Dados da Empresa
Razão Social: Biscotteria Itallinni Ind. Ltda
Nome Fantasia: Biscotteria Itallinni
Proprietário: Jacinta Valente e Lucia Burille

Uma história com sabor de sucesso!

A Biscotteria Itallinni, localizada na rota turística Vale dos Vinhedos, é fruto do sonho de
duas irmãs, Engenheiras de alimentos, que desejavam resgatar o sabor dos biscoitos que eram
feitos em casa por suas avós e bisavós. E foi com este sonho que a empresa iniciou suas
atividades em 2010, em um espaço de 50m 2, que reunia fábrica e espaço para receber os
visitantes. Sua trajetória de 6 anos é marcada pela inovação e ao mesmo tempo, pelo resgate
da cultura italiana e a valorização da cultura vitivinícola da região. Os biscoitos Itallinni são os
únicos a trazerem em seu contra rótulo a indicação de consumo com vinho, uma prática
comum nas famílias italianas.
Já sólida no mercado nacional (a empresa atende 19 Estados) em 2015 a Biscotteria
mudou de endereço, estando agora na RS 444, estrada principal do Vale dos Vinhedos. Esta
mudança permitiu o aumento da capacidade produtiva e a criação de um novo espaço,
totalmente pensado para receber o turista. O novo endereço é uma das primeiras casas do
Vale dos Vinhedos, que foi totalmente restaurada para abrigar a fábrica, que funciona no porão,
como era costume das primeiras famílias italianas, que mantinham seus negócios nos porões
de suas casas. O novo espaço oferece possibilidade de conhecer a produção, degustar todos
os sabores produzidos e adquirir os biscoitos com valores especiais.
Este crescimento foi possível devido à confiança no sonho e na capacidade de gestão.
À frente da empresa estão duas engenheiras de alimentos, que conduzem a empresa dentro
de práticas atuais de gestão produtiva, financeira e comercial. As características e a qualidade
do produto são garantidas pela utilização de técnicas de produção e bons ingredientes. O
atendimento comercial é feito diretamente pela empresa, o que permite uma relação mais
próxima com os clientes e agilidade na entrega dos pedidos. Com isto a empresa atinge suas
metas de crescimento e é reconhecida pelo atendimento gentil e familiar, o que lhe garante ser
um importante atrativo turístico para quem visita Bento Gonçalves.

Dados da Empresa
Razão Social: Mercado De Tutti Ltda
Nome Fantasia: Mercado Nichetti
Proprietário: Gilberto Nichetti

A empresa em 2015 abriu uma filial no Bairro São Francisco, que nessa nova loja foi
reformado, ampliado para atender melhor os clientes.

Dados da Empresa
Razão Social: Ângelo F. Fontana ME
Nome Fantasia: Mercado Santa Clara
Proprietário: Ângelo F. Fontana

No ano de 2015 a empresa ampliou o seu espaço físico para melhor atender o cliente,
duplicou seu espaço ficando com aproximadamente 800m². Assim gerando novos empregos e
melhorias para o cliente.

Dados da Empresa
Razão Social: Neiri Teresinha Flamia
Nome Fantasia: Sem Limites
Proprietário: Neiri Teresinha Flamia

No ano 2015 foi feito reformas para melhor atender nossos clientes, colocando novas
marcas.

Dados da Empresa
Razão Social: Hegui Calçados e Confecções Ltda
Nome Fantasia: Carllize
Proprietária: Helenir Bedin

Comemoramos 35 anos de história no comércio de Bento Gonçalves, foi no dia 22
janeiro 1980 que na época dois sócios Carlos Masutti e sua irmã Eliza Masutti Fellini, com meia
dúzia de calçados, abriram então no bairro Botafogo loja de calçados Carllize Ltda, com capital
quase nada foram no colégio que na época precisavam dos livros didáticos onde se
propuseram a ir buscar e vender aos alunos. Foi ali onde obtiveram Capital para dar sequência
a compra estoque de calçados. Dois anos depois Helenir, que era funcionária e noiva do
Carlos, compraram a sociedade e a Carllize começa a crescer. Com mercado aberto íamos a
São Paulo quase que semanalmente e assim começamos a nossa história, depois abrindo filial
no Centro, abrindo um grande Magazine no bairro Botafogo e outra filial com móveis no centro.
Enfim meados do ano 2000 a sociedade se desfaz e as lojas também se separam onde Helenir
fica com a loja do centro que até hoje esta estabelecida, nestes 35 anos de comércio muitas
fases, muitos desafios mas sempre superando todos os percalços que a vida nos coloca, hoje
tenho a dizer que é um momento de novos desafios, foco no cliente, foco na gestão, tenho uma
equipe alinhada atendimento o melhor pois o cliente não admite erros, o mundo online está
disponível 24 horas e nós no comércio a diferença é o atendimento e a oportunidade de
trabalhar o cliente, ouvir a necessidade do cliente e fazer de um todo para satisfazê-lo isso é
equipe Carllize após 35 anos de História.

Dados da Empresa
Razão Social: Nelsy Bortolini
Nome Fantasia: Loja Nelsy
Proprietário: Nelsy Bortolini

No ano de 2015 a empresa ampliou e gerou novos empregos, neste ano tivemos
algumas dificuldades, buscamos novas marcas para oferece para os clientes nos fortalecermos
e com isso superamos as expetativas.

Dados da Empresa
Razão Social: Rizzi e Cia Neto. Filial 11
Nome Fantasia: Agrimar
Proprietário: Nadir Pedro Rizzi

No ano de 2015 auxiliamos o desenvolvimento da agricultura regional, aumentando a
qualificação dos produtos com introdução de novas tecnologias que deram mais estrutura de
manter o homem no campo e a produção de alimentos.

Dados da Empresa
Razão Social: Panambra Sul Com. De Vi. Ltda
Nome Fantasia: Panambra
Proprietário: Aroldo Pieta

Apesar de um dos piores anos o ramo de atividade de comerciário e vendas de veículo,
a empresa Panambra optou por não participar da crise. Ampliou sua estrutura e incentivou
treinamentos e aprimorou seus profissionais. Tivemos a inauguração de novas filiais em
Camaquã em 05/01/2015, apesar do cenário desfavorável da econômica. Aprendemos muito
com as dificuldades e passamos por cima dos imprevistos, e nos fortalecemos com este ano de
2015. Aprendemos tendo novamente que nos reinventarmos para desbravar um 2016 mais
fortes e mais sábios para com as dificuldades.

Dados da Empresa
Razão Social: Nobrecasa Materiais De Construção Ltda
Nome Fantasia: Nobrecasa
Proprietário: Jair Marcos Bandeira

Ampliação de espaço físico para melhora atendimento, reforma e melhorias na
estrutura física para inovar o visual e atender melhor os clientes, busca de novos produtos
prontos para melhor atendimento.

Dados da Empresa
Razão Social: B.G Mat. De Construção Ltda
Nome Fantasia: B.G Materiais De Construção
Proprietário: Volnei A. Massolini / Olinto Rizzi

Foi aumentando a estrutura física para melhor atender os clientes, foi aumentando e
diversificando a linha de produtos do segmento, foi criando uma nova linha de credito fácil.

Dados da Empresa
Razão Social: Floricultura Cristo Rei
Nome Fantasia: Floricultura Cristo Rei
Proprietário: Claudete Giacomelli Zaffonazo

A floricultura Cristo Rei está no mercado há 3 anos, inovando sempre no segmento,
buscando se aprimorar nos ramos. A necessidade de abrir a loja surgiu quando a funerária
Cristo Rei deixou de terceirizar as flores para fazer os funerais, então fomos em busca de fazer
cursos para se aperfeiçoar. A loja tem como carro chefe nossos buques e também as coroas
Fúnebres, trabalhamos sempre com flores nobres e sempre novas. Algo que chama muita
atenção de nossos clientes é a vitrine que é sempre elaborada com temas, a vitrine é sempre
alvo de comentários maravilhosos de nossos clientes, contamos também com uma tele entrega
personalizada. Em 2015 criamos uma nova identidade para a loja mudando todo o Layout.

Dados da Empresa
Razão Social: Posto Ravanello Ltda
Nome Fantasia: Posto Ravanello
Proprietário: Odilon Ravanello

No ano de 2015 implantamos o posto eco eficiente com redução consumo energia e
água e cuidados com o meio ambiente.

Dados da Empresa
Razão Social: Loja de Confecções Sgabi Ltda
Nome Fantasia: Sgabi
Proprietário: Zuleide Gabriel

No ano de 2015 a empresa abriu uma filial em São Roque para melhor atender os
clientes de outros bairros, podendo assim ser reconhecida por um maior número de pessoas,
sempre oferecendo produtos de qualidade e tentando agradar ao máximo nossos clientes,
focando sempre em ótimo atendimento, condições especiais e muito mais. Abrir outra loja
também foi uma estratégia para estar nos principais pontos da cidade podendo sempre mostrar
aos nossos clientes as tendências de cada coleção.

Dados da Empresa
Razão Social: Motolife Veículos e acessórios Ltda
Nome Fantasia: Honda Motolife
Proprietário: Gilmar Lazzarotto / Matheus Lazzarotto

Reforma da loja, Implementação CLM, Manutenção de funcionários, Ampliação da
matriz.

Dados da Empresa
Razão Social: Morango Rosa Com. Art. Do Vest. Ltda
Nome Fantasia: Drops De Menta
Proprietário: Tanise B. Agostini / Caroline B. Agostini / Gilnei Emer

Há 10 anos, por meio de uma sociedade familiar, decidimos entrar no ramo de
comércio de vestuário como franqueados da rede Drops de Menta na cidade de Garibaldi.
Após alguns anos de experiência, decidimos ampliar nossos horizontes adquirindo mais uma
loja da mesma marca em Bento Gonçalves, e mais recentemente, também nos tornamos
proprietários da Drops Carlos Barbosa.
Adquirimos a franquia de Bento Gonçalves no ano de 2012 tendo um grande desafio
pela frente, já que a loja estava desatualizada, com mobiliário antigo, fora da padronização
exigida pela franqueadora e vendas em baixa. Por dois anos fizemos algumas melhorias na
estrutura e gestão até que, no final do ano de 2014, tivemos a oportunidade de mudar para um
ponto melhor, com localização privilegiada e um ambiente mais confortável e moderno para
receber os clientes.
Durante a mudança de loja também participamos do projeto “Desenvolver o Comércio
do Vestuário da Serra Gaúcha 2015” oferecido pelo Sebrae através da Apeme de Garibaldi.
Como temos lojas nas duas cidades, implantamos os conhecimentos também em Bento
Gonçalves e assim fomos executando o manual de padronização da franquia, modernizamos o
espaço de vendas, iniciamos um processo sólido de fidelização de clientes além de reestruturar
e qualificar a equipe interna.
Com o propósito sempre firme de oferecer o melhor da moda masculina, feminina,
festa, calçados e acessórios através de um atendimento que leve felicidade à vida de nossos
clientes, fechamos o ano de 2015 com um crescimento de 20% em vendas quando comparado
ao ano anterior e com a certeza de que superaremos as crises sempre vendendo lenços e não
usando-os. Queremos continuar sentindo que a cidade de Bento Gonçalves nos recebe de
braços abertos e que fazemos a diferença com nosso trabalho.

Dados da Empresa
Razão Social: Brinquedos e Papelaria WP Ltda
Nome Fantasia: Papirus Toys
Proprietário: Yan Wagner Pelizzari

Somos uma rede de Lojas de Brinquedos conectada à diversão. Com um novo
conceito, acreditamos que brincar é saudável, que a criança que brinca será um adulto mais
feliz. Estimulamos pais, tios, tias, avós e avôs, madrinhas e padrinhos a brincarem com suas
crianças, que o fato de “dar” um brinquedo não é o suficiente, que se deve sentar e brincar com
as crianças tornando assim uma experiência única e divertida. A Papirus conta com 04 lojas
amplas e modernas, sendo 01 loja em Bento Gonçalves e 03 lojas em Caxias do Sul. Com isso
emprega mais de 50 funcionários diretos e indiretos.
A Papy Toys, nova marca da empresa, tem a preocupação de estar sempre inovando e
acompanhando as tendências tecnológicas de mercado. Por isso, opera com incrível agilidade
e segurança.
Em nossas lojas, os brinquedos ficam ao alcance das crianças, para que estas possam
tocá-los e experimentá-los, de modo que vivenciem uma experiência divertida e agradável. O
leque de produtos soma mais de 10 mil itens que contemplam todas as idades. O mix está
separado por seções classificadas por interesse de produto, facilitando a busca pelo brinquedo
desejado.
Também contamos com um atendimento personalizado e atencioso, desta forma, o
visitante tem a oportunidade de explorar todos os produtos disponíveis e obter ajuda sempre
que necessário. A equipe especializada está sempre pronta para estimular brincadeiras e
proporcionar momentos de diversão, participando e trazendo em parcerias com produtoras
eventos infantis para cidade e proporcionando atrações diferenciadas dentro da loja durante o
ano.
“Não nos contentamos em ser uma empresa normal, nós queremos sempre mais.
Somos a família Papirus Toys e somos comprometidos com o segmento, comprometidos com
centenas de colaboradores, parceiros e clientes, e ainda assim estamos sempre buscando
novidades no setor para inovar, sempre em busca desse mundo imaginário da criança, saber
mais sobre seu comportamento, tentar imaginar o que cada uma vai sentir, ao ganhar um
brinquedo. Nossa missão é entender o universo da criança”, afirma o diretor.

Dados da Empresa
Razão Social: Center Luz Iluminação
Nome Fantasia: Center Luz Iluminação
Proprietário: Giovani F. Carlet e Ivone A. Foresti

Iniciamos 2015 com a abertura da loja virtual www.loja.centerluz.com.br ampliamos
setor de compras, ampliamos setor de vendas das lojas com novas contratações 4
colaboradores qualificados nesta área. Melhorias contínuas em processos gerenciais,
desenvolvimento de liderança novo software de gestão das lojas (3 lojas online). Uso de mídias
sociais para divulgações da empresa, face book, Instagram, mala direta, e-mail marketing
WhatsApp.

Dados da Empresa
Razão Social: Izabel Cristina Prior ME
Nome Fantasia: Collecione
Proprietário: Izabel C. Prior

Nossa empresa denomina-se uma empresa familiar, inaugurada em 1991 sempre com
o mesmo gestor. Foram superados muitos problemas devido a economia do Brasil a até
mesmo pessoais, sempre foram resolvidos, superados de modo que a colecione completa
nesse ano 25 anos. Nesse 2015, como muitas empresas foi necessário driblar a economia
difícil a crise e buscar com seriedade maneiras para prossegui mantendo o negócio em
crescimento, investimos em treinamento para funcionários mantemos nossos estabelecimentos
modernos fazendo reforma, inovação todo o ano, procuramos nos informar quanto a tendência
de novidades no mercado para agradar ao máximo nosso cliente, mantendo o estoque com
giro rápido e lucrativo. Em 2015 mantemos um faturamento com crescimento significativo e não
houve necessidade de demissões, mantemos nossa equipe. Em 2016 já conseguimos superar
nossas expectativas de início do ano.

Dados da Empresa
Razão Social: Ótica Debianchi LTDA
Nome Fantasia: Ótica Debianchi
Proprietário: Dejair De Biasi e Enio Bianchetti

Com um olhar atento às possibilidades do mercado, os empresários Dejair De Biasi e
Ênio Bianchetti, perceberam que faltava no mercado de BG, uma loja que abrangesse um
público diferenciado, e que atendesse à todos as necessidades, e procuras de diferentes
marcas, principalmente pelo público jovem. Foi assim, que em abril de 2015, foi inaugurado a
Nippo ótica, registrando assim, o início de uma nova empresa do grupo Debianchi Ótica. Para
chegar até essa conquista, foi preciso mais do que boas ideias e muito trabalho, foi necessário
muito planejamento e metas. Neste mesmo ano 2015, o grupo também iniciou novos projetos
de layouts internos, aumentando e modificando as filiais das cidades de: Garibaldi, Carlos
Barbosa e Farroupilha, os quais foram concluídos neste mês de março de 2016, para melhor
atender os clientes.
Em 2015 também a empresa participou do projeto social “Sonhos de Menina Moça”,
apadrinhando uma linda menina, proporcionando a ela uma noite inesquecível. E já que é
sempre preciso manter o foco no bom relacionamento com os clientes, a Debianchi Ótica
proporcionou inovação para todos os estabelecimentos do grupo, nas cidades de Bento
Gonçalves, aonde constam 4 filiais, contando com a Nippo Ótica, Garibaldi, Carlos Barbosa e
Farroupilha. A inovação foi no atendimento e na comunicação com os clientes com o novo
visioffice2! Um excelente aparelho, para tomada de medidas, para fabricação de óculos de
grau. Este excelente aparelho inovador, permite que as medidas sejam totalmente precisas
proporcionando para os clientes uma melhor visão, um melhor conforto e principalmente um
melhor atendimento.
Como se não bastasse o grupo Debianchi Ótica vem sempre proporcionando para seus
funcionários excelentes treinamentos, buscando sempre qualidade em atendimento, e sempre
atualizando seus produtos participando das maiores feiras do mercado óptico.

Dados da empresa
Razão Social: Henrique e Bertamoni Ltda.
Nome Fantasia: Casa do Pintor
Proprietário: Felipe Henrique

A casa do Pintor é uma empresa mais tradicional do setor, posicionada como sinônimo
de qualidade e bom atendimento e prezando pela qualidade dos produtos oferecidos e dos
serviços prestados. Atualmente, conta com uma unidade situada na cidade de Bento
Gonçalves na Av. Osvaldo Aranha, 275. Sua linha atual de produtos é constituída por tintas
imobiliária e acabamentos que também podem ser chamados de revestimentos e ferramentas
para pintores e acessórios. Uma empresa multimarcas sendo os principais: Sherwin Willions,
Suvinil, Montano, Moden, Blascor, Atlas entre outras grandes empresas do setor, conta com
uma grande equipe para atender o consumidor com as melhores ferramentas do mercado e
contando também com 5 veículos para entrega e atendimento.
Em 2015 realizou uma reforma, para melhor atender os clientes, oferecendo aos
pintores cursos de técnicas de pintura e lançamento.

Dados da Empresa
Razão Social: Atitude Esportes Ltda
Nome Fantasia: Atitude Esportes
Proprietário: Fábio Brandalise

No ano de 2015 foi muito importante para a Atitude Esportes, pois no ano em que
completamos 10 anos de loja abrimos novos horizontes abrindo nossa loja virtual (ecommerce) que vem crescendo e atendendo uma maior quantidade de pessoas em todo o país
e ao mesmo tempo para as pessoas da cidade poderem olhar lançamentos e modelos em sua
casa, também abrimos uma loja do grupo no calçadão da Via Del Vino abrindo novas vagas de
emprego, a empresa patrocina diversos atletas e equipes esportivas nas cidades onde tem loja
física. No ano de 2015 começamos uma parceria com o Sebrae RS, melhorando nosso sistema
de gestão internas e projetando a loja para atender cada vez mais de forma mais adequada as
necessidades de nossos clientes, trazendo as melhores marcas mundiais no ramo esportivo,
recebemos o troféu bronze do Sebrae/2015.

Dados da Empresa
Razão Social: Jamar Bicicletas e Art. Esport.
Nome Fantasia: Jamar Cia Do Esporte
Proprietário: Lucia Moro

Participo para concorrer ao Mérito Lojista, pois a minha empresa já vem atuando há 27
anos e sempre buscamos melhores produtos e bom atendimento, nos preocupamos com o
bem-estar e a saúde de todos, sem falarmos que deixamos muitas crianças felizes quando se
trata de bicicletas. Buscamos oferecer melhores marcas com conforto e qualidade. Somos os
pioneiros em promover passeios ciclísticos onde podemos ao público um lazer saudável horas
agradáveis

em

família.

Participamos

com

colaborações

ad

comunidades,

onde

disponibilizamos de brindes para ajudar para o evento acontecer, bingos festas colaboração
APAE, deficientes visuais e outros.

Dados da Empresa
Razão Social: Mauro Marcos Moro Vestuário
Nome Fantasia: Maria Mariá Modas
Proprietário: Mauro Marcos Moro

Implantamos programa de gestão Scopi, para melhorar nosso desempenho,
aumentando nossa participação no mercado através de melhorias da qualidade no
atendimento, capacitando nossos colaboradores. Participamos de ações Apae e a Apecan.
Usamos todas ferramentas de divulgação e marketing e telemarketing disponíveis no mercado.

Dados da Empresa
Razão Social: Mercado Al. Grepar
Nome Fantasia: Sup. Grepar
Proprietário: Gregório e Paulo Bruschi

No ano 2015 a empresa ampliou o espaço físico para atender melhor os clientes,
inovou em equipamentos modernos aperfeiçoou em treinamento e capacitação dos
colaboradores e equipes.

Dados da Empresa
Razão Social: Pastel 1000 Pastelaria LTDA
Nome Fantasia: Pastel 1000
Proprietário: Ana Lazzari, Carlos Lazzari

Em 2015, com 15 anos de loja e o desafio de inovar e crescer, após muita pesquisa e
planejamento, passamos por uma reformulação geral na pastelaria, reforma de loja, criação de
um novo ambiente, pensando no bem-estar do consumidor, novos pratos e opções
diferenciadas de refeição, mas sempre mantendo o foco da loja, a qualidade do produto
Diferenciado, artesanal, confeccionado 100 % no local e a comercialização de pastel
exclusivamente.
Com esta ampliação da loja, geramos novas vagas de emprego, aumentando em 40 %
o quadro de funcionários.
A pastel 1000 está sempre ativa na comunidade, participando com colaborações a
diversas entidades e escolas, entre elas Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves e Lar
da Caridade.
Com a ampliação da loja, aprimoramos a gestão com sistema de gerenciamento de
todos os processos desde a produção até a venda.
Junto com a ampliação, veio a comunicação com o cliente, onde optamos por algumas
linhas de marketing, utilizando da internet e comunicação visual como principais metas

Dados da Empresa
Razão Social: Casa Elétrica Santa Bárbara LTDA
Nome Fantasia: Proprietário: Maria Salete Lotes

Em primeiro lugar, agradeço a Deus por nos dar, luz, força e energia que é a nossa
matéria prima, e que o suor de nosso trabalho seja gotas de amor a Deus.
A nossa história no ano de 2015 foi de superação, perdemos o nosso sócio majoritário
e tivemos que erguer a cabeça com nossas forças e seguir em frente para não desanimar
Com a crise financeira que nos atingia, para não baixar as vendas, investimos em novos
produtos, iluminação e lâmpadas leds, lustres, luminárias diversas, que era o produto que o
consumido mais procurava, por ser uma novidade e economizar energia, no momento que a
conta de luz subia, devido os encargos cobrados pelo governo e nos aproveitarmos o
momento.
Não dá para dizer que o ano de 2015 foi ruim, pelo contrário, resgatamos clientes
antigos, novos consumidores, novos fornecedores, os eletricistas também colaboraram muito
conosco. Recebemos vários certificados por encaminhar as lâmpadas para seu destino correto,
cada vez melhorando mais os nossos serviços.

Dados da Empresa
Razão Social: Duca Modas LTDA
Nome Fantasia: Duca Modas
Proprietário: Daiane Invernizzi Bachi

2015 foi um ano desafiador para Duca Modas. Entramos o ano bem, mas com o passar
dos meses surgiram algumas dificuldades. Foi necessário rever algumas prioridades em
relação a compras, abertura de crediário e também foi instalado um novo programa para
melhorar o controle de mercadoria sempre pensando na satisfação do cliente.
Focamos no cliente promovendo algumas promoções onde foram divulgadas por meio
do Facebook, vitrine da loja e telefone. Tivemos um resultado positivo, clientes satisfeitos e a
sensação de dever cumprido.
E nas dificuldades percebemos o quanto podemos nos superar e sermos criativos.

Dados da Empresa
Razão Social: Com. De Conf. Basso Modas
Nome Fantasia: Basso Modas
Proprietário: Adis e Rosane Basso

A Basso Modas iniciou suas atividades em julho de 1987. Principal objetivo, sempre foi
manter o número de clientes acentuado que a loja possui, inovando para melhor satisfazê-los e
fidelizando-o cada vez mais.
Hoje nosso diferencial, além de atendimento personalizado é atrair mais clientes
através das redes sócias, com postagens de look diários

Dados da Empresa
Razão Social: Bento Concretos Ltda.
Nome Fantasia: Bento Concretos
Proprietário: Bortolo Bortolini e Jônis Scomazzon

Situada no município de Bento Gonçalves, a empresa Bento Concretos LTDA atua há
mais de 30 anos no mercado de artefatos de concreto armado. Sob olhar empreendedor de
uma gestão familiar e processos de alta performance, ao final de 2014 iniciou-se o
desenvolvimento de um plano de gestão para exploração de novos mercados e ampliação das
tecnologias que visam a otimização de recursos operacionais. A revisão da sistemática de
planejamento e operação, permitiu que a empresa avançasse da escala D para B atualmente,
onde se destaca por sua confiabilidade no mercado local, representada por produtos de alta
qualidade, excelência nas negociações e enorme responsabilidade sócio ambiental na
comunidade onde atua (parceira de ONG que ajuda pessoas com câncer).
Com a sua estrutura plenamente preparada para o desenvolvimento de novos produtos
e um sistema de gestão voltado à pessoas e inovação, relevamos os seguintes resultados:

Segmento

Anterior a 2015

Atual

Raio de Atuação Comercial

180 Km

290 Km

Vendas/mês

MR$ 1.450,00

MR$ 2.100,00

Atuação por estado

RS e 5% em SC

RS e 35% SC

Clientes Ativos

350

560

Produção Ton/mês

3.570

4.410

Quadro de Colaboradores

48

55

Benefícios aos
Colaboradores

Refeitório e PPR

Refeitório, PPR, Plano de Saúde, Sacola Econômica
e ambulatório médico local

Ao longo de 2015 foram implantadas diversas ações voltadas à infraestrutura, que
representadas pelos excelentes indicadores de desempenho acima, englobam: gestão
informatizada individual para os agentes comerciais; implantação de um sistema fiscal
eficiente; diversificação das compras; gestão das equipes; implantação de sistema ERP;
otimização do sistema de transporte, busca de novos fornecedores para otimização de custos
com matéria prima; padronização do sistema de gestão através da elaboração de mais de 30
normas corporativas que orientam e centralizam todo processo de gestão, com vistas à
qualidade, segurança, inovação e desenvolvimento de líderes.
Nossa meta para 2016/2017: expandir e diversificar nossa produção/contratação,
sermos uma empresa de Classe A e ser referência neste segmento, contribuindo ativamente
para o desenvolvimento do nosso município!

Dados da Empresa
Razão Social: Supermercado Morais e Morais LTDA
Nome Fantasia: Mercado Barracão
Proprietário: Ailton Adão de Morais

A Economia Brasileira passa por uma fase difícil, o mercado de trabalho se semelha a
um deserto, o qual empresas empreendedoras e competentes atravessarão, enquanto
empresas conservadoras que não andam ao lado da economia atual poderão ficar no caminho.
A história da empresa começou a ser inscrita no ano de 2000 e não teve início diferente
das grandes empresas hoje, começamos literalmente do princípio, uma sala pequena, porém
ampliável, pois já estávamos de olho nisso. Poucas mercadorias, poucos funcionários, no
entanto, muita vontade de trabalhar e crescer.
Nesses quinze anos de caminhada conseguimos crescer muito, no ano de 2015
especificamente, abrimos duas filiais, para melhor atender e trazer uma certa comodidade de
deslocamento aos nossos clientes. Implementamos o mercado com uma loja de roupas, um
bazar e uma loja de ferragens. Fizemos uma parceria com a caixa econômica e o Banrisul,
possibilitando o pagamento de contas e transações como saques e depósitos de dinheiro, para
se conseguir assim um conforto a mais aos nossos clientes, sendo que não é mais preciso ir
até o centro com tanta frequência.
Optamos em trabalhar com marcas alimentícias de mais qualidade como também
marcas mais acessíveis, tendo uma boa diversidade de produtos. E por fim fizemos um forte
trabalho com nossos funcionários, por meio de palestras e reuniões motivado e conscientizadoos que para se ter sucesso no comércio é preciso, acima de tudo, ter um omito atendimento ao
cliente, tratando-o da forma mais educado possível.
Assim encerramos o ano de 2015 e começamos o de 2016 trabalhando de forma limpa
e honesta, tentando superar a concorrência, mas acima disso, tentando superar nossos limites.

Dados da Empresa
Razão Social: Simpala Veículos AS
Nome Fantasia: Simpala BG
Proprietário: Flávio Augusto de Grazia Vianna, Lizane D. Vianna

O grupo Simpala atua no comércio, importação e exportação de veículos, peças,
acessórios e motores, na prestação de serviços de manutenção e reparo de automóveis há
mais de 40 anos. Hoje são duas unidades em Porto Alegre e uma filial em Bento Gonçalves.
É uma das maiores e mais tradicionais redes de concessionárias GM do estado, líder
de vendas do seu segmento, escolheu Bento Gonçalves para ser a primeira cidade do interior
do Rio Grande do Sul para abrir suas portas.
Com muito orgulho a Simpala trouxe a Bento Gonçalves inovações estruturais,
oferecendo mais conforto aos clientes externos e internos, mais visibilidade da marca,
estacionamento privativo e maior estoque de veículos a pronta entrega.
Além disso, a Simpala inovou o modelo de gestão, trazendo dinamismo e liderança e
investimento nos potenciais profissionais da cidade.
A competitividade valorizando a transparência e a busca constante à excelência no
atendimento ao cliente, são marcas registradas do grupo Simpala, que hoje atua também nos
ramos de Seguros, Consórcio, Locação de Veículos e Corretora.

Dados da Empresa
Razão Social: Cristo Rei Materiais Elétricos LTDA
Nome Fantasia: Cristo Rei
Proprietário: Adalberto Bombassaro

A Cristo Rei Materiais Elétricos e Iluminação é uma empresa que atua no ramo de
comércio de materiais elétricos, automação e iluminação. Nossa atuação envolve além de
nosso município também a região da Serra.
Com mais de 20 anos de mercado, a Cristo Rei Materiais Elétricos e Iluminação
disponibiliza soluções nos segmentos residencial, comercial e industrial sempre com o objetivo
de levar segurança e economia para seus clientes.
Com uma proposta de trabalho diferenciada e sempre atenta as tendências de
mercado, a empresa oferece além de produtos inovadores, um atendimento exclusivo aos
profissionais de arquitetura, decoração e engenharia, bem como a todos os clientes que
precisarem de soluções em iluminação.
Procuramos sempre por produtos inovadores, sendo que a empresa acompanha
lançamentos do mercado nacional e importado, conforme a sua necessidade pensando na
satisfação do cliente.
Nosso modelo de atuação requer proximidade com o cliente e nossa cultura é ir muito
além do formato fornecedor-cliente e nos tornarmos parceiros, de fato.
E empresa conta com uma equipe de colaboradores engajada e comprometida em
prestar as melhores soluções às expectativas de seus parceiros, para isso oferece condições
de trabalho com devida segurança.
No ano de 2015, além do compromisso com os clientes, a empresa teve também
comprometimento com a sociedade. Foram criadas ações sociais onde as campanhas
abrangeram desde ajuda a desabrigados das catástrofes naturais até o Dia das Crianças,
recolhendo brinquedos para presentear as crianças da Escola Estadual de Ensino
Fundamental Amaro Bittencourt, no bairro Aparecida.
Por esses motivos a empresa espera estar sempre presente nas casas, empresas,
instituições e na vida dos nossos clientes, levando harmonia e bem estar em todos os
momentos, dando assim continuidade ao compromisso com a sociedade.

