
 

Oportunidade 1 

Empresa: LQ COMÉRCIO ATACADISTA DE PRESENTES LTDA 

Somos fabricante de quadros decorativos, e buscamos representante comercial, com carteira de clientes 

ativa (atacado e varejo) para distribuir nossos produtos em lojas de utilidades, armarinhos, decoração, 

presenteiros, papelarias e home center. 

Aceitamos que possua outras empresas representadas, desde que não seja concorrente dos nossos 

produtos. 

Região de atuação: Todo o estado do RN 

Interessados, favor entrar em contato com Rafael 

atacado@losquadros.com.br 

41 99786-4878 

www.losquadros.com.br 

_____________________________________________________________________________ 

Oportunidade 2 

Empresa = Roas Jeans Ind. Com. Ltda. (Instagram = @roasonline) 

Produto = Jeans feminino de alta qualidade com preços justos. Importante informar que não se trata de 

produtos populares. 

Cidade: Belo Horizonte. 

Perfil do Representante: Empresa de representação comercial aberta. 

                                             Registro ativo no CORE – RN. 

                                             Carteira de clientes ativos para este seguimento. 

Contato = Ronaldo Neves. Whatsapp = 31 9 9993 0783 

____________________________________________________________________________________ 

Oportunidade 3 

A TMF é uma distribuidora de componentes eletrônicos com sede em São Paulo. Estamos em busca de 
representante comercial para abertura de mercado e expansão da marca. Necessário ter Core e veiculo 
próprio. Para mais informações entrar em contato pelo e-mail rh@tmf.com.br. 

____________________________________________________________________________________ 

Oportunidade 4 

OPORTUNIDADE DE TRABALHO Empresa: SILFER REPRESENTAÇOES Nome Contato: Fabio Souza Fone: 63 - 

981062213 Atividade: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Região: todo estado de goias Email: 

silferbsb@gmail.com Oferta: Mat Construçao E Util. Domesticas Somos uma jovem e atuante empresa de 

representações, que atua no BRASIL nas capitais e interiores das regioes Norte, Nordeste e Centro Oeste. 

Representamos de 50 Indústrias e Importadores de materiais para construção e utilidades domesticas, 

com os melhores produtos no seu segmento, para pulverizar nossa atuação junto ao ATACADO, VAREJO, 

HOME, CONSTRUTORA, MAGAZINE e SUPERMERCADO 

mailto:atacado@losquadros.com.br
http://www.losquadros.com.br/
mailto:rh@tmf.com.br
mailto:silferbsb@gmail.com


 

Oportunidade 5 

EMPRESA: Eora Brasil 

CNPJ: 17.670.301/0001-25 

CONTATO: Isabel 

EMAIL: financeiro@eorabrasil.com.br 

SITE: www.eorabrasil.com.br 

AREA DE ATUAÇÃO: Rio Grande do Norte 

A Eora Brasil é uma indústria de Cosméticos Orgânico e Vegano localizada em Maringá 
PR. Buscamos Representante Comercial para prospecção e abertura de mercado. 
Maiores informações pelo e-mail: financeiro@eorabrasil.com.br  

 

Isabel Cristina Costa 
ENCARREGADA FINANCEIRO 

 financeiro@eorabrasil.com.br 
 44 99112      4307 

 44 3047-0334 

__________________________________________________________________________ 

Oportunidade 6 

Empresa: Brasfreios. 

Atividade: Industria Fabricante de Auto Peças ( Pastilhas e Sapatas de Freios ). 

Vaga: Representante Comercial para todo o estato do RN. 

Caracteristica: 
Procuramos representantes comerciais com experiência e carteira de clientes ativa no ramo 
de autopeças, somos a Brasfreios fabricante de pastilhas e sapatas de freios. 
Caso o seu perfil preencha os pré requisitos informados nos envie no e-mail 
comercial@brasfreios.com.br a sua apresentação ou da sua empresa, contendo 
obrigatoriamente as marcas com que trabalha hoje e a região que atua no estado.Desde já 
agradeço e aguardo possíveis retornos. 

Atenciosamente, 

 

Marcos Gross – Analista Comercial Brasfreios 

Fone: 11 4648-7999/ 97366-9478 (whatsap) 

Email: comercial@brasfreios.com.br 

www.brasfreiros.com.br 

mailto:financeiro@eorabrasil.com.br
http://www.eorabrasil.com.br/
mailto:financeiro@eorabrasil.com.br
mailto:financeiro@eorabrasil.com.br
mailto:comercial@brasfreios.com.br
mailto:comercial@brasfreios.com.br
http://www.agencianx.com.br/


 

  

  

Oportunidade 7  

Faço parte dos colaboradores da empresa Grupo Amaral (Etiam / BR Films), somos fabricantes de 

rótulos e ficamos localizados em Divinópolis – MG. 

Procuramos representantes no segmento de embalagens para firmarmos parcerias junto a 

nossos clientes. 

 

 

Oportunidade 8 

Senhores Representantes, 

Estamos a procura de um representante para sua região, com experiência em materiais elétricos, 

eletrônicos e de iluminação. 

É importante que o representante seja pessoa jurídica e tenha atuado em empresas de engenharia 

instaladoras, órgãos Municipais, Estaduais e Federal. 

Somos fabricante de luminárias pública urbana, industriais, decorativas para praças e parques  em LED  e 

convencional e acessórios. 

Aguardamos informações via e-mail . 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.etiam.com.br/


 

Oportunidade 9  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Oportunidade 10  

Empresa: MULTILIT  

Fundada em 1991, a Multilit é uma das maiores empresas fabricantes de materiais para construção civil 
do país. Nosso foco é o crescimento sustentável buscando inovações em termos de produtos e processos, 
sempre considerando a saúde 

Socioambiental de toda a comunidade envolvida conosco, direta ou indiretamente. E com o crescimento 
diário desta empresa, hoje estamos ampliando nosso quadro de vencedores, para que juntos possamos 
crescer ainda mais. E por isso faço o contato com você hoje, para que venha conhecer nossa empresa, 
que sejamos parceiros e ter sucesso aqui também. Hoje a Multilit busca Representantes comerciais que 
atuem com clientes na parte de elétrica para oferecer os nossos produtos ELÉTRICOS.  

Portfólio: TINTAS E IMPERMEABILIZANTES, TUBOS E CONEXÕES, FORROS EM PVC, PORTAS 

SANFONADAS E TELHA FIBROCIMENTO. Nossa empresa possui certificação dos materiais, levando 

qualidade e preço justo para nossos clientes. 

Venha fazer parte do nosso time de Vencedores, venha ser Mais Multilit. 

Perfil: é essencial que tenha capacidade de se comunicar com as pessoas, responsabilidade, simpatia, 
flexibilidade, agilidade, raciocínio rápido e visão de projeto.  

Região de Atendimento: Todo Brasil. 

Requisitos: Registrado no CORE, alvará, conta Jurídica, CARTEIRA DE CLIENTES  

Produtos:  PRODUTOS ELÉTRICOS.  



  

Oportunidade 11 

A Cia, está precisando nomear novos representantes no seguimento de consorcio! 

 Esteja com as atividades da empresa regular, poderá ser LTDA ou MEI, Inscrição Municipal e Conta 

Corrente PJ. 

Irá representar a Cia comercializando o Consórcio direto da Fábrica – (Automóveis/Pick up/Imóveis) 

Ótimo Comissão e Bonificação sobre as vendas. 

Os interessados podem procurar o Gerente de Negócios da Região conforme assinatura do e-mail 

(Ligando 81 99995-9360 ou e-mail valdecir.abilio@rodobens.com.br) 

Valdecir C Abilio 

Consórcio | CNF – AL/PE/PB/RN 

 
 
Av. Murchid Homsi, 1404 | Vila Diniz 

São José do Rio Preto | SP  

Tel.: (17) 2136-3666 | (81) 9995-9360 

valdecir.abilio@rodobens.com.br 

www.rodobens.com.br   

_______________________________________________________________________________ 

Oportunidade 12 

Mensagem: Procuro representante para venda de madeiras de pinus e eucalipto serradas (com 
tratamento ou sem tratamento) com comprimento até 6,00 metros. Madeiras do sul do Brasil, de 
reflorestamentos. Também fabricamos painéis colados de madeiras (joing Finger) forro e assoalho, decks , 
etc. Dou preferência por pessoas que já conheçam o mercado de venda de madeiras.  

Contatos com André Teixeira (51) 9 95 66 86 87 

Email : embaltecandre@yahoo.com.br  

______________________________________________________________________________________ 

Oportunidade 13  

O Grupo Cativa atua há 30 anos no ramo têxtil em todo o Brasil. 

Estamos com oportunidade para Representante Comercial atuar no Rio Grande do Norte 

com a marca Cativa Young. 

Quer saber mais sobre a oportunidade? 

Fale conosco no WhatsApp (47) 9 92231124  

e envie seu currículo para  oportunidade.representante@cativa.com.br 

Você precisa ter CNPJ e Core 2019 (Pessoa física ou jurídica). 

 

mailto:valdecir.abilio@rodobens.com.br
mailto:valdecir.abilio@rodobens.com.br
http://www.rodobens.com.br/
mailto:embaltecandre@yahoo.com.br
mailto:oportunidade.representante@cativa.com.br


 

Oportunidade 14  

A Estrutural  e a Pontes Industria Metalúrgica, contrata representantes comerciais para atuar na região.  

Produto Obras Industriais e Comerciais. 

Tratar: contato@aestrutural.com 

Produto Galpões Industriais e Comerciais. 

Tratar: contato@pontescm.com.br 

 

Atenciosamente, 

 Hygor Aquino Araújo 

Engenheiro Civil 

A Estrutural Construções - End: VP-R3E, Qd.02e, Lt 03 Sala-C – DAIA / Anápolis-GO 
 (62) 4014-5315 

  hygor@aestrutural.com  

 

Oportunidade 15  

 

OPORTUNIDADE INTERIOR RIO GRANDE DO NORTE! 

ATACADÃO S.A CONTRATA REPRESENTANTES PARA ATUAR NO INTERIOR DO ESTADO. (MEDIA COMISSÃO 

- R$2.500 HA R$8.000) 

NECESSÁRIO: 

-EXPERIENCIA NO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO E ATACADO DE ALIMENTOS. 

-MORAR NO INTERIOR 

-CNPJ DE REPRESENTAÇÃO INDIVIDUAL 

-CORE FÍSICO OU JURÍDICO (EM DIA) 

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO COM: LUCIANO SEGUNDO 

(84) 9.9109-9137 

Supervisor de Vendas - Parnamirim AT 

Atacado
Rod Br 101, 5300 

59000-150 - Parnamirim - RN

  www.atacadao.com.br

  Tel.: +55 84 3272-2012
 

mailto:contato@aestrutural.com
mailto:contato@pontescm.com.br
mailto:hygor@aestrutural.com
http://www.atacadao.com.br/

