
OPORTUINIDADE 1 
 
Estamos selecionando representantes comerciais para atuar na venda de cotas associativas de 
nossa  recém  fundada associação. Os seguimentos em que iremos atuar serão: 
Indústrias  extrativas ,  Indústrias de transformação,  Gestão de resíduos e descontaminação. 
Construção  pesada e leve,  Comércio / distribuição Transporte  e Armazenagem, 
Atividades  científicas, técnicas, pericias, projetos e  Educação. Incubadoras, centros de 
pesquisas, Associações internacionais. 
 
 

Ubirajara D´Ambrosio 
Presidente 

 

 
 

Av. Paulista, 1.313, 8º andar, sala 812 
São Paulo, SP, Brasil, 01311-923 

+55 11 3549-4422 
+55 11 9 9968 7841 

ubirajara@abimex.ind.br 
ABIMEX.IND.BR 

 

 
 
OPORTUINIDADE 2 
 
A ThreeBond do Brasil é uma multinacional Japonesa, fabricante de adesivos, selantes, 
lubrificantes, entre outros. Está em busca de um representante que atenda o estado do Rio 
Grande do Norte para venda dos nossos produtos que são destinados as industrias em geral, 
ferragistas, autopeças, materiais de construção e grandes atacadistas (consumo). Para mais 
informações acesse o nosso site: www.threebond.com.br 
Email: kelly@threebond.com.br  
Telefone: 11 3583-4011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ubirajara@abimex.ind.br
http://www.threebond.com.br/
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OPORTUINIDADE 3 
Empresa: DEMAPE 
Site: www.demape.com.br 
Contato: Raphael Jesus 
E-mail: raphael.jesus@demape.com.br 
 
Descrição da empresa: Empresa com 30 anos de mercado, fabricando, importando e 
comercializando equipamentos para Iluminação e Energia Fotovoltaica. Desenvolvemos 
soluções completas na área de eficiência energética, desde a redução de custos com 
iluminação (LED), quanto na geração da sua própria energia (Fotovoltaico). 
Visite nossos sites: www.demape.com.br / www.demaperenovaveis.com.br 
 
Descrição da vaga: Representante comercial em regime PJ com CORE. Necessário carteira ativa 
no segmento corporativo (indústrias, supermercados, comércios, shopping, empresas 
logísticas, postos de gasolina) para vendas de iluminação, e energia renovável para consumo. 
ENVIAR CV EXCLUSIVAMENTE COM CARTEIRA ATIVA QUE SE ENCAIXE COM OS SEGMENTOS 
ACIMA. 
 
Att. 
 
  

 

  

  

 

 

Raphael Jesus 
Comercial 

 
  

55 (11) 4894-8802 
  

fb.com/demapeoficial 
  

www.demape.com.br  

 

  

OPORTUINIDADE 4 
 
"A Marisol S.A. é uma das grandes empresas de destaque no setor de vesturário brasileiro. 
Fundada em 1964, a empresa se renova constantemente, sempre valorizando as pessoas, em 
busca de um crescimento com marcas fortes e relevantes . 
A Marisol possui marcas que hoje são referência no mercado infantil e sinônimos de de 
qualidade.  
 
Para isso, precisamos de Empresas de Representação Comercial para representação no varejo 
multimarcas no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Interessados, gentileza entrar em contato através do e-mail ercs@marisolsa.com " 
 
 
Desde já agradeço 
 
Atenciosamente, 

Ana Claudia Lourenço 
Seleção & Desenvolvimento 
Telefone: (47) 3372.6105 
Skype: Vagas Nacional  
E-mail: ercs@marisolsa.com   

 

http://www.demape.com.br/
mailto:raphael.jesus@demape.com.br
http://www.demape.com.br/
http://www.demaperenovaveis.com.br/
http://www.demape.com.br/
mailto:ercs@marisolsa.com
mailto:ercs@marisolsa.com


OPORTUINIDADE 5 
 

LABATE COSMÉTICOS CONTRATA REPRESENTANTE COMERCIAL 

Empresa de cosméticos com atuação há 80 anos no mercado de trabalho que contrata 
profissionais na área de representação comercial (pessoa física ou jurídica) que 
possuam perfil empreendedor, bom relacionamento interpessoal, conhecimento sobre 
mercado de atuação, ética e responsabilidade, cumprimento de metas.  

Remuneração mediante comissões pelas vendas efetuadas. 

O candidato deverá possuir carro, disponibilidade de viagens e acesso à internet (whatsapp).  
A área de atuação será no Estado do Rio Grande do Norte. 

Site: www.labatesp.com.br 

Maiores Informações: 

EMPRESA: GASPAROTTO LABATE E CIA LTDA (LABATE) 

SEGMENTO: Cosméticos 

Telefone: (11)99317-8830/ (11)2097-3755 

Responsável: Giuliana Finardi Gasparotto 

Email: atendimento@labatesp.com.br 
 

OPORTUINIDADE 6 
 
Empresa LampeLED – Sistemas de Iluminação Ltda., localizada na cidade de Campina Grande 
do Sul/PR, CNPJ 13.848.139/0001-31, endereço Estrada Municipal Yoshio Tajiri, 1487, bairro 
Caraguata, CEP 83.430-000. 
Pessoa de contato: Antônio Carlos Caron 
Telefone: (41) 98401-1340 
e-mail: representante@lampeled.com.br  
 
- Vaga: Representante Comercial; 
- Pessoa Jurídica; 
- Área de atuação: Todo os estado; 
- Requisitos: Representante Comercial com CORE para vender luminárias LED para escritórios, 
comércios, fábricas, indústrias, postos de combustíveis, instituições de ensino, 
estacionamentos, mercados, supermercados, condomínios, hospitais, ginásios de esportes, 
canchas esportivas, entre outros. 
- Produto: Luminárias LED para uso interno/externo. 
Modelos: painel 60x60, High Bay, mini High Bay, posto de combustível, refletor, down light, 
hermética, para poste. 
 

Antônio Carlos Caron 
(41) 98401-1340 
Lampeled – Sistemas de Iluminação Ltda. 
http://www.lampeled.com.br 

http://www.labatesp.com.br/
mailto:atendimento@labatesp.com.br
mailto:representante@lampeled.com.br
http://www.lampeled.com.br/


OPORTUINIDADE 7 

 
 
 

 ESSENZIALI é uma linha completa de cosmecêuticos orgânicos e fitobiológicos, 
voltada para a auxiliar a minimizar, a solucionar e a prevenir afecções estéticas 
da pele e seus anexos, bem como a manutenção dos estados ideais de saúde e 
beleza.  

 Tem  sede em Nova Friburgo - RGS – Produtos de padrão internacional; atuamos com 
produtos do segmento de cabelo, corpo e face. 

  Estamos buscando representantes em todo estado do Rio Grande do Norte que queiram 
atuar nessa área . 
 
 

Requesitos: 
 estar legalizado junto ao core 
 ter uma boa rede de relacionamento 
 veiculo próprio 
 disponibilidade e foco 

Interessados enviar email para: 
lana@comprecomigo.com.br 
Tel: (84)99675-4444/99663-2299  
 

mailto:lana@comprecomigo.com.br
tel:(84)99675-4444/

