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Razão Social: Atitude Esportes LTDA 

Nome Fantasia: Atitude Esportes 

Proprietário: Fábio Brandalise 

A Atitudes Esportes iniciou suas atividades em maio de 2005 no shopping Bento, onde 

segue desde então no ramo de artigos esportivos, possui filiais nas cidades de Nova Prata, 

Garibaldi, e Carlos Barbosa, além da loja localizada na via Del Vino. A empresa destaca-se no 

ramo por oferecer produtos da melhor qualidade e das melhores marcas para práticas 

esportivas e passeio. 

Desde 2015, a empresa vem aprimorando seu e- conmerce e já conta com clientes em 

todos estados do Brasil. Em 2016, foi incorporada ao grupo, a loja de artigos para skate Líber, 

agregando mais um ramo e diversificando a disponibilização de produtos, gerando com isso, 

mais empregos. 

A atitude esportes busca trabalhar com visão de comprometimento em todas as ações 

da empresa, fornecendo as melhores opções de produtos das mais conceituadas marcas do 

segmento. 

 

Razão Social: Clínica Veterinária Melhores Amigos LTDA 
 
Nome Fantasia: Clínica Veterinária Melhores Amigos 
 
Nome Proprietário: Natalia Vanoni Piva 
 

A empresa iniciou suas atividades em 2016 atuando na área pet, oferecendo os 
serviços de clínica veterinária, hotelaria e creche animal, loja pet e estética animal. É uma 
realização da proprietária e médica veterinária Natalia Piva que desde a infância sonhava em 
ser médica veterinária e amenizar a dor dos animais. 

 
            A equipe já vinha atuando no mercado pet a dois anos e seis meses, onde surgiu uma 
expectativa de ampliação do negócio com o objetivo de oferecer aos seus clientes e pacientes 
uma estrutura maior e melhor, onde o bem estar animal e o bom atendimento fossem 
diferenciais da empresa, assim como um espaço completo para quem busca o que há de 
melhor para seu animal de estimação. 
 
            Hoje, a empresa conta com uma equipe fixa de quatro pessoas capacitadas para suas 
funções e que estão sempre dispostas a ajudar e melhorar seus serviços, buscando novos 
conhecimentos em cursos e treinamentos dentro da clínica. Com um crescimento visível em 



nove meses de atuação, projetos para melhorias de estrutura e de atendimento estão sempre 
em questão e são colocados em prática. 
 
           Também participa de ações sociais da causa animal promovidas por protetores 
individuais e ONG’S que resgatam animais de rua necessitados e de pessoas carentes, 
atendendo e dando o suporte necessário até a resolução do caso e/ou adoção do animal. 
Protetores individuais e ONG´S promovem campanhas para arrecadação de fundos e a 
empresa oferece o auxílio com valores diferenciados, pois acredita no trabalho desses 
voluntários para mudar a vida de alguns animais em sofrimento, sabendo que não será 
possível mudar a vida de todos. Lembrando que o auxílio de entidades públicas e privadas é 
também muito importante para tornar essas ações mais efetivas. Por ser uma questão de 
saúde pública e pelo amor que todos da empresa sentem pelos animais, acredita que esta 
atitude trás benefícios para a sociedade. 
 

 

Razão Social: TDT Móveis Planejados Eirelli   

Nome Fantasia: Loja Todeschini 

Proprietário: Diego Trevisan e Thiago Trevisan 

A TDT Móveis Planejados Ltda, Loja Exclusiva dos Produtos Todeschini, iniciou suas 

atividades em maio do ano de 2010. Localizada no Centro da Cidade de Bento Gonçalves, 

dispõe de produtos, que incluem móveis e complementos para ambientes personalizados 

direcionados para residências, empresas e hotelaria.  

É reconhecida por sua capacidade de constante renovação em Gestão do Negócio, 

desenvolvendo técnicas de venda que são replicadas para os mais diversos lojistas da Rede. 

Além disso, a inovação vem materializada nas novidades lançadas a cada ano pela Todeschini 

e disponibilizadas para os clientes através de projetos diferenciados, feitos por profissionais 

altamente qualificados e comprometidos em satisfazer o gosto dos mesmos. Consoante a isso, 

conta com equipes de montagem que se responsabilizam pela concepção final do projeto. 

Ainda, a TDT está em período de implantação da pós-venda, com a visita técnica programada. 

O reconhecimento pela dedicação e pelos resultados alcançados aparece por meio da 

abertura da segunda loja, na Cidade de Caxias do Sul, passando a atender grande parte da 

Serra Gaúcha. Totalizando hoje 27 colaboradores.  

 

 
Razão Social: Oficina Acústica Som Automotivo  

Nome Fantasia: Oficina Acústica Som Automotivo  

Proprietário: Márcio Ilkiu. 

Parece que foi ontem... O início da empresa foi em meados do mês de março de 2007, 

pelos irmãos Márcio e Rodrigo Ilkiu onde sempre tiveram o sonho, determinação e muita 

vontade de empreender e vencer. Inicialmente, o projeto era a instalação de som e alguns 

acessórios automotivos, mas isso acabou durando pouco tempo. 

A necessidade do amigo e cliente da Oficina Acústica, falou mais alto. No terceiro ano 

foi realizada uma reforma, com a mudança do layout da loja. Com isso pode-se ampliar o ramo 

do segmento para a instalação de películas e também o trabalho com reparos elétricos. 



Tendo como princípio o pleno conhecimento técnico, clareza e a cordialidade com o 

cliente a empresa foi conquistando cada vez mais o seu lugar, onde em julho de 2016 não 

comportando mais o seu então espaço físico de 100m², sentiu-se obrigada e mudar, expandir, 

inovar! 

Após uma detalhada pesquisa no mercado, foram vistos pontos em que o “cliente” 

estava precisando, e quarenta dias depois houve a transformação do conceito, o inesperado!  

Hoje com uma estrutura física de 350m² onde conta com os serviços especializados de 

projeto e instalação de som automotivo, auto elétrica, instalação de acessórios para veículos e 

utilitários, películas, reparos, restaurações, e muito mais. 

O público contagia-se com o clima e a decoração exclusiva. Todos os dias, os 

funcionários escutam alguma história de um cliente que, ao adentrar na loja e deparar-se com 

a decoração, acaba relembrando de fatos e acontecidos em suas vidas.  

No ano de 2016m além de triplicar a estrutura física, investiu em equipamentos, 

instrução profissionalizante e uma ampla linha de produtos para que assim seja possível 

atender cada vez mais com agilidade e qualidade ao cliente.  

A empresa agradece a todos que fizeram parte destes 10 anos de história, e convida 

para que mais, e mais pessoas venham fazer parte dos próximos 10! Oficina Acústica – Som e 

elétrica automotiva tudo para você e seu veículo! 

 

Razão Social: Open Moda Jovem 

Nome Fantasia: Open Moda Jovem 

Proprietário: Taís Somacal 

Em agosto a empresa completou 10 anos de loja.  No ano de 2016, alugou uma sala e 

realizou um bazar que seria do dia 25/11 até 24/12. O sucesso foi tão grande que após o 

fechamento na semana do fim de ano, a loja teve tanta procura e ligações que resolveu 

estender por mais alguns dias, ficando até 10/02. Com o sucesso, já tem data programada para 

outro bazar, em junho, no inverno. Trabalha com divulgação pelo Facebook, com página e 

perfil da loja, e também possui um grupo de WhatsApp, onde mantêm as clientes sempre a par 

das novidades.  

 

Razão Social: Severgnini Materiais Elétricos 

Nome Fantasia: Severgnini Materiais Elétricos 

Proprietário: Giseli Severgnini 

Fundada em 29 de Maio de 2002, possui um mix de produtos de matérias elétricos e 

hidráulicos e ferragens. Desde então aumentou assim as vendas e gerando novos empregos. 

Melhorou sua forma de trabalho com o sistema informatizado, aliando-se a tecnologia para 

oferecer serviços melhores. Está buscando melhorar cada vez mais, de forma profissional e 

pessoal para crescer e atender melhor cada vez mais os seus clientes e parceiros. 

 


