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Caros leitores,

Diego Nóbrega

E D I TO R I A L

BODAS DE PRATA
Chegamos ao oitavo ano da nossa revista Set Clean
e essa 16ª.edição é muito especial para todos nós,
pois é alusiva aos 25 anos de atuação da nossa
empresa. Lembro bem de todo o projeto, idealizado
pelo fundador Vicente Miranda Reis de Melo, que
acreditou neste sonho num momento difícil da
economia em nosso país. Bravamente, ele vislumbrou
uma oportunidade junto à Diversey Lever e articulou
a parceria que dura até hoje, em passos firmes.
O início da Set foi extremamente desafiador e
contou com o financiamento do Banco do Nordeste.
Começou com apenas seis colaboradores, em um
espaço pequeno, no bairro do Prado, no Recife, tendo
minha irmã e sócia, Cláudia, à frente da operação.
Ao longo dos anos, investimos em aumentar nossa oferta para o mercado afim de sempre
atender os nossos clientes em toda a totalidade no mercado de higiene profissional.
Fomos avançando lentamente, sempre de forma consciente, ponderada, com os pés
fincados ao chão.
Aumentamos nosso quadro de funcionários, mudamos de sede, abrimos filial no estado
da Paraíba e mais recentemente, Alagoas. Hoje atendemos cinco estados da região
Nordeste e tenho muito orgulho em ver tudo isso realizado. Queremos ser vistos pelo
mercado como uma empresa séria, que cumpre o que promete e que trabalha com os
produtos que oferecem sempre a melhor performance e relação custo-benefício.
Parte dessa história está contada nesta edição especial, que foi preparada com muito
carinho. Aproveito para agradecer muito a Deus, aos nossos clientes, colaboradores e
parceiros por acreditarem em nosso projeto. Muito ainda tem por vir.
Forte abraço a todos!
Alexandre Reis
Diretor Comercial

DICA DO SUPERSET

Olá SuperSet! Tenho um hospital
e utilizamos aqui detergente
enzimático para alguns
procedimentos. A Set Sistemas
possui algum tipo de enzimático?
Sim! Recentemente fechamos uma parceria
com a GROW Química e Farmacêutica e temos
na nossa linha dois tipos de enzimáticos: um de
quatro enzimas e outro de sete enzimas, super
completo. Lembrando que os detergentes
enzimáticos são utilizados para a limpeza
do material médico hospitalar, cirúrgico,
odontológico e laboratorial. O produto remove
a matéria orgânica úmida e ressecada dos
materiais, promovendo uma intensa limpeza.
Podem vir em embalagem de 1 e 5 litros!
Fala com a gente!

ACONTECEU

4

Set Sistemas recebe visita do presidente
da KCP nos Estados Unidos
Na manhã do dia 4 de outubro, a diretoria da
Set Sistemas recebeu na sede da empresa, em
Olinda, a visita de uma comitiva da Kimberly-Clark
Professional (KCP), marca líder mundial do mercado
de papéis sanitários e representada em Pernambuco
e na Paraíba com exclusividade pela Set. Entre eles,
estavam o presidente da KCP nos Estados Unidos,
Richard Thorne, a vice-presidente da KCP para a
América Latina, Diana Ortiz, o diretor de finanças
e inteligência de negócios da KCP para a América
Latina, Alejandro Pagani, e a gerente geral da KCP no
Brasil, Ana Bogus.
Os representantes internacionais vieram ao Brasil para visitar os distribuidores da KCP com maior potencial de crescimento.
Antes da Set, visitaram um parceiro em São Paulo e outro em Brasília. “Eles realmente ficaram muito impressionados com
a estrutura que encontraram na Set Sistemas. A operação é muito bem montada”, afirmou Ana Bogus.
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Ainda segundo Ana Bogus, o presidente da KCP nos Estados Unidos ficou muito feliz em saber que temos um parceiro
do porte e seriedade da Set Sistemas para trabalhar o nosso negócio no Nordeste brasileiro. “O Richard Thorne também
veio ao Brasil para nos ajudar a enxergar oportunidades nos distribuidores para a gente dobrar de tamanho com esses
parceiros. Ele deu algumas dicas e depois vai elaborar um relatório com informações importantes de como acelerar o
nosso negócio”, pontuou Ana.

25 anos

Parte da equipe esteve presente na sede da empresa, no dia 12 de setembro,
para cantar os parabéns pelos nossos 25 anos!

Projeto SHC
Uma das novidades da Set é o projeto Soluções em Higienização para cozinhas
(SHC), voltado para o mercado de food, liderado pela consultora Bruna Lima.
Desejamos sucesso!

Na Set
Também em setembro recebemos parceiros
para definição de estratégias para os próximos
meses. Estiveram por aqui Alisson Alcântara e
Fábio Almeida, executivos da Kimberly-Clark;
e Evandro Francisco, Gerente de Mercado da
Contemar Ambiental.

Voando
pelo
Sertão!
Flagra incrível do Nexos Rally
Team! O carro pilotado por
Luis Melo teve o apoio da Set
Sistemas durante o Rally dos
Sertões, que aconteceu no
mês de agosto. Que foto!

ACONTECEU

Oxivir
Em Caruaru, parte da equipe de higienização do Hospital
Santa Efigênia recebeu treinamento de implantação do Oxivir, poderoso desinfetante Hospitalar da Diversey, ministrado por Simone Raposo, gerente da companhia.

Higiexpo

A Set Sistemas esteve presente na 26ª edição da Higiexpo, a maior
feira de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação da
América Latina, que aconteceu em São Paulo entre os dias 20 e 22 de
agosto. Nosso diretor comercial Alexandre Reis visitou estantes de parceiros e encontrou com clientes. Ainda em São Paulo, ele aproveitou
para visitar a fábrica da Grow, onde foi recebido por André Grego, Paulo
Vianna e Celma Mota.

Wypall

O consultor Adriano Tenório e
Alisson Alcântara, da Kimberly,
deram treinamento sobre o uso
do Wypall para os colaboradores da Suape Energia. Show!

Armindo Moura

Capacitação sobre Lavanderia sendo conduzida
por nosso consultor Adiel, no Hospital Armindo
Moura, em Moreno. Em pauta, os procedimentos
para melhorar e otimizar os processos de lavagem.

Ação social
Para comemorar o dia mundial da limpeza, uma ação mundial que visa promover a mobilização de voluntários
para a limpeza de sua cidade, a Set
fez a doação de utensílios de limpeza
para o Nacc Recife, um lugar encantador, que realiza ações incríveis para
crianças com câncer.

Panificadores
Nossas consultoras Flávia Barbosa e
Bruna Lima prestigiaram a festa do Dia
do Panificador, organizada pela Associação das Indústrias de Panificação de
Pernambuco. Sorteamos kits de higienização Diversey entre os participantes.

Em Serra Talhada

Flagra do nosso representante comercial
João Edson, em companhia do supervisor
técnico Marcelo Barros, em recente visita
ao Frigorífico Pajeú, localizado em Serra
Talhada.

DryClean USA
A rede de lavanderias norte americana fundada em 1976 e com mais
de 200 lojas espalhadas em diferentes estados brasileiros, homologou a Diversey como seu
parceiro de químicos, objetivando redução de custos
e melhoria nos processos.
A DryClean afirmou para os
seus franqueados que os resultados obtidos foram muito
satisfatórios, gerando uma
redução de químicos entre
25% e 35% nos processos,
além de redução de tempo e
aumento da produtividade.

Reciclagem
Parte do nosso time
comercial de Pernambuco recebeu reciclagem com nosso
parceiro TTS, através
de Vítor Sawaki, executivo da companhia.
Já a equipe da Volk
mostrou as novidades
da linha de luvas de
segurança, para diversas finalidades.

Mama
Recebemos a visita de voluntárias da Rede Feminina Estadual de
Combate ao Câncer de Pernambuco. A conversa foi bem proveitosa, com dicas
de como cuidar
da saúde e mostrando a importância da rede de
apoio às vítimas.

Novos produtos
Tivemos um dia incrível com a Kimberly-Clark,
na apresentação da nova linha de produtos que
chega ao mercado! Mais um passo que estamos
dando para o futuro, junto com a melhor empresa de higiene pessoal do mundo!

Especialista
No mês de julho recebemos a visita de Camila Kirihara,
especialista da Diversey na área de lavanderia. Foram
dias muito produtivos, realizando visitas técnicas em
clientes tanto do Recife quanto do interior e também
de João Pessoa e Campina Grande. Obrigada, Camila!

EVENTOS
8-9

HOSPITALMED

A Set Sistemas participou da quinta edição da Hospital Med, a maior feira de produtos, equipamentos,
serviços e tecnologia para hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios do Norte/Nordeste.
O evento aconteceu entre os dias 23 e 25 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco. Nosso
stand estava lindo, com a marca dos nossos 25 anos em destaque, e ficou posicionado junto à entrada
principal da feira - que teve um público estimado em 20 mil visitantes, com mais de 180 expositores.
Foram três dias de trabalho intenso, em que recebemos clientes e amigos e tivemos a oportunidade de
mostrar nosso trabalho a quem ainda não conhecia, em busca de novas oportunidades comerciais. Junto
aos parceiros Kimberly-Clark Professional, Diversey, TTS, Karcher, Grow e Contemar, fizemos demonstração de vários itens do nosso catálogo, mostrando como os produtos funcionam e como os clientes podem
usufruir da máxima perfomance, ganhando em qualidade e produtividade no seu negócio. Agradecemos a
presença de todos e, em especial, aos nossos colaboradores e parceiros que estiveram conosco durante
toda a feira. Valeu!

Nossos diretores Alexandre e
Adriana Reis, com Vicente Miranda

Geson Mannochio, da
Diversey, e Alexandre Reis

Alexandre e Evandro,
gerente da Contemar

Parte da nossa equipe, com os parceiros Alisson (KCP),
Robson (Karcher), Celso e Celma (Grow) e Victor (TTS)

Visita de profissionais do Hospital Nossa
Senhora das Neves, de João Pessoa

Sr. Joaquim Amorim, vice-provedor do
Hospital Português, em visita do nosso stand

Visita de Sr. Manuel Tavares
e Ana Paula, da Medical

Carla Guerra, também
do RHP, e equipe

CAPA
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Set Sistemas

completa 25 ANOS
DE ATUAÇÃO NO MERCADO
Empresa se destaca como líder no segmento de higienização profissional

Números
da Set

25 anos
de atuação
63
funcionários
16 parceiros
comerciais
5.300 clientes
cadastrados

5 estados atendidos
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Alagoas e Sergipe

H

á inúmeros exemplos de empresas familiares bem-sucedidas atuando no Brasil. Organizações com
esse perfil servem de inspiração para famílias que
trabalham em conjunto, como também para empreendedores
de maneira geral. Afinal, há um ditado popular que diz que a
união faz a força e em relação a empresas com composição
societária familiar esta máxima é mais do que verdadeira. Em
Pernambuco, um case de sucesso de empresa familiar é a Set
Sistemas, que oferece aos clientes uma solução completa em
higienização profissional. Em 2019, a organização empresarial completa 25 anos de atuação e se destaca como líder de
mercado na Região Nordeste. Os irmãos Cláudia, Alexandre e
Adriana Reis são os gestores da Set Sistemas e o pai deles, o
português Vicente Miranda, de 79 anos, que idealizou o projeto
e hoje é consultor da empresa.

O início
A trajetória da Set Sistemas teve início em setembro de
1994 com Cláudia Reis. Pouco tempo antes, a mais velha
dos três irmãos havia concluído o curso de Administração
de Empresas, na Universidade de Pernambuco. E como a
grande maioria dos jovens que termina essa formação, ela
teve o sonho de montar o próprio negócio. Até o momento
tinha adquirido experiência no setor administrativo de uma
distribuidora de peças automotivas. Entre as várias marcas
fornecedoras da empresa, surgiu uma oportunidade de empreender através da multinacional Lever Industrial (atual
Diversey). A companhia possuía uma extensa gama de pro-

dutos em seu portfólio e naquela época queria focar na linha
de higienização profissional.
Assim nasceu a Set Sistemas, oferecendo exclusivamente
produtos da então Lever Industrial, numa pequena sala comercial, localizada na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro
do Prado, Zona Oeste do Recife. Para Cláudia, que havia trabalhado como funcionária, passar para a posição de dona foi
muito difícil. “Quem empreende se vê obrigado a fazer tudo
sozinho no início, como atender o telefone, vender e resolver
as burocracias. Éramos apenas seis funcionários, eu e minha

Cláudia Reis fundou
a empresa em 1994

mãe, Fátima, que me ajudou bastante”, relembra. “Ao iniciar
um pequeno negócio é fundamental ter bastante determinação, querer muito e acreditar que vai dar certo”, aconselha.
Os primeiros clientes da Set foram hotéis e hospitais, para
os quais eram fornecidos produtos químicos. Com o passar
do tempo, a empresária analisando o mercado, entendeu
que precisava disponibilizar outros produtos de higienização
profissional e buscou novos parceiros comerciais para ampliar o mix da empresa e atender de forma mais completa as
necessidades dos clientes.

novos membros
na gestão

Àquela altura, a situação financeira da empresa estava mais
estável, mas ainda era necessário aumentar as vendas e
reforçar a equipe de vendedores. Diante disso, em 2000,
Cláudia Reis convidou o irmão Alexandre, que possuía uma
expertise na área comercial, para trabalhar na Set como supervisor de vendas. Ele montou um novo time de vendedores.
Juntos, todos trabalharam arduamente e conseguiram bater
as metas estabelecidas. A partir daí novos fornecedores foram chegando, a Set foi crescendo e o espaço ficou pequeno.

É uma felicidade enorme
para nós fazer parte da
família Set Sistemas, que
possui uma missão e visão
muito alinhadas às nossas.
Nós queremos estar no
mundo para ajudar o
entorno onde estamos
presentes e a vida dos
colaboradores das empresas
onde servimos os nossos
produtos. Parabenizamos
o trabalho desses 25 anos
e dizemos que nós vamos
estar juntos nos próximos
25 anos. Muito obrigada Set
Sistemas pelo compromisso
de vocês!”

Ana Paula Bogus

Gerente Geral da Kimberly-Clark
Professional Brasil

Mudar de endereço era preciso. E por isso a sede da empresa foi transferida para um galpão maior na mesma Avenida
Abdias de Carvalho. Também nesse período a logomarca da
empresa passou pela primeira mudança de layout. “A chegada de Alexandre realmente mudou a empresa. Ele tem um
olhar diferenciado para o mundo dos negócios que contribuiu bastante para o crescimento da Set”, frisa Cláudia.
Em 2003, a Set recebeu outro grande reforço para a sua
gestão: o pai Vicente Miranda, que chegou para somar, trazendo toda a experiência profissional de muitos anos em
administração empresarial. “Nosso pai, que foi fundamental
na idealização e fundação da Set, veio para nos ajudar como
consultor e assessorar nos setores administrativo, financeiro e de suprimentos”, conta Alexandre. “Assim que chegou
ele viu o potencial de expansão da empresa e o primeiro
investimento que fez foi comprar um caminhão para facilitar
a nossa logística, pois os nossos produtos eram entregues
numa kombi”, afirma Cláudia.

Alexandre Reis conduz a
área comercial da empresa

Administrativo e financeiro fica sob a
responsabilidade da Adriana Reis

A chegada do senhor Vicente à gestão da empresa aconteceu exatamente no momento que a Set precisava passar
por uma nova transformação e crescimento. “Junto com ele,
demos novos e ousados passos para a frente, aumentamos
o número de fornecedores, em 2006, fizemos investimentos
na infraestrutura da empresa e fomos evoluindo”, lembra
Alexandre. Em 2014, a irmã mais nova Adriana Reis também
passou a fazer parte da gestão da Set no setor administrativo e financeiro. Jornalista de formação, Adriana fez carreira
no Diario de Pernambuco. Entrou como estagiária em 1993,
foi repórter e chegou a ser gerente do portal do veículo de
comunicação.

mudança para a
atual sede

O crescimento e evolução da Set Sistemas fez surgir a necessidade de uma nova mudança de endereço, que aconteceu no
ano de 2008, quando a empresa foi transferida para a atual sede, localizada no bairro de Vila Popular, em Olinda. De acordo
com Alexandre Reis, era preciso um espaço maior para o depósito dos produtos. “Ao encontrarmos o prédio vimos que ele nos
atenderia. Naquele tempo, o nosso estoque era horizontal e o novo espaço possibilitava a expansão”. “De 2008 a 2019, nós
dobramos o faturamento da Set estando no mesmo espaço físico. A visão que tivemos em 2008 de que precisávamos de um
local maior e ao chegar aqui imaginar que poderíamos ficar por muito tempo está se concretizando. Tínhamos uma área com
um estoque totalmente horizontal, verticalizamos e ainda podemos expandir mais”, fala.

As histórias da Set Sistemas e do Hotel Manibu Recife se
entrelaçam desde sempre. Nascemos há 25 anos, exatamente
como a Set. Não tivemos produtos de lavanderia e limpeza que não
tenham sido através deste fornecedor. O ponto mais positivo (em
opinião unânime de todos nós) é a sensação de nos olharmos no
espelho. É uma empresa que como a nossa apresenta uma fluidez
dos trabalhos, tomadas de decisões e facilidade de relacionamento.
E isso acontece em todos os níveis: compradores e vendedores,
líderes de departamentos, consultores e gerentes. Tudo se resolve
com eficiência sem a necessidade de interferência em níveis
superiores. Ter uma empresa com o grau de comprometimento
da Set Sistemas não é comum e nos sentimos felizes de fazermos
parte dessa história tão bem-sucedida”.

Cristina Pedrosa

Diretora do Hotel Manibu Recife

mix de

produtos
A Set Sistemas hoje atua em cinco estados do Nordeste:
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe, com consultores de venda e representantes em cada
região desses estados, inclusive em Fernando de Noronha.
A empresa oferece aos clientes uma solução completa em
higienização profissional. Integra o portfólio da Set produtos
químicos, papeis sanitários, máquinas, EPIs, descartáveis,
acessórios e utensílios, para empresas de pequeno, médio e
grande portes. “Nosso cliente pode ser desde um quiosque
de praia, uma operação de alimentação em shopping center
ou uma indústria de grande porte, onde podemos inclusive
vender produtos para higienização em tanques de inox”, informa Alexandre Reis.

diferenciais
da Set

Segundo Adriana Reis, um dos grandes diferenciais da Set
que está completando 25 anos de mercado é a credibilidade
conquistada junto aos clientes durante esse tempo. “Nossos
valores são muito fortes. Até pela nossa história familiar e
a confiança que a gente tem. Tudo isso é passado para os
clientes e essa é uma das receitas que a empresa vem se
mantendo”, diz. “Nossa seriedade ajudou muito a Set nesses
anos. Porque a gente cumpre o que promete e entrega com
qualidade. As pessoas podem até enxergar a nossa empresa
como sendo cara, mas sabem que trabalhamos com produtos top de linha e cumprimos o que prometemos. Construímos uma relação com os clientes que vai além da relação de
compra e venda e vira uma parceria. O mercado enxerga na
Set essa qualidade e confiabilidade”, completa ela.

Quando escolhemos os
nossos parceiros comerciais
sempre buscamos ir além
dos bons produtos ou
serviços que oferecem.
Queremos caminhar ao
lado de empresas - e, afinal
de contas, de pessoas que pensem como nós
pensamos. Compartilhem
a nossa forma afetuosa,
comprometida e respeitosa
de alimentar as relações.
A Set é como o Village: uma
empresa familiar, de gente
apaixonada pelo que faz.
Uma companhia reta em
seus princípios e cheias de
curvas em sua história. Uma
empresa que trabalha para
proporcionar bem-estar, o
que também tem tudo a
ver conosco e com a nossa
missão de fazer pessoas
felizes. Parabéns, Família Set
Sistemas, pelo aniversário
de hoje e pela competência
de todos os dias.”

Patrícia Tiburtius

diretora do Village Porto de Galinhas

Fico muito feliz em fazer parte da Set Sistemas. Nossa parceria,
que existe há quase 20 anos, teve início com o meu pai, Vicente,
e continua firme e forte até hoje”.

Carlos Melo

Diretor do Eros Hotel e Nexos Hotel

COMPORTAMENTO

do consumidor
Um desafio constante da Set Sistemas é mudar o comportamento dos futuros clientes. É fazê-lo compreender as
vantagens de utilizar produtos profissionais no lugar de domésticos na hora de higienizar os ambientes corporativos.
“Temos que convencer o possível cliente de que é muito
mais importante trabalhar com um produto profissional
concentrado, que requer o uso de menos água, do que usar
vários outros produtos de pronto uso mais em conta para
fazer o mesmo serviço”, fala Alexandre Reis.
Os produtos de limpeza profissionais são mais caros porque são concentrados. Se o cliente os usar de forma inadequada haverá desperdício e consequentemente prejuízo.
“Nosso papel toalha por exemplo é cerca de 20% mais caro
do que os demais. Mas em compensação, por conta do sistema de corte, é muito mais econômico do que a maioria
do mercado. No caso dos nossos sabonetes, o usuário consome apenas 0,2 ml por acionamento, diferente da maioria
que é 1 ml. Temos que fazer a conta e mostrar ao cliente a
economia e a qualidade final que ele terá ao utilizar produtos e soluções profissionais”, argumenta.
O gestor ressalta ainda que o trabalho da Set junto aos
clientes ultrapassa a questão da venda. A empresa também
presta serviço de consultoria e assessoria no uso correto
dos produtos. “No caso de máquinas e equipamentos, fazemos a instalação no ambiente do cliente, a manutenção
preventiva e corretiva e treinamos a equipe operacional.
Monitoramos se o cliente está usando o produto corretamente”, completa.

Somos parceiros da Set
Sistemas há muitos anos e
desde sempre conseguimos
suprir as nossas
necessidades através dos
produtos oferecidos com
qualidade. O mundo hoje
é muito dinâmico e a Set
consegue acompanhar esse
ritmo sempre oferecendo
produtos atualizados e que
atendem cada vez mais às
exigências do mercado e
dos órgãos que fiscalizam
o nosso setor. Gostaria de
parabenizar toda a família
Set Sistemas pelos 25 anos
da empresa, temos orgulho
em fazer parte desta
história. Viva!”

André Saburó

Chef e Diretor do Restaurante
Quina do Futuro

Equipe de vendas
reforça ligação de
confiança entre a
empresa e clientes

trabalho

em família
Para Vicente Miranda, trabalhar em família parece complicado e com a maioria das pessoas
não dá muito certo devido às várias divergências entre os membros. “Eles devem adotar
uma postura de colaborador e trabalhar com
responsabilidades como os demais e não apenas serem os herdeiros. Os familiares devem
chegar para somar, pois o sucesso da empresa
é coletivo e sozinho ninguém faz nada. Aqui na
Set, meus filhos somam muito!”, aponta ele.
Ele diz que há, sim, contradições e leves choques no dia a dia da empresa, mas também
muito respeito pela opinião do outro, pois isso
vem de família. “A educação que eu e minha
esposa demos aos nossos filhos se reflete também no trabalho. Dou testemunho de que uma
empresa familiar não terá problemas, se da porta do negócio para dentro for diferente da
porta da sala de casa para o interior. E assim tudo funciona porque caminhamos todos para o
mesmo fim, que é o sucesso da empresa. Estou muito feliz pelos 25 anos da Set. Me orgulho
bastante deste projeto que fiz acontecer”, fala Vicente Miranda.

Fátima Reis atuou no negócio no início dando suporte aos filhos

Vicente Miranda
sempre ao lado dos
filhos nestes 25 anos

Temos uma parceria consolidada com a Set Sistemas,
que sempre nos atendeu prontamente, oferecendo
produtos e tecnologia de alta qualidade. Maior exemplo
desse trabalho conjunto é a Lavanderia do Real Hospital
Português, referência no mercado hospitalar, com
processos de sustentabilidade muito bem definidos e
excelentes resultados. Felicitamos a Set Sistemas pelos
seus 25 anos, fazendo votos de mais sucesso”.

João Bernardino

Diretor da Lavanderia do Real Hospital Português

qualidade

dos produtos
Sempre que recebemos a
boa notícia de uma empresa
que celebra seu vigésimo
quinto ano de existência,
automaticamente refletimos
o que tem de especial e qual
o diferencial desta empresa.
No entanto, quando se trata
de um de nossos principais
distribuidores exclusivos,
nessa consideração passa
a ser profunda, pois a
proximidade, o relacionamento
e conhecimento nos faz
perceber quanto tempo
caminhos juntos e que na
nossa trajetória há uma
construção de ideias,
dedicação e esforço na busca
do bem comum”.

Matheus Corrêa

Diretor de vendas da Diversey

Alexandre Reis diz que um dos objetivos principais da Set
Sistemas, que trabalha com marcas líderes, é levar qualidade para o mercado. “Nossos fornecedores são empresas
multinacionais que trazem toda a expertise que vem de fora.
A grande maioria dos nossos parceiros comerciais tem acesso à tecnologia muito mais rápido. As marcas internacionais
estão mais adiantadas na tecnologia do que as empresas locais. Isso faz com que a Set consiga oferecer essa tecnologia
para os clientes que têm a oportunidade de comprar produtos de qualidade e com valores agregados”, destaca.

Estamos presentes
no Brasil há 20 anos
e só conseguimos
nos manter durante
esse tempo devido a
sólidas parcerias, como
a que mantemos com
a Set Sistemas. Uma
parceria estratégica para
atendimento ao Nordeste
que nos dá muito orgulho.
As palavras que usamos
para definir essa parceria
são confiança, solidez
e companheirismo.
Nesses 25 anos da Set
Sistemas, toda a equipe
da Contemar deseja
muita felicidade e muito
sucesso ainda por vir
a toda equipe da Set
Sistemas”.

Evandro Francisco

Gerente de revendas e distribuidores da
Contemar Ambiental

futuro

da empresa
De acordo com Adriana Reis, os 25 anos de história da Set conferem aos gestores credibilidade, conhecimento e know-how. “O que
a gente trilhou nesse tempo nos dá bagagem e segurança para
encarar o futuro. Hoje estamos maduros o suficiente para saber a
hora de mudar e acertar nas decisões. Somos quatro pessoas bastante diferentes, mas que se completam e se respeitam”, ressalta
ela. “Nosso pai vai comemorar 80 anos em 2020. É maravilhoso
tê-lo presente na gestão da empresa passando a sua experiência
no dia a dia”, finaliza Alexandre Reis.

Parabenizamos a Set Sistemas
pelo aniversário de bodas de
prata. A parceria entre a empresa
e a Vinhos Don Laurindo é uma
grande satisfação para nós
e principalmente para mim.
Queremos desejar muitos anos de
vida e mais sucesso à
Set Sistemas”.

Ademir Brandelli

Diretor e enólogo da Vinhos Don Laurindo

CONHEÇA ALGUNS FATOS IMPORTANTES

da nossa
trajetória
1994

Set Sistemas inicia suas
atividades numa pequena sala
comercial na Av. Abdias de
Carvalho, com apenas seis
funcionários. Atendimento
exclusivo da DiverseyLever.

2010

Fomos convidados para ser
operadores logísticos do nosso
parceiro de papel, para dar mais
velocidade e crescimento ao nosso
negócio. No mesmo ano, figuramos
pela primeira vez no ranking das
pequenas e médias empresas que
mais crescem no Brasil, segundo a
Revista Exame PME.

2000

Novos produtos passaram a ser
oferecidos pela Set, ampliando
nossa oferta de soluções para os
nossos clientes.

2009

Lançamos nosso primeiro
informativo interno,
chamado SET NEWS.

2002

Mudança da nossa sede para um
prédio maior, com 800m², na
mesma avenida, porém, com
maior estrutura e conforto para
nossos colaboradores.

2007

Mudamos nossa logomarca,
trazendo mais modernidade
e leveza.

2003

Compra do nosso
primeiro caminhão para
facilitar a logística.

2006

Mudamos nossa sede para
Olinda, em um prédio maior, com
1.200m², onde potencializamos
nossa empresa e trouxemos mais
parceiros comerciais para dentro
do nosso negócio. O estoque
passa a ser verticalizado.

2011

Pela segunda vez
consecutiva, figuramos no
ranking da Exame PME.

2012

Set aparece pela terceira
vez consecutiva entre as
pequenas e médias
empresas que mais
crescem no Brasil, segundo
o ranking da Deloitte e da
Revista Exame PME.

2013

O informativo SET NEWS vira
revista e passa a se chamar Set
Clean, um excelente meio de
comunicação com os nossos
parceiros e clientes. No mesmo
ano, figuramos pela quarta vez
consecutiva no ranking da Exame
PME. Recebemos o prêmio Orgulho
de PE, promovido pelo Diario de
Pernambuco.

2014

Set aparece pela quinta vez
consecutiva no ranking das pequenas
e médias empresas que mais
crescem no Brasil, segundo o ranking
da Deloitte e da Revista Exame PME.

2019

A Kimberly-Clark nos convida para atender
os estados de Alagoas e Sergipe. Abertura
da segunda filial localizada em Maceió/AL,
para atender os dois estados.

Set Sistemas
comemora 25 anos.

2017

A Kimberly-Clark nos convida
para atender o estado do
Rio Grande do Norte.

2016

Set torna-se distribuidor exclusivo
Kimberly-Clark para Pernambuco e
Paraíba. Um grande marco de mudança
em nossa empresa. Abrimos também
nossa primeira filial em Cabedelo, Paraíba.

EXPANSÃO

Set
João Pessoa
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Set Sistemas
expande atuação
com filiais na
Paraíba e Alagoas
Empresa passa a atender
cinco estados da Região
Nordeste com qualidade e
agilidade de entrega dos
produtos
Antes mesmo de completar 25 anos de atuação, a Set Sistemas, empresa líder de mercado na Região Nordeste no
segmento de higienização profissional, já tinha iniciado um
processo de expansão dos negócios para além de Pernambuco. Em 2003, abriu uma sala comercial em João Pessoa,
para atender o estado da Paraíba com uma equipe de vendas própria. No entanto, em 2017, o espaço se transformou
na primeira filial da Set, localizada no município de Cabedelo, na Grande João Pessoa, para atender os estados da
Paraíba e Rio Grande do Norte. Já neste segundo semestre
de 2019, abriu uma nova unidade em Maceió, para atender
os estados de Alagoas e Sergipe.

É uma alegria poder trazer
algumas palavras de honra
e mérito à Set Sistemas,
uma empresa genuinamente
pernambucana, que há 25 anos
vem construindo com solidez,
competência e compromisso
uma história de sucesso dentro
do segmento de higiene e
limpeza profissional”.

Janaína Nascimento
Gerente comercial da Rava Embalagens

De acordo com o diretor comercial da Set Sistemas, Alexandre Reis,
a unidade da Paraíba foi o primeiro passo do processo de expansão
da empresa na Região Nordeste. “Desde 2017, otimizamos bastante
nossa relação com o mercado do estado vizinho, realizamos excelentes
parcerias comerciais com nossos clientes e expandimos nossa atuação
também para o Rio Grande do Norte através dessa filial”, ressalta.
“Decidimos investir na abertura de uma filial na Paraíba depois que a
Set Sistemas passou a ser a distribuidora exclusiva da Kimberly-Clark
Professional em Pernambuco e também para a Paraíba e Rio Grande
do Norte. Além disso, o melhor atendimento logístico e estoque mais
próximo dos clientes permite nossa capacidade de oferecer nossos
produtos nos dois estados com qualidade e agilidade de entrega”, comenta Alexandre Reis. A estrutura da unidade da Paraíba possui 400 m²
e comporta os setores administrativo, vendas, supervisão e depósito.
Após a abertura da filial, a Set obteve um grande incremento de vendas
nos dois estados. A questão da logística e o atendimento para entrega imediata, além dos recursos humanos locais, favoreceram muito
o crescimento dos negócios. “Os clientes passaram a receber todo o
nosso atendimento de maneira local, favorecendo e estreitando bastante nosso relacionamento”, salienta. Hoje, a filial paraibana representa
21,8% do faturamento da Set. “Estamos tendo um retorno estratégico,
por maior participação no mercado”, diz.

Durante muitos anos fui
o gerente nacional de
vendas da Lever Industrial,
atual Diversey, e participei
da estruturação dos
distribuidores, entre eles,
a Set Sistemas. A empresa
cresceu muito e hoje
representa um dos maiores
distribuidores da Diversey
na área de higienização
profissional. Tudo isso
aconteceu por conta de
uma equipe espetacular
que busca novos negócios e
novos mercados. Parabéns à
diretoria da Set pela equipe
e pelo trabalho desenvolvido
na Região Nordeste durante
esses 25 anos!”

Paulo Dacorso

Ex-gerente nacional de vendas
da Lever Industrial

Equipe da filial
João Pessoa/PB

Equipe comercial filial PB

Wandick e Manuella atuam
no Rio Grande do Norte

A equipe da divisão CSD da 3M parabeniza a Set Sistemas pelos seus
25 anos de operações, desejando que suas conquistas e o crescimento
da empresa se multipliquem por muitos anos. Nos sentimos orgulhosos
em fazer parte desta história de sucesso, numa parceria de vários anos
que a cada dia se fortalece e traz bons frutos para as duas empresas.
Pode sempre contar com o time da 3M!”

Emerson Albuquerque

Gerente de contas da Divisão Comercial da 3M do Brasil

Set
Maceió

A nova filial da Set Sistemas em Maceió também está sediada num galpão
de 400m². A equipe será composta de consultores de vendas atuando nos
dois estados, além de um call center para apoiar a operação. “Esperamos
com a abertura dessa nova filial, avançar nos mercados que ainda não
temos nenhuma penetração, como o caso de Alagoas e Sergipe. Apostamos bastante no potencial turístico, gastronômico e industrial daquela
região. Está sendo um grande aprendizado para a nossa empresa”, frisa
Alexandre Reis.

COM SEDE EM
PERNAMBUCO
E FILIAIS NA
PARAÍBA E
ALAGOAS,
A SET
SISTEMAS
ATUA EM
TODO O
NORDESTE

Parte da equipe da filial Maceió/AL

Fernando de
Noronha

Mossoró

Natal

João Pessoa

Patos

Salgueiro
Petrolina

Campina
Grande
Gravatá
Caruaru

Igarassu
Olinda
Recife
Jaboatão
Ipojuca

Garanhuns
Juazeiro

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

Sinto-me honrada em fazer parte desta homenagem à
Set Sistemas, empresa que praticamente vi nascer há 25 anos.
Estava em meu primeiro emprego quando pude começar a
entender a importância dos serviços que oferecem para o
segmento de alimentação. A Set Sistemas é uma das principais
parceiras de nosso catálogo de fornecedores. Além da
pontualidade nas entregas e manutenção dos equipamentos,
oferece produtos e serviços de extrema qualidade, sempre
inovando e mantendo um nível de excelência. Parabéns pelos
25 anos e que venham muitos outros!”

Patricia Ataíde

Gerente do Eki Restaurante do Shopping RioMar

José Renato,
representante para
Petrolina e região

Alexandre Lara,
representante
em Fernando de
Noronha

João Édson,
representante
para Garanhuns
e região

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

A Set também atua fortemente no interior de Pernambuco com representantes na região de Petrolina e Garanhuns. Das suas bases eles atendem o Agreste e Sertão do estado. Já em Fernando de Noronha, ilha turística que fica já 541 quilômetros do Recife, nosso representante local
atende o mercado hoteleiro e gastronômico com os melhores produtos
do mercado.

Parabenizamos a Set Sistemas pelos 25 anos. Uma empresa
que na essência de sua história semeia lealdade, honestidade
e compromisso com seus clientes. Nossa gratidão por
essa parceria de mais de 10 anos, que mesmo nos altos e
baixos do mercado, pode nos apresentar sempre melhores
respostas, soluções e resultados. Temos certeza de que
este aniversário marca uma nova era de renovação. Que
a coragem e a sabedoria, transformadas em energia,
impulsionem o futuro e as inovações tomem conta de todos
que fazem parte dessa grande família Set Sistemas!”

Raimundo Dantas

Diretor do Grupo Entre Amigos

ESSES SÃO DE CASA

Conheça os
colaboradores
que

fazem
a

Set
Sistemas

A Set Sistemas chega aos 25 anos como a soma do
investimento e dedicação não só de seus fundadores
e sócios. Uma empresa sólida e competente só
se constrói com a participação de profissionais
altamente capacitados. A dedicação da equipe tem
como resultados conquistas como figurar por seis
anos consecutivos entre as 250 empresas pequenas
e médias que mais crescem no Brasil, segundo o
ranking da Delloite e da revista Exame PME.
Conheça um pouco das equipes
que formam a Set Sistemas.
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Vendas Internas

A turma que tem a função de fazer as vendas internamente. São de responsabilidade dos colaboradores do setor prospectar, agendar, formular cotações e apoiar
não só os clientes, como os colegas que ficam externamente em atendimento.

Equipe de
Venda Interna

De acordo com a coordenadora de vendas interna, Paula Marquezini, a equipe
é responsável em atender com excelência as necessidades dos clientes. “Prestamos consultoria com treinamentos não só do que o mercado necessita, mas
o que ele exige, pois há fiscalizações constantes nesse ramo de higienização e
sabemos da responsabilidade que temos com todo e qualquer parceiro. A Set

A Set sistema é um parceiro na essência da palavra.
Sempre esteve ao nosso lado em nossas maiores crises e
sempre nos apoiando em busca de novas soluções focadas
em inovação e compromisso com o resultado.
É com enorme prazer que participamos da festa dos 25
anos dessa belíssima organização e torcemos pra estarmos
juntos a cada novo ano e fazendo novos negócios.”

Werlley Jarochi

Diretor do Plim Restaurante

Foco nos pedidos e
encaminhamento para entrega

Parabéns a Set
Sistemas pelo trabalho
desenvolvido durante
esses 25 anos. Sabemos
o quanto é difícil
empreender em nosso
país e chegar a esse
tempo de mercado com
respeito e credibilidade
não é para qualquer
empresa. Para a Soservi é
muito importante contar
com parceiros engajados,
conectados com
inovações para ajudar a
solucionar os problemas
dos nossos clientes e a
Set faz isso com maestria
disponibilizando seus
profissionais sempre
habilitados e atenciosos.”

Eveline Dutra

Paula Marquezini,
coordenadora de Vendas Interna
trabalha com marcas top de linha e produtos de alta diluição, portanto, é preciso de orientação para sua perfeita eficiência”, explica.
“Tenho quase 12 anos de empresa e ocupo esse cargo há quase
10 anos. Sou bastante disciplinada, muito atuante e adoro a área
comercial. Possuo a facilidade de me relacionar com todos e isso
combina exatamente com o setor em que atuo. Caí de paraquedas
nessa área, amo o que faço, não me vejo fazendo outra coisa e todos
que me conhecem sabem que aqui é considerado meu lar”, ressalta
Paula Marquezini.

Superintendente da Soservi

Vendas Externas

Os vendedores externos compõem um time de profissionais altamente capacitados que visa levar soluções de higienização profissional a empresas de diferentes
segmentos de mercado, transformando esses locais em ambientes seguros e elevando o bem-estar de quem os frequenta.

Equipe de
Venda Externa

A gerente comercial Mariana Lopes destaca que é de responsabilidade de cada
integrante atuar como consultor, oferecendo soluções aos clientes considerando
a melhor relação custo e benefício. “A prospecção de novas parcerias e oportunidades, como a gestão da carteira de clientes, também fazem parte das atividades

Existem empresas fornecedoras e parceiras no mercado.
Separá-las nessas categorias é fácil, basta mensurar e avaliar o
compromisso que cada uma investe sobre as necessidades dos
seus clientes. Diante disso, fico tranquilo e seguro ao afirmar que
a Set Sistemas é um grande parceiro da Unimed Caruaru e meu,
como gerente de compras desta empresa.”

Paulo Henrique Santos

Gerente de Compras do Hospital Unimed Caruaru

Consultora de vendas Bruna Gonçalves
atende o mercado de gastronomia

Mariana Lopes,
gerente comercial
dos vendedores externos. Além disso, fortalecemos a parceria com
nossos clientes oferecendo ainda treinamento especializado ajudando assim na capacitação da mão de obra envolvida”, informa.
O dia a dia do time comercial inclui um roteiro de visitas aos clientes,
como acontece com a consultora de vendas Bruna Gonçalves, da
área de cozinha. “Basicamente, ao chegar a um cliente, faço vistorias
e vejo como está o andamento dos processos implantados. Também
observo se há alguma oportunidade de venda e pergunto à gerente
da casa se está precisando de algo”, afirma ela. “Trabalhar na Set é
gratificante porque é uma empresa que desenvolve o potencial dos
colaboradores e se diferencia no mercado”, salienta Bruna.

Para o sucesso do
negócio da TTS é
extremamente necessário
encontrar parceiros/
distribuidores que tenham
a mesma sinergia que nós e
encontramos esta sinergia
de valores na Set Sistemas.
Entendemos que uma
empresa que completa
25 anos de atuação com
uma trajetória de sucesso
está respaldada em uma
postura ética, profissional,
equipe e administração
arrojada, além de um
planejamento estratégico
que a fez se tornar uma
referência dentro dos
distribuidores na sua
região e a nível Brasil. A
TTS se orgulha de ter a Set
Sistemas como parceira
e deseja muitos anos de
sucesso!”

Diego Matias

Coordenador Nacional de Vendas
da TTS Brasil

Assistência Técnica

Instalações de máquinas lava-louças, dosadores, diluidores e dispensers, bem como
manutenções preventivas, corretivas e consertos dos equipamentos. Realização de
treinamentos junto aos clientes de como utilizar os equipamentos e produtos comercializados pela Set Sistemas. Essas são as principais atribuições dos colaboradores do
setor de Assistência Técnica da empresa.

Equipe de Técnica
em Olinida

“Também damos suporte à equipe comercial, para que seja prestado um bom serviço
aos clientes nas instalações, garantindo assim a satisfação dos mesmos e consequen-

Fazemos parte da história de 25 anos da Set Sistemas, que é
nosso parceiro desde 2011 e já comercializou milhares de calçados
Soft Works. Agradecemos a Deus por essa parceria de sucesso e
esperamos levar cada vez mais nossos produtos para os pés dos
profissionais que atuam em ambientes com pisos escorregadios
ou com resíduos gordurosos, por exemplo”.

Joaquim Pontes

Representante Soft Works EPI em todo o Nordeste

Supervisor técnico Marcelo Barros realiza
atendimento na lavanderia do RHP

Para o sucesso de uma
empresa no mercado,
é fundamental ter
fornecedores que te
ajudem a atender as
expectativas dos clientes.
Sabendo disso, a Set
Sistemas nos entrega o
que há de melhor e mais
moderno em soluções
de higiene e limpeza.
Além disso, está sempre
presente com treinamentos
e capacitação da nossa
equipe, otimizando os
resultados. Parabéns à Set
pelos 25 anos de sucesso!”

Carlos Lavechia
Gerente de Hospedagem do
Nannai Resort SPA

Rivaldo Silva, gerente de Projetos
e Serviços de Manutenção
temente um crescimento de vendas”, destaca o gerente de projetos e
serviços de manutenção da Set Sistemas, Rivaldo Silva.
A dinâmica de trabalho da equipe começa com a separação das ordens
de serviço para os técnicos caírem em campo, feita pelo supervisor técnico Marcelo Barros. No caso de clientes com instalações mais complexas, como a lavanderia do Real Hospital Português (RHP), no Recife, ele
mesmo pode fazer a visita. “Ao chegar lá, olho a calibração das bombas
e vejo se tem alguma mangueira ressacada para fazer a substituição.
Depois, faço a programação das máquinas e acompanho um processo
de lavagem para verificar se está tudo correto”, diz.

Logística

O setor de Logística da Set Sistemas tem como principais atividades a manutenção
do estoque sempre organizado, a distribuição de todo o material solicitado dentro e
fora do estado de Pernambuco e atendimento aos clientes com qualidade.

Equipe de Logística
em Olinida

Segundo o coordenador de logística, Marcos Oliveira, os colaboradores da equipe
estão sempre atentos à limpeza e organização do depósito, separação dos pedidos
de compra, conferência dos materiais (entrada e saída), carregamento e descarregamento dos veículos, atendimento ao cliente interno e externo, e limpeza e

Parabéns à Set Sistemas pelos 25 anos. Não é fácil par qualquer
empresa manter-se em um mercado competitivo. É preciso um
diferencial diante do excesso de similaridade entre as empresas
e produtos, vai além de um motivo concreto para escolher uma
marca e fornecimento que se destaque. Agradecemos a parceria
e confiança durante essa trajetória de sucesso”.

Roseani Carneiro

Coordenadora comercial da Altacoppo

Ivanildo Souza e Sandro da Silva fazem entrega
em escritório da advocacia em Boa Viagem

Conheço o trabalho da
Set Sistemas há pelo
menos 20 anos. Em
2019, atuando na área
Comercial da Grow,
tive a oportunidade
de homologá-la como
parceira para distribuição
dos nossos produtos
para a Região Nordeste.
Para mim é uma honra
enorme porque admiro a
forma séria e ética como
os diretores conduzem
a empresa. Além disso,
a Set Sistemas se tornou
uma referência para o
mercado quando se trata
de qualidade de serviços
e isso só agrega valor à
nossa marca”.

Celma Mota

Marcos Oliveira,
coordenador de Logística
conservação da frota. “O ambiente de trabalho dentro da empresa
sempre foi amigável, as pessoas que fazem parte do time são comprometidas e isso ajuda no dia a dia”, frisa ele.
Para garantir a organização do fluxo de entrega dos produtos aos
clientes, a equipe começa o dia de trabalho carregando os veículos
para em seguida iniciar o roteiro. “As entregas são tranquilas, não
temos problemas. Quando aparece alguma dificuldade nós entramos
em contato com a Set, que se comunica com o cliente e damos continuidade ao serviço”, fala o motorista Ivanildo Souza, após fazer a
entrega de mercadorias em um escritório de advocacia em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na companhia do ajudante Sandro da Silva.

Gerente comercial da Grow Química
e Farmacêutica

Administrativo
Equipe do
Administrativo

Rosângela Domingos, coordenadora
Administrativa-Financeira
Na Set Sistemas, a equipe administrativa é comandada pela coordenadora administrativa-financeira, Rosângela Domingos. Entre as funções do setor estão as relacionadas a compras, contas a receber, contas a pagar, faturamento,
gestão de RH, frete e fiscalização (documentos e processos burocráticos). De acordo com Rosângela, apesar de cada
membro da equipe ser responsável por uma área, todas estão preparadas para substituir uma colega, diante de alguma necessidade, como no caso de férias. “Quando isso acontece, o trabalho é dividido entre as demais. É importante
que cada uma aprenda o trabalho da outra de forma a ter condições de assumir as atividades e o fluxo de trabalho
do setor aconteça sem interferências”, destaca ela.
Rosângela trabalha na Set Sistemas há 20 anos. Começou como assistente de crédito e cobrança, depois foi promovida a chefe de escritório, supervisora administrativa financeira e desde 2015 ocupa o cargo de coordenadora
administrativa-financeira. “A minha trajetória na empresa foi muito desafiadora. À medida que a empresa crescia,
havia a necessidade maior de aprender novos processo”, fala. “O trabalho de quem atua em escritório é de muita
rotina, porém, sempre tem algo novo, como uma mudança fiscal que impacta no faturamento”, frisa.

A Set Sistemas é exemplo de organização, responsabilidade
e respeito com seus clientes, colaboradores e parceiros
comerciais. Conheço a empresa desde 2002, quando a sede
era na Avenida Abdias de Carvalho, mas foi na sede atual onde
fortificamos a nossa parceria, fazendo hoje da Set o nosso
distribuidor master para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande de
Norte e agora, Alagoas. É uma empresa importante para a Volk
do Brasil, no segmento de higienização profissional, devido
à sua estrutura e foco no mercado. Parabenizo os diretores e
funcionários por essa data tão importante!”.

Nedymar Casimiro

Representante Volk do Brasil para o Nordeste

VITRINE

WYPALL FORÇA MAX
Os panos de limpeza Wypall Força Max possuem uma excelente
capacidade e velocidade de absorção de óleos e graxas e uma alta
resistência por serem fabricados com a tecnologia Hydroknit, que
os tornam superiores a outros panos e trapos. Embalado em caixa
que funciona como dispensador do produto, agilizando a utilização
em processos industriais. Facilite seu processo!

CONJUNTO MULTIUSO SHELF
Este carro em polipropileno, fabricado pela
TTS, tem estrutura em alumínio e rodízio de
4 polegadas giratório. Pode ser utilizado para
transporte de materiais e opcional para coletor
de resíduos de 25L cada.
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SUMA BREAK UP CHLOR
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.

TOALHA SCOTT ESSENTIAL 160MTS/260MTS
A Kimberly-Clark apresenta seu mais recente lançamento para o mercado de toalhas em
bobina folha dupla. Trata-se da linha Scott Essential, nas versões de 160 metros e 260
metros. Os novos produtos possuem mais fibras que captam um maior volume de água de
forma mais rápida e com apenas uma única folha. Além disso, possuem maior resistência,
mesmo com as mãos molhadas. Reduza o desperdício e tenha uma nova experiência com
as novas toalhas Scott Essential!

ARTIGO

PARABÉNS
SET SISTEMAS
Por Adib Fadel, consultor e ex-diretor geral da Diversey Brasil
Esses vinte e cinco anos passaram muito rápido; tão rápido
quanto o crescimento da Set Sistemas quer seja no volume
de negócios quanto e principalmente na consolidação da
sua reputação de empresa inovadora, dinâmica e confiável.
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Esse crescimento da Set Sistemas e a sua identificação
como empresa de ponta no segmento de higiene e limpeza
profissional absolutamente não surpreendem. Sempre foi
totalmente previsível. Eu tive não só o privilégio, mas também a honra de presenciar e participar de boa parte dessa
jornada de sucesso ao lado do Paulo Dacorso que não teve
muita dificuldade em convencer-me a apoiar e investir nesse ainda não tão forte distribuidor.
Liderando a Lever Industrial, a DiverseyLever e a JohnsonDiversey, em longos e diferentes períodos, tive o prazer de
conviver de perto com o Vicente (de quem me orgulho de

manter-me amigo por tantos anos) e com os seus filhos que
com ele construíram essa invejável empresa.
O resultado não poderia ser diferente. Com líderes desse
quilate, com a escolha de produtos de primeira linha para
oferecer, com clara prioridade para o melhor senso ético
nos negócios e uma determinação evidente de oferecer aos
clientes e funcionários a melhor atenção e o melhor serviço,
não poderia dar noutra. Vinte e cinco anos de crescimento e
sucesso que, desejo, se repitam por mais vinte e cinco anos
e outros mais.
Parabéns a todos os funcionários da Set Sistemas dos quais
ainda guardo profunda saudade. Parabéns aos clientes e
parceiros da Set Sistemas pela felicidade da escolha e, ainda que repetitivo, parabéns ao meu amigo Vicente e seus
filhos. Todo o sucesso para os anos vindouros.

