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Representantes Comerciais também podem 

encaminhar o registro no Core-RS através 

das ACI’s conveniadas em todo o estado:

CEP 99500-000 Tel.: (54) 3331.1338

ACI Carazinho

Rua Venâncio Aires, 612 - Centro CARAZINHO /RS 

ACI Cruz Alta

Av. General Câmara, 935,  2º andar  CEP 

98025-780 Tel.: (55) 3322.6795
CRUZ ALTA /RS 

Av. Perimetral, 897 - Sao José

CEP 95720-000 Tel.: (54) 3462.8500

CIC Garibaldi

GARIBALDI /RS 

CIC Guaporé

Rua Pinheiro Machado, 101 L CEP 99200-

000  Tel.: (54) 3443.2242
GUAPORÉ /RS 

Rua Albino Brendler, 864 - Assis Brasil  

CEP 9870-000 Tel.: (55) 3332.9950

ACI Ijuí

IJUÍ /RS 

Av.  General Netto, 443 5º andar 

CEP 99010-023 Tel.: (54) 3311.1300

ACISA Passo Fundo 

PASSO FUNDO /RS 

CEP 96015-300  Tel.: (53) 3028.1542

ACI Pelotas

Rua Sete de Setembro, 274 PELOTAS /RS 

ACIS Rio Pardo

Rua Andrade Neves, 431 - Centro  

CEP 96640-000  Tel.: (51) 3731.1380
RIO PARDO /RS 

ACI Santa Cruz do Sul

CEP 96810-100 - Tel.: (51) 3713.1400

Rua Venâncio Aires, 633  Sl4  - Centro SANTA CRUZ DO SUL /RS 

ACIL Santana do Livramento

Av. Tamandaré, 2101 5º andar 

CEP 97573-531 Tel.: (55) 3242.3200
SANTANA DO LIVRAMENTO /RS 

ACIS São Leopoldo

Rua Lindolfo Collor, 439 5º andar 

CEP 93010-080  Tel.: (51) 30376065
SÃO LEOPOLDO /RS 

ACISA Sapiranga

Rua Padre Réus, 837/47 - Centro

CEP 93815-016 Tel.: (51) 3064.0310
SAPIRANGA /RS 

ACIV Veranópolis

Alameda Santos Dumont, 525 - Femaçã  

CEP 95330-000  Tel.: (54) 3441.1099
VERANÓPOLIS /RS 

ACI Venâncio Aires

Rua Osvaldo Aranha, 1340/400  

CEP 95800-000 Tel.: (51) 3741.2383
VENÂNCIO AIRES /RS 

CEP 90450-010

Rua Pedro Chaves Barcelos, 

1079 - Bela Vista

 Tel.:  (51) 3333.8550
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Estruturamos o Setor de Comunicação e Eventos, 

criamos o setor de Assessoria de Contabilidade, 

Auditoria e Controladoria - ASCAC, essa última de 

acordo com as exigências do TCU. Lançamos 

nossa Cartilha do Representante Comercial, 

atualizamos nossa ouvidoria e o Serviço 

Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC), 

tudo disponibilizado no Portal da Transparência, 

de conformidade com os padrões estabelecidos 

pela Lei Federal nº 12.527/11 – Lei de Acesso à 

Informação (LAI).

Este é um momento de gratidão, pois acreditamos 

ter alcançado novos patamares perante os 

profissionais e à sociedade.

 

O
Conselho Regional dos Representantes 

Comerciais no Estado do Rio Grande do 

Sul, instalado em fevereiro de 1965, com 

a missão de orientar, normatizar e fiscalizar o 

exercício da representação comercial, zelando 

pelas práticas de Governança e Ética, focado no 

alcance de resultados,  tem se empenhado em 

implantar muitas mudanças administrativas e em 

ampliar sua política de relacionamento com os 

Representantes Comerciais, sociedade civil e 

órgãos dos três poderes das esferas municipal, 

estadual e federal. 

O Core-RS está em constante contato com 

Senhores Deputados Gaúchos da Comissão de  

O estabelecimento de metas para todos os 

setores, em especial para a fiscalização e também 

para nós da diretoria, possibilitou a criação de 

uma rotina de fiscalização e de processos 

administrativos mais eficientes, resultando, 

i n c l u s i v e,  n a  a m p l i a ç ã o  d o  n ú m e r o  d e 

fiscalizações realizadas, a fim de dar maior 

celeridade e qualidade aos processos e ao retorno 

às demandas da sociedade.

Por outro lado, combatemos o Projeto de Lei nº 

5.761/2019, de autoria do Deputado Alexis 

Fonteyne do Partido Novo de São Paulo, que é 

muito prejudicial aos Representantes Comerciais,  

promove a insegurança jurídica nas relações 

comerciais, modifica a indenização pela rescisão 

de contratos sem justo motivo, podendo reter 

comissões devidas a esses profissionais a título 

de ressarcimento de danos e modifica a forma de 

pagamento ao seu direito à indenização, ou seja, 

este Projeto de Lei 5.761/19 do Deputado Alexis 

Fonteyne, é inoportuno e danoso para toda a 

categoria dos representantes comerciais.

Editorial

ROBERTO SALVO
DIRETOR PRESIDENTE  CORE/RS



Trabalho, para que este prejudicial Projeto de Lei 

não prospere e não seja aceito, pois tal qual ele se 

encontra só servirá para aumentar ainda mais o 

degrau social existente entre as partes envolvidas 

na relação. 

Afinal, não podemos nos esquecer jamais da 

milenar e imorredoura lição do filósofo e 

historiador grego, Plutarco, segundo a qual a obra 

prima da injustiça é parecer justa. Parecer sem ser.

A moralização e a ética de cada Representante 

Comercial devem ser a base de trabalho do próprio 

Conselho, e é por meio de sua fiscalização que a 

indústria, o atacado e o varejo podem  sentir-se 

mais bem amparados e seguros em suas 

transações comerciais. No Core-RS, essa tem sido

Sr.Roberto Salvo | Presidente Core-RS

Contudo, o Core-RS, em 2020,  está com o 

pensamento em ações e processos menos 

burocratizados,  facilitando e apoiando o 

Representante Comercial Gaúcho, onde ele 

estiver, fortalecendo a cada dia a categoria de 

representação comercial no nosso Estado.  

a palavra de ordem a cada fiscalização feita, a cada 

denúncia verificada e em cada autuação emitida. 

O Setor de Fiscalização trabalha diuturnamente 

para que sejam coibidas todas as ações de 

pseudos Representantes Comerciais em todo o 

Estado.

Boa Leitura!
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O
 Core-RS a favor do Representante 

Comercial,  sente-se honrado e grato pela 

resposta recebida da Câmara dos 

Deputados do Rio Grande do Sul, referente 

solicitação de medidas de rejeiçao ao Projeto de 

Lei  5.761/2019.  A atenção dispensada 

demonstra  o reconhecimento  e apoio ao pleito 

dos Representantes Comerciais do Gabinete do 

D e p u t a d o  Fe d e r a l   H e i t o r  S c h u c h ,  e m 

manifestação oficial ao Conselho.

 No momento em que vivemos um período  

|preocupante de desregulamentação do 

mercado e das relações de trabalho no 

Brasil ,  recebemos com apreensão na 

Comissão de Trabalho da Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei nº 5.761/2019 

que modi f ica  profundamente  na  Le i 

4886/1965, que criou a profissão de 

representante comercial no país.  

Projeto de Lei 5.761/2019
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Deputado Federal Heitor Schuch PSB/RS

  Recebemos do Conselho Regional dos 

Representantes Comerciais no Estado do Rio 

Grande do Sul (Core-RS) um apelo para que a 

proposta seja analisada com profundidade, 

bem como um extenso material, minucioso, 

com todos os argumentos embasando a 

contrariedade à matéria que é totalmente 

f a v o r á v e l  à s  g r a n d e s  e m p r e s a s , 

representando um retrocesso e prejudicando 

essa categoria laboriosa, que exerce sua 

atividade na força de vendas das indústrias e 

atacados do país. 

   Queremos deixar claro todo nosso apoio ao 

pleito dos representantes comerciais, 

reiterando que votaremos contra esse projeto 

que tramita na Comissão, para que seja 

rejeitado e não avance dentro da Câmara. 

Contem com nosso apoio nesta luta pela 

preservação dos direitos dessa atividade, da 

qual mais de quarenta mil famílias dependem 

direta ou indiretamente no RS.  |

|6|



BOLETIM INFORMATIVO Nº 41 ANO XIV ABR | MAI | JUN | 2020

Projeto de Lei 5.761/2019Pela garantia de diretos

O
s  representantes comercia is  são 

profissionais fundamentais na promoção 

da circulação de bens em todo o território 

nacional, contribuindo para a geração de emprego 

e renda no País. As conquistas trabalhistas da 

categoria correm risco à medida que se tenta 

f lexibi l izar  a  legislação que protege os 

representantes autônomos.

Estamos juntos nesta luta pela garantia de uma 

legislação que garanta dignidade e justiça aos 

t r a b a l h a d o r e s .  C o n t e m  c o n o s c o !

Apresentamos na Câmara Municipal de Porto 

Alegre, Moção de Repúdio ao Projeto de Lei 

5761/2019, buscando somar forças pela rejeição 

da proposta. O projeto pretende alterar a lei que 

regulamenta as atividades dos representantes 

comerciais autônomos, alterando o cálculo para 

indenização do profissional desligado sem justa 

causa e diminuindo o prazo prescricional para que 

os representantes contestem os valores a que 

têm direito. Além de diminuir drasticamente o 

valor do pagamento rescisório, a proposta em 

tramitação na Câmara Federal precariza a relação 

de trabalho, retirando direitos que dão uma 

m í n i m a  e s t a b i l i d a d e  f i n a n c e i r a  a o s 

representantes comerciais.

Airto Ferronato

Vereador de Porto Alegre pelo PSB

|7|
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Ações Core-RS | COVID-19

Sr. Roberto Salvo  - Presidente Core-RS

Caríssimos Representantes Comerciais,

Cumprimentando-os, o Conselho Regional dos 

Representantes Comerciais no Estado do Rio 

Grande do Sul – Core-RS, manifesta-se à 

categoria, o que faz na forma  que segue.

O Core-RS é uma Autarquia Federal que tem por 

objetivo legal, Registrar, Orientar e Fiscalizar o 

exercício da profissão. Como Autarquia, só 

podemos fazer o que está descrito em lei, ao 

contrário de entidades privadas que podem fazer 

tudo aquilo que a lei não proíbe. Portanto, 

prezados representantes, existem condições 

legais que restringem nossa atuação.

Entendemos, perfeitamente, o apelo de nossa 

categoria neste momento tão difícil, vivido 

mundialmente. O agravamento dos casos de 

contágio do novo Coronavírus (Covid-19), 

divulgados diariamente, seja por diversas 

normativas e pelos canais de comunicação do 

país, acaba por restringir a realização de inúmeros

Informamos que não estamos parados, muito 

pelo contrário, estamos adotando todas as 

medidas que estão ao nosso alcance e que visam 

minimizar a grave situação que atravessa o País e, 

por conseguinte, a nossa categoria, cada um dos 

regionais do Sistema Confere Cores está 

trabalhando dentro das possibilidades de cada 

um.

negócios em âmbito nacional e internacional, 

especialmente em nosso Estado.

S o u  P r e s i d e n t e  d o  C o r e - R S  e  t a m b é m 

Representante Comercial, portanto sou colega de 

vocês, sinto as mesmas angústias e dificuldades 

em não poder exercer minha atividade no 

momento, mas estou procurando formas para 

minimizar os efeitos dessa pandemia que atinge a 

todos nós.

Solicitamos, junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade do RS e junto à Receita Federal, a 

prorrogação da entrega da declaração do 

Imposto de Renda e obtivemos resposta 

positiva. A entrega da declaração do I.R. foi 

prorrogada para 30 de junho. 

IMPOSTO DE RENDA

 As empresas optantes pelo simples nacional 

tiveram seus tributos prorrogados, o vencimento 

de abril passou para outubro, maio para 

novembro e junho para dezembro. 

EMPRESAS OPTANTES
  SIMPLES NACIONALPELO

Carta Aberta aos 
Representantes Comerciais

54,3%

23,3%

22,4%

57,9%

15,3%

Foi enviado uma pesquisa aos Representantes 

Comercias para mensurar se as medidas adotadas 

beneficiaram a categoria. Abaixo de cada ação, 

apresentamos o gráfico das respectivas respostas:

O Core-RS está trabalhando para amenizar os 

impactos do Coronavírus (Covid-19), realizando 

ações em prol da categoria. Publicamos em nossos 

canais de comunicação medidas com a atuação e 

contribuição do Core-RS para que fossem 

adotadas pelos órgãos e entidades responsáveis, 

entendendo perfeitamente o apelo de nossos 

Representantes Comerciais neste momento tão 

difícil, vivido mundialmente.

27,3%

|8|
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Criamos uma Certidão para a Pessoa Física que Exerce a 

Representação Comercial Autônoma, podendo ser 

obtida no Portal do Representante ou no Aplicativo do 

Core-RS. Com essa Certidão poderá ser reivindicado o 

valor mensal de R$600,00, caso o contribuinte se 

enquadre nos requisitos da lei que estabelece esse 

auxilio. A CAIXA disponibilizou o aplicativo por meio do 

qual trabalhadores informais, autônomos e MEIs podem 

solicitar o Auxílio Emergencial. 

AUXÍLIO PARA O REPRESENTANTE 
COMERCIAL AUTÔNOMO

Quanto à questão do ISS, enviamos ofício a todos os 

municípios de nosso Estado e à FAMURGS, no sentido 

de prorrogar o vencimento. A resposta foi afirmativa de 

algumas cidades do RS, que prorrogaram seus prazos, 

propiciando que muitas empresas de Representação 

Comercial e Pessoas Físicas sejam beneficiadas pela 

ação do Core-RS. 

ISSQN NOS MUNICÍPIOS

44,2%

26,5%

29,3%

LINHAS DE CRÉDITO 

34,9%

26,4%

38,7%

48,8%

29,7%

22,5%

SOBRE NOSSAS REPRESENTADAS

 empresas, para não reduzirem, ou se possível que 

forneçam um adiantamento nas comissões de seus 

Representantes Comerciais. 

36,3%

41,0%

23,1%

Também realizamos contato com a Sociedade 

Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, para 

atendimento emocional on-line gratuito e já 

disponibilizando 12 (doze) sessões gratuitas 

( a g e n d a m e n t o  t e l e f ô n i c o  o u  W h a t s a p p 

51.99237.5510 - Psicanálise solidária).

ATENDIMENTO EMOCIONAL

54,1%

25,9%

20,0%

Está disponível em nosso site: www.core-rs.org.br dicas 

sobre marketing digital desenvolvido pelo professor 

Leandro Fagundes para que o representante enfrente 

esses momentos difíceis, com ferramentas primordiais 

para ontinuidade de sua atividade. Tudo isso oriundo da 

parceria Core-RS e ADVB/RS.

MARKETING DIGITAL

Contatamos com o BNDES sobre as linhas de crédito 

especiais para micro e pequenas empresas, BNDES 

AUTOMÁTICO, quando então fomos informados que 

estarão disponíveis nos bancos Itaú, Santander, 

Bradesco. Os representantes comerciais deverão ter 

conta nesses bancos ou em um deles para buscar o 

auxílio.

59,5%

16,6%

23,9%

Prorrogação do vencimento mais especificamente, dia 30 

de junho e os parcelamentos prorrogamos por até 90 dias. 

Só essa iniciativa beneficiou 12.677 pessoas jurídicas 

registradas no Conselho. Suspendemos todos os processos 

de cobrança da dívida ativa, bem como, todos processos de 

protestos e defesas administrativas para todos 

contribuintes do Core-RS. Ainda assim, quaisquer casos 

especiais referentes anuidades estão sendo tratados 

diretamente com o Core-RS. 

ANUIDADE DO CONSELHO

Outra medida que tomamos, foi enviar ofício para mais de 

500 representadas de diversos segmentos e demais 

órgãos como federações e associações de indústrias e 

62,5%

18,5%

19,4%

|9|
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A
 transformação digital e as mudanças de 

hábitos de consumo têm impactado o 

mercado como um todo. Não seria 

diferente com a figura do vendedor. A realidade é 

que hoje, autonomamente e online, o consumidor 

tem acesso a diferentes marcas e produtos. Este 

contexto pode causar a falsa impressão de que a 

profissão de representante comercial chegou ao 

fim; o profissional que se reinventa, no entanto, 

encontra seu lugar no mercado pela capacidade 

de gerar valor ao seu cliente e à empresa que 

representa, por meio de uma abordagem, 

principalmente durante a prospecção, focada na 

experiência do consumidor.

Para a adaptação a este novo cenário, só há uma 

resposta cabível: qualificação. Deve-se buscar 

compreender seu papel no mercado e onde 

encontrar – e, por que não, criar – suas 

oportunidades, sem esquecer do olhar atento ao 

cliente, respondendo aos seus interesses e suas 

necessidades. É necessário capacitar-se para 

obter uma visão ampla e atual sobre os métodos, 

processos e experiências que impulsionam os 

resultados da sua atuação, desenvolvendo 

h a b i l i d a d e s  t é c n i c a s  q u e  a u x i l i a m  o 

representante no planejamento da abordagem, 

sondagem de necessidades, negociação e 

fechamento de negócios. O diferencial, para além 

de uma capacitação completa e da atualização 

como prática, é a Certificação, já que o 

representante comercial que a possui detém os 

O futuro da Representação Comercial
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No ranking divulgado em janeiro pela rede social 

profissional Linkedin, mostra que vender é sim 

uma profissão do futuro, e no levantamento 

“Profissões Emergentes”, o representante de 

v e n d a s  o c u p a  a  t e r c e i r a  c o l o c a ç ã o.  A 

transformação, contudo, também é sinalizada 

por meio dos conhecimentos primordiais ao 

profissional e os segmentos que o procuram, 

entre os quais se destaca o de Tecnologia da 

Informação. O representante comercial do futuro 

precisará compreender os processos desde a 

pré-venda até o pós, mas também dominar 

ferramentas de automação de marketing digital, 

por exemplo.

O profissional de vendas qualificado não só se 

beneficia de bons resultados como contribui para 

o desenvolvimento do mercado ao fortalecer o 

relacionamento entre consumidores e marcas. 

Diferente das vendas antes da transformação 

digital, atualmente esta aproximação se dá em 

larga escala e em velocidade superior. Os 

métodos e as ferramentas evoluem, e é 

imprescindível dominá-los. O bom representante 

comercial é aquele capaz de atender às 

demandas do seu cliente promovendo uma 

experiência de compra positiva. 

 registros legais e as técnicas essenciais para o 

exercício pleno da profissão.

Rafael Biedermann Mariante, Presidente da ADVB-RS

 e sócio da PwC

|10|



BOLETIM INFORMATIVO Nº 41 ANO XIV ABR | MAI | JUN | 2020

Imposto  de Renda

Embora seja comum que a empresa 

repres en tada  reten h a  15%  sobre  a 

indenização devida ao Representante e, 

mesmo que seja uma exigência da Receita 

Federal, é considerada uma prática ilegal 

pela justiça brasileira! 

Caros representantes, que aqui tomo a 

liberdade de chamá-los de meus amigos. 

Através desta coluna, em nosso boletim 

informativo, venho falar novamente acerca 

do ilegal desconto de Imposto de Renda no 

momento da quebra de contrato do 

representante. 

O  S T J ,  c o r t e  m á x i m a  e m  m a t é r i a 

infraconstitucional no país, já firmou 

entendimento sobre o tema. Portanto, 

procure seus direitos contatando-nos pelos 

e-mails : 

www.leidorepresentante.blogspot.com

juridico@core-rs.org.br | feoli72@gmail.com 

STJ DECIDE: 
ANTECIPAR 

INDENIZAÇÃO 
É ILEGAL

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, 

consignou que no intuito de garantir equilíbrio 

contratual nos contratos de representação 

comercial, positivou-se a regra de que todo e 

qualquer contrato deve, obrigatoriamente,  

conter cláusula prevendo uma indenização 

mínima, a ser paga em hipóteses de rescisão, sem 

justo motivo, por iniciativa do representado.

O
 Departamento Jurídico do Core-RS 

sempre lutou pela i legal idade da 

antecipação da indenização ao longo da 

contratualidade, visto que o cunho da indenização 

é assecuratório, ou seja, busca dar guarida ao 

Representante no momento da quebra do 

contrato, uma vez que, essa foi, inclusive, a ideia 

do legislador.  Então, a 3ª turma do STJ, concluiu 

ser ilegal a cláusula contratual que prevê 

pagamento antecipado de indenização devida ao 

Representante Comercial por ocasião da rescisão 

injustificada do contrato pelo representado.

“Cuida-se de norma que objetiva garantir ao 

Representante Comercial, lesado sem justo motivo 

com a perda repentina de sua atividade habitual e da

Ministra 

Nancy Andrighi

Dr. Cristian Linn Feoli 
Procurador Jurídico Core-RS

OAB/RS 48.642
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“Essa forma de pagamento subverte o próprio 

conceito de indenização. Como é sabido, o dever de 

reparar somente se configura a partir da prática de 

um ato danoso. No particular, todavia, o evento que 

desencadeou tal dever não havia ocorrido – nem era 

possível saber se, de fato, viria a ocorrer – ao tempo 

em que efetuadas as antecipações mensais. (...)

clientela que angariou, condições para que possa vir 

a reequilibrar sua situação econômico-financeira.”

“Essa prática, na realidade, por colocar o 

Representante Comercial justamente na situação de 

fragilidade que a norma procura coibir, impede que a 

lei alcance sua finalidade.”

Caso a sociedade representada quisesse evitar o 

pagamento, em parcela única, da indenização em

 

comento, deveria ter efetuado, periodicamente, o 

depósito dos valores previstos em conta vinculada de 

sua titularidade, mantida para esse fim exclusivo.”

Por fim, a relatora votou por reformar o acórdão 

recorrido, declarando a ilegalidade da cláusula 

contratual que prevê o pagamento antecipado da 

indenização e condenando a recorrida ao 

pagamento da indenização correspondente, a ser 

apurada em liquidação de sentença, assegurado o 

direito de compensação.  

A ministra ressaltou que tal indenização tem 

natureza marcadamente compensatória e, que o 

dispositivo legal não contempla a hipótese de 

pagamento antecipado da indenização em 

prestações mensais, como ocorrido na hipótese.

|12|
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E o que é estratégico? Estratégico significa que 

esse  p lanejamento  deve ser  fe i to  com 

inteligência.  Usar a estratégia implica identificar, 

detalhadamente, os recursos disponíveis, 

reconhecer as possibilidades realistas, antecipar 

tendências e muitas outras ações direcionadas 

A metodologia escolhida divide os objetivos por 

p e r s p e c t i v a s  ( Pe r s p e c t i v a  F i n a n c e i r a , 

Contribuintes e Mercado, Processos Internos e 

de Aprendizado e Crescimento); por meio dela, 

percebemos e aprendemos que estamos no 

caminho certo para o alcance e a manutenção da 

nossa meta. 

O
 C o r e - R S ,  p e n s a n d o  s e m p r e  n o 

representante comercial e na excelência 

de serviços que devemos oferecer a eles 

e à sociedade, percebeu a necessidade de 

implantar o Planejamento Estratégico em seu 

Regional. Mas, primeiramente: o que é planejar? 

Planejar se refere ao ato de pensar em um futuro 

almejado, de forma organizada. 

Planejamento Estratégico

aos objetivos do negócio. 

No Core-RS, escolhemos trabalhar com a 

metodologia  do Balanced Scorecard,  e 

identificamos como Diretriz Estratégica: passar 

para a formalidade a maior quantidade de 

representantes comerciais que atuam na 

informalidade e reduzir a inadimplência de novos 

contribuintes.

Para o alcance dessa meta, foram elencados 

quatro objetivos estratégicos e mensurados, 

controlados, através de ações, que compõem 

esses objetivos, os chamados indicadores de 

desempenho, conforme figura abaixo.

Através de ações realizadas por todos os 

colaboradores e  d i retores  do Core -RS, 

conseguimos atingir os objetivos, entretanto, 

ainda estamos buscando maior expertise para 

aproximar mais a categoria do Conselho, com 

iniciativas que propiciem excelência no 

|13|
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Além disso, buscamos a efetividade dos 

processos desenhados, objetivando a eficiência 

deles e a desburocratização, sem prejudicar os 

procedimentos internos. 

atendimento ao representante comercial, 

mensuradas por pesquisa de satisfação. 

 

Enfim, através de um Planejamento Estratégico, 

com objetivos e metas embasadas e pensadas 

estrategicamente, o Conselho Regional tem um 

norte bem construído e alicerçado em valores 

ético e técnico-profissional, o que confere a ele a 

dimensão de seu compromisso social com a 

sociedade, segurança, confiança e respeito em 

sua relação com os profissionais no exercício de 

suas funções.

Com resultados quantitativos e qualitativos, 

temos atingido nossa missão, com uma gestão 

apoiada no princípio da qualidade, visando 

cumprir a legislação, na defesa da sociedade e 

valorização da profissão, com zelo pelo registro 

de profissionais e empresas, empenhados na 

preservação da ética e legalidade do exercício 

profissional,  f iscalizando, defendendo e 

d isc ip l inando o  exerc íc io  da  at iv idade 

profissional, a fim de resguardar o interesse 

público e focar o propósito da Entidade em 

resultados para cidadãos e usuários dos serviços.

 
Etiana Pedroso

Coordenadora Administrativa do Core-RS

Campanha Sistema Confere/Cores
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Deputado Heitor Schuch PSB/RS

I
dentificar o que é verdadeiro e o que é fake é 

um grande desafio, não somente em relação 

aos meios de comunicação – com as 

famosas fake news – mas também no mundo 

corporativo, no qual multiplicam-se profissionais 

fake:  recepcionistas que não recebem, 

vendedores que não vendem, atendentes que 

não atendem (ou atendem mal), líderes de 

equipe que não lideram.

Em qualquer área, encontramos profissionais 

despreparados. Na área comercial, uma das 

áreas fundamentais de qualquer empresa, isso 

pode representar a diferença entre sobreviver ou 

não em um mercado cada vez mais competitivo e 

exigente. Por isso, além de recrutar e selecionar 

profissionais que atendam as expectativas das 

organizações às quais estão associados, é 

importante investir na formação continuada, na 

motivação e no reconhecimento desses 

profissionais.

Desenvolvi um método que chamo de “educação 

corporativa de alto impacto”. Trata-se de um 

método simples, quase sem custos e de 

resultados imediatos. Um dos pilares desse  

método – e ponto central deste artigo – é 

exatamente o foco em pequenos diários (ou 

semanais), que podem ser aplicados em 

empresas de qualquer porte e que garantem 

conhecimento, motivação e reconhecimento 

profissional. Tudo isso por ter feito em 

aproximadamente 21 minutos.

Os primeiros cinco minutos são dedicados a 

ações de reconhecimento e a depoimentos dos 

destaques de vendas. Assim, toda a equipe toma 

conhecimento diariamente (e não apenas uma 

vez por mês, na entrega de prêmios) sobre o que 

os campeões têm feito para gerar resultados 

quase que em tempo real, ou seja, uma técnica 

ou estratégia que foi utilizada hoje, amanhã será 

compartilhada com todos. É importante observar 

que esse tempo deve ser dedicado ao valor ou 

número de vendas do dia ou da semana anterior, 

ao compartilhamento de técnicas e experiências 

de sucesso. É hora de focar no que está dando 

certo de verdade. Outras questões, como 

queixas ou reclamações, deverão ser tratadas 

em reuniões específicas em outro momento.

Os próximos quinze minutos, conduzidos pelo 

gerente, supervisor ou treinador do dia, são 

dedicados a ensinar ou recapitular conteúdos, 

técnicas e ensinamentos relacionados à 

atividade dos participantes. Esse conteúdo pode 

ser bem diverso, como técnica de abordagem, 

neutralização de objeções, fechamento, pós-

venda, etc. O ideal é que as demandas sejam 

criadas a partir dos pontos da equipe.

|15|
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Deputado Heitor Schuch PSB/RS

Com pequenos encontros regulares, fica muito 

mais fácil compartilhar o que foi aprendido com 

consistência e clareza, atingindo um número 

maior de pessoas e respeitando o ritmo e os 

horários da empresa. Um método compacto e ao 

alcance de todos.

É importante criar e estimular o hábito de reunir a 

equipe para estudar e explorar conhecimentos 

úteis e aplicáveis. Muitas empresas investem, 

por exemplo, em viagens para o aprimoramento 

de seus profissionais e quando estes voltam, não 

conseguem transmitir para os colegas, de forma 

adequada, o que aprenderam. Quando muito, 

fazem um relato da viagem e das palestras 

assistidas.

O último minuto é reservado para um grito de 

guerra da equipe, mensagem motivacional, 

vídeo, música ou até mesmo uma oração. Desde 

que seja algo que ajude a  finalizar o encontro 

com um clima positivo.

Palestrante, empresário, especialista na área 

comportamental corporativa, exemplo de 

liderança, motivação e vendas. Eleito o 

melhor palestrante no Rio Grande do Sul, na 

categoria palestras que marcam. Um dos 

palestrantes mais assistidos em eventos in 

company do Brasil. Foi campão de vendas 

como vendedor, gerente, diretor comercial, 

fundador e vice-presidente da primeira 

cooperativa de vendas do Brasil.

|16|
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Ações Sociais 

Para doar  sangue,  a  pessoa deve estar 

enquadrada dentro de algumas características 

específicas, de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS):

Um simples gesto de amor pode gerar muitos 

sorrisos. Faça sua parte, independentemente de 

parentesco entre o doador e quem receberá a 

doação.

O sangue é insubstituível e sem ele é impossível 

viver. Por isso, o Ministério da Saúde reforça, 

periodicamente, a importância de os brasileiros 

adotarem a cultura solidária da doação regular e 

espontânea de sangue.

No dia 14 de junho comemoramos o dia mundial 

do doador de sangue, data estabelecida pela OMS 

– Organização Mundial de Saúde .  No referido 

mês,  realiza-se a “Campanha Junho Vermelho”, 

momento em que aproveitamos a oportunidade 

para homenagear nossos doadores e sensibilizar 

a população, em geral,  sobre a importância vital 

da doação de sangue.

D
oar sangue é um ato de solidariedade. 

Cada doação pode salvar a vida de até 

quatro pessoas.

É importante ressaltar que no mês de junho,  

devido ao início das baixas temperaturas 

climáticas no nosso Estado, acontece uma 

redução significativa em relação à doação.   A 

“campanha junho vermelho”,  tem o propósito de  

conscientizar a população, de que não há 

substituto para o sangue e, que este é um 

elemento fundamental para o tratamento de 

saúde de muitas pessoas, que só é possível tê-lo 

disponível, através do gesto altruísta de outro ser 

humano. Por essa razão, convidamos a todos que 

estiverem em boas condições de saúde, a dirigir-

se até o hemocentro e realizar sua doação de 

sangue.

 Quem pode doar sangue?

   14 de  junho dia Mundial do Doador de Sangue

O protagonista de tantas histórias de vidas Salvas!

A importância da doação regular de sangue

· Não ter Hepatite B, Hepatite C, Doença de 

Chagas, Sífilis, AIDS (HIV), HTLV;

· Ter acima de 50 quilos;

· Entre 16 e 68 anos;

Horário de atendimento das 8h as 16h sem fechar ao 

meio dia.

O contato para agendamento de horário pode ser feito 

pelo WhatsApp  (51) 984054260

O HEMORGS - Hemocentro do Estado do Rio Grande do 

Sul – localiza-se na Avenida Bento Gonçalves 3722, 

bairro Partenon, Porto Alegre.

· Estar bem alimentado e descansado;

· Após uma doação, as mulheres devem 

esperar 90 dias para fazê-lo novamente; 

enquanto os homens devem esperar 60 dias.

· Homem ou mulher;

· Esperar entre 90 e 180 dias após o parto 

para mulheres grávidas;

· Se estiver gripado, esperar no mínimo 7 

dias após a recuperação para poder doar;

|17|
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O
  inverno está chegando e, como manda a 

tradição, a Prefeitura de Porto Alegre 

engaja a sociedade para aquecer quem 

mais precisa. Este ano, devido à pandemia do 

coronavírus, a situação agravou a necessidade 

dos porto-alegrenses se unirem na Campanha do 

Agasalho. Confira os locais para doação e quais 

instituições são beneficiadas.

Tire o seu agasalho da quarentena e doe para 

quem mais precisa!   Com a sua solidariedade, a 

época mais fria do ano, pode tornar-se  a mais 

quente.

O Core-RS apoia esta campanha, Participe da 

Campanha do Agasalho  2020.

De 30/04 a 03/07.

Central de Triagem - Múcio Teixeira, 33 - Menino 

Deus

Av. Cavalhada, 2351 - Cavalhada

Core-RS - R. Pedro Chaves Barcelos, 1079 Bairro Bela 

Vista 

Paço Municipal - Centro Histórico

R.Comendador Caminha, 42

Av. Edgar Pires de Castro, 1395 - Aberta dos Morros

EstaFácil Estacionamentos

R.Vinte e Quatro de Outubro, 742 - Moinhos de Vento

R. Valparaíso, 698 - Jardim Botânico

Instituto de Cardiologia - Avenida Princesa Isabel, 

395 - Santana

R. Coronel Bordini,12- Auxiliadora

R. Zeca Neto, 38 - Cristo Redentor

R. Silveiro, 1810 - Menino Deus

Shopping Bela Vista - Av. Nilópolis, 543 - Lj 5 - 

Petrópolis

Rede Panvel

Av.Borges de Medeiros,589 e 595 - Centro Histórico

R.Dona Laura , 320

Av. Wenceslau Escobar, 2857- Lj 04 - Cristal

Viva Open Mall - Avenida Nilo Peçanha, 3200- Lj 48- 

Chácara das Pedras

Av.Plinio Brasil Milano, 1609 - Higienópolis

R.Jacinto Osório, 126 - Santana Rua da República, 

500 - Cidade Baixa

Estr.João Antonio da Silveira,1134 - Nova Restinga

Av. Bernardino Silveira Amorin,1134 - Rubem Berta

Av.Cavalhada, 2985 - Cavalhada

Av.Bento Gonçalves, 68 - Azenha

Rede Asun de Supermercados

Av. Francisco Trein, 687 - Cristo Redentor

Pontos de coleta

Campanha do Agasalho
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A Arcosul apoia o Conselho  em seus projetos na 

formação profissional da categoria. Juntos, 

contribuem para o desenvolvimento sociocultural 

do Representante Comercial.

TODOS OS REPRESENTANTES COMERCIAIS 

REGISTRADOS NO CORE-RS, SÃO ISENTOS DE 

QUALQUER TAXA PARA ASSOCIAÇÃO.
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Convênios e Parcerias Instituto Cultural Arcosul

O
 I n s t i t u t o  C u l t u r a l  A r c o s u l  d o s 

Representantes Comerciais do Rio Grande 

do Sul é o responsável pela busca de 

benefícios para os profissionais da categoria em 

nosso Estado. Sua principal missão é promover 

saúde, educação, esporte, laser e cultura, visando, 

através dos convênios, proporcionar economia 

financeira para o Representante Comercial, seja 

em planos de sáude,  hospedagem em hotéis, 

compra de carro novo, cursos, palestras, 

teleSaúde 24hs, desconto em combustível e muito 

mais com recursos próprios ou por meio das 

parcerias.

Atua onde o Conselho Regional não tem a condição 

legal de agir, pois  como autarquia federal, foi 

c r i a d o  p a r a  n o r m a t i z a r  a  p r o f i s s ã o  d a 

representação comercial, tendo como finalidade 

registrar, orientar e fiscalizar o exercício da 

profissão, e de um modo geral tem a obrigação 

legal de atuar em defesa da sociedade, assim a 

ARCOSUL tornou-se o braço social do Core-RS.
registrados no Core-rs

Quem pode usufruir?  Representantes  

Comerciais com o devido registro no Core-RS, 

estando em dia com as  anuidades.  Os descontos 

variam de acordo com o  tipo de registro junto ao 

Conselho (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física) e 

com a concessionária escolhida.

Convênios e Parcerias  exclusivas 

para Representantes Comerciais 

Ibis 

Hotel Vera Cruz 

Hotel Termas da Guarda

Guarita Park Hotel 

Vivendas Hotel

Hotel Recanto da Serra

Açores Hotel

Hotel Ficare 

Sesc -Fecomércio

Hotéis Dom Rafael Premium

Cithos

Torres/RS

Gramado/RS

Tubarão/SC

Porto Alegre/RS 

Santa Maria/RS

Sta Cruz do Sul/RS

Porto Alegre/RS

Descontos na Rede

 Erechim/RS

Montenegro/RS

Ijuí/RS

Torres/RS

Erechim/RS

Uniodonto 

Unimed

Sesc -Fecomércio

Laboratório Widal Pacheco 

Lifeday Planos de Saúde 

Tele Saúde 24hs

Centro Clínico Gaúcho

Prontocenter Clínica  

AMRIGS 

Teleatendimento e Assistência Médica 

Plano Associativo Coletivo

 Consultas e Odontologia da Rede

Exames laboratoriais

Programa de Saúde

Planos Ambulatorial e Hospitalar 

Assistência Médica e Odontológica  

Planos Ambulatorial e Hospitalar

Planos  Odontológicos

HOTÉIS

PLANOS  
ASSISTÊNCIAS

EM SAÚDE
LABORATÓRIO
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Instituto Cultural Arcosul

Sesc- Fecomércio

Cabriolle Studio de Dança

Sesc- Fecomércio

Sesc - Fecomércio

Desconto em aulas de Dança

Desconto nas Academias da Rede

Descontos em Restaurantes da Rede

 Desconto em Ingressos

AUTOMÓVEIS

EDUCAÇÃO
CURSOS

CAPACITAÇÃO
GESTÃO

Chevrolet

Rede Sim -  BR 

NR1 Centro de Reparo Automotivo 

Iesa Nissan

Rede Crestani Pneus 

Iesa Renault

Desconto no abastecimento de veículos

Desconto em veículos 0Km

Desconto em veículos 0Km

Descontos em Serviços

 Descontos em produtos e Serviços

Desconto em veículos 0Km

ADVB/RS

Nextmarketing 

Sesc -Fecomércio

Esp Langage School

Fundação Getúlio Vargas

Unijuí

Certificação de Representação Comercial

Graduação e Pós Graduação 

Graduação e Pós Graduação 

Cursos de Idiomas

Software de Gestão Comercial    

Cursos Palestras e Oficinas

ACADEMIA
INGRESSOS

DANÇA
RESTAURANTES

Saiba como utilizar os benefícios no nosso site: www.institutoculturalarcosul.com.br
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REPRESENTANTES 
COMERCIAIS

N
este momento em que todos estão em 

suas casas, num gesto de humanidade 

para conter o avanço da doença, existem 

por aí milhares de heróis em ação. Profissionais 

da saúde, da segurança pública, da infraestrutura 

e dos demais serviços essenciais entraram nesta 

batalha.

Com eles, os Representantes Comerciais, 

homens e mulheres incansáveis para abastecer 

os quatro cantos desta nação, com alimentos, 

medicamentos, materiais de proteção, de 

segurança, hospitais, de higiene, limpeza e 

demais mercadorias, demonstrando relevância 

social, fazendo com que nossos corações 

continuem pulsando.

Agradecemos em abastecer o 
país durante a pandemia

Aos dedicados Representantes 

Comerciais  deste País, o nosso 

MUITO OBRIGADO.

O Sistema Confere/Cores tem muito 

orgulho desses profissionais e, para 

minimizar os danos 

socioeconômicos causados pela 

crise, adotou medidas de socorro e 

apoio financeiro, divulgadas no site 

do Conselho Federal e Regionais.
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PREVINA-SE
Use máscaras

PREVINA-SE
Use máscaras

   @corergs
            
   /corergs
               @corergs
            

core@core-rs.org.br

Canais  de 
Comunicação

   www.core-rs.org.br
            

   /company/core-rs
               /corergs
               (51) 9.9504.9288
            
   (51) 9.9971.1080
            

Registro Novo
            

Atendimento Geral
            

Siga nas redes Sociais

mailto:core@core-rs.org.br
mailto:core@core-rs.org.br

