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TUDO COMEÇA NA
HIGIENIZAÇÃO DO
GARRAFÃO

Qualidade da água mineral que bebemos depende de vários cuidados,
inclusive com a limpeza do vasilhame

Diego Nóbrega

E D I TO R I A L

UMA EDIÇÃO ESPECIAL PARA VOCÊ
Caros amigos,
Mais uma vez me dirijo a vocês para comentar sobre a
nossa revista SET CLEAN, um projeto que segue há quatro
anos em ritmo acelerado e que vem recebendo constantes
elogios em relação ao seu conteúdo e projeto gráfico.
A edição começa com a dica do nosso querido SUPERSET,
que foca sobre a importância (e o desafio) do uso de
Equipamentos para Proteção Individual (EPI´s) por parte dos
colaboradores. Seguimos com os principais acontecimentos
internos, onde destacamos vários treinamentos em clientes, encontros, visitas de
fornecedores e algumas conquistas. Na matéria “Esse é da Casa”, contamos um pouco
da história de vida da nossa colaboradora Mirella, que chegou há quase dois anos e
começa a se destacar internamente. Na página sobre “Bem Estar”, damos dicas de
saúde ao ar livre, com várias opções de atividades funcionais na beira da praia!
Em “Gastronomia”, destacamos nosso cliente Ta San Yuen – quem não conhece
o “Chinês da 48”? Vale a pena ler! Continuando sobre o tema, apresentamos ao
mercado nossa nova distribuição, os Azeites Gallo. Decidimos entrar no mercado de
Food Service e iremos atrás de produtos que agreguem valor à nossa marca. Sobre
Turismo, destacamos o nosso Litoral Sul, repleto de praias paradisíacas e de várias
opções de lazer. Em “Negócios”, apresentamos a nova concessionária MercedesBenz: New Sedan. Nosso cliente faz um resumo da empresa e sua atuação na região.
Na matéria de capa, fazemos um alerta a higienização dos garrafões de água mineral.
Trata-se de um tema técnico, mas que está presente no dia a dia de todos nós,
consumidores. Sobre “Arquitetura”, nada mais justo que contar para vocês sobre a
Vale do Ave, empresa pernambucana tradicional, que embeleza nossa cidade com
projetos modernos e qualidade superior. Na “Vitrine de Produtos”, apresentamos a
Alliance, multinacional que fabrica no mundo todo máquinas e equipamentos para
lavanderia comercial e industrial, e que passa a ser nosso novo parceiro comercial.
Sobre “Educação”, vocês ficarão encantados com o Vila Aprendiz, colégio que fica
na Zona Sul do Recife e que já conta com mais de 500 alunos! Finalizamos nossa
revista com um artigo sobre “O desafio da gestão das novas gerações nas empresas
familiares”, escrito por Cármen Cardoso, consultora e sócia da TGI.
Enfim, espero que gostem dessa edição, que sempre é feita com muito carinho e
profissionalismo para todos vocês.
Boa leitura!
Alexandre Reis
Diretor Comercial
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O grande desafio dos gestores é conscientizar seus colaboradores que
usem regularmente os equipamentos para proteção individual,
chamados de EPI´s. Pensando nisso, nosso parceiro Soft
Works aliou segurança, conforto e design, apresentando ao
mercado um sapato seguro, certificado e que tem excelente
apresentação. O cabedal do produto é confeccionado em Etil
Vinil Acetato (EVA), um material super leve, que permite
extremo conforto e alta absorção de impacto.
O solado é composto por uma borracha
especial, cuja formulação é específica para
evitar escorregamentos, podendo ser utilizado
em pisos molhados com resíduos de detergente,
entre outros. Possui ainda a certificação SRC.
O Soft Works pode ser limpo com água, sabão ou
detergente. Também pode ser utilizado o Hipoclorito de
Sódio (cloro) em sua forma mais concentrada ou na diluída (água
sanitária). É importante secá-lo à sombra ou com um pano.
Mas, atenção: o sapato não deve ser colocado em
estufas, fornos ou locais com temperaturas elevadas.
O calçado possui o selo de conforto emitido pelo
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçados e
Artefatos (IBTEC), um órgão brasileiro que realiza testes
de conforto. Também é certificado pelo Ministério do
Trabalho e possui o Certificado de Aprovação (CA) de
número 27.921, atendendo a todas as exigências da
norma ISO 20.347/2012.

DICA DO SUPERSET

Como convencer
seus funcionários
a usar EPI´s?

Amigos,
Que coisa bem feita!!! Meus parabéns pela
formatação e pelo conteúdo.
Um grande abraço,

Prezados,
Acabei de folhear sua revista, que vou levar para ler em
casa, da primeira até a última página. Achei excelente e
preciso dar os parabéns. Na primeira edição pensei comigo
mesma que era um investimento muito arriscado, pois
há custos altos e os assuntos muitas vezes se esgotam.
Estava (felizmente) totalmente errada. Esta foi a melhor de
todas que li até agora. As matérias estão muito bem feitas
e diversas. Nem parece uma revista comercial (e esse é
claramente o objetivo). Parabéns, parabéns e parabéns!!!

Adib Fadel

Milda Matos Kruger

ESPAÇO DO LEITOR

Empresário, ex-presidente da Diversey Brasil

Gerente Geral do Hotel Manibu Recife
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Aconteceu

Distribuidores
Diversey reunidos

6-7

No mês de setembro, a Diversey Care Brasil promoveu, em
São Paulo, um encontro nacional com seus distribuidores
autorizados (DAs). A Set Sistemas foi representada pelo
diretor comercial Alexandre Reis. Um dos principais
objetivos do encontro foi apresentar a Sealed Air e
promover o alinhamento em torno da nova estratégia
de Diversey Care para os canais indiretos. No encontro,
foram apresentadas as divisões de Food Care e Product
Care, além das funções de apoio, como Finanças, Supply
Chain e Recursos Humanos. “Nossa ideia foi mostrar aos
distribuidores toda a grandeza da Sealed Air, com suas
unidades de negócios e funções, passando também a
cultura, a missão e os valores de nossa organização”,
destacou o vice-presidente Marco Godoy.

Nannai Resort

A equipe de governança do Nannai Resort & Spa recebeu
treinamento do nosso consultor Ricardo Cardoso. É dessa forma que nosso trabalho vale a pena: ficamos felizes
quando somos reconhecidos pelos nossos clientes!

WA Hotel

Em Caruaru, a equipe do WA Hotel também foi capacitada.
Os consultores de vendas Ricardo Cardoso e Ítalo Tasso
estiveram por lá para orientar o pessoal.

Novo cliente

Nossas boas vindas ao Restaurante Recanto Lusitano,
que agora conta com os produtos Diversey Care na área
de higienização. A consultora Bruna Lima reuniu a equipe para um treinamento caprichado.

Papa Capim

O time da Set também repassou conhecimentos para a equipe do Papa Capim, unidade Graças. Mais um cliente treinado!

Aniversário
No dia 12 de setembro, a Set Sistemas completou 22 anos. Uma
história de sucesso que merece ser comemorada ao lado de quem
faz parte dela, como nossos clientes, parceiros e colaboradores.
Agradecemos a cada uma dessas pessoas pela contribuição,
amizade, respeito, carinho e admiração ao longo desses 22 anos.
Que possamos comemorar esta data por muitos anos, sempre juntos.

No Quina

Os colaboradores do restaurante Quina do Futuro receberam uma
capacitação da nossa consultora Luciana Leite. Em pauta, a segurança alimentar.

Em Campina Grande

Os colaboradores do Hospital Antônio Targino receberam orientações no nosso consultor Breno França sobre a utilização do Oxivir
na higienização da unidade de saúde.

Capacitação

A gente também aprende com quem sabe!
Parte de nossa equipe de assistência técnica
participou de um treinamento na Tron sobre
dosadores de cozinha, tratamento de água,
diluidores e geradores de espuma. Valeu!

Visita

Os executivos da Contemar, Jorge Santos, Ignácio Arriola e Maurício de Oliveira, visitaram a Set e foram recebidos por Vicente
Miranda. Em pauta, incremento da parceria com este importante
fornecedor de contentores de excelente qualidade.

Dia Kärcher

O encontro, voltado para os distribuidores
da marca alemã, aconteceu no Hotel Manibu, no bairro de Boa Viagem, no Recife.
Nosso consultor Ricardo Cardoso participou e representou a Set Sistemas.

Em Sampa

Nossa coordenadora de vendas Paula
Marquezini participou, em São Paulo, do
evento Rubbermaid Experience. Na foto,
Paula (esquerda) e as executivas da gigante americana.

Dedicação,
responsabilidade e amor
Uma Olindense nata. Essa é uma boa definição para Mirella
Ferreira Moura, que tem 30 anos e é assistente administrativa do setor de contas a pagar da Set Sistemas. Moradora
da Marim dos Caetés desde criança, ela é formada em administração e tem curso técnico em contabilidade e faz parte da equipe da Set há um ano e nove meses. “Enviei meu
currículo e pouco tempo depois fui chamada para participar
de um processo seletivo”, conta.
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Mirella começou no setor de pós-vendas, auxiliando na
recepção e faturamento e, depois de seis meses, foi convidada para a área onde atua no momento. “Me perguntaram se eu tinha interesse em ir para o setor de contas
a pagar e eu decidi aceitar. Foi um verdadeiro reencontro,
porque já tinha estagiado na área e agora estou tendo a
oportunidade de aprender mais e estou amando”, comemora Mirella.
A rotina da jovem administradora começa cedo, às 8h,
quando inicia o trabalho, com a conciliação bancária. Depois, Mirella realiza a emissão de extratos bancários e lançamento de pagamentos. “Em seguida, apresento para a
diretoria para aprovação para depois lançar no sistema e
fazer os pagamentos”, explica. A identificação com a nova
função foi tanta que ela já faz planos para o futuro. “Pretendo iniciar uma pós-graduação nessa área no próximo

“

Amo Carnaval...
Não trocaria Olinda por
nenhum outro lugar.
Amo minha cidade”

ano e depois concluir meu curso de inglês. Assim, posso
continuar crescendo na empresa”, comenta.
A experiência também está sendo útil na vida pessoal de
Mirella. “Aqui tem sido uma verdadeira escola e eu tenho
aprendido muito. Era meio descontrolada com as minhas
contas pessoais e agora estou ajustando tudo”, afirma a
administradora que, depois da morte do pai, há cinco anos,
ajuda a mãe nas questões da casa.
Por sinal, a família e os amigos exercem um papel fundamental na vida dessa olindense. “Quando não estou trabalhando, adoro participar de festas com minha família e
meus amigos. Também gosto muito de ir ao cinema e amo
a praia, um dos meus passeios preferidos”, conta.
Como todo bom morador de Olinda, ela adora o Carnaval.
“Comecei a brincar aos 15 anos. Amo Carnaval. Hoje em
dia, vou um pouco menos por causa da violência, mas
ainda gosto muito da festa”, revela Mirella, que se declara
apaixonada pela cidade onde cresceu e trabalha. “Em Pernambuco, não trocaria Olinda por nenhum outro lugar. Amo
minha cidade”, afirma. O segredo para a felicidade e o bom
desempenho profissional e pessoal? “Acho que é preciso
dedicação e responsabilidade para crescer na vida. Meu pai
sempre dizia isso e levo o conselho comigo”.

Diego Nóbrega

ESSE É DA CASA

///

Mirella Ferreira Moura

///

Saúde e boa
forma ao

ar livre

É comum encontrarmos pessoas que optam pela vida sedentária
por não conseguirem se adequar ao ambiente de uma academia. O
tipo de exercício e a inibição diante dos demais frequentadores são
alguns dos motivos mais alegados. No entanto, faz tempo que a aversão ao ambiente fechado e cheio de máquinas deixou de ser desculpa para não praticar exercícios. Os grupos de treinamento funcional
ao ar livre estão se multiplicando e atraindo cada vez mais pessoas
para o fantástico mundo da vida saudável.

Bem-estar

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nas areias da orla de Olinda, mais precisamente no bairro de Casa
Caiada, todos os dias, os alunos do professor José Fernandes, da
JFfitness - Assessoria Esportiva, mostram que a praia não é apenas
lugar de contemplação. Todas as manhãs e noites, as cordas, bolas
e esteiras, unidas à resistência da própria areia, viram acessórios
dos grupos que buscam a saúde e a boa forma. “Além de ser ótimo
para quem não gosta de academia, essa modalidade ajuda muito na
interação entre as pessoas e estimula o contato com a natureza”,
argumenta José Fernandes, que já conta com mais de 80 alunos,
divididos em quatro turmas.
Nando, como é conhecido pelos alunos, ainda promove todas as sextas-feiras uma atividade diferente com os grupos, o JF nas Ladeiras.
“Nesse dia, fazemos exercícios funcionais nas ladeiras do Sítio Histórico”, conta. Uma excelente opção para quem quer entrar em forma e
ainda apreciar alguns dos cenários mais bonitos da cidade de Olinda.
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Seguindo uma ideia semelhante, a profissional de educação física
Terciana Pereira mantém há seis anos a Femme Assessoria Esportiva. O grupo oferece treinamento funcional e corrida em aulas que
acontecem no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, e na
Praia de Boa Viagem. O diferencial já é entregue pelo nome. O Femme é dedicado exclusivamente às mulheres. “Aqui, elas se sentem
mais à vontade e também menos intimidadas pela diferença de força
física em relação aos homens. Além disso, trabalhando na assessoria
esportiva de um amigo, percebi a diferença de rendimento aeróbico
das mulheres em função das questões hormonais e decidi aplicar
isso ao treino”, explica Terciana, que hoje tem cerca de 90 alunas.
A professora explica que faz treinos específicos para as alunas a
partir do ciclo hormonal de cada uma. “Faço planilhas com essas
informações e, a partir daí, desenvolvo os exercícios. Também faço
um trabalho focado no fortalecimento do assoalho pélvico, algo extremamente importante para as mulheres”, conta.

SERVIÇO:
JFfitnes - Assessoria Esportiva
jf.moraesfilho@hotmail.com - (81) 99675.5552
Femme Assessoria Esportiva
terciana@grupofemme.com - (81) 99702.4426

Seja em grupos mistos ou dedicados a determinado gênero, o fato
é que os treinos funcionais ao ar livre chegaram para ficar e não
parecem ser mais um modismo do mundo fitness. “Acho que poder
sair do ambiente fechado e da mesmice das academias ajuda muito,
porque, para quem não é apaixonado por exercícios, esse modelo
convencional pode se tornar meio entediante”, afirma Terciana. Para
quem decide investir nos parques, praias e ruas para manter a forma,
o investimento mensal costuma variar entre R$ 65 e R$ 130, dependendo do grupo e da quantidade de dias combinados. No pacote,
saúde, amigos e belas paisagens.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Diego Nóbrega

gastronomia
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Diego Nóbrega

Tradição chinesa na
zona norte do Recife
Grande Empresa. Essa é a tradução aproximada do nome de um
dos estabelecimentos mais tradicionais do bairro do Espinheiro,
no Recife, e a escolha não poderia ter sido mais adequada. O
Ta San Yuen, o famoso “Chinês da 48”, funciona há 34 anos e
está localizado na Rua 48, na Zona Norte da cidade. O popular
restaurante especializado em culinária chinesa já faz parte da
paisagem do bairro e tem uma clientela cativa capaz de espantar qualquer crise enfrentada pelo País.
Capitaneada pelo chinês Chan Shun Ming, a casa sempre funcionou na mesma rua. Inicialmente no imóvel que fica em frente
ao atual, para onde se mudou em 1993. O empresário veio de
Hong Kong para a cidade de São Paulo, no ano de 1975. Na
capital paulistana, trabalhou em vários restaurantes até decidir
se mudar para Salvador, onde conheceu outros dois chineses
vindos de Taiwan e, juntos, migraram para Pernambuco, onde
fundaram, em Olinda, o Restaurante China.

Para o gerente, que faz parte da história da casa, o segredo do
sucesso não é nenhum mistério. “Trabalhamos com um bom padrão de qualidade, oferecemos pratos bem servidos e com um
preço atraente. Além disso, nos esforçamos para oferecer sempre um bom atendimento e isso conquista os clientes”, explica
o gerente, lembrando que, para garantir a boa frequência do
negócio, é preciso manter o padrão. “Temos que nos aprimorar
sempre e não deixar cair a qualidade dos produtos. Cada novo
cliente que conquistamos é uma vitória”, destaca.
A parceria com a Set Sistemas começou há cerca de oito anos,
com o fornecimento do material de limpeza e equipamentos como
lavadora de louça, saboneteiras e papeleiras. A colaboração tem
sido um sucesso e promete durar. “A Set nos atende muito bem.
Eles estão sempre em contato conosco e cuidando para que todas
as necessidades sejam atendidas”, comenta Carlos José.

“

A Set nos atende
muito bem. Estão sempre
cuidando para que todas as
necesidades sejam atendidas”
Carlos José
Diego Nóbrega

A mudança para o Recife aconteceu em 1983, com a chegada
da irmã Chan Yuk Ying, com quem iniciou a história de sucesso
do Ta San Yuen. Atualmente, o restaurante recebe cerca de 450
pessoas por dia no meio da semana e até 1.200 aos domingos, dia de maior movimento. “Durante a semana, temos uma
frequência muito grande de empresários e pessoas que trabalham nas proximidades. No final de semana recebemos muitas
famílias”, conta Carlos José dos Santos, gerente comercial e
administrativo do estabelecimento desde a sua fundação.

O grupo familiar do qual o Ta San Yuen faz parte conta ainda com
outros dois empreendimentos de sucesso. O China 48 Express,
delivery de comida chinesa criado em 1997, e o restaurante Portal do Derby, inaugurado em 2003.

Diego Nóbrega

FOOD SERVICE

Set Sistemas investe no
ramo da alimentação
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Na atual conjuntura econômica do País, muitas empresas
estão investindo na criatividade para enfrentar a crise,
se manter firme no mercado e voltar a crescer. Na Set
Sistemas, uma nova janela se abriu e ela está voltada
para o ramo da alimentação. A partir deste mês, a empresa passa a ser uma das duas distribuidoras do azeite
Gallo na área de food service (restaurantes, lanchonetes,
hotéis e hospitais) em Pernambuco. “Resolvemos diversificar. Enxergamos uma oportunidade de agregar uma
linha que pode gerar um faturamento extra dentro de um
cenário complicado de retração econômica”, explica o
diretor comercial Alexandre Reis.
A portuguesa Gallo é uma das líderes mundiais no mercado de azeites e decidiu assumir integralmente a distribuição de seus produtos no Brasil e a Set foi uma das escolhidas para integrar a sua malha de distribuidores. “Fomos
escolhidos porque já atendemos o mercado de food na
questão da higienização profissional e temos todos os
contatos. O setor de restaurantes, por exemplo, é nosso
terceiro maior segmento de vendas”, conta Alexandre.

Neste primeiro momento, a Set Sistemas atuará na distribuição da linha de azeites. Serão trabalhados o Gallo Tipo
Único (em lata de 200ml e vidro de 250 e 500ml); Gallo
Extra Virgem (em lata de 200ml, vidro de 250 e 500ml e
PET institucional com 2 litros); e o Extra Virgem Reserva
(em vidro de 250 e 500ml). “A Gallo também trabalha
com vinagres, pimentas e azeitonas, mas, neste primeiro
momento, vamos focar só nos azeites”, detalha.
Com a entrada no novo mercado, uma parte da equipe foi
capacitada e preparada para oferecer os produtos. “Não
montamos uma equipe nova. Mas, no futuro, esse setor
pode, sim, virar um braço da Set e ganhar uma estrutura
específica. Tudo vai depender da resposta do mercado”,
afirma Alexandre. Os planos só refletem a animação do
empresário com o novo desafio. “É uma marca que agrega valor para nós e tem muito a ver conosco tanto pelo
mercado de atuação quanto pelo fato de ser portuguesa, como nossa família. Tem muita chance de dar certo”,
aposta.

turismo

Litoral Sul de
Pernambuco
para

curtir
o ano todo

As praias do litoral sul de Pernambuco e suas belas
paisagens são visitadas o ano todo. Mas é no verão que
elas ficam mais movimentadas. Nesta edição, vamos
conhecer um pouco sobre as principais praias da
região e os passeios mais procurados pelos visitantes.
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M u ro A l t o
A paisagem é dominada por falésias, que demarcam o limite da
praia – daí sua denominação. Boa para banho e perfeita para
famílias com crianças por causa das piscinas naturais formadas
entre a areia e uma extensão de corais. A água cristalina e
morna se torna um lago de água salgada e sem ondas onde é
possível brincar sem preocupações dentro da água e praticar
esportes náuticos (vela e caiaque).

Port o d e Ga l i nh as
Eleita por dez vezes consecutivas a melhor praia do Brasil,
Porto é a mais badalada e frequentada da região. Seus quatro
quilômetros de areia branca, coqueiros e águas mornas atraem
pessoas de todas as idades. O que chama a atenção são
as piscinas naturais que surgem na maré baixa, verdadeiro
aquário de águas transparentes e cheias de peixes coloridos.
É possível chegar a esses locais de jangadas que partem do
centro da vila. As piscinas ficam na altura da Praça do Relógio.

M ara c a í p e

Opção para quem busca relaxar, Maracaípe tem ondas altas e
águas claras. O que a torna perigosa para banho e tornou-a perfeita
para os surfistas. Vez por outra ela sedia campeonatos nacionais
e internacionais do esporte, nas proximidades do Bar do Marcão.
É bastante frequentada por jovens e point de shows e eventos no
verão. No Pontal as águas do rio Maracaípe se encontram com o
mar formando uma praia com faixa de areia ideal para caminhada.
Lá é possível participar de aulas de kitesurfe, passeios de lancha e
caiaque, além dos tradicionais passeios de jangada. Em um trecho
do passeio, o jangadeiro mostrará cavalos marinhos em seu habitat
natural. O lugar é perfeito para assistir ao pôr-do-sol.

Praia d os Carn eiros
Localizada a 5 km do centro da cidade, a praia fica
em Tamandaré e é famosa pela sua incrível beleza
selvagem. Carneiros é contornada por coqueiros, o
estuário do rio Formoso e uma barreira de 1 km de
recifes de corais que formam piscinas naturais de
água límpida e calma. Recomenda-se uma visita à
Igreja de São Benedito, construída no século XVIII.

t a ma n d ar é
Este paraíso natural localiza-se 100 km ao sul do Recife.
Limita ao norte com Rio Formoso e Sirinhaém, ao sul com
Barreiros, ao oeste com Água Preta e ao leste com o Oceano
Atlântico. A praia é ideal para o banho de mar tranquilo, tem
uma barreira de recifes de corais a cerca de 200 metros da
praia. A paisagem é composta de coqueiros, mar calmo e
águas cristalinas. Podem-se observar as ruínas da Igreja de
São José ao norte da praia e ao sul o Pontal do Lira.

p asseios
Em Tamandaré

Uma excelente opção é o passeio de catamarã. O roteiro pode ser contratado por preços a
partir de R$ 50, em agências de turismo da própria cidade, em Porto de Galinhas e até mesmo
do Recife. O passeio mais completo inclui o rio Formoso, Banho de argila na Praia de Guadalupe,
Igreja São Benedito, Banco de Areia, Piscinas naturais e Praias dos Carneiros.
Para quem gosta de mergulhar, a dica é aproveitar principalmente os meses de janeiro e
fevereiro, quando a visibilidade das águas chega a 20 metros. As piscinas naturais que se
encontram a aproximadamente a 500 metros da praia são perfeitas para a prática do mergulho
livre e, na maré baixa, apresentam profundidade entre 0,5 e 8 metros.

Em Porto de Galinhas
É possível apreciar cada detalhe dessas praias sob
ângulos mais privilegiados. Uma opção é conhecê-las
de ponta a ponta fazendo um passeio de buggy com os
profissionais cadastrados pela Associação dos Bugueiros
de Ipojuca. A aventura pode durar de duas a quatro
horas ou o dia todo. O turista pode optar por fazer a
Rota dos Cavalos Marinhos, indo para o norte, ou Rota
dos Coqueirais, indo para o sul. Outra dica valiosa é os
passeios de jangada com a Associação dos Jangadeiros.

Serviço:
Catamaran Tours
Embarque no Restaurante
Bora-Bora, em Tamandaré
Preço: R$ 45,00,
por pessoa
Pode ser pago na hora
ou agendado pelo
(81) 3424-2845

Serviço:
Passeios de Buggy
Associação dos Bugueiros de Ipojuca
Local: Final do calçadão de Porto de Galinhas
Horário: das 8h às 17h
Agendamento: de segunda a sábado pelo telefone
(81) 3552-1930
Passeios de Jangada
Associação dos Jangadeiros
Local: Cabine dos Jangadeiros, Praça das Piscinas Naturais
Agendamento: (81) 3552.3359 ou (81) 98821-4766

O ND E F I C A R
A região oferece uma completa rede hoteleira, com opções para todos os gostos e bolsos. Nós, da Set Sistemas, nos orgulhamos de ter
vários clientes atendidos por lá. Quem sabe você não se hospeda em um deles na sua próxima viagem? Confira alguns estabelecimentos:
Bangalô Piscinas Naturais - http://www.bangalo.com.br/site/
Hotel Nannai Beach Resort - http://www.nannaibeachresort.com.br/
Hotel Ocaporã - http://www.ocapora.com.br/
Hotel Solar Porto de Galinhas - http://www.solarportodegalinhas.com.br/
Hotel Summerville - http://resortsummerville.com.br/
Hotel Tabaobi - http://tabaobi.com.br/
Hotel Village - http://www.villageportodegalinhas.com.br/
Hotel Vivá - http://www.vivaportodegalinhas.com.br/
Pousada Arandu - http://www.arandupousada.com.br/

Pousada Eco Porto - http://www.ecoporto.com.br/
Pousada do Frade - http://www.hoteiskimo.com.br/
Pousada das Galinhas - http://www.pousadadasgalinhas.com.br/
Pousada do Galo - http://www.pousadadogalo.com.br/
Pousada Iandê - http://www.pousadaiande.com.br/
Pousada Pérola do Porto - https://www.peroladoporto.com.br/
Pousada Luzitana - http://www.pousadalusitana.com.br/
Pousada Marambaia - http://www.rajahoteis.com.br/pousada-marambaia-do-porto.php
Pousada Som das Ondas - http://www.hoteiskimo.com.br/

Divulgação
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Newsedan:
muito além de carros
Após dois meses em soft opening, a Newsedan abre oficialmente as
suas portas para o público. A concessionária da Mercedes-Benz que
fica localizada na Avenida Herculano Bandeira é capitaneada pelo
empresário Luiz Teixeria e integra o Grupo Newland, grupo nordestino especializado no ramo automotivo, com 25 anos de tradição no
mercado. “Fazemos parte de um grupo tradicional, com concessionárias espalhadas pelo Ceará, Paraíba, Piauí e agora Pernambuco.
Isso nos credencia e leva segurança aos nossos clientes”, afirma
Thais Sulzbach, gerente de vendas da concessionária.
A Newsedan chega ao seu novo formato de concessionária plena,
após um ano e meio funcionando com showroom no Shopping Riomar, onde foram vendidos mais de 240 veículos. “Neste mês de
outubro tivemos o melhor desempenho dos últimos meses e nossa
expectativa de vendas é de 20 carros por mês”, explica Thais.

A gerente faz questão de destacar que, quem entra na Newsedan busca muito mais que um veículo. “Nossos clientes são do
público AA. Eles buscam uma experiência diferenciada, exclusividade, sofisticação e conforto. Muito diferente de quem procura
um simples utilitário”, ressalta.

Divulgação

Os carros Mercedes-Benz são realmente marcantes. Entre os
modelos mais procurados estão os Classe A, C e E. A Família
Classe A enfatiza a esportividade, tem um preço mais acessível
e é o mais compacto de todos os veículos da marca. O Classe C
é o que apresenta o maior volume de vendas pelo fato de aliar
um bom preço ao conforto. Ele está disponível tanto em versões
esportivas quanto nas mais tradicionais. No entanto, quem de
fato tem dado o que falar é o modelo Classe E. Lançado em
2016, ele apresenta um preço um pouco mais elevado, justificado pelo alto padrão de sofisticação, potência e conforto esportivo. O destaque desta nova estrela Mercedes vai para a central
multimídia, que agrega mais tecnologia ao produto.

Além da certeza de uma experiência de compra diferenciada, o
cliente que chega à Newsedan encontra mais do que carros. A
concessionária conta com todo o serviço técnico especializado,
equipe treinada, alinhamento de direção 3D homologado e equipamentos de diagnóstico elétrico e eletrônico aprovados pela
montadora, além de peças originais Mercedes Benz. O espaço
também oferece serviços de estética automotiva, com lavagem,
proteção e revitalização de pintura, revitalização de interior e
higienização de ar-condicionado.
“A Newsedan faz parte de um grupo muito estável e tem a cultura
de um atendimento diferenciado, acompanhando os padrões da
montadora. Queremos sempre superar a expectativa do cliente”,
afirma Thais. Para alcançar esse objetivo, a concessionária tem
firmado parcerias inovadoras e uma delas é com a Set Sistemas,
que fornece todo o material de limpeza do local e presta consultoria para bom uso dos produtos e racionalização dos custos.

capa
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Eficiência
comprovada na
higienização
de garrafões de
água mineral

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a
água mineral natural se difere da água de beber comum pela sua
pureza original e pela sua natureza, caracterizada pelo teor de substâncias minerais, oligoelementos (conjunto de elementos químicos
inorgânicos necessários aos seres humanos em pequenas quantidades) ou outros constituintes. A água contaminada com bactérias
e outros microrganismos pode causar problemas de saúde como
mal-estar, febre, vômitos e diarreias. Uma das principais medidas
para evitar esse tipo de transtorno é o cuidado com a higienização
dos garrafões de água mineral.
Mantendo sua tradição no ramo de soluções em higiene profissional, a Set Sistemas traz para o mercado pernambucano o Divosan
TC 86, da Diversey. O produto, que é um desinfetante alcalino à
base de Hipoclorito de Sódio, acaba de ter sua eficiência comprovada pelo DNPM no uso como detergente para a higienização de
garrafões de água mineral. “O processo de aprovação durou cerca
de dois meses, desde a liberação dos donos de mineradora para
fazer o teste, passando pelo contato com o DNPM até o teste em si”,
conta Marcos Mendonça, supervisor operacional da Set Sistemas.
Entre as exigências para a aprovação do produto, o Departamento
Nacional de Produção Mineral confere a existência do registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e no Ministério de
Agricultura. O próximo passo são os testes de campo, conferência
da concentração indicada na ficha técnica do produto e verificação
das especificações. “Uma das coisas mais importantes é comprovar que, após o enxágue, não haja nenhum resíduo do produto no
garrafão”, explica Marcos Mendonça.
A consultora técnica em qualidade de água, Edvane Maria da Silva Lira, reforça a importância da certificação. “Essa aprovação do
DNPM é de suma importância, porque a qualidade do produto final
vai depender desse primeiro estágio da limpeza e desinfecção do

garrafão já que, muitas vezes, a contaminação acontece exatamente no manuseio do vasilhame”, conclui Edvane, que é da EML
Consultoria, especializada em abertura de empresas que trabalham
com água para consumo humano e parceira da Set Sistemas.
O Divosan TC 86 apresenta grande eficácia na remoção de material orgânico, incluindo restos de alimentos, manchas e aromas
estranhos, além de trabalhar com uma quantidade reduzida de espuma, o que melhora a eficácia na limpeza e facilita o enxágue
com consumo mínimo de água. Marcos Mendonça ainda destaca
a vantagem de não haver contato dos operadores com o produto e
o galão. “O produto é aplicado por meio de um dosador eletrônico
que garante a precisão da dosagem. Quando a mineradora fecha a
parceria com a Set Sistemas, o pacote inclui o produto, os equipamentos, treinamento e assistência técnica”, afirma.
Além da eficiência de resultados comprovada pelo DNPM, o Divosan TC 86 traz outra grande vantagem para as mineradoras na
hora do custo-benefício. “Com esse produto, costumamos utilizar
uma concentração de 1%, diminuindo a quantidade usada durante
o processo. Já alguns dos concorrentes necessitam de uma concentração de 2%”, destaca
Marcos. “O produto é 100% confiável e isso é
o mais importante”, complementa o supervisor, lembrando que a qualidade é fundamental na hora de garantir a saúde
dos consumidores.

“

Essa aprovação
do DNPM é de suma
importância, porque a
qualidade do produto
final vai depender desse
primeiro estágio da
limpeza e desinfecção
do garrafão”
Edvane Lira

arquitetura

Tradição
e novos
desafios
A busca pelos lugares mais privilegiados
da cidade e a manutenção do alto padrão
de qualidade dos empreendimentos. Esses
são os principais desafios da já consolidada
construtora Vale do Ave, criada em 1997,
depois da separação comercial dos três irmãos portugueses Alberto, Eduardo e Zeferino Ferreira da Costa, que haviam fundado,
em 1966, a incorporadora Rio Ave.

20-21

Desde o princípio, a Vale do Ave se destaca
pela qualidade do acabamento de seus produtos e por investir nos melhores endereços
da Zona Sul do Recife. “Trabalhamos com
poucos empreendimentos, mas sempre de
alto padrão. Não investimos em quantidade,
mas sim em qualidade. Nosso acabamento
é considerado um dos melhores do Estado”,
afirma João Carlos Ferreira da Costa, diretor
da Vale do Ave, destacando ainda outro ponto
marcante da construtora: a boa localização dos
seus empreendimentos. “Geralmente, investimos em residenciais na Avenida Boa
Viagem e suas paralelas, como a Rua dos Navegantes e Capitão Rebelinho. Já os
nossos comerciais vão para vias como as avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos
Ferreira”, explica.
É justamente a crescente escassez de novos espaços nos badalados endereços da
Zona Sul que tem feito a Vale do Ave se reinventar e investir em novas áreas que
apresentem o mesmo nível de qualidade de vida para os clientes e a praticidade
da proximidade dos serviços. Neste contexto, surgem os empreendimentos Home
Marinas da Barra, localizado a Rua Padre Nestor de Alencar, em Barra de Jangada;
o Edf. Castelo Branco, que fica na Rua Amazonas, em Boa Viagem; e o Edf. Villa
Lobos, na Rua Padre Melo Cahu, também em Boa Viagem. Esse último uma grande
aposta da construtora. “Este ano, pela primeira vez, estamos investindo em um
local diferente para um residencial. O Villa Lobos também tem o objetivo de atender
à grande demanda do público por infraestrutura”, conta João Carlos.

O Villa Lobos tem 35 pavimentos e 70 unidades e é estrategicamente localizado perto de colégios, academias, restaurantes e de
tudo o que for necessário para que os moradores não precisem
sair da região para resolver as questões do dia a dia. “Já é uma
área extremamente residencial e nós chegaremos com um empreendimento que trará a maior infraestrutura de lazer daquela
localização”, comenta João Carlos.
Marcada pela administração familiar, a Vale do Ave é capitaneada hoje pelo presidente Zeferino Ferreira da Costa e seus quatro
filhos: João Carlos, Ana Maria, Moisés e Zeferino Carvalho Ferreira Costa. Apesar da característica marcante, Joao Carlos não
credita ao formato o sucesso da empresa. “Não considero que o
sucesso seja por esse motivo. É um misto de trabalho, empenho
e muita dedicação. Também poderia ter acontecido em uma empresa não familiar”, argumenta.
Para 2017, a Vale do Ave já estrutura projetos ambiciosos. A construtora chegará ao mercado da Zona Norte da cidade em grande
estilo. “Levaremos para a Região empreendimentos residenciais
de metragens generosas de alto luxo ”, adianta João Carlos.

vitrine

Economia de água e
energia na lavagem
comercial de roupas
Apoiada na credibilidade conquistada com seus clientes e
nos anos de experiência dentro do mercado de higienização profissional, a Set Sistemas começa a representar, em
Pernambucano, a linha de lavadoras de roupa da empresa
americana Alliance. “É uma empresa muito conceituada
no Exterior e que está chegando com força total no Brasil. Vimos a oportunidade de trabalhar com um produto de
qualidade, dentro dos padrões que costumamos oferecer
aos nossos clientes”, afirma o diretor comercial da Set,
Alexandre Reis.
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As máquinas, disponíveis em mais de 15 diferentes modelos, são indicadas para empresas que trabalham com
lavanderias de grande porte, como hospitais, hotéis, condomínios e lavanderias comerciais. “Cada cliente tem um
tipo de necessidade. Vamos determinar qual o produto
mais indicado para cada perfil, variando a capacidade e o
tipo de tecnologia, por exemplo”, explica Alexandre.

Marcos Mendonça, supervisor operacional
da Set Sistemas, entrega equipamentos na
Lavanderia Nepomucky, em João Pessoa.

Entre as vantagens oferecidas pelas lavadoras da Alliance, a
economia se destaca como um diferencial que pode acabar
se tornando decisivo na escolha. “Temos uma redução no
tempo do processo e no consumo de água. Nesse último, a
redução pode chegar a 50%”, destaca o supervisor operacional da Set Sistemas, Marcos Mendonça.
Para Alexandre, o bom desempenho dos equipamentos da
Alliance também pode aumentar o potencial de competitividade do cliente. “Se eu conseguir reduzir meu consumo
de água e de energia, meus custos serão menores e poderei ser mais competitivo na ponta, no caso de lavanderia
comercial. E em hotéis e hospitais, será possível reduzir o
custo do processo de lavagem de roupa”, aponta.
Essa é a primeira vez que a Set Sistemas trabalha com máquinas de lavar roupas. Até agora, a empresa fornecia apenas os insumos necessários para o processo. “Não era uma
demanda, mas surgiu a oportunidade e resolvemos apostar,
agregar mais um serviço”, completa o diretor comercial.

Kärcher lança lavadora versátil
A BD-530 é uma lavadora de pisos elétrica com escova tipo disco
indicada para limpeza de todos os tipos de piso e sujidades em áreas
pequenas e médias. Possui faixa de limpeza de 460mm e reservatório
de água limpa/suja de 40/40 litros, o que garante a este equipamento
grande produtividade. O exclusivo sistema de construção tanque em
tanque torna o equipamento compacto, ideal para operações em áreas
pequenas. O painel de controles é simples e de fácil entendimento: são
apenas dois botões para todas as funções, o que torna erros de operação
praticamente impossíveis e diminui a necessidade de treinamentos.

Fast espuma em aerossol
A novidade da Diversey Care é indicada para superfícies laváveis, como plásticos, móveis,
metais, inox, mármores, torneiras e azulejos. Sua fórmula com poder desengordurante permite
uma limpeza profunda e rápida ao eliminar totalmente o pó, a gordura e diversos tipos de
sujidade. Entre os benefícios do produto, podemos citar a ação instantânea, sem enxágue.

Suma Break Up Chlor tem dupla ação
Este é um produto alcalino clorado com ação detergente e desinfetante associa a excelente ação antimicrobiana do hipoclorito de sódio com o poder
de limpeza do tensoativo e alcalinizante presentes em sua formulação,
limpando e desinfetando pisos, superfícies e equipamentos numa só
aplicação. Ideal para ser utilizado em áreas de manipulação de alimentos,
onde se dá o preparo, consumo e estocagem de gêneros alimentícios.

Suma Combi com tecnologia inovadora
A Diversey Care inova mais uma vez e apresenta para o mercado o Suma Combi
LA2. Um produto para lavagem mecânica de louças, com tecnologia inovadora,
que combina detergente e secante em um único produto. É fortemente alcalino,
formulado à base de hidróxido de sódio, polímero catiônico e sequestrante. Utilizado
para lavagem e secagem de louças, bandejas e utensílios em máquinas automáticas.

EDUCAÇÃO
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Educação com
alegria e amor
Educação para corpo, mente e coração. Essa é a proposta
da Vila Aprendiz, escola que atua na educação infantil e no
ensino fundamental e fica localizada no bairro de Boa Viagem. O colégio nasceu do desejo da psicopedagoga e diretora da instituição Sandra Kattah de criar um espaço focado
na primeira infância. “Ela tinha trabalhado como professora
em outras escolas e também em um consultório, com crianças com dificuldade no aprendizado. Lá, percebeu que muitos desses problemas eram causados por um trabalho descuidado na primeira infância”, explica Maria Luisa Kattah,
filha de Sandra e diretora de Comunicação da Vila Aprendiz.
A escola surgiu há oito anos e primeiro atuava apenas na
educação infantil. Com a boa aceitação dos pais e aprovação da metodologia utilizada, há três anos surgiu a necessidade de ampliar o atendimento para crianças do ensino
fundamental. Atualmente, a Vila conta com duas unidades,
uma em Boa Viagem e outra em Setúbal, totalizando 520
alunos, entre 1 e 10 anos.
Um dos grandes diferenciais da escola está na metodologia.
A Vila Aprendiz trabalha com o socioconstrutivismo e oferece
aos pequenos a chance de desenvolver o pensamento crítico
e a criatividade. “Nós trabalhamos essa metodologia a fundo
e com seriedade. O professor passa a ser um mediador e não
só transmissor do conhecimento. Quem acredita na proposta
logo vê o desenvolvimento das crianças”, destaca Luisa.

A escola desenvolve um trabalho com professores de psicologia, nutrição e fonoaudiologia, em sala de aula, desenvolvendo ações preventivas com os estudantes. “Não
é algo que seja imposto pelo MEC, mas está em nossa
grade curricular”, explica Luisa. Ainda no currículo, aulas
de música e inglês, que começam a ser introduzidas na
rotina dos pequenos a partir dos dois anos. Para movimentar a criançada e garantir os cuidados com o corpo,
aulas de educação física com atividades funcionais, além
de natação, balé, judô e futebol.

Outro ponto forte do colégio é a estrutura oferecida aos alunos. A
escola foi toda pensada e construída especialmente para abrigar
os pequenos. Nada é improvisado, cada ambiente foi projetado
para motivar o aprendizado de forma prazerosa. “Eles são felizes
aqui. Não acham chato estudar e nem mesmo fazer prova. O estudo é visto com prazer”, garante Luisa.
E se na Vila Aprendiz as aulas são momentos de alegria, a hora
do lanche não poderia ser diferente. Os alunos participam de
lanches coletivos que são produzidos pelas cozinheiras da própria escola, a partir de um cardápio balanceado elaborado por
uma nutricionista. “Não permitimos a entrada de comida de
fora. Aqui, as crianças têm uma alimentação muito saborosa,
com frutas, sucos, macaxeira, inhame e outros carboidratos”,
explica a diretora.
Atualmente, a Vila Aprendiz conta com uma equipe formada por
cerca de 100 profissionais, entre professores, técnicos e diretores, entre outros. Todos passam por constantes atividades de
capacitação e atualização. “Costumamos enviar nossos profes-

sores para participarem de uma formação anual em São Paulo
e também realizamos a Semana Pedagógica, com profissionais
convidados daqui mesmo de Pernambuco e de outros estados.
Além disso, todos os anos, realizamos uma capacitação com todo
o quadro de funcionários, desde o porteiro até a diretoria”, afirma
Luisa. A escola também montou em 2016, em parceria com a Faculdade dos Guararapes, a sua primeira turma de pós-graduação
em neuropsicopedagogia. Um grupo de 21 professores estuda na
própria escola com profissionais enviados pela universidade.
A Vila Aprendiz funciona nos períodos da manhã, tarde e integral.
Suas turmas costumam ter, em média, 22 alunos para respeitar o tempo de aprendizagem de cada criança e possibilitar uma
maior interação em sala. “Nossa proposta é educar a criança de
forma global, trabalhando emocional, cognitivo e motor. Trabalhamos não só o aspecto técnico, mas também a parte humana dos
alunos”, conclui Luisa. Com a Set Sistemas, a parceria inclui o
fornecimento de material de limpeza, higiene e descartáveis. Nós
da Set nos orgulhamos de poder fazer parte dessa história e desejamos vida longa e sucesso à Vila Aprendiz.
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O desafio da gestão das

NOVAS
GERAÇÕES
nas empresas familiares

Por Cármen Cardoso, consultora e sócia da TGI Consultoria em Gestão
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A perenidade dos empreendimentos familiares e a longevidade de uma família empresária dependem, crucialmente, da passagem de liderança das gerações no comando para as novas gerações. A base afetivo-cultural de
empresas cuja matriz é a família representa um imenso
potencial de força, energia para construir o futuro e disposição para enfrentar desafios, favorecendo essas conquistas.
As estatísticas sobre a sobrevivência de empresas familiares, porém, são preocupantes. Estudos no Brasil mostram que apenas 5% ou 9% (a depender da fonte) das
empresas familiares sobrevivem à passagem da segunda
para a terceira geração; ou seja, 95% ou 91% por cento
dessas empresas, desaparecem ou mudam de mãos. É
impactante ... e lamentável!

para a empresa; a experiência vivida; os conhecimentos
teóricos; o reconhecimento do passado; as projeções para
o futuro ... Uma lista sem fim.
Quaisquer que sejam os motivos ou razões dos conflitos, o
desafio de superá-los é menos de conhecimentos e capacidades e mais de atitudes. Três são essenciais – diálogo,
tolerância com as diferenças e reconhecimento do valor
do outro. Complementadas com paciência e persistência;
duas virtudes estratégicas para a vida, mas com especial
pertinência para lideranças empresariais.
São, decerto, atitudes esperadas das duas partes – sucedidos e sucessores.

Uma questão central para entender essa realidade, em
geral pouco falada, é o conflito de gerações, presente na
dinâmica do processo sucessório. Mesmo que facilitada
por um bom plano de sucessão e por acordos pactuados, a relação entre sucedidos – as gerações antigas, e
sucessores – as novas gerações, traz em si um potencial
de conflitos, passíveis de mediação e superação, mas inevitáveis.

Mas, se o sucedido não consegue praticá-las, o desafio
é do sucessor – mesmo crítico das dificuldades da empresa, respeitar e valorizar o que já foi construído; preservar a história, sem desistir das inovações necessárias;
aprender a ouvir e dialogar, em especial quando discorda;
ter paciência para argumentar e, se preciso, recuar, para
persistir quando oportuno; reconhecer o valor de quem
fez a empresa chegar onde está e o legado construído ...
Em síntese, equilíbrio e ponderação; sem pressa e sem
descanso.

Muitas podem ser as fontes desse conflito de gerações –
o ritmo esperado para que as coisas aconteçam; as convicções sobre o que deve ser feito ou sobre o que é melhor

Novas gerações são portadoras de futuro. A consciência
desse fato pode favorecer a disposição para enfrentar os
desafios.

