
 

Oportunidade 1 

Somos a KM PARTNERS, uma Escola de Varejo com alta performance em liderança e gestão, 
criadores e desenvolvedores do Método Klappen que veio para suprir a necessidade de uma gestão 
de alta qualidade no setor varejista de forma inovadora. 

Com este método já possuímos mais de 400 projetos realizados, 250 mil pessoas treinadas e 20 
anos de experiência no varejo e indústria. 

Estamos contratando representantes comerciais (PJ) no estado do RN, com carteira de clientes ativa 
na região devidamente atualizada para atuar em clientes dos segmentos de varejo e indústria. O 
representante atuará na prospecção, visitas técnicas, desenvolvimento e implantação de turmas da 
escola com atuação 90% do tempo em campo e 10% via ligações telefônicas.  

  

Requisitos: Empresa constituída com registro no CORE, carteira de clientes ativa e veículo próprio. 
Venha fazer parte deste time!  

Envie seu CV para comercial@kmpartners.com.br com o assunto "Representante Comercial". 

Tipo de Representação: Pessoa Jurídica 

Atenciosamente,  

Alan Limão 

Executivo de Desenvolvimento de Negócios 

KM Partners 

(11) 94806.0117/(84) 98734.3005 

_____________________________________________________________________________ 

Oportunidade 2 

Saraiva Retrovisores: 

Buscamos Representante no segmento de Auto Peças linha pesada Tratores, Caminhões, Ônibus e 

Colheitadeiras. 

Fabricamos retrovisores e vidros de reposição. 

A Saraiva Retrovisores é fornecedora para as principais montadoras e fabricantes do Brasil e exporta para 

diversos países. 

Buscamos por você representante que almeja ter em sua carteira uma empresa com 72 anos de 

existência somada além da experiência, alta qualidade e tecnologia de ponta, certificada pelo ISO-9001, 

bem,  são 72 anos, e estamos novos e vigorosos e com você no nosso time vamos alcançar um mercado o 

qual almejamos solidificar. 

 

SP2 DISTRIBUIDORA 

Buscamos Representante no segmento lojas de material de construção, lojas de artigos multi-uso (1,99), 

HOME Centers. Vidraçaria, lojas de ferragens e ferramentas. 

A SP2 Distribuidora comercializa, espelhos convexo de segurança, ideal para visualização de esquinas, 

pátios e manobra, segurança de lojas entre outros. 

mailto:comercial@kmpartners.com.br


Sobre Piso Quadriflex , útil e eficaz em ambientes como: vestiários, indústrias, açougues, cozinhas, 

banheiros, piscinas, áreas de serviços entre outros. 

Empresa nova e arrojada e com você no nosso time vamos alcançar um mercado o qual almejamos 

solidificar. 

Estamos localizados em Cidade de Biguaçu-SC 

(48) 984778020 what 

Atenciosamente, 

Jair de Oliveira 

Depto. Comercial 

48 3285-5080 - www.saraivaretrovisores.com.br 

70 Anos – Refletindo Qualidade 

 

____________________________________________________________________________________ 

Oportunidade 3 

 

Empresa: DAMAEQ - Indústria Mecânica de MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS 

 

Somos fabricantes de coletores compactadores para implementação em caminhão para coleta de lixo, 

temos disponível uma linha completa de implementos (www.damaeq.com.br) e buscamos 

representantes em todo o Brasil para visita e comercialização de nossos equipamentos nas empresas 

que efetuam a coleta de lixo nos municípios. 

 

Grato, 

Grupo Damaeq 

Alexandre Rosset - Departamento Comercial 

 

Fone: 41 3643-2232 Ramal: 236 

Fax: 41 3643-2232 Ramal: 230 

Whatsapp: +55 41 99861-7994 

Site: www.damaeq.com.br 

Email: alexandre@damaeq.com.br 

Araucária - Paraná - Brasil 

 CNPJ: 73.305.864/0001-95 
Endereço Principal: Rua Presidente Castelo Branco, 510, , Thomaz Coelho Araucária-Paraná CEP: 83707-
130 
 
______________________________________________________________________________ 

http://www.saraivaretrovisores.com.br/
http://www.damaeq.com.br/
http://www.damaeq.com.br/
mailto:alexandre@damaeq.com.br
http://www.damaeq.com.br/


Oportunidade 4 

 

_______________________________________________________________________ 
 
Oportunidade 5 

 
Criciúma-SC, Abril de 2019. 
 
A empresa Gabriella Revestimentos Cerâmicos busca representante para atuar em lojas 
de acabamentos no interior do Rio Grande do Norte-RN. 
 
RAZÃO SOCIAL : GABRIELLA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA 
CNPJ : 79.406.088/0001-04 
ENDEREÇO : ROD JORGE LACERDA - KM20 CP 176, N 10300, BAIRRO VERDINHO 

CIDADE : CRICIÚMA-SC / CEP : 88814552 
 
TIPO DE REPRESENTAÇÃO : Pessoa Jurídica 
TIPO DE PRODUTO : Produzimos uma ampla linha de peças decorativas em cerâmicas 
de alto padrão em beleza e qualidade e completa linha de refratários para uso doméstico 
e industrial. 
 
REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO : Empresa e CORE atualizados, veículo próprio, 
disponibilidade para viagens,  experiência. 
Interessados entrar em contato com: 

 
Att.  
Ana Alexsandra Mendes 

E-MAIL: vendas01@gabcer.com.br 

TELEFONE : (48) 3431-7018/ (48)9-9615-1309 

 
 

mailto:vendas01@gabcer.com.br


 

Oportunidade 6 

ESTOU A PROUCURA DE REPRESENTANTE COMERCIAL PARA O ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE QUE ATUE,EM LOJAS DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO,SUPERMERCADOS,FERRAGENS 

MINHA EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GANDE DO SUL NA 
CIDADE DE PORTO ALEGRE NO ENDEREÇO AV JPÃO DE OLIVEIRA REMIÃO 3075 
CEP 91550-000  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DIGITRON INDUSTRIA E APARELHOS 
ELETRONICOS LTADA CNPJ 92.280.296/0001-60 

 CONTATO (51) 3319 20 31 CLAUDEMIR 

____________________________________________________________________ 

 


