
 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Princesa cafeteria Ltda. – filial  

Nome Fantasia: Dolce Gusto café e confeitaria  

Proprietário: Vanderlei Dalla Costa 

 

  

A Dolce Gusto nasceu do sonho de oferecer aos moradores de Bento Gonçalves uma 

experiência única em alimentação. A empresa começou com uma pequena padaria no ano de 

1973 e hoje conta com três pontos de vendas, que empregam um total 50 funcionários. 

A empresa se preocupa com o bem-estar de seus clientes, por isso, seleciona 

ingredientes criteriosamente e também cultiva grande parte dos morangos e saladas utilizados 

em suas receitas. Este cultivo se dá com cuidados naturais que minimizam o uso de 

agrotóxicos, e resultam em frutas e verduras com mais nutrientes e sabor. 

No último ano a empresa iniciou o desenvolvimento de sua loja virtual, que está em 

fase final de implementação. Este projeto é pioneiro na Serra Gaúcha, e irá proporcionar maior 

agilidade e dinamismo na relação com os clientes, permitindo a compra de tortas, doces, 

salgados e bebidas totalmente on-line. Esta loja irá disponibilizar uma calculadora virtual, 

facilitando a escolha das quantidades necessárias de itens de acordo com o tipo de festa e 

quantidade de pessoas. 

Neste mesmo ano iniciou-se um trabalho de comunicação online e offline, com o intuito 

de aproximar a empresa de seu público, que contempla as mais variadas faixas etárias. A 

fanpage da empresa conta com mais de 11.000 seguidores e com um alto nível de interação, o 

que demonstra o bom relacionamento da marca com a comunidade. Juntamente com a 

campanha digital, a comunicação das novidades nos pontos de venda foi incrementada, via 

móbiles, displays e adesivos. 

Pensando na valorização de seus profissionais, a empresa desenvolveu um vídeo 

especial para a data do Dia das Crianças, onde os funcionários tiveram a oportunidade de 

trazer seus filhos e netos para aprender a produzir os deliciosos doces da confeitaria. Uma 

ação que visou valorizar a equipe e proporcionar bons momentos juntamente com seus 

familiares. Esta ação foi captado em vídeo, que obteve mais de 30.000 visualizações na 

fanpage da Dolce Gusto. Além disso, cada funcionário recebeu o vídeo em DVD, em versão 

extendida. 



 

 

A Dolce Gusto é uma empresa que busca sempre ser pioneira em suas ações, por 

meio de ações e receitas originais, criadas com amor e carinho por nossa equipe. Acreditamos 

que a experiência de tomar um simples cafezinho pode ser memorável, reunindo aromas, 

sabores e experiências inesquecíveis. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Jane Beauty Centro Estético Ltda 

Nome Fantasia: Jane Beauty Centro Estético 

Proprietário: Janete Gregio 

 

 

 Há 13 anos no mercado, o Jane Beauty é uma empresa da área da saúde, bem-estar 

e beleza. Possui uma estrutura de 800m² e conta com um staff de 38 profissionais com 

excelente qualificação técnica, além de um mailing superior a 25 mil clientes cadastrados, 

sendo 50% deles ativos. Já ministramos mais de 500 cursos de automaquiagem; atendemos 

dezenas de empresas e realizamos consultorias na área de beleza e autoestima. São 

atendidos uma média de 2.000 clientes por mês, além de 60 noivas, 30 debutantes e 30 noivos 

por ano, sendo que nossos serviços são conhecidos em toda a região e procurados por 

pessoas de diversos municípios e estados.  

O Centro Estético também possui parcerias que agregam diferencias, como uma 

quadra de Padel, loja de vestuário, estúdio de Pilates, e vitrines internas para exposição de 

produtos e marcas.   

A empresa já participou de inúmeras feiras no Brasil, Espanha, França, Inglaterra, 

Itália, NY e Portugal. Em 2014, foi criado um canal e-commerce para vendas on-line e, em 

2015, preservando a ideia de sustentabilidade, um container transformou-se na Barbearia JB, 

com um espaço personalizado para o público masculino e um deck para lazer dos clientes.  

O Jane Beauty também coleciona uma série de prêmios municipais e nacionais. A 

empresa objetiva, acima de tudo, a satisfação e a qualidade de vida de seus clientes e 

colaboradores e atua visando sempre a excelência nos resultados, através do aperfeiçoamento 

contínuo e inovação constante. 

 

 

 

 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Lancheria Infernal LTDA 

Nome Fantasia: Di Giacomelli 

Proprietário: José Giacomelli 

 

 

Nossa preocupação é em prestar um bom atendimento, criando um relacionamento 

amigável com o nosso cliente, para ele se sentir confortável. Fizemos uma reforma na parte 

externa, layout, na parte interna para melhorar o espaço físico, contratamos pessoas com 

qualificação na área da cozinha. Inovamos nos cardápios. Investimos na mídia, telemarketing, 

para melhor atender nosso cliente. Como ação Social ajudamos mensalmente com a Apae e 

Apecam. 

 

 

 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Abastecedora de Combustíveis ALV LTDA 

Nome Fantasia: Posto Barracão 

Proprietário: Altair Casagrande e Volnei Casagrande 

 

 

Em 13 de Janeiro de 1992. Eu Altair Casagrande com minha família (Volnei, Jandir, 

Ligia, e Leonides). Assumimos o Posto Barracão no Bairro Barracão. Realmente foi uma 

aventura que deu certo, pois o posto era igual aos dos filmes do texas! Tinha 3 bombas, duas 

na cobertura e uma no tempo. Eu e o Volnei, trabalhávamos na chuva, das 6:00hrs, as 22:00 

de segunda à sábado, e meu pai minha mãe e a Irmã, trabalhavam no restaurante (bodegão). 

Na época trabalhamos muito, de vez enquanto em temperatura abaixo de zero graus, lavavam 

veículo eu e o mano, para poder atrair cliente. 

Em 1998 ampliamos o restaurante; começava a funcionar a fomos churrascaria Dona 

Nite. Em 2002 a reforma total do posto, com 2 novas coberturas passando então a não atender 

mais na chuva. Desta aventura, nasceu o TRR Barracão. Em 2003, comprando Diesel a granel 

e entregando em todo o RS. Hoje com sede própria e com 13 caminhões entregando 

combustíveis. Em agosto de 2006, abrimos a filial junto à Modele Pneus. Em 2013, assumimos 

o Auto Posto São Paulo, na rua são Paulo, esquina com a Fiorelo Bertuol, no bairro Borgo. 

Esta foi uma grande conquista 

 

 

 

 

 



 

 

Dados da empresa 

Razão Social: Marmoraria Universitária Ltda. 

Nome fantasia: Marmoraria Universitária 

Proprietário: Arduino Reginatto 

 

 

No ano de 2015, abrimos a Mármore e Granito na Vila Nova, aonde aumentamos 

nosso quadro de funcionários na contratação de 6 funcionários. Colaboramos com as 

entidades Apae e Liga Feminina do combate ao Câncer. Implantamos um novo processo de 

Gestão e na área de desenvolvimento e inovações fizemos parceria com a Tramontina para 

fornecimento de cubas. Temos clientes pessoa física, construtoras e Lojas. Nossos grandes 

clientes e parceiros de anos Todeschini, Italínea, Dell Ano, pela tradição no nosso atendimento 

e qualidade de nossos produtos.  

 

 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Lindomar Firmiano Figueira 

Nome Fantasia: Funerária e Capelas Cristo Rei 

Proprietário: Lindomar Firmiano Figueira 

 

 

A funerária e Capelas Cristo Rei ao longo dos 18 anos atendendo nossa comunidade e 

região, no momento mais difícil, como serviços serviço Social procurou fazer de cada família 

atendida um reduto de amigos. 

No Bairro Santo Antão nas salas velatórias, procurando dar conforto às famílias, 

climatizou os ambientes, criou espaço exclusivo para as famílias, inovou em viaturas funerárias 

modernas. Na sala velatória de São Roque foi também climatizada para melhorar conforto das 

famílias. 

Na área social ao longo de todos estes anos sempre contribuiu com cerimoniais 

totalmente gratuito para famílias carentes. A funerária implantou um sistema europeu de 

solidificação de fluídos corporais para não poluir o meio ambiente, que estará funcionando em 

2016. A empresa continuamente investe em treinamento de seus funcionários para que possa 

aplicar técnicas inovadoras na função de pacientes funerários, com dignidade humana ética e 

profissionalismo. 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: R Somensi Soluções em Tecnologia Ltda 

Nome Fantasia: CIA DO MICRO  

Proprietário: Rafael Somensi 

 

 

Fundada em 2001, a Cia do Micro se destaca no setor de tecnologia e já é considerada 

uma das principais empresas em Soluções em Tecnologia da Serra Gaúcha. A competência da 

equipe, aliada a qualidade dos produtos oferecidos, fez chegar aos 15 anos dedicados aos 

seus clientes, dos mais diferentes setores, que confiam na marca CIA DO MICRO, quando é a 

buscas de Soluções em Tecnologias. 

Hoje houve um aumento de do nosso espaço físico de 240m² a 480m², isso houve um 

significado de crescimento para atender nossos clientes e futuros. Em contrapartida buscamos 

no mercado novos colaboradores no nosso quadro funcional desde de vendas até assistência 

técnica via remoto e presencial. 

Para garantir ao nosso consumidor sempre melhores produtos e serviços, a empresa 

trabalha com marcas consolidada no mundo como IBM, LENOVO E DELL. A cia do Micro 

atende todo o Sul do Brasil 

A Cia do Micro pensando nos clientes e novos desafios, optamos em participar em um 

projeto do SEBRAE RS em TI (tecnologia da Informação) com intuito de planejar seus 

próximos mais 15 anos em desenvolvimento de pessoas e inovação de novos produto e 

serviços para os nossos clientes. 

A qualificação da equipe é outro diferencial da Cia do Micro. Treinamentos internos 

possibilitam que os profissionais se atualizem constantemente. O resultado pode ser observado 

pela satisfação dos seus clientes, que ressaltam o bom atendimentos, os preços acessíveis, a 

honestidade, transparência e eficiência perante seus clientes.  

 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Odontomed BG Clínica Odontológica 

Nome Fantasia: Odontomed BG 

Proprietário: Nilda Maria Lencina Saldanha 

 

 

Implantamos Serviços de Aparelho de Ronco e Apnéia. Mudamos nossas instalações 

para prédio maior, onde de 03 dentistas passamos para 8 dentistas. Contratamos dentistas 

especializados em áreas específicas como prótese, Buco, Implantodontista. Implantamos 

programa a comércio em parceria Sebrae – CDL, programa gestão Scopi, onde estamos 

aprimorando. Ajudamos em todas as ações da Apae e Liga Feminina Combate ao Câncer. 

Para divulgar nossos serviços e aumentar nossa gama de clientes, fizemos parceiros e 

convênios com empresas, também utilizamos das ferramentas da mídia, Facebook, e-mail, 

telemarketing, WhatsApp e jornais. 

 

 



 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Bealcar Com. De Asess. p/ Veículos LTDA 

Nome Fantasia: Bealcar 

Proprietário: Adilson Beal 

 

 

A empresa, situada atualmente na Rua Brasília, nº82, sala 101, Bairro Botafogo, em 

Bento Gonçalves. Atua no ramo automotivo há 26 anos, oferecendo a seus clientes, tudo o que 

há de melhor e mais moderno no ramo de auto elétrica, som, alarme, acessórios, películas 

automotivas, linha residencial e linha predial, baterias e engates de reboque. Em março de 

2014, passou a oferecer a seus clientes e à comunidade, o serviço de guincho Plataforma 24 

horas, inclusive nos finais de semana e feriados. E em março de 2016, passou a trabalhar com 

venda e aluguel de reboques. 

A Bealcar trabalha pensando no bem e na praticidade para seus clientes. 

 

 


