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Representantes comerciais são
homenageados pelos 50 anos
da regulamentação da proﬁssão
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e a Câmara de Vereadores
do Município de Lages promoveram sessões especiais em homenagem aos
50 anos da instituição da Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que
regulamentou o exercício da profissão de representante comercial no Brasil.
FÁBIO QUEIROZ

Na Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina a sessão
especial foi iniciativa do deputado
estadual Rodrigo Minotto. Foram
homenageados profissionais e
entidades que atuaram para o
fortalecimento da categoria.
Em Lages, a sessão especial
foi proposta pelo vereador e
representante comercial, Mario
Hoeller de Souza, conhecido como
“Marião”. A Câmara de Vereadores
homenageou representantes
comerciais do município e
também o Conselho Regional dos
Representantes Comerciais do Estado
de Santa Catarina (CORE-SC) e o
Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (Confere).
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ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Representante comercial, elo
vital na integração da indústria,
comércio e consumidor
A representação comercial é considerada uma das profissões mais antigas do mundo e de vital importância para a
comercialização de produtos. No Brasil antigo, as figuras
do mascate, do tropeiro e do regatão são precursores do
representante comercial atual. Estes desbravadores constituíram elementos fundamentais na ocupação do país,
difundindo hábitos, costumes e a cultura de cada povo.
São considerados, até meados do século XIX, os principais
responsáveis pela circulação de bens entre as cidades
da costa e do interior. Precursor do caixeiro-viajante,
o mascate percorria o território brasileiro carregando
mercadorias. Foi um agente introdutor do progresso e
propagador de civilização.
Já na década de 50, inúmeras eram as dificuldades encontradas pelos representantes comerciais. Após anos de
dedicação às indústrias, seus serviços eram dispensados
sem nenhuma importância a título de indenização. A
categoria precisava ser reconhecida e a atividade regulamentada, o que ocorreu com a aprovação da Lei 4.886,
em 9 de dezembro de 1965, que também instituiu os
conselhos regionais e federal da categoria.

Até que em 2007 vimos nosso direitos serem ameaçados por um projeto de lei que não teve êxito, graças à
mobilização das entidades que congregam a categoria,
principalmente, no Sul do país. Apenas em Santa Catarina
somos mais de 20 mil filiados ativos.
Hoje, são muitos os desafios, como o aumento das
despesas com viagens, hospedagem, alimentação, sem
a garantia de que a visita ao cliente se concretizará em
vendas. Além da elevada carga tributária, mesmo depois
de sermos incluídos no Simples Nacional em uma tabela
que em nada nos favorece até o momento. Mas somos
incansáveis e continuaremos na luta por uma alíquota
mais justa para a categoria.
No dia 09 de dezembro de 2015, a lei que regulamenta
a atividade de Representação Comercial no Brasil
(4.886/65), completou 50 anos. Ao longo destas cinco
décadas, o representante comercial consolidou-se como
elo vital na integração da indústria, comércio e consumidor. É peça fundamental para o desenvolvimento
econômico do país.
Flavio Flores Lopes, presidente do CORE-SC

Curta a fanpage oﬁcial do CORE-SC no Facebook
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APOIO

Ação aproxima Conselho da categoria e da sociedade
Em 2015, São Miguel do Oeste, Rio do Sul, Canoinhas e Joinville receberam o evento
Em três anos, o CORE-SC promoveu 20 edições do CORE-SC em
Movimento em 11 cidades. O objetivo é aproximar mais o Conselho
da categoria, disponibilizando os principais serviços aos filiados e
população em geral, em cidades que não são próximas da sede e das
oito delegacias regionais do CORE-SC. “Priorizamos municípios como
São Miguel do Oeste, Rio do Sul e Canoinhas, que são distantes de
nossos nove pontos de atendimento no estado. Estas cidades recebem

o evento todo ano, desde 2013”, destaca o presidente do CORE-SC,
Flavio Flores Lopes.
Durante dois dias, um posto avançado do Conselho é instalado no
Senac para oferecer serviços como realização de novos registros,
atualização das carteiras profissionais, consultoria jurídica, negociação de débitos administrativos e judiciais, palestra gratuita aberta à
comunidade e solenidade de entrega de carteiras profissionais.

»» Identidade profissional

Edimilson dos Santos Vilarino atua na área de
medicamentos e aproveitou o CORE-SC em Movimento
São Miguel do Oeste para fazer seu registro no Conselho
e receber sua identidade profissional na solenidade de
entrega de carteiras promovida durante o evento.

O representante comercial, Fabricio Zanin, renovou
sua carteira profissional no CORE-SC em Movimento
São Miguel do Oeste.

Solenidade de entrega de carteiras profissionais promovida dia 03 de
setembro no encerramento do CORE-SC em Movimento Canoinhas,
no auditório do Senac. Os novos filiados foram recepcionados pelo
vereador e representante comercial, Wilmar Sudoski, pelo presidente
do CORE-SC, Flavio Flores Lopes, e pelo presidente do Sindicato
Patronal do Comércio Varejista de Canoinhas e Região (Sincovac),
Carlos Búrigo.

Luciano Castro Alves Lisboa fez seu registro no CORE-SC em
Movimento Canoinhas.

Solenidade de entrega de carteiras
realizada no dia 20 de novembro durante
o CORE-SC em Movimento promovido
na Delegacia Regional do CORE-SC em
Joinville.

Édipo Luis Franzoi, de Timbó, fez seu registro no CORE-SC em
Movimento Rio do Sul.
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CORE-SC EM MOVIMENTO

CORE-SC em Movimento nas Delegacias Regionais
Desde 2014, uma das
edições do CORE-SC
em Movimento
é promovida em
uma das delegacias
regionais do CORESC. A Regional de
Joinville recebeu a
20ª edição do evento
em 2015. De acordo
com o planejamento
de ações do Conselho
para 2016, a Regional
de Criciúma será
contemplada.

»» Palestras
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes; o palestrante Deivid Anselmo
Leandro; o representante comercial Romeu Kopsch e sua equipe, no encerramento
do CORE-SC em Movimento Rio do Sul, na noite de 25 de junho no Senac. “Cliente
3.0. Como ter sucesso em vendas para o Cliente Multiconectado!” foi o tema de
Deivid, consultor empresarial e palestrante nas áreas de técnicas de vendas,
atendimento ao cliente, comunicação, prospecção comercial, gestão de mídias
sociais e planejamento de marketing. Com MBA em Marketing e Gestão Estratégica Empresarial, também é orientador do Programa Estadual Senac Varejo.

“Mudança de atitude
para conquistar e
manter clientes”
foi o tema do
professor do Senac
e representante
comercial, João
Paulo Beuter Probst
(CORE-SC 41.666),
no encerramento
do CORE-SC em
Movimento São
Miguel do Oeste, dia
9 de abril no Senac.

A palestra “Vendedor motivado,
cliente conquistado!” foi
ministrada pelo administrador de
empresas e professor do Senac,
Diego Gevieski, especialista
em Recursos Humanos com
ampla experiência na área
de atendimento ao público,
gerenciamento e representação
de vendas internas e externas.
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A palestra “Simples
Nacional” foi
ministrada na
Regional do CORE-SC
em Joinville no dia
20 de novembro pelo
contador, consultor
tributário e auditor,
Daniel Oliveira.

»» Destaque na mídia

»» Visita institucional

Jornais impressos

Matéria sobre o CORE-SC em Movimento
Canoinhas publicada no Diário do
Planalto no dia 4 de setembro.

Dentro da programação do CORE-SC em Movimento São Miguel do Oeste, o presidente do CORE-SC, Flavio
Flores Lopes, e o conselheiro Ruy Nuernberg, também presidente do Sindicato Regional das Empresas de
Representação Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos (Sindrecom), foram recebidos pelo
prefeito do município, João Carlos Valar (centro).

»» Assessoria jurídica

Nildo Padilha, de Rio do Sul, recebeu assessoria jurídica durante o CORE-SC em Movimento Rio do Sul.
Matéria sobre o CORE-SC em Movimento
Rio do Sul publicada no Diário do Alto Vale
no dia 26 de junho.

Rádios - O CORE-SC em Movimento Canoinhas foi destaque no
Jornal da Band, com 30 minutos de informação sem intervalos,
na edição de 02 de setembro. O assessor jurídico do CORE-SC,
Eduardo Roberto Vieira, e o presidente do Conselho, Flavio
Flores Lopes, concederam entrevista ao vivo ao jornalista Edinei
Wassoaski. Já a edição de São Miguel do Oeste teve cobertura
jornalística das rádios 103 FM e Raio de Luz 100.5 FM.

Giancarlo Tedesco, representante comercial do setor de alimentos, morador de Monte Castelo, aproveitou
o CORE-SC em Movimento Canoinhas para conversar com o assessor jurídico e receber sua carteira do
CORE-SC na solenidade promovida durante o evento.

Internet – As edições do CORE-SC em Movimento também
foram tema de matérias em portais de notícias do estado, a
exemplo do site da Associação dos Jornais do Interior de Santa
Catarina (Adjori-SC), na capa da página do Jornal Correio do
Norte, e do Portal de notícias JMAIS de Canoinhas.
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EVENTOS

Palestras foram promovidas em
diferentes regiões do estado
SÃO JOSÉ
Sem medo de ser digital foi realizada no dia 26 de outubro
pelo administrador de empresas Carlos Altafini, com vasta
experiência na área de negócios no Brasil e no exterior e uma
longa carreira no segmento industrial. Criou a Marketplus
Representações Ltda, com foco na representação de indústrias
brasileiras interessadas em exportar. Hoje, além de representar
empresas brasileiras de base tecnológica, atua também como
consultor especializado em marketing digital, terceirização de
vendas, trade marketing e internacionalização de negócios.

ITAJAÍ
Desenvolvimento Pessoal foi o assunto abordado pelo
psicólogo e professor do Senac, Sidinei Manthey, no dia 29
de junho. Autoconhecimento, comunicação interpessoal,
liderança e motivação e qualidade de vida foram alguns
aspectos abordados.
Inteligência Emocional foi ministrada no dia 18 de setembro pela palestrante Rosane Magaly Martins: professora,
escritora, advogada com abordagem holística e terapeuta
somática, autora e co-autora de diversos livros, além de pós-graduada em Gerontologia e em Gerencia en Salud para Personas Mayores (OMS/OPS, México). Idealizadora e presidente
do Instituto Ame Suas Rugas, que atua com projetos sociais
em prol do envelhecimento, qualidade de vida e longevidade.
Bons Hábitos, Boas Vendas foi o tema do corretor de seguros, administrador de empresas também formado em Gestão
Comercial, no dia 6 de novembro. Despertar a necessidade de
mudar ou melhorar hábitos e focá-los na relação interpessoal,
proporcionando assim negócios mais produtivos e duradouros
foi o objetivo da explanação.
As palestras gratuitas foram promovidas no auditório da
Regional do CORE-SC em Itajaí e Sirecom Foz do Itajaí.

Pessoa Jurídica e Pessoa Física
Física: quais os limites de ação
e ingerência financeira foi o tema abordado pelo contador
Adelvan Feitosa, no dia 08 de junho. Feitosa é pós-graduado
em Direito Tributário e Auditoria Empresário Contábil e especialista em ICMS e ISS.

tação Comercial:
quais os direitos
do representante? foram as duas
palestras ministradas pelo advogado
Handerson Rodrigues, respectivamente, nos dias 27
de março e 20 de
novembro. Sócio do Bressan, Bion & Rodrigues Advogados
Associados, a atuação profissional de Handerson tem ênfase
na Representação Comercial. O escritório mantém convênio
com o Sirecom Grande Florianópolis.

Aspectos Gerais da Rescisão do Contrato de Representação Comercial e Rescisão de contrato de Represen-

As palestras gratuitas foram promovidas no auditório da Regional do CORE-SC em São José e Sirecom Grande Florianópolis.

JOACABA
Como vender mais e melhor foi ministrada por
Katia Bechers, professora do Senac nas áreas de marketing, atendimento, vendas e perfil profissional.
Bacharel em Relações Públicas, pós-graduada em
Gestão do Varejo e em Planejamento e Marketing
Turístico. A palestra gratuita aconteceu no dia 18 de
setembro no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joaçaba. O evento foi uma realização
do CORE-SC e Sindrecom.
O que aprender, desaprender e reaprender
para vender e conquistar alta performance foi título
do seminário com o palestrante e mágico Dalmir Sant´Anna,
realizado no dia 20 de outubro no Clube Cruzeiro. O evento
foi promovido pelo Sebrae/SC em parceria com a Associação
Comercial e Industrial Oeste Catarinense (ACIOC) e as Câmaras
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joaçaba e Herval D´Oeste. Filiados

ao CORE-SC se inscreveram gratuitamente.
Excelência no relacionamento com clientes foi a palestra
gratuita ministrada pelo engenheiro Rafael Kobren, gerente
de sistemas de gestão e segurança corporativa do Grupo Volvo
América Latina, no dia 12 de novembro, no Centro Empresarial
da Associação Comercial e Industrial Oeste Catarinense (ACIOC),
entidade promotora do evento.

BLUMENAU
A importância do atendimento ao cliente foi tema da
professora do curso de Administração da Faculdade Senac
Blumenau, Ceci Socorro. Economista com especialização em Marketing e mestre em Gestão Empresarial, também é consultora
independente na área de Marketing e ministra treinamentos
in company. O evento gratuito foi promovido pelo CORE-SC e
Sirecom Vale Europeu no dia 30 de outubro, no auditório da
Faculdade Senac em Blumenau.
Inteligência Emocional foi ministrada no dia 31 de julho
pela palestrante Rosane Magaly Martins: professora, escritora,
advogada com abordagem holística e terapeuta somática,
autora e co-autora de diversos livros, além de pós-graduada
em Gerontologia e em Gerencia en Salud para Personas Mayores
(OMS/OPS, México). Idealizadora e presidente do Instituto
Ame Suas Rugas, que atua com projetos sociais em prol do

envelhecimento, qualidade de vida e longevidade. A palestra
gratuita foi realizada pelo CORE-SC e Sirecom Vale Europeu, no
auditório das duas entidades.
Reprograme seu MINDSET Para Aumentar Suas Vendas
foi tema da palestrante e trainer em liderança, Silvana Macedo, no dia 06 de outubro, no auditório da Cesumar. Aspectos
comportamentais e dicas e técnicas para elevar resultados em
vendas foram alguns dos assuntos abordados. A explanação
teve como objetivo “empoderar” o vendedor, aumentar sua
capacidade para superar objeções por meio de linguagem
poderosa e envolvente. O evento promovido pelo Instituto
Liderança Moderna e pela Associação Comercial e Industrial de
Blumenau (ACIB), contou com o apoio do CORE-SC e Sirecom
Vale Europeu. Filiados ao CORE-SC puderam se inscrever a preço
de associado da ACIB (R$ 25,00).
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6º Congresso Gaúcho de
Representantes Comerciais

CRICIUMA
Trânsito, não seja a próxima vítima
- Projeto Educando para o Trânsito
foi ministrada pelo agente de polícia
civil, Almir Fernandes de Souza, auxiliar
médico legal há 17 anos e voluntário em
algumas instituições como Cruz Vermelha
e Conselho Anti-Drogas. Integra o Projeto
Educando para o Trânsito, desenvolvido
pela Delegacia Regional de Policia da 6ª
Região/Criciúma, Detran da 6ª Região e
IML da 6ª Região, com apoio da Associação
dos Policiais Civis da 6ª Região (Criciúma). Desde que o Projeto
foi criado, em junho de 2006, já atendeu cerca de 1.800 alunos
de escolas públicas e particulares. A palestra aconteceu no dia
28 de agosto no auditório do Senac Criciúma, com ingresso
solidário. Roupas, calçados e cobertores foram doados à Cruz
Vermelha.
Como construir uma rede de contatos geradora de
negócios foi ministrada pelo professor do Senac, William
Bittencourt, no dia 20 de fevereiro, no auditório do Senac
Criciúma.
A realidade do varejo nacional e os desafios para o
sucesso empresarial no segmento foi tema da palestrante
e professora do Senac, Fernanda Milanez, no dia 1º de junho,
no auditório do Senac Criciúma.
Quiropraxia e o Representante Comercial: Qualidade
de Vida foi o tema da dra Andrea Ruth Nelson Ramos, no dia
25 de setembro, no auditório do Senac Criciúma. Andréa é

A Diretoria do CORE-SC participou do 6º Congresso Gaúcho de Representantes Comerciais, promovido pelo Sindicato dos Representantes
Comerciais - Sirecom Nordeste/RS nos dias 2 e 3 de outubro em Caxias
do Sul. Um jantar marcou a abertura do evento, que teve como
anfitrião o presidente do Sirecom Nordeste/RS, Adalberto Mussoi.
Na programação do Congresso, temas como finanças e equilíbrio
de contas pessoais e das empresas, Simples Nacional, aumento
do ICMS sobre a gasolina e o impacto dos pedágios no Rio Grande
do Sul, além de mídias digitais. A palestra motivacional “Empresa
perestroika” abordou técnicas para aumentar o rendimento das
equipes de vendas.
doutora em Quiropraxia pela Palmer Collegeof Chiropractic,
nos Estados Unidos (2003), maior e mais antiga faculdade de
Quiropraxia no mundo. É especialista em algumas técnicas
dentro da Quiropraxia. Atualmente atende público em geral,
desde infância até terceira idade, nas cidades de Criciúma e
Garopaba.
Inteligência Emocional foi ministrada pela palestrante
Rosane Magaly Martins: professora, escritora, advogada com
abordagem holística e terapeuta somática, autora e co-autora
de diversos livros, além de pós-graduada em Gerontologia e
em Gerencia en Salud para Personas Mayores (OMS/OPS, México). Idealizadora e presidente do Instituto Ame Suas Rugas,
que atua com projetos sociais em prol do envelhecimento,
qualidade de vida e longevidade. A palestra aconteceu no dia
16 de outubro, no auditório do Senac Criciúma.
As palestras gratuitas foram promovidas pela Delegacia Regional do CORE-SC em Criciúma, Sirecom-Sul SC e Senac Criciúma.

JOINVILLE
O caminho do sucesso existe foi o título da palestra do
consultor de negócios, Rodrigo Rodrigues da Silva, no dia 22
de maio, no auditório da Delegacia Regional do CORE-SC em
Joinville e Sirenorte.
Inteligência Emocional foi ministrada no dia 24 de julho
pela palestrante Rosane Magaly Martins: professora, escritora,
advogada com abordagem holística e terapeuta somática,
autora e co-autora de diversos livros, além de pós-graduada em
Gerontologia e em Gerencia en Salud para Personas Mayores
(OMS/OPS, México). Idealizadora e presidente do Instituto
Ame Suas Rugas, que atua com projetos sociais em prol do
envelhecimento, qualidade de vida e longevidade. O evento
ocorreu no auditório da Delegacia Regional do CORE-SC em
Joinville e Sirenorte.
Temos vaga para patrão foi o tema do palestrante Elias
Santana, empresário, escritor, consultor empresarial, profissional de coach, formado em Gestão de Pessoas, especialista em
PNL. A palestra aconteceu no dia 25 de setembro no auditório
da Delegacia Regional do CORE-SC em Joinville e Sirenorte.
Abatendo gigantes - Estratégias para obter mais lucro
e superar grandes concorrentes foi proferida no dia 14 de
dezembro, no auditório da Delegacia Regional do CORE-SC em

Joinville e Sirenorte. O palestrante e consultor, Paulo Silveira,
já fez cerca de 2000 palestras em 19 anos de profissão.
Empreendedor e articulista com mais de 900 artigos, é autor
de 20 livros. Professor convidado da FGV/SP, FIA FEA/USP e
UFRGS. Alguns de seus clientes: Xerox do Brasil, Buschle &
Lepper, Laboratório Sanofi Aventis, Laboratório Medley e
Dresser Wayne Brasil. Exerce atualmente a função de diretor
de Network e Relações Estratégicas com o Mercado na ADVB.
Palestrante indicado pela FACISC, ADVB e FIESP nas áreas de
liderança em vendas, vendas consultivas, vendas técnicas e
comunicação com base em liderança e influência.
As palestras gratuitas foram promovidas pela Delegacia
Regional do CORE-SC em Joinville e Sirenorte.

CHAPECÓ

1ª Modacalce
A 1ª Modacalce foi promovida entre os dias 14 e 16 de julho
no Complexo de Eventos Tabajara, em Chapecó. A Feira reuniu
representantes comerciais do setor de calçados, a exemplo do
diretor tesoureiro do CORE-SC, Tarcisio da Silva Oliveira, que
também participou da abertura do evento representando o
Conselho profissional da categoria.

Super Vendas 2015
A Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses (ADAC),
presidida por Telmo Sandro Poli, promoveu o Super Vendas 2015 no
dia 20 de junho, no CentroSul, em Florianópolis. Na abertura da 16ª
edição, integraram a mesa de autoridades, o presidente do CORE-SC,
Flavio Flores Lopes, e o delegado regional do Conselho e presidente
do Sindicato dos Representantes Comerciais (SirecomFoz do Itajaí),
Carlos Antonio Borba. O vice-presidente do CORE-SC, Orivaldo Besen,
também prestigiou o evento.
Entre as atrações, palestras com o renomado Eduardo Shinyashiki,
com o tema “Estratégias Vencedoras – Atitudes e Ações que Transformam Desafios em Conquistas”; e o mágico Carlos Hilsdorf, que
falou sobre “Atitudes Empreendedoras: Como transformar sonhos
em realidade e fazer seu projeto de vida acontecer”.

Um novo tempo de vendas foi o título do seminário
ministrado pelo renomado palestrante Alfredo Rocha,
no dia 21 de setembro, no Hotel Lang Palace. Filiados ao
CORE-SC pagaram o mesmo valor promocional oferecido
aos associados do Sindicato do Comércio da Região de
Chapecó (Sicom).
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SESSÃO ESPECIAL
FOTOS: FÁBIO QUEIROZ

Assembleia Legislativa homenageia representantes
comerciais pelos 50 anos de regulamentação da proﬁssão
Os 50 anos da instituição da Lei 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regulamentou
o exercício da profissão de representante comercial no Brasil, foram celebrados na
noite de 16 de novembro, em sessão especial promovida na Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina.
Durante o evento, realizado por iniciativa do deputado Rodrigo Minotto , foram
homenageadas as entidades que atuaram para o fortalecimento da categoria no
estado de Santa Catarina.
Em seu pronunciamento, Minotto afirmou que os representantes comerciais são
um dos mais importantes vetores de desenvolvimento econômico, ao “alavancar
negócios, mediar propostas e apresentar soluções e acordos comerciais”.
O parlamentar também enalteceu o Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado de Santa Catarina (CORE-SC), pela sua atuação na defesa
dos direitos da categoria e protagonismo no segmento em nível nacional. “A
homenagem é justa pelo conjunto de suas lutas e suas vitórias, seu inesgotável
compromisso com seus filiados, inequívoca contribuição para o desenvolvimento
econômico e sustentável de Santa Catarina e o Brasil.”
Deputado Minotto, que na ocasião também foi homenageado pelo CORE-SC,
anunciou que protocolou o projeto de lei visando instituir o Dia Estadual do
Representante comercial, a ser comemorado, anualmente, no dia 9 de dezembro.
Após a solenidade, os sindicatos que congregam a categoria no estado ofereceram
um coquetel aos participantes no hall de entrada do Plenário Deputado Osni Régis.

Busca por reconhecimento - Em nome dos homenageados, falou Flavio Flores Lopes,
presidente do CORE-SC, entidade que tem como objetivo promover o registro profissional e
fiscalizar o exercício da atvidade.
Segundo Flores, apesar de transcorrido meio século da edição da lei que regulamenta a
atuação dos representantes comerciais, a busca por reconhecimento entre a população
ainda é constante. “Fui recentemente presidente da Associação dos Conselhos Profissionais
de Santa Catarina e vi o orgulho que outros profissionais sentem das suas categorias, algo
que nem sempre existe entre nós.”
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Distribuidor da riqueza nacional - Presente à solenidade,
o presidente do Conselho Federal
dos Representantes Comerciais
(Confere), Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, afirmou que,
apesar da pouca notoriedade,
a classe é imprescindível para a
movimentação econômica do país
e responsável por grande parte da
sua prosperidade. “É o distribuidor
da riqueza nacional, aquele que
representa em outros estados o
que é fabricado aqui em Santa
Catarina. Somos também um dos
maiores geradores de tributos
deste país e enquanto houver
incentivo à indústria e o comércio,
lá estará presente o representante
comercial”, destacou o presidente
do Confere, instituição homenageada.

REPRESENTANTE
PROFISSÃO

COMERCIAL

REGULAMENT
ADA – LEI 4.8

86/65

Mais homenageados

SISTEMA CO

NFERE/CORE
CO N SE LH OS
S
FE DE RA L E
DE RE PR ES
RE GI ON AI S
EN TA N TE S
CO M ER CI AI
S

Ruy Antônio Angonese, representante comercial. A partir do
ínício da década de 90, Angonese mobilizou outros profissionais da
categoria e liderou um movimento que revitalizou o CORE-SC e o
Sindicato dos Representantes Comerciais da Grande Florianópolis,
entidade que presidiu durante dez anos, de 1993 a 2003.

Ruy Nuernberg, presente do Sindicato Regional das Empresas
de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais
Autônomos (Sindrecom – Joaçaba e região)

José Antunes, presidente do Sindicato dos Representantes
Comerciais do Sul do Estado de Santa Catarina (Sirecom-Sul SC)

João Pedro da Silva Rosa, presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais da Grande Florianópolis (Sirecom – Grande
Florianópolis)

Paulo Roberto dos Santos, presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais de Blumenau (Sirecom – Vale Europeu)

Carlos Antonio Borba, presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais de Itajaí e Região (Sirecom – Foz do Itajaí)

Francisco Gomes de Oliveira, presidente do Sindicato dos
Representantes Comerciais do Norte e Nordeste de Santa Catarina
(Sirenorte)

Bruno Breithaupt, presidente da Federação do Comércio do
Estado de Santa Catarina (Fecomércio), representado na ocasião
pelo vice-presidente, Célio Spagnoli.
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SESSÃO ESPECIAL

Representantes comerciais homenageados
na Câmara de Vereadores de Lages
A Câmara de Vereadores do Município de Lages
também realizou uma sessão solene alusiva aos 50
anos da Lei 4.886/65, que regulamentou a profissão
no Brasil e também instituiu a criação dos Conselhos
Federal e Regionais de Representantes Comerciais
(Confere/COREs). O evento foi promovido na noite
de 14 de julho, no plenário do legislativo lageano.
A homenagem foi proposta pelo vereador e representante comercial, Mario Hoeller de Souza, conhecido
como “Marião”, que em seu pronunciamento destacou a importância da categoria para a construção da
sociedade, já que é uma das atividades mais antigas.
“Nós, desde os tempos dos caixeiros viajantes, já
passamos por muitas coisas e foi por meio desta
profissão que muitas mercadorias atravessaram o
mundo”. Marião é representante comercial desde
1976 e falou do orgulho de exercer a profissão. Em
agradecimento à iniciativa da sessão especial, o
presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes, entregou
uma placa ao vereador.
Em seu discurso, o presidente do CORE-SC disse se

sentir lisonjeado com a homenagem proposta e agradeceu ao apoio recebido em Lages. “Sou presidente há
muito tempo e é sempre bom ver o seu esforço sendo
reconhecido”. Lopes destacou ainda a importância de
ter a profissão regulamentada. “Temos nossos direitos
assegurados junto às empresas que nos contratam
e temos buscado sempre melhorar as condições de
trabalho de todos os representantes comerciais”.

A sessão especial foi proposta pelo vereador e representante
comercial, Mario Hoeller de Souza, o “Marião”.

O evento foi prestigiado pelo diretor secretário do CORE-SC, João Pedro da Silva Rosa;
pelo vice-presidente, Orivaldo Besen; pelo coordenador geral do Conselho, Rodrigo
Dornbusch de Moura Ferro; e pelo funcionário responsável pela Delegacia Regional do
CORE-SC em Lages, Clayton Zambon

O senhor Raul Antonio Breitenbach recebeu o convite
para o evento da Câmara de Lages e do CORE-SC, assim
como todos os filiados do município, e compareceu à
sessão solene que homenageou a categoria, acompanhado da esposa, filha e neta. Ele trabalha com
vendas há 52 anos, começou antes que a profissão
fosse regulamentada. “Meu primeiro registro foi no
CORE-RS e anos mais tarde eu me filiei ao CORE-SC”,
explicou. Hoje já não viaja tanto, mas ainda atende
toda a região serrana pessoalmente para vender
uma marca de papel doméstico, além de gerenciar
uma equipe de vendas que formou para atender os
clientes de todo o meio oeste catarinense.

Raul Antonio Breitenbach acompanhado da esposa, filha e neta
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REPRESENTANTE
PROFISSÃO

COMERCIAL

REGULAMENT
ADA – LEI 4.8

86/65

Homenagens

A senhora Vera Silva
Barroso, 90 anos, é a
representante comercial
com mais idade filiada
ao CORE-SC no município
de Lages.

NFERE/CORE
CO N SE LH OS
S
FE DE RA L E
DE RE PR ES
RE GI ON AI S
EN TA N TE S
CO M ER CI AI
S

Alexandre
Martorano
Martins tem o
registro ativo mais
antigo de Lages:
sua inscrição no
Conselho foi feita
em 1976.

O senhor Alcides Benedicto de Arruda Carneiro, 76 anos, é o segundo representante comercial
com mais idade filiado ao CORE-SC em Lages. Trabalha há 50 anos com vendas e é representante
comercial já faz mais de 40 anos. Enquanto viaja, a esposa Silvia dá suporte no escritório. O casal
representa três empresas de material de construção e material elétrico para indústrias. “Hoje 90%
dos contatos dos clientes são feitos pela internet”, destacou dona Silvia. Além da esposa, Carneiro
foi prestigiado pela filha, genro e neto.

José Moacir Souza de Jesus está entre os filiados mais antigos de Lages, com registro ativo no
CORE-SC desde 1984.

SISTEMA CO

O professor responsável por um dos primeiros cursos tecnólogos em Gestão de Representação
Comercial instalados no estado, José Antônio Lacerda, destacou a importância da qualificação
direcionada à categoria. “Buscar o conhecimento é fundamental. O representante comercial não é
apenas um vendedor, ele é o embaixador da empresa, aquele que leva ao conhecimento da sociedade
o que determinado produto oferece”. O curso aberto em Lages teve duração de três anos e capacitou
representantes comerciais que já exerciam a atividade.
Também foram homenageados os
representantes comerciais formados no curso
tecnólogo em Gestão de Representação
Comercial ministrado em Lages: André Luis
Pavan, Antônio Carlos Anjos de Oliveira, Antônio
Sergio Burigo, Claudio Nazareno Neto, Edson
Valdelirio Manfredini, Maristela Cardoso de
Melo, Suzana Backmann, Eduardo Couto Mattos
e Telmo Scos da Silva.
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MEMÓRIA

EM 50 ANOS, A EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DO CORE:
identidade proﬁssional do representante comercial.

Expedida em 2004

Expedida em 2000

Primeiro modelo de carteira do CORE

Expedida em 2016
Expedida em 2005

50 anos do
CORE-SC

Capa do primeiro processo
de registro do CORE-SC,
realizado em 1966.

Em 1966, ano de fundação do CORE-SC, os pagamentos eram semestrais
e controlados por meio de fichas de papel. Passados 50 anos da criação
do conselho catarinense, os processos para realização dos registros são
informatizados e todos os dados podem ser acessados pelo sistema, em
qualquer um dos nove pontos de atendimento do CORE-SC no estado.

A partir da instituição
da Lei no 4.886, em 9
de dezembro de 1965,
os Conselhos Regionais
começaram a ser criados
nos estados. O CORE-SC
foi o quinto fundado
no país, com ata de
constituição que data de
25 de janeiro de 1966.

Arquivo do CORE-SC passou por reformulação
Vanessa Zysko Bordin e Malu Silva Figueiredo, enquanto alunas do curso de graduação em Arquivologia Universidade Federal do Estado de Santa Catarina (UFSC), estagiaram no Arquivo do
CORE-SC. Entre 2013 e 2015, desenvolveram um projeto de atualização e reformulação do setor,
que conta hoje com mais de 57 mil processos (inscrições) de Pessoa Física e Jurídica, distribuídos
em quase mil caixas poliondas. O Arquivo também guarda documentos contábeis e de fiscalização.
A partir do diagnóstico, o trabalho começou a ser desenvolvido em etapas. Com a proposta de
uma nova identidade visual, as caixas que não apresentavam condições ideais de conservação
foram substituídas, assim como as antigas etiquetas que as identificavam. O novo modelo de
etiqueta baseou-se no utilizado pelo Arquivo Central da UFSC. Também foi padronizado o número

de processos por caixa, para manter a integridade dos documentos, evitando que amassem ou
rasguem quando manuseados.
Higienização – Depois de revisadas, limpas e etiquetadas, as caixas receberam os documentos,
que também passaram por um processo de higienização, no qual a limpeza a seco da superfície é
feita com trincha, para reduzir poeira, incrustações e resíduos de excrementos de insetos. Papéis
foram desamassados e ficaram livres de clipes, grampos e elásticos, substituídos por grampos de
plástico. Já os documentos que apresentavam sinais de deterioração receberam cuidados para estabilizar a degradação. Outros tipos de documentos como ofícios, recibos, protocolos e memorandos
foram organizados em ordem cronológica e preparados para serem arquivados corretamente.
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FISCALIZAÇÃO

Mais de 500 empresas que contratam
representantes comerciais foram visitadas
Em 2015, o setor de Fiscalização do CORE-SC visitou 504 empresas que comercializam produtos e serviços por intermédio
de representantes comerciais. Também
foram visitados escritórios de contabilidades, prefeituras, feiras e empresas de
Representação Comercial.
De acordo com o agente fiscal do CORE-SC,
Cezar Niehues Bet, o objetivo da abordagem em diferentes frentes de atuação é
conscientizar sobre da obrigatoriedade do
registro profissional, conforme determina
a Lei 4886/65.
Eventos - Os agentes fiscais do CORE-SC participam do 1º Encontro Nacional
de Agentes Fiscais e do V Seminário de
Fiscalização Profissional que aconteceram,
paralelamente, no Instituto Porto Alegre
(IPA), no dia 24 de abril. “A importância
das profissões regulamentadas para a
construção de um Brasil mais ético” foi o
tema do evento. Em setembro, também
estiveram no Seminário de Ética Profissional promovido em Florianópolis pela
Associação dos Conselhos Profissionais
de Santa Catarina (Ascop).

Feiras visitas em 2015

Fiscalização 2015
Visitas

1157

Prefeituras

21

Empresas

504

Stands (Feiras)

163

Contadores

394

Representantes Comerciais

79

Municípios

76

Feiras visitadas

10












Intercom 2015 - Construção Civil - Joinville
Casa Pronta 2015 - Criciúma
Feira de Agronegócios - Joinville
Efaislo 2015 - São Lourenço do Oeste
5ª Feira Manutenção e Equipamentos Industriais - Blumenau
Intermach 2015 - Joinville
Home Art - Blumenau
Fersul 2015 - Rio do Sul
6ª Feira Mulher Brasil - Blumenau
1ª Feira Modacalce - Chapecó

A agente fiscal
do CORE-SC,
Miriane Moreira,
visitando
expositores
na Feira de
Agronegócios
promovida
durante a 77ª
Festa das Flores
de Joinville,
em novembro,
no Complexo
Expoville.

ASSESSORIA JURÍDICA

Assessor jurídico atendeu ﬁliados de todo o estado
Dúvidas sobre contratos, comissões,
indenizações e outros aspectos da legislação que regulamenta a atividade
de Representação Comercial foram esclarecidas pessoalmente pelo assessor
jurídico do CORE-SC, Eduardo Roberto
Vieira, na sede, em Florianópolis, e
nas Delegacias Regionais de Lages,
Joaçaba, Itajaí, Joinville, Chapecó,
Blumenau e Criciúma. Além de visitar
as regionais duas vezes durante o ano,
o assessor jurídico também atendeu
filiados de todo o estado pelo telefone,
por e-mail e fax.

Anuidade 2016 e
baixa de registro
A anuidade do CORE-SC pode ser paga com desconto nos
meses de janeiro, fevereiro e março. Em abril, o valor da
anuidade será integral. Quem não recebeu a guia de pagamento ou estiver com anuidade em atraso deve entrar em
contato com um dos pontos de atendimento do CORE-SC
para resolver a situação. Anuidades em aberto ficam sujeitas
à cobrança judicial.

Muitos representantes comerciais
também tiveram a oportunidade de
fazer consultas jurídicas nas quatro edições do CORE-SC
em Movimento promovidas em 2015 nas cidades de
São Miguel do Oeste, Rio do Sul, Canoinhas e Joinville.
Dr. Eduardo atendeu ainda em audiências de conciliação em Blumenau, Joinville, Chapecó e Tubarão.

Em setembro, participou de importantes eventos em
Florianópolis: Seminário de Licitação realizado pela
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC) e Seminário
Ética Profissional, promovido pela Associação dos
Conselhos Profissionais de Santa Catarina (Ascop).

Já os representantes comerciais que deixaram de exercer a
profissão devem providenciar a baixa do registro no CORE-SC
ou ficarão sujeitos à cobrança administrativa das anuidades,
que acumulam a cada ano se o Conselho não for oficialmente
informado que a atividade deixou de ser exercida. Anuidades
em aberto geram processo administrativo e, posteriormente,
o valor devido entra na dívida ativa e em seguida é executado
pela Justiça. Para providenciar a baixa é preciso procurar um
dos postos de atendimento do CORE-SC no estado.
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ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Ministro Aﬁf Domingos apresentou
projeto do novo Supersimples na Fiesc
Para aperfeiçoar o Simples Nacional, o projeto
de lei PLP 025/2007 propõe o Supersimples.
As propostas de modificação no atual regime
foram apresentadas na manhã de 22 de junho,
na sede da Federação das Indústrias do Estado
(Fiesc), pelo ministro-chefe da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa da Presidência
da República (SMPE/PR), Guilherme Afif
Domingos. O seminário foi organizado pela
Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena
Empresa, presidida pelo deputado federal de
SC, Jorginho Mello, e o Conselho das Federações Empresarias (Cofem).
Durante o evento, Afif Domingos falou sobre
as alterações necessárias, mas também sobre
os desafios para impulsionar o projeto de lei.
De acordo com o ministro, a nova proposta
prevê a redução de seis para quatro o número
de tabelas vigentes, reduzindo as faixas de
tributação e criando, entre as faixas remanescentes, mecanismo de progressividade. Uma
para o setor de serviços que gera emprego
e outra para a que não gera emprego. Com a
“universalização” do Simples Nacional, as empresas serão enquadradas pelo faturamento e
não mais pelo tipo de atividade que exercem.

O objetivo do seminário promovido em diversas capitais do país é informar à sociedade
e colher subsídios para que a legislação do
Simples Nacional possa ser aperfeiçoada para
2016. “Isso é importante porque o Simples
deu certo, é um projeto de grande sucesso”,
avaliou o ministro.

O ministro explicou que a forma encontrada
foi a mesma do imposto de renda progressivo.
“Você quando passa de uma faixa para outra,
só paga o imposto novo sobre a diferença,
continua pagando o imposto da faixa anterior.
Então, se você fatura R$ 100 e tem X de taxação,
quando for faturar R$ 120, sobre os R$ 100
paga o mesmo X e sobre os R$ 20, você paga
a diferença.”

 Integrantes do CORE-SC que participaram
do seminário: o presidente Flavio Flores
Lopes, o vice-presidente, Orivaldo Besen;
o diretor tesoureiro, Tarcisio da Silva
Oliveira; o conselheiro Carlos Antonio
Borba, também presidente do Sirecom
Foz do Itajaí; e alguns filiados como o
representante comercial Daniel Burg.

Reuniões plenárias
avaliaram prestação
de contas e ações
desenvolvidas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conselho
Federal
aprova
prestação
de contas
O presidente do CORE-SC, Flavio Flores
Lopes, e o vice-presidente, Orivaldo
Besen, participaram de reunião plenária
do Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (Confere), entre os dias 30 de
março e 1º de abril, na sede da entidade,
no Rio de Janeiro. A prestação de contas
do exercício 2014 foi aprovada sem
ressalvas.

 O presidente do CORE-SC, Flavio Flores Lopes, e o vice-presidente, Orivaldo
Besen, com o deputado federal Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa,
homenageado durante a reunião plenária do Conselho Federal dos
Representantes Comerciais (Confere).
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O CORE-SC promoveu quatro reuniões
plenárias na Delegacia Regional de São José
em 2015. Em fevereiro, a Comissão Fiscal do
CORE-SC examinou a prestação de contas do
Exercício 2014, aprovada sem ressalvas. Já as
outras três plenárias ocorreram nos meses de
abril, julho e outubro, quando foram avaliadas
e aprovadas as movimentações financeiras dos
três primeiros trimestres de 2015.
As ações institucionais desenvolvidas pelo
CORE-SC e que integraram o planejamento
também foram apresentadas e avaliadas
pelos 12 conselheiros nas reuniões plenárias.
O quarto trimestre de 2015 será analisado em
fevereiro de 2016.

BENEFÍCIO

Convênio com a GM

Descontos chegaram a 26,5% em 2015
Patrícia Aparecida Vasques, representante comercial
da área têxtil e de confecção infantil, aproveitou os
atrativos descontos oferecidos pela parceria entre
CORE-SC e Chevrolet quando resolveu trocar de carro.
Em abril de 2015, a moradora de Biguaçu conseguiu
comprar sua S10 com 19% de desconto. Ela queria uma
caminhonete e como já sabia do convênio, dirigiu-se
diretamente a uma concessionária da Chevrolet em
São José.

De pai para filha - A Representação Comercial
entrou na vida de Patrícia ainda na infância, no interior
de São Paulo. “Meu pai era representante comercial e
na época enchíamos um fusca e saíamos vendendo e
já entregando”. O gosto pelo setor têxtil ela também
herdou do pai, que faleceu na estrada, trabalhando,
vítima de um acidente. Aos 18 anos, quando ainda
residia na cidade paulista de José Bonifácio, ela passou
a seguir sozinha os caminhos percorridos com o pai.
Em uma destas viagens, enquanto atendia o dono de
uma loja, conheceu o gerente comercial de uma de
suas atuais representadas. “O Roni Batista, da Kiki Xodó,
perguntou se eu não queria trabalhar com a indústria
sediada em Gaspar”. Em 2007, Patrícia mudou-se para
Santa Catarina e a parceria deu tão certo, que logo
trouxe as duas filhas e a mãe do interior de São Paulo
para viverem com ela aqui. “Até hoje estou com eles”,
comemora Patrícia, que também é representante da

Mania Kids, de Minas Gerais. Com as duas marcas, sua
região de atuação vai de Itapema a Passo de Torres.

Tabelas mensais - Patrícia ficou sabendo do
convênio por intermédio dos canais de comunicação
do CORE-SC, como o boletim eletrônico quinzenal,
enviado por e-mail, a página no Facebook e o site
do Conselho, www.coresc.org.br, no qual são disponibilizadas tabela de desconto e outras informações,
sempre na página inicial, no link Notícias. As tabelas

de descontos variam e são fornecidas no início de
cada mês pela GM ao CORE-SC e às concessionárias
da Chevrolet em Santa Catarina.

“Valeu a pena” - Outro filiado que se beneficiou do
convênio foi André Luis Cássio Cruz, representante comercial há dez anos, que atua na indústria de produtos
em aerosol e tinta imobiliária. Morador de São José, em
novembro ele comprou um modelo Spin com 14,5%
de desconto. “Achei muito interessante! Valeu a pena!”

Condições Comerciais:
 A tabela de descontos poderá sofrer alterações ao longo do
tempo e será atualizada sempre que necessário para inclusão/
exclusão de modelos e alteração nos percentuais de descontos.
Os descontos serão aplicados sobre a Lista de Preço Público
da montadora vigente na data do faturamento do veículo. O
convênio é válido em todas as concessionárias GM de Santa
Catarina.
 O filiado escolherá as condições de pagamento disponíveis para
a compra (pagamento a vista, financiamento, etc), não havendo
nenhum vínculo ou responsabilidade do CORE-SC em relação a
este pagamento.

junto à GMB para futuras compras de veículos através da modalidade de faturamento direto de fábrica.
 Para usufruir do convênio, basta que o filiado esteja em dia com o
Conselho e que apresente na concessionária GM o certificado de
regularidade junto ao CORE-SC, disponível no site www.coresc.
org.br, na aba verde “Certificado”, localizada na parte superior
da páginal inicial do site. No caso de dúvidas, consulte um dos
nove pontos de atendimento do CORE-SC no estado.

 Os veículos adquiridos pelos filiados não poderão ser
revendidos / transferidos antes do prazo de 6
meses contados da data de emissão da nota
fiscal. A não observação deste item acarretará
a suspensão do filiado no convênio e também
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O

Dia Panamericano
do Representante
Comercial, 1º de
outubro, foi comemorado na
sede e delegacias regionais do
CORE-SC. Os representantes
comerciais que nos visitaram
foram recepcionados
com um café e ganharam
brindes. Muitos ﬁliados
comemoraram seu dia com
um gesto de solidariedade e
contribuíram com a campanha
COREAÇÃO SOLIDÁRIO,
doando brinquedos que
foram entregues a instituições
beneﬁcentes de cada região.
As ações alusivas à data foram
promovidas em parceria com
os sindicatos que congregam a
categoria no estado.

Anúncio alusivo ao Dia Panamericano do Representante Comercial
publicado dia 30 de setembro no Diário Catarinense.
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