
OPORTUNIDADE 1 

Marca entre as 5 maiores  empresas de Cama e Banho contrata representante 
comercial para segmento supermercadista, hoteleiro e algumas regiões de 
varejo. 

Necessário: 

- Carteira de clientes 

- Pessoa Jurídica 

- CORE 

- Tempo disponível 

- Word/Excel 

  

Interessados enviar currículo para: representante@toalhasatlantica.com.br 

  

Área de Atuação: Todo o  País 
 
 Site: www.toalhasatlantica.com.br 

  

Maiores Informações: 

Toalhas Atlântica 

Rua Ernesto Bianchini, 854 

Bairro : Rio Branco 

Brusque -  Estado : SC  

CEP .: 88350-701 

Telefone (47) 3255 5000 

Contato - Sergio de Sousa 

Email: representante@toalhasatlantica.com.br 
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OPORTUNIDADE 2 

 

Buscamos representantes que atuem no estado do RN, nossa empresa GoldLuz 
fornece soluções em iluminação, projeto e venda, nosso catálogo de 
produtos ofertados tem mais de 130 paginas, estamos no mercado a 12 anos 
e possuímos representantes em 8 estados brasileiros, nossa sede fica na 
cidade de Pinhais no Paraná, nosso site é goldluz.com.br e o contato deve 
ser direto comigo no email gestao@goldluz.com.br. 
 
GoldLuz iluminação 
CNPJ 08.015.500/0001-09 
R. Nova Esperança 1144  
Pinhais - PR  
Fone (41) 3653-3333 
 
 
Goldluz iluminação busca representante que atue na área comercial em 
Construtoras/instaladoras elétricas/Industrias/Clientes finais como 
comércio / redes de  
lojas/Instituições de ensino/Hospitais/Agronegócio etc 
 
Att, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gestao@goldluz.com.br


OPORTUNIDADE 3 

Empresa: Somos a Pinhão Tecnologia Ltda, empresa originalmente Suíça, que atua no 

mercado de seguros desde 2011. Em 2015, devido ao grande sucesso do software 

Corretágil, decidimos expandir nossos negócios para o mercado brasileiro e instalamos 

uma unidade na cidade de Curitiba-PR. Estamos com oportunidade para parceria 

comercial de representação em todo o território nacional, com excelentes possibilidades 

de rendimentos. 

Produto: CORRETÁGIL: software desenvolvido integralmente em modo web e 

comercializado na modalidade SaaS (Software como Serviço). A plataforma possui um 

conjunto de funcionalidades que garantem o completo gerenciamento das atividades das 

Corretoras de Seguros. 

Requisitos para representação: desejável experiência no mercado de representação de 

softwares e/ou segmento de seguros. 

Área de atuação: todo o território nacional 

Tipo de representação: Pessoa Jurídica 

Contato: Ceny Rodrigues 

Telefones: 41 3180 0031 | 41 9 9927 6021 

E-mail: geral@pinhaotec.com.br 

 

Ceny Miriam RODRIGUES 

Gerente de operações 

cmr-@pinhaotec.com 

Pinhão Tecnologia LTDA 

Rua Oyapock, 448 - Cristo Rei 

80.050-450 Curitiba-PR, Brasil 

Phone +55 41 3180 0031 

Mobile +55 41 99927 6021 
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