
 

 

 

 

Dados da empresa 

Razão Social: Dema Revestimento 

Nome Fantasia: Dema 

Proprietário: Felipe Possamai 

 

 

Em 2015, teve ampliação do espaço físico em bento para melhora o atendimento dos 

clientes e também nova loja em Caxias com o mesmo proposito e abrimos uma nova loja no 

segmento de moveis com o mesmo fim. 

 

 

 

          



 

 

 

 

Dados da empresa 

Razão Social: Hotel Sonho Serra LTDA 

Nome Fantasia: Hotel Imigrante 

Proprietário: Natanael Mielke 

 

 

Houve aumento de estrutura física pela reforma da estrutura geral do hotel. Reforma 

nos apartamentos, móveis novos, decoração, jardim de inverno, sala de estar e estamos com 

projeto ampliação e reforma da recepção. Com relação a geração de novos empregos, 

contratamos pessoas especializadas na segurança noturna (vigilante) e novas contratações na 

área, atendimento e limpeza (governança) turno da noite. 

Colaboramos com a APECAM e APAE, auxiliando com valores mensais e participando 

das ações promovidas pela entidade. Prezamos pelo bom atendimento na prestação dos 

nossos serviços, com limpeza, hospitalidade e local organizado, enviando um vínculo de 

amizade com nosso cliente. 

 

 

 



 

 

 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: L’ Odoro Cosméticos LTDA 

Nome Fantasia: O Boticário 

Proprietário: Leonardo Carboni 

 

 

Em 2015 mudamos nossa central de serviços de vendas direta de uma sala de 90m² 

para uma sala de 250 m², onde planejamos o crescimento do canal para até 5 anos, a nova 

sala de treinamentos, cozinha para os colaboradores é uma ampla área de atendimento à 

revendedora O Boticário. 

A área de estoque foi praticamente dobrada para garantir a entrega de pedidos em até 

24 hrs e a localização no centro da cidade também favoreceu o acesso das revendedoras à 

nossa central e também toda parte logística do negócio. 

 

 

 



 

 

 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Eduardo Gadens 

Nome Fantasia: Bonita Kim 

Proprietário: Eduardo Gadens 

 

 

Trabalhamos com peças que fazem o look de uma pessoa. Nosso objetivo é ver as 

pessoas felizes, trabalhando o auto estima. Estamos com projeto de abertura de loja em 

Garibaldi e Farroupilha. Mudamos nossas instalações, aumentando a estrutura física para 

oferecer maior opções de produtos. Contratamos uma funcionária, toda entidade que solicite 

nossa ajuda colaboramos igrejas, Associações, escolas, implantamos projeto de gestão em 

parceria Sebrae.                                         

Elaboramos ações de acordo com a data festiva. Ex: dia da mulher, mês março, as 

clientes concorrem com book fotográfico com maquiagem e produção com acessórios 

disponíveis, loja de acordo com o cenário. Bijuterias, bolsas e sombrinhas. 

 

 

 



 

 

 

 

Dados da Empresa 

Razão Social: Apolo Pisos e Revestimento LTDA 

Nome Fantasia: Apolo Pisos e Revestimentos 

Proprietário: José Ernesto Oro (Giovanni Oro) 

 

 

Fizemos reforma na loja para melhora de infraestrutura e organização no atendimento, 

também mudamos o Layout. Contratamos uma pessoa para abertura de novos clientes, e fazer 

a parte comercial, implantamos um programa de gestão para melhorar no atendimento, 

organização, gestão de empresa, quando as entidades nos procuram nos colaboramos doando 

matérias, como a Liga de Combate ao Câncer, Lar do Ancião, Lar das Meninas de São 

Valentim. Como inovação fizemos um site e uma página no Facebook, e na área de marketing, 

divulgamos em revistas e jornais. 

 

 


