
OPORTUNIDADE 1 
 
Estamos precisando de representantes comerciais para atuar no RN na venda de semijoias de 
luxo, os interessados devem enviar currículo para revenda@designmariadolores.com.br ou 
entrar em contato através do 41 984450133. É de extrema importância ter uma estrutura 
mínima como: CNPJ ativo, telefone fixo, telefone celular, computador e uma impressora. 
 
Obs: maiores informações sobre a empresa www.designmariadolores.com.br 
 
Grata,  
 
Maristela 

 
 

OPORTUNIDADE 2 
 

Vaga para representações que possam atender empresa de ferramentas manuais, elétricas, 
utilidades para casa e ordenação de ambientes. 
Vagas para Natal e interior. 
 
Famastil Prat-k Moveis e Ferramentas LTDA 
CNPJ: 90.260.985/0001-87 
Contato: Nina - 81 9 9281 9741 
 
Requisitos: ter pelo menos 1 pasta, disponibilidade para prospecção e recuperação de clientes. 
 
 
Segue abaixo lista de documentos exigidos pelo Setor Jurídico.  
 
 

 Registro da pessoa jurídica no CORE 

 Registro da pessoa física no CORE (Sócios da Pessoa Jurídica) 

 Cópia do Contrato Social e, se houverem as alterações contratuais. 

 Cópia do Cartão do CNPJ atualizado 

 Cópia da Inscrição Estadual se, simultaneamente à representação constar no 
contrato social à atividade de comércio. 

 Cópia da RG e CPF dos sócios 

 Cópia alvará de localização/funcionamento pessoa jurídica 

 Ficha de Representante preenchida 
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OPORTUNIDADE 3 
 

A Eco filtros está credenciando pessoas empreendedoras para serem parceiros comerciais no 
estado do Rio Grande do Norte. (Pessoas físicas, firma individual, MEI ou Firma LTDA). Venha 
fazer parte deste time de sucesso. Fuja da crise e aumente sua renda comercializando o mix de 
Produtos da Eco Filtros. Transforme-se em um representante Eco Filtros e garanta melhores 
negócios para você e sua empresa. Trabalhamos com empresas lideres de Mercado Nacional 
como: EVEREST, ITALESSE, ZERO GRAU E OUTROS.  Interessados por gentileza, enviar e-mail 
para : contatoecofiltrosrn@gmail.com ou ligue para o telefone (84) 98795-4071. Falar com 
Leandro Costa 
- 

  Leandro Costa 

     Palestrante/Coach 

(84) 9 9929-4614 / (84) 9 8795-4071 
 

 
OPORTUNIDADE 4 

Prezados senhores,  
  
Estamos com uma ótima oportunidade para representantes comerciais do Brasil todo. 
  
O produto é certificação digital, que é obrigatória para a maioria das empresas, 
especificamente as que emitem notas fiscais eletrônicas, médicos, advogados, etc. As 
obrigatoriedades estão aumentando a cada dia. 
  
Trata-se de parcerias com contabilidades que, ao fazerem indicações, recebem comissões e o 
representante comercial também. Por ser obrigatório por lei, não precisa vender, apenas 
apresentar o produto ao contador que repassará aos clientes deles. 
  
Sem este certificado as empresas não operam. 
  
Segue proposta:  
  
Proposta para Representante Comercial 
Requisitos: 
Profissional de Vendas com RPA ou MEI 
  
Como Funciona: 
Abordar contabilidades da região para oferecer serviços de Emissão de Certificados Digitais. 
É um produto obrigatório por Lei para empresas, por tanto, não se trata de vendas e sim 
parcerias, nas quais o Contador é remunerado em 10% pela indicação do cliente dele ao 
Representante. 
Todas as contabilidades precisam desse Certificado Digital para entregar as obrigações 
assessórias das empresas, por tanto, já fazem este trabalho sem ganhar nada. Ofereceremos a 
eles um comissionamento de 10% por um trabalho que eles já fazem sem ganhar nada. 
  
Quanto a contabilidade ganhará com isso? 
15% das vendas de posto de atendimento: Quando o próprio contador quiser fazer o trabalho 
de emissão. Cada ponto de atendimento é em torno de 5 mil reais ( que somos flexíveis para 
não perdermos negócio)  
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Quanto o Representante Comercial ganha?  
5% pela venda de certificados. 
  
Publico alvo: 
Contabilidades 
Hospitais 
Comércios 
Associações 
Advogados 
  
Mercado Potencial: 
Aproximadamente 20 milhões de empresas no Brasil precisam desse certificado. 
Emissões último ano: 5 milhões de unidades de Certificados Digitais 
  
Possibilidade de ganhos dos pontos de atendimento, considerando a indicação de 3 certificado 
digital por dia, sem emissão: 
A3 de 3 anos token ou cartão e leitora: R$ 540,00*3 = 1620,00*22 dias uteis = 35.640,00 *5% 
de comissão = R$ 1782,00 
Venda de P.A – Quando o contador adquire o direito de ser um Emissor de Certificados 
Digitais: R$ 500,00 (vendedores vendem cerca de 10 por mês) = R$ 5000,00 
Estimativa e ganho por representante comercial por mês: R$ 6.782,00  
  
Faça Parte da nossa equipe! 
Ligue e agende um horário para que possamos te ligar. 
  
Celular: 11-94699-1412  (whatzaap)  
 

OPORTUNIDADE 5 
Estamos necessitando Nomear novos Representantes no Estado do Rio Grande do Norte, para 
comercializar nossos produtos! Segue um Material de Divulgação com as informações prévia 
para o prospecto analisar e caso queira mais informações iremos contatar o representante 
interessado sobre a comercialização do produto e comissionamento mais as premiações sobre 
ele.Tratasse de Consorcio de Veículos direto da Montadora Ford e agregado a isso o 
representante também terá um outro produto que será o Consorcio de Imóvel em parceria 
com a Rodobens líder no mercado nesse seguimento.Gostaríamos do apoio do Conselho para 
noticiar aos veículos de comunicação do Conselho (Mala Direta e Mídias Sociais), para os 
interessados procurar a Classe e iremos agendar com o prospecto a reunião para dirimir 
quaisquer dúvidas e a nomeação do novo Representante. 
Dúvidas a disposição. 
Atenciosamente 

Valdecir C Abilio 
Consórcio | CNF - 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 
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