restaurante pernambucano especializado na produção de 
pratos à base do crustáceo mais desejado dos mares. A iguaria pode ser 
encontrada em mais de 40 versões.

O cardápio oferecido pelas unidades do grupo foi desenvolvido pelo chef 
francês François Schmitt, que mora há 25 anos no Brasil. Ele traz como 
fio condutor do trabalho a união da culinária francesa com a regional 
nordestina, como a autêntica moqueca de camarão, um dos carros-chefes 
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O cardápio oferecido pelas 
unidades do grupo foi 

desenvolvido pelo chef 
francês François Schmitt, 

que mora há 25 anos no 
Brasil. Ele traz como fio 
condutor do trabalho a 

união da culinária francesa 
com a regional nordestina, 
como a autêntica moqueca 

de camarão, um dos 
carros-chefes da casa.

da casa.  Mas o menu não se restringe ao muso inspirador. Há 
outras opções de pratos preparados com diferentes frutos do 
mar, além de saladas, carnes e opções para o universo infantil. 

A primeira unidade da rede começou a aguçar o desejo dos 
residentes da região em dezembro de 2005, instalada no bair-
ro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Consolidada como 
uma referência no preparo da iguaria na capital, o Restaurante 
Camarada Camarão expandiu a atuação para o outro lado da 
cidade. Um novo ponto passou a funcionar, em 2010, no Espi-
nheiro, área importante da Zona Norte da metrópole.  

Boca a Boca, literalmente, o Camarada Camarão ultrapassou 
as fronteiras de suas origens e começou a deixar marcas no 
exigente paladar da população carioca. Em setembro de 2011, 
o restaurante ganhou uma unidade no Shopping Rio Design, 
um dos mais conceituados do Rio de Janeiro, localizado na 
Barra da Tijuca. 

Com operações bem definidas e um padrão de trabalho legi-
timado, a família Camarada ganhou um novo integrante em 
janeiro de 2014. O local escolhido foi o Shopping Center Reci-
fe, o mais tradicional da capital pernambucana, reconhecido 
como um dos maiores centros de compras da América Latina.

No último ano, o grupo expandiu mais uma vez a atuação no 
Rio de Janeiro, que recebeu uma unidade no New York City 
Center, complexo de compras e lazer integrado ao Barra Sho-
pping.

A expectativa agora é pela inauguração da maior operação 
da rede. O grupo trabalha para oferecer o amplo e sofisticado 
menu no moderno Shopping Riomar, no Recife. A nova unida-
de deverá ser instalada em uma expansão da praça de ali-
mentação do mall, com a ocupação de uma área de cerca de 
mil metros quadrados. O espaço contará com parque infantil e 
salão privativo para eventos.

SERVIÇO:
Unidades Camarada Camarão no Recife

Unidade Boa Viagem
Rua Baltazar Pereira, 130 
1º Jardim - Boa Viagem 
(81) 3325.1786

Unidade Shopping Center Recife
Rua Padre Carapuceiro, 777 
Boa Viagem  
(81) 3019.6620

Unidade New York City Center
Avenida das Américas, 5000
2º piso 
Barra da Tijuca 
(21) 3410-5797

Unidades Camarada Camarão no Rio de Janeiro

Unidade Rio Design Barra
Avenida das Américas, 7.777
3º piso 
Barra da Tijuca  
(21) 3325.9882
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Um lugar 
pra ser 

feliz

Hotel Village Porto de Galinhas
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Bem perto de completar três décadas de vida, o Hotel Villa-
ge Porto de Galinhas reúne toda sua experiência hoteleira 
ao mérito de ser um dos mais inovadores no famoso cartão 
postal pernambucano. Tem como marcas registradas a sua 
hospitalidade e o costume de ir além do turismo sol e mar, 
com ofertas diferenciadas para que o hóspede tenha muitas 
opções enquanto está no hotel. Não à toa, a missão do em-
preendimento é fazer as pessoas felizes e eles não sossegam 
enquanto não a cumprem com cada família.

Um desses diferenciais é focado no público infantil. Por lá, 
brincadeira é coisa séria. A Vila Brincante conta com 350m2 
de pura ludicidade. Dentre outras atrações, o espaço oferece 
casinha de boneca (com direito à réplica de eletrodomésticos, 
móveis e utensílios), barco pirata (em tamanho real), recan-
to da leitura, quitandinha, espaço para contação de histórias, 
oficinas, casa da árvore e muito mais. Os pequenos também 
podem desfrutar de jantares temáticos e da tradicional fes-
ta do pijama, com participação de super-heróis, mágicos e 
recreadores. O investimento no público miúdo faz do Village 
imbatível no quesito agradar à garotada. Mas os adultos não 
foram esquecidos. Uma capacitada equipe de profissionais 
garante uma caprichada hidroginástica, boas partidas de vô-
lei à beira-mar e uma Gastronomia pra não esquecer. O par-
que aquático tem quase mil metros quadrados, com tabelas 
de basquete em acrílico e bordas molhadas. 

Outro ponto que conquista o turista é a programação cultural. 
De janeiro a janeiro, o Village oferece shows ao vivo todas as 
noites, desde o forró pé de serra ao pop rock britânico, rock 
nacional dos anos 80, música romântica internacional e noite 
italiana. O ponto alto, sem dúvida, é o Village é Show, às quar-
tas-feiras, com apresentação dos ritmos mais importantes de 
Pernambuco e do Brasil, num espetáculo à beira da piscina. 

www.villageportodegalinhas.com.br                 

       @hotelvillageporto  
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ESTRUTURA Conta com 184 confortáveis apartamentos, sen-
do setenta deles com capacidade para acomodar até qua-
tro pessoas. Nos demais, a configuração pode ser casal ou 
triplo. Também oferece sete charmosos bangalôs de frente 
pro mar, que atualmente passam por uma mudança de layout 
arrebatadora. A partir deste próximo verão, todos os banga-
lôs contarão com muito charme e sofisticação, a exemplo de 
hidromassagem na varanda, detalhes personalizados e um 
design que transforma cada bangalô num espaço único para 
realizar sonhos e ser feliz à beira mar.
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Prática de exercícios na 
terceira idade promove 
melhoria física, social e 
psicológica
A prática de atividades físicas na terceira idade é um im-
portante aliada para a manutenção da qualidade de vida. 
Muitas vezes vista como perda de tempo ou extravagância, 
hoje é comum encontrar pessoas que atingiram a maturi-
dade preocupadas com o bem-estar e a boa forma. Segun-
do a Associação Brasileira de Academias (ACAD), os idosos 
representam mais de um terço das matrículas nas institui-
ções do tipo no país. 
 
A rotina de treinos traz inúmeros benefícios ao corpo, a 
exemplo da melhora do condicionamento físico e controle 
do peso. Exercitar-se propicia o fortalecimento da muscu-
latura e o aumento da flexibilidade, o que reduz o risco de 
quedas e o aparecimento de doenças ósseas e crônico-
degenerativas. A prática evita a osteoporose e o diabetes, 
além de ter influência direta na estabilização da circulação 
sanguínea, fundamental para prevenir enfermidades como 
hipertensão, derrames e problemas no coração. 

Passar por avaliação médica
Realizar teste físico
Escolher exercícios de baixo impacto
Buscar acompanhamento profissional

Malhação
Hidroginástica
Natação
Ioga

Dança de salão
Caminhada
Alongamentos
Pilates

Fortalecimento muscular 
Aumento da flexibilidade 
Prevenção de doenças
Controle da pressão arterial

Aumento da autoestima
Inserção social
Favorece o bem-estar e a boa forma

Os exercícios na boa idade ainda contribuem para o pro-
gresso de aspectos sociais e psicológicos, que elevam a 
autoestima. Um deles é a liberação da endorfina no orga-
nismo, hormônio responsável por sensações de contenta-
mento e plenitude. Outro ganho é a ampliação da rede de 
relacionamentos, que ocorre por meio da aproximação do 
indivíduo com as pessoas. Todos esses fatores colaboram 
para manter longe a depressão, distúrbio comum em mem-
bros das gerações mais experientes. 

Mas antes de abandonar o sedentarismo, o idoso neces-
sita passar por uma avaliação médica. Com a liberação, o 
passo seguinte é definir a atividade e ir atrás de um local 
adequado para a prática, onde deve fazer um teste físico. A 
análise fornecerá os dados necessários para que os treinos 
sejam prescritos de forma segura, com respeito às indivi-
dualidades biológicas.

De maneira geral, recomenda-se privilegiar exercícios de 
baixo impacto, para evitar sobrecarga nas articulações e, 
por consequência, lesões nos músculos, tecidos e ossos. 
Os trabalhos realizados dentro d’água, como natação e hi-
droginástica, são ótimas opções. Caminhadas, danças de 
salão e Ioga também representam boas escolhas. Sempre 

PRECAUÇÕES

Amanda 
Rodrigues, da Oka 
Gym, em atividade 
com seus alunos

ATIVIDADES
IDEAIS

BENEFÍCIOS
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com o acompanhamento de um profissional de educação física, 
responsável por fornecer as orientações para a realização correta 
das atividades, sem prejuízos ao corpo.

Se praticada do modo apropriado, a malhação é uma das me-
lhores alternativas, como explica a coordenadora técnica da 
Academia Oka Gym, Amanda Rodrigues. “O treinamento com 
pesos é ideal e seguro para todas as idades, pois traz benefícios 
na composição corporal, que propiciam o aumento da massa 
muscular e óssea, assim como a diminuição do percentual de 
gordura. Também podemos controlar diversas variáveis, entre 
as quais estão a carga, o tempo de estímulo, de descanso e a 
amplitude de cada movimento”, afirma. 

Amanda conduz a equipe técnica da Academia, localizada na 
Tamarineira, bairro da Zona Norte do Recife. O espaço possui 
equipamentos de última geração e uma equipe preparada para 
lidar com qualquer limitação, pronta para conceder a atenção 
necessária aos alunos mais experientes. “Trabalhar com idosos 
exige conhecimento para que as prescrições sejam feitas de 
maneira coerente, com paciência e concentração. É um público 
frágil, sensível e comumente portador de limitações articulares 
ou doenças”, explica. 

Ela também ressalta a importância de manter-se ativo. “Sabemos 

que durante o envelhecimento existe um processo de degradação 
natural, que causa a perda de massa muscular. Por isso se faz 
necessário agir para minimizar esse desgaste, com o intuito de 
oferecer uma melhor qualidade de vida”, esclarece.     

Outro local preparado para atender os idosos é a Academia Eco 
Fitness, instalada na Estrada de Aldeia, em Camaragibe. A unida-
de foi pensada para propiciar uma experiência confortável e fun-
cional na prática de exercícios, de forma a tornar leve e divertida a 
rotina de treinos. Um dos itens facilitadores é o transporte próprio 
para o deslocamento de idosos.
    
A Eco Fitness abriga piscina coberta, mantida com água aquecida 
e ionizada, que recebe ozônio em vez de cloro. O elemento deixa a 
superfície limpa e livre de micro-organismos, sem irritar os olhos 
e a pele, além de proteger contra os raios ultravioletas. A unidade 
também oferece orientação nutricional e tratamentos como mas-
soterapia, fisioterapia, RPG e acupuntura. 

O acompanhamento de profissionais especializados e a estrutura 
adequada auxiliam os membros da terceira idade a se adaptarem 
aos novos hábitos. Ao sentir-se bem e confortável no ambiente e 
na prática dos exercícios, o idoso tende a se acostumar à rotina. 
Essa combinação é essencial para o estabelecimento de um ciclo 
favorável à boa qualidade de vida.
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Volk e Set traçam
planos para expansão
Fundada há mais de 50 anos, o grupo de companhias Volk pro-
duz, comercializa e distribui equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI), com um foco estratégico na proteção das mãos e 
produtos para segurança e proteção alimentar. A Set Sistemas 
se aproxima cada vez mais da empresa da Volk e os  executivos 
da empresa Sérgio Lange (diretor comercial) e Nivaldo Brasil 
(gerente técnico), visitaram a Set Sistemas e foram recebidos 
pelo diretor comercial Alexandre Reis. As duas empresas estão 
traçando ações para aumentar a participação no mercado local. 
Conheça alguns itens da linha trabalhada.

É indicado para remoção da sujidade pesada das mãos em 
diversos ambientes. Possui microesferas de polietileno 
que atuam de forma efi ciente no processo e também 
hidratantes, que proporcionam maior conforto ao usuário. 
Apresentado em refi l “bag in box”, com 3,5 litros, selado 
e na concentração adequada para o pronto uso, evitando 
manuseios que poderiam contaminar o produto e, por 
consequência, o usuário. A saboneteira é instalada em 
regime de comodato. 

SABONETE DESENGRAXANTE SCOTT

Apresentamos dois produtos da marca italiana TTS, que você 
já encontra na Set. Um deles é o balde compacto multiuso, 
modular para montar conforme a necessidade do cliente. Ideal 
para pequenos ambientes com grande frequência de limpeza. O 
conjunto Eroy tem como características organização, ergonomia, 
profi ssionalização e ótima imagem ao público. Atende em 
diferentes segmentos como: escritórios, clínicas, banheiros, lojas 
comerciais, hotel, motel e como kit banheiro. Com o conjunto 
completo do Eroy pode realizar a limpeza 360° com todo material 
em fácil acesso na limpeza de teto, parede, superfície e piso.

CONJUNTO EROy



A Diversey acaba de lançar uma linha que irá revolucionar 
o mercado de lavanderias: Clax Xcellence. Um grupo de 
três produtos super concentrados, desenvolvidos para a 
criação de um novo modelo  de lavagem de roupas, que 
irá proporcionar o menor custo por KG de roupa, além 
de maior performance. Como os produtos trabalham 
com dosagens pequenas, ainda são seguros para o meio 
ambiente, pois não necessita estoques elevados na sua 
empresa. Venha conhecer a inovação em processos 
de lavagem de roupas! Solicite a visita do nosso corpo 
técnico e faça uma experiência com nossa linha.

CLAX XCELLENCE

Também da TTS é este sistema inovador para limpeza e manutenção do piso. O sistema 
disponibiliza refil dupla face, 100% em Microfibra, sem costura, com solda eletrônica, com 
opção de película de isolamento entre as faces. Com isso, permite realizar até três funções 
(limpeza úmida, limpeza seco e secagem) em uma única ferramenta, obtendo ganho na 
produtividade. O suporte gera segurança ao operador, eliminando o contato manual na 
retirada do refil sujo e ergonomia para evitar utilização de balde e torção de pano/refil. 
Conceito ecológico, pois não se descarta solução química, o produto colocado no reservatório 
é utilizado somente na limpeza, sem desperdício e com controle da umidade do piso.

APLICADOR BIO TRILOGy

Luva de segurança confeccionada em 
borracha natural (Látex) super reforçada 

e resina de neoprene, revestida 
internamente com flocos de algodão, 
antiderrapante na face palmar e nos 
dedos, lisa na face dorsal e punho.

Luva de segurança 
confeccionada de borracha 
nitrílica, sem revestimento 

interno em flocos de algodão, 
palma antiderrapante.

Luva de segurança confeccionada 
em borracha natural (látex) super 

reforçada; sem revestimento interno; 
antiderrapante na face palmar, nos 

dedos e na ponta dos dedos.
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É PRECISO 

A RETOMADA
PLANEJAR

Por Fábio Menezes, consultor e sócio da TGI Consultoria em Gestão

A crise está começando a  acabar!

Do ponto de vista econômico, temos inflação abaixo da 
meta central de 4,5%, juros em queda, bolsa de valores 
atingindo níveis históricos de alta, além do fim da recessão 
técnica com crescimento positivo de 1% e 0,2% nos pri-
meiros trimestres deste ano, respectivamente. A retomada 
não tem acontecido num ritmo tão vigoroso, o desemprego 
ainda está muito elevado, mas é clara a melhora no aspecto 
geral da economia. Em relação à conjuntura política, ainda 
estamos em crise e é difícil vislumbrar saídas com um grau 
razoável de consistência. Apesar das diferenças entre as 
conjunturas política e econômica, o grau de confiança na 
retomada vai se ampliando lentamente.

Nesse cenário, é importante manter a cautela, mas não 
deixar de retomar o ritmo dos investimentos. A crise está 
passando, mas ainda há incertezas que podem influenciar 
no ritmo de retomada. Além disso, estamos começando a 
sair de uma das crises mais longas e graves da história. 
No entanto, é fundamental alimentar a ousadia comum aos 
empreendedores.

O momento exige muita atenção às mudanças no mercado, 
a crise impôs uma série de ajustes no comportamento dos 
clientes que foram obrigados a mudar hábitos de consumo. 
É importante estar atento para oferecer produtos e serviços 
mais adequados possíveis a cada realidade.

No que diz respeito às equipes, assim como nos momentos 
mais críticos nos últimos anos em que os gestores preci-
saram ser transparentes na comunicação dos impactos da 

crise, agora é importante envolver os colaboradores o mais 
possível nas discussões sobre a retomada e nas providên-
cias para aproveitar o aquecimento do mercado. O quanto 
mais alinhada a equipe estiver com relação à estratégia da 
empresa, maiores são as chances de atingir os objetivos 
definidos.

Mesmo com a crise, muitas empresas surgiram duran-
te a recessão, principalmente negócios desenvolvidos no 
contexto da disrupção digital. Essa revolução tem provo-
cado mudanças drásticas em alguns setores modificando 
o modo de consumo dos clientes. A questão relevante é: 
quando e de que forma seu setor será afetado?

Para reforçar as condições de não apenas aproveitar a re-
tomada da economia no curto prazo, mas, sobretudo, cons-
truir uma posição competitiva relevante para o futuro, é 
muito importante investir na realização de um planejamen-
to estratégico. Além de considerar os aspectos destacados 
acima, como a programação dos investimentos, a adequa-
ção dos produtos e serviços para os clientes, o envolvimen-
to da equipe e, também, os impactos da disrupção digital, o 
processo de planejamento deve ser simples, objetivo, parti-
cipativo e consistente. Processos muito rebuscados podem 
demandar um esforço desproporcional dos empreendedo-
res e não garantem resultados. O fundamental é reunir o 
grupo de gestores em torno das questões estratégicas rele-
vantes para o presente e para o futuro do negócio, reforçan-
do as potencialidades e, consequentemente, as chances de 
atingir os objetivos projetados para o futuro.

Vamos em frente e bom início de retomada!






