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CATEGORIA SERVIÇOS 

 

CASE: 100 LIMITES BIKES 

As melhores marcas nacionais e do mercado internacional, além de um mix variado de acessórios, 

equipamentos para bikes, peças em geral, transporte e aluguel de bicicletas fazem da empresa, literalmente, 

a 100 Limites Bike. 

Fundada em 2012, a 100 Limites tem sua atuação focada na oferta de produtos que geram grande 

satisfação e lazer aos seus consumidores, clientes e amigos.  

Neste sentido, além de buscar no mercado interno e no exterior as novidades em termos de bicicletas, 

peças e acessórios, em 2021 também atuou com maior dedicação na capacitação de seu quadro pessoal, 

para atender à demanda com qualidade e agilidade. 

 

Critérios de inscrição 

 

1. X Abertura de um comércio ou desenvolvimento de novo serviço. 

2. X Aumento da estrutura física - ampliação ou mudança de instalações 

3.  Abertura de filial ou filiais no ano de 2021. 

4. Inicio de nova empresa do mesmo grupo em 2021. 

5.  Geração de novos empregos 

6. X  Participação ativa em atividades comunitárias e/ou projetos sociais em 2021. 

7.  Implantação de processos de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CASE: JAMAR CIA DO ESPORTE 

Trabalhando com equipamentos e aparelhos para ginástica e musculação, boxe, skate e assistência 

técnica própria com tele-serviço, a Jamar Cia do Esporte é especialista também no comércio de bicicletas 

esportivas, de lazer e competição. 

No ano passado a loja foi ampliada e reformulada, interna e externamente. A atuação da empresa foi 

ampliada com a prestação de assistência técnica, agora, para toda região, atendendo academias e resorts, 

atividade que encontrou grande demanda na cidade de Gramado justamente pela realização de um serviço 

de qualidade.  

Em um segmento do qual grande parte dos empresários falava em crise, a Jamar Cia do Esporte 

abriu mais uma frente de negócios, instalando uma loja de peças automotivas na cidade de Carlos Barbosa, 

além de uma nova empresa de auto-socorro para veículos de passeio, criando novas vagas no mercado de 

trabalho. 

 

Critérios de inscrição 

 

1. X Abertura de um comércio ou desenvolvimento de novo serviço. 

2.  Aumento da estrutura física - ampliação ou mudança de instalações 

3.  Abertura de filial ou filiais no ano de 2021. 

4.  Inicio de nova empresa do mesmo grupo em 2021. 

5. X Geração de novos empregos 

6. X Participação ativa em atividades comunitárias e/ou projetos sociais em 2021. 

7.  Implantação de processos de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CASE: ORAL UNIC IMPLANTES 

A Oral Unic Implantes teve início de suas atividades no ano de 2019, geramos empregos diretos e 

indiretos para a comunidade de Bento Gonçalves.  

Atualmente contamos com 13 colaboradores na nossa empresa. No nosso segmento, contamos com 

tecnologia de ponta aliado ao atendimento humanizado desde o início ao fim do tratamento.  

No ano de 2021, geramos novos empregos pelo aumento em potencial dos pacientes e pela qualidade 

de serviços. A comunidade de Bento Gonçalves nosso muito por fazer parte dessa cidade tão querida e 

próspera.   

 

Critérios de inscrição 

 

1.  Abertura de um comércio ou desenvolvimento de novo serviço. 

2. X Aumento da estrutura física - ampliação ou mudança de instalações 

3.  Abertura de filial ou filiais no ano de 2021. 

4. Inicio de nova empresa do mesmo grupo em 2021. 

5. X Geração de novos empregos 

6.  Participação ativa em atividades comunitárias e/ou projetos sociais em 2021. 

7. X Implantação de processos de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CASE: RESTAURANTE PORTUGUESA GORETTI 

O  Restaurante  Portuguesa  Goretti,  no  ano  de  2021,  completou  40  anos de história. Pequeno e 

basicamente familiar, a Portuguesa, em 2021, com todos os desafios impostos pela pandemia, focou em 

aumentar a geração de empregos, a fim de atender melhor seus clientes. 

Notando uma modificação considerável no perfil dos candidatos às vagas propostas, o Restautante 

resolveu oportunizar algumas das vagas de trabalho aos colaboradores de outras nacionalidades (Paraguai, 

Haiti e Venezuela). 

O resultado foi excelente. Os imigrantes aprenderam muito sobre nossa cultura e modo de vida e 

ensinaram muito sobre suas raízes e costumes. 

Ainda, com a finalidade de melhorar a comunicação com nossos clientes e parceiros, houve a 

contratação de empresa terceirizada para gerenciamento das redes sociais. 

 

Critérios de inscrição 

 

1.  Abertura de um comércio ou desenvolvimento de novo serviço. 

2.  Aumento da estrutura física - ampliação ou mudança de instalações 

3.  Abertura de filial ou filiais no ano de 2021. 

4. Inicio de nova empresa do mesmo grupo em 2021. 

5. X Geração de novos empregos 

6.  Participação ativa em atividades comunitárias e/ou projetos sociais em 2021. 

7.  Implantação de processos de gestão 

 

 

 


