
 

Mérito Lojista 2016 

Empresas Participantes 

Serviços 

 
 

Razão Social: Baterias GT 

Nome Fantasia: Baterias GT 

Proprietário: Volmir Tasca 

A Baterias GT, dispõem de espaço próprio, localizado na BR 470 km, 216,33, 

passando a Pipa Pórtico com Socorro à Domicílio.  

 

Razão Social: Bealcar Comércio de Acessórios Para Veículos LTDA 

Nome Fantasia: Bealcar 

Proprietário: Adilson Beal 

A empresa Bealcar Comércio de Acessórios LTDA, situada na Rua Brasília nº 82 sala 

101, Bairro Botafogo, cidade de Bento Gonçalves, está no mercado há 27 anos no ramo 

automotivo e conta com os serviços de auto-elétrica, acessórios para veículos, mecânica, 

venda de baterias, serviços de socorro, e guincho 24 horas. Hoje, a loja consta com instalações 

modernas, para oferecer maior praticidade e comodidade para seus clientes. 

 

Razão Social: Restaurante J. Rigo Ltda 

Nome Fantasia: Buffet Portuguesa 

Proprietário: Emira e Janaine 

O Buffet Portuguesa começou suas atividades no ano de 2008, oferecendo um serviço 

de qualidade para seus clientes. O horário de atendimento é somente ao meio-dia de domingo 

a segunda, com uma grande variedade de alimentos, tendo ainda a grelha, onde é oferecido 

bifes e churrascos. 

 

Razão Social: Jane Beauty Centro Estético Ltda 
 
Nome Fantasia: Jane Beauty 
 
Proprietário: Janete Gregio 
 

A busca constante pela promoção da beleza levou a hair stylist Janete Gregio, em 

2003, a abrir seu próprio negocio, o Salão Jane Beauty. Na época, com apenas três 

profissionais, o local oferecia serviços nas áreas de cabelo, manicure e pedicure. 

Logo em 2004, a demanda pelos serviços do salão aumentou significativamente e o 

espaço tornou-se insuficiente para o atendimento satisfatório, fazendo surgir a necessidade por 



um novo local, mais amplo, moderno, com novas ofertas e mais profissionais. Assim, em 19 de 

julho de 2005, foi inaugurado o Jane Beauty Centro Estético. 

A razão de ser da empresa é fazer pessoas felizes, através de serviços de beleza e 

bem estar. Os princípios norteadores e que resultaram no reconhecimento no mercado são: 

atuar em função da felicidade das pessoas; não abrir mão da qualidade em todos os serviços e 

produtos; promover soluções com simplicidade e respeito às singularidades; buscar fazer 

sempre melhor; ser ética em todos os relacionamentos; contribuir para o desenvolvimento do 

setor da beleza. 

Atualmente, o Jane Beauty oferece dezenas de serviços, os quais se dividem entre os 

setores de manicure e pedicure, maquiagem e design de sobrancelha, cabelo, estética facial e 

corporal, além dos diferenciados Spa Day, Dia de Noiva e Dia do Noivo e barbearia. 

A empresa conta com um staff de mais de 35 profissionais com excelente qualificação 

técnica. Além do atendimento nas áreas de estética e beleza, fazem parte da equipe 

colaboradores na recepção, agendamento telefônico, administrativo-financeiro, gestão de 

pessoas, publicidade e limpeza. 

Com uma estrutura de 800m², o Jane Beauty conta com um mailing superior a 27 mil 

clientes. Com 2 mil clientes atendidos por mês, além de 60 noivas, 30 debutantes e 30 noivos 

por ano. 

Em 2016, a empresa formatou o projeto Decoração através do qual os profissionais de 

todos os setores da empresa fecham suas agendas para oferecer seus serviços 

voluntariamente a entidades sociais, levando mais beleza e bem estar ás comunidades de 

baixa renda do município. As ações ambientais também permearam todo o ano, através da 

venda de produtos a granel (reaproveitamento de embalagens), troca de lâmpadas 

fluorescentes por lâmpadas de led, separação individualizada de resíduos, troca de 

descartáveis por vidros e porcelanas entre outras. 

A empresa também se orgulha de ser formadora de novos empreendedores. Hoje, tem 

pelo menos 20 empresas na cidade que fizeram escola no Jane Beauty. Em 2016, conquistou 

o registro da marca e implantamos o agendamento online de serviços. 

No mesmo ano, iniciou o nosso processo de franqueamento, com o estudo de 

viabilidade que resultou na aprovação do processo que iniciara este ano. Iniciou também o 

projeto Jane Beauty, Escola, oferecendo cursos profissionalizantes através do nosso site, 

oportunizando aos seus profissionais uma renda extra e á comunidade, formação técnica de 

alta qualidade. 

Ao longo de 2016, a empresa recebeu dezenas de visitas técnicas de estudantes 

universitários e profissionais da área, compartilhando o seu sistema de gestão e o seu 

processo de inovação. A pós-venda também foi um diferencial no ano que passou, através do 

contato semanal com dois clientes atendidos por cada profissional na semana anterior, 

avaliando sua satisfação e diagnosticando a necessidade de melhorias organizacionais. 

 

Razão Social: Lancheria e Restaurante Portuguesa 

Nome Fantasia: Lancheria e Restaurante Portuguesa 

Proprietário: Gentil Domingos 

Fundada em 22/04/1980, a Lancheria Portuguesa ampliou seu espaço físico para 

melhor atender seus clientes, servindo com cardápios diferenciados com opção de Alaminuta, 

Bauru, Lanches, o famoso Colonial, Bebidas. Gera novos empregos e conta com filial no bairro 

Botafogo. 

 



 

Razão Social: Rede Pneu 

Nome Fantasia: Rede Pneu 

Proprietário: Luiz Antonio De Mari 

Foi fundada em 12 de Julho de 1961. A atividade da empresa é o ramo de 

Terraplanagem De Pneus e venda de Pneus Novos. É credenciada pela Pirelli e Goodyear. 

Certificada pelo Imetro, conta com funcionários treinados nas fábricas de Pneus, e com 

maquinários da última Geração. Possui uma filial em portão, atendendo todo o estado do RS 

com uma frota de veículos para fazer a coleta e entrega dos Pneus. 

 


