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Pontes para o futuro!

M

ais uma vez, quero registrar meus agradecimentos a todos que deram o seu voto de confiança para iniciarmos
um novo tempo no Sistema Confere/Cores!
Foco no representante comercial, nas empresas de Representação Comercial, na profissão e nessa atividade econômica são
os pilares da administração que objetivamos imprimir na nova
gestão que ora se inicia.
A ideia é nos aproximarmos, cada vez mais, da categoria que
representamos, encurtando as distâncias; mostrarmos nossa
relevância; destruirmos muros e construirmos pontes, nas quais
representantes comerciais e suas entidades representativas
possam trafegar juntos.
Precisamos e merecemos ser protagonistas no processo de
desenvolvimento econômico nacional, anteciparmo-nos, levar
e cobrar o atendimento das nossas demandas à Presidência da
República, aos órgãos do Governo Federal, dos governos estaduais e municipais e de todas as Casas Legislativas do País. Não
podemos agir apenas quando estamos ameaçados por projetos
de lei que nos tiram direitos –– é preciso mobilização permanente
dos Conselhos regionais, sindicatos, federações do comércio e da
categoria.
Internamente, iremos ampliar os investimentos para melhorar
a comunicação Sistema Confere/Cores e, também, com a sociedade; realizar campanhas de valorização e reconhecimento
profissional permanentes; incrementar as ações institucionais do
Confere, em Brasília, diuturna e incessantemente.
Agora, temos um novo Regimento Interno do Confere, legalista e democrático, corrigindo as distorções existentes. A meta é
construir um Confere agregador, impessoal, moral, ético e transparente, que seja conectado com a realidade dos Conselhos
Regionais e de nossa categoria profissional; enfim, um Sistema
capacitado profissionalmente para que se possa reduzir as diferenças regionais.
O amanhã começa hoje. Mas como saber os objetivos para o
amanhã? Montamos um mapa estratégico do Sistema Confere/
Cores, que inclui seis pilares: Institucional, Stakeholders (público
estratégico, alvo), Financeiro, Processos Internos, Pessoal e de
Sustentabilidade. Para cada pilar, temos um plano de ação que
já foi implementado nos primeiros dias. No entanto, para que
funcione, é preciso que todos se sensibilizem para as mudanças,
que o Sistema Confere/Cores nos apoie e que Deus nos abençoe
nessa importante e desafiadora missão.

Archimedes Cavalcanti Junior

Diretor-Presidente
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NEGÓCIOS

Negociar
é uma arte
Quem consegue fidelizar o cliente
tem como garantia o crescimento
profissional

P
Por Alexandre Ferreira Lopes,
diretor-presidente do Core-MA
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or mais que não percebamos, estamos negociando diariamente. Na vida profissional, devemos estar atentos às técnicas de negociação
com clientes, fornecedores ou funcionários, tendo em
mente um fator imprescindível: o controle emocional.
Negociações envolvem pessoas com opiniões
próprias e, muitas vezes, divergentes; daí a importância de um planejamento. Se já tivermos reunidas as
informações, características, além de termos elaborado uma argumentação sólida, estaremos mais preparados para o “combate”.
Ouvir é um fator que, muitas vezes, se leva em
conta; no entanto, é preciso saber ouvir e esclarecer
todas as dúvidas, em linguagem clara e objetiva.
Nesses momentos, ser prolixo não funciona, pois acaba não transmitindo credibilidade. É necessário ser
firme, porém educado.
Para ajudar na comunicação, vale usar exemplos,
demonstrar resultados e utilizar estatísticas. Negociar
é uma arte; por isso, requer treinamento e aprimoramento; até mesmo, para aprender a controlar as
emoções, de modo que não abalem o raciocínio e
atrapalhem o seu planejamento.
O representante comercial tem por objetivo resolver os problemas do cliente, e não apenas vender
seus produtos ou serviços. Ser amistoso e criativo
também garante boas vendas.

Dicas para negociar
Uma agenda é fundamental para guardar
contatos de compradores e marcar compromissos.
Se você vai fazer visitas, é preciso pesquisar
antes qual o perfil dos clientes que mais podem se interessar por seus produtos.
Conhecer e explicar bem o produto que
representa: conhecer bem o produto é uma
forma de assegurar ao cliente a qualidade e o que ele pode oferecer. É preciso dominar
todos os aspectos do produto, até mesmo os técnicos, para conseguir responder a todas
as perguntas do cliente.
Atender bem o cliente: um mau atendimento afugenta mais clientes que um preço alto.
Descubra a necessidade do cliente.
Solucione os problemas rapidamente.
Ouça o cliente: ouvir atentamente o que o cliente deseja, sem pressa. Seja simpático e
atencioso, deixe que ele fale; assim, você saberá exatamente o que o cliente quer.
Follow up: entrar em contato com o cliente, acompanhando todo o processo da nego-

ciação ou venda, sem deixar que o processo “esfrie”.

Ter uma ficha cadastral de seus clientes ajuda a criar uma boa relação e fazer com que
eles voltem a comprar. Montar um banco de dados, ligar no aniversário dos clientes e
avisar quando novos produtos chegarem são formas simpáticas de não abandonar o
cliente e manter-se sempre em contato.
Estude sempre: atualização é essencial para se manter a par das novidades no mercado
e dos novos perfis de clientes. A maior parte dos produtos fica obsoleta rapidamente;
por isso, você deve saber o que há de novo no mercado e o que vai chegar.
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TECNOLOGIA

Fraudes
na Internet
Práticas para manter seu
computador em segurança

Por Hely Ricardo de Lima,
diretor-presidente do Core-PA

A

ssim como é preciso tomar precauções de segurança, por exemplo, em casa ou com o automóvel, precisamos ter cuidados com
relação ao nosso computador. Para isso, é necessária a utilização
de alguns programas que irão formar uma camada de proteção contra
ameaças. Esses programas podem ser obtidos de diversos fabricantes em
pacotes integrados ou de forma individual. Pelo menos três tipos de proteção são necessários:

10 • Revista do Confere

- Antivírus: um programa antivírus protege o computador contra os
denominados “vírus de computador”. É imprescindível que o antivírus tenha uma característica chamada “atualização automática”,
garantindo que o programa irá buscar novas atualizações automaticamente e com frequência, no mínimo, diária.
- Firewall pessoal: é um programa denominado “firewall” que
manterá uma barreira lógica entre seu computador e
a Internet, evitando que atacantes façam acessos não
autorizados.
- Anti-Spam: este programa irá auxiliar a filtrar o conteúdo
indesejado de e-mails, descartando automaticamente aqueles que
forem considerados “Spam”, ou seja, lixo.
A eficiência desses programas de proteção está
relacionada à forma como foram instalados e configurados. Caso não se sinta seguro para efetuar a instalação e configuração deles, consulte o suporte especializado dos fabricantes.
Nunca informe nenhuma senha para qualquer
pessoa ou para qualquer pedido de cadastramento
ou recadastramento, sob nenhum argumento.
Fique atento à barra de endereços de seu navegador. Verifique se o endereço digitado não mudou
durante a navegação. Caso seja uma conexão segura
(aquela conexão com endereços iniciados em https://
e com o cadeado ativado), clique no cadeado e
verifique se a informação do certificado corresponde
com ao endereço na barra de endereços do navegador.
Uma das formas mais comuns de aplicação de
golpes é a exigência de pagamentos antecipados.
Certifique-se da procedência do site e, em caso de
dúvida, contate a empresa através do atendimento
on-line ou telefone fixo. Ao sentir qualquer desconfiança, não efetue o pagamento.
Forneça somente seus dados pessoais, como CPF
e RG, para sites reconhecidos e de procedência
confiável. Em caso de dúvida da procedência do site,
não forneça os seus dados pessoais.
Recuse participar de sorteios de ofertas tentadoras e milagrosas, pois normalmente ações como
essas são armadilhas para roubar dados e iden-

tidades. Todo sorteio deve estar devidamente regularizado através da Caixa Econômica Federal, do
SEAE (Secretária de Acompanhamento Econômico)
ou SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
Não aceite ofertas tentadoras via e-mail, geralmente
encaminhadas por endereços falsos, que prometem
prêmios instantâneos ou descontos especiais. Certifique-se da procedência do e-mail e, na dúvida, contate a empresa através do atendimento on-line ou
telefone fixo.
Cuidado com mensagens beneficentes ou que
contenham imagens de catástrofes, atos de barbárie,
pornografia, acidentes etc. A curiosidade do internauta é explorada pelos falsários com o intuito de
aplicar golpes. Geralmente, os arquivos com as supostas imagens carregam programas de invasão que se
instalam de forma oculta no computador do usuário,
para, posteriormente, roubar senhas e outros dados
confidenciais da pessoa. Sempre apague essas mensagens, mesmo que o remetente seja uma pessoa
conhecida.
Não abrir, em hipótese alguma, anexos de e-mails
vindos de desconhecidos ou mesmo de conhecidos,
mas com texto suspeito. Só clique em links se tiver
certeza absoluta de que o remetente lhe enviou um
arquivo anexado; neste caso, aceite somente se o
arquivo for um documento, planilha ou semelhante.
Nunca clique em arquivos com extensão desconhecida;
na dúvida, apague.
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ELEIÇÕES

Eleições 2022
A importância do voto consciente:
procure entender os projetos e
ideias do candidato em quem
você pretende votar

Por Manoel Baia Siqueira Neto,
diretor-presidente do Core-AL

A

s eleições de 2022 serão realizadas no dia 2 de outubro. Nesse pleito, os cidadãos brasileiros votarão para Presidente da República,
governadores de estados, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
Se nenhum dos candidatos para os cargos de Presidente e de Governador receber mais do que a metade dos votos válidos, um segundo turno
será realizado em 30 de outubro.
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É muito comum ouvirmos que todos os políticos são iguais e que o
voto é apenas uma obrigação. Muitas pessoas desconhecem o poder do
voto e o significado que a política tem para o País. Numa democracia,
como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância, além
de representar um ato de cidadania. Possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Escolher um péssimo governante pode representar uma queda na qualidade de vida, sem contar que são os políticos os
gerenciadores dos impostos que nós pagamos. Dessa forma, precisamos
dar mais valor à política e acompanharmos com atenção e critério tudo
que ocorre em nossa cidade, estado e país.
É importante acompanhar os noticiários, com atenção e critério, para
saber o que nosso representante anda fazendo. Pode-se ligar ou enviar e-mails perguntando ou sugerindo ideias para o seu representante.
A cobrança é um direito que o eleitor tem dentro de um sistema democrático.

Neste ano, o fuso horário para a votação será
um só em todo o País; o de Brasília, das 8h às 17h,
quando serão impressos os boletins de urna.
Em 2022, a hora de início da votação
será uniformizada pelo horário de Brasília
em todos os estados e no Distrito Federal.
Com isso, a votação dos eleitores do
Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul,
Roraima, Mato Grosso e parte do Pará será
iniciada uma hora antes. Já no Acre, a votação
começará duas horas mais cedo e, em Fernando
de Noronha, uma hora mais tarde.
O voto no Brasil é obrigatório para todo
cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com
idade entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo
para os jovens com 16 e 17 anos, para as
pessoas com mais de 70 anos e para os
analfabetos. Somente podem votar pessoas
que estão com a situação regular na Justiça
Eleitoral, ou seja, sem pendências.
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SUSTENTABILIDADE

5 motivos para
uma atuação
profissional amiga
do meio ambiente
É fundamental alinhar
desenvolvimento econômico
e preservação ambiental

R
Por Antônio José Maciel Ribeiro,
diretor-secretário do Core-MG

14 • Revista do Confere

esponsabilidade Ambiental – Não fique refém de políticas públicas, agir com responsabilidade ambiental é um dever de todos nós e
deve ser estimulado.
Mais produtividade – Pensar em maneiras para
reduzir desperdícios e atuar de maneira sustentável
leva tempo, mas pode significar economia e produtividade a longo prazo. No Sistema Confere/Cores,
por exemplo, foi implementado, há pouco tempo, um
software para tramitação de expedientes eletronicamente, o que permitiu a redução de custos operacionais, financeiros e ambientais associados à impressão,
à entrega e ao armazenamento de documentos e processos e proporcionou o aumento da produtividade e
da celeridade na tramitação de processos.
Lucro – Resíduos sólidos podem gerar renda. O
que não serve mais para o seu negócio, pode ser matéria prima para outro segmento.
Marketing Verde – Posicione-se social e ambientalmente! Os padrões de consumo mudaram e
as pessoas estão atentas a forma como empresas e
profissionais se portam, inclusive no ambiente digital.
Serviços e produtos sustentáveis estão em alta e devem continuar.
Legislação – Toda atividade comercial possui legislação, incluindo a ambiental. Esteja atento ao que
deve fazer e oriente quem você representa.

Principais leis ambientais no Brasil
Lei nº 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais
- Reordena a legislação ambiental quanto às infrações e punições. Concede à sociedade, aos
órgãos ambientais e ao Ministério Público mecanismo para punir os infratores do meio ambiente. Destaca-se, por exemplo, a possibilidade
de penalização das pessoas jurídicas no caso de
ocorrência de crimes ambientais.
Lei nº 12.305/2010 - Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) e altera a Lei
nº 9.605/1998 - Estabelece diretrizes à gestão
integrada e ao gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos. Propõe regras
para o cumprimento de seus objetivos em amplitude nacional e interpreta a responsabilidade como compartilhada entre governo,
empresas e sociedade. Na prática, define que
todo resíduo deverá ser processado apropriadamente antes da destinação final e que o
infrator está sujeito a penas passivas, inclusive,
de prisão.

Licenciamento ambiental: é um pré-requisito para a atuação de empresas que realizam atividades que podem prejudicar o meio ambiente.
Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/12): a sua principal função é responsabilizar proprietário de espaços protegidos entre a Área de Preservação Permanente
(APP) e a Reserva Legal (RL). Este deve zelar pelo ecossistema que há nestes locais.
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10): define princípios e diretrizes
para empresas quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, além de estabelecer responsabilidades tanto das organizações quanto do poder público.
Agrotóxicos (Lei nº 7.802/89) - Dispõe sobre a pesquisa, a produção, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a utilização e o destino final dos resíduos e embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins.
Revista do Confere •
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CONFERE

Reunião Plenária Ordinária 2022
Plenário estuda novo Regimento Interno

Delegados do Confere
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O

Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere)
realizou, nos dias 23, 24 e 25 de março, Reunião Plenária
Ordinária 2022, no Centro de Convenções do Hotel Windsor
Guanabara, no Centro do Rio de Janeiro.
Prestações de contas - Na primeira parte da reunião, no dia
23 de março, os delegados do Confere examinaram as Propostas
Orçamentárias para 2022, as Aberturas de Créditos Suplementares
ao Orçamento de 2021 e as Prestações de Contas do Confere e dos
Cores referentes ao exercício de 2021. Após a análise, as matérias
foram julgadas e aprovadas pela unanimidade do Plenário.
Posteriormente, os responsáveis pelos setores expuseram, de
forma resumida, o Relatório de Gestão 2021, apresentando as principais atividades desenvolvidas.
A unanimidade do Plenário referendou o Relatório de Gestão
2021, as Resoluções, Atos Homologatórios do Confere editados em
2021 e o Plano de Ação para 2022, apresentado pela assistente
jurídica Carla Cavalcante.
À ocasião, o diretor-presidente do Core-PR, Paulo César
Nauiack, sugeriu que o Confere, em seus programas, fortalecesse
a comunicação com as mulheres representantes comerciais e
formatasse uma política assertiva, de forma a incentivar que outras
mulheres ingressem na Representação Comercial, o que foi apoiado
pelos delegados.
Nova Diretoria - Na segunda parte da Reunião Plenária, foi
realizada eleição e posse da nova Diretoria do Conselho Federal dos
Representantes Comerciais (Confere), para o triênio 2022/2025.
Dos 24 Conselhos Regionais, 22 apoiaram a chapa única candidata ao pleito, “Renovação com Transparência”, que venceu com
92% dos votos.

Fotos: Marden Matos
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CONFERE

Nova Diretoria do Confere empossada

Em seu discurso, o presidente eleito destacou foco e
prioridade no representante comercial:
“Foco no representante comercial, foco nas empresas de Representação Comercial, na profissão e nesta
atividade econômica. Iremos nos aproximar da categoria que representamos, encurtar distâncias e nos
tornar relevantes, destruir os muros, construir pontes
para que possamos trafegar numa mesma pista –
representantes comerciais e suas entidades representativas.”
Para o novo diretor-tesoureiro, Sidney Fernandes
Gutierrez, é importante implantar uma gestão
democrática e participativa:
“Nossa gestão será compartilhada, embasada nas
discussões com o colegiado deste Conselho Federal. A
ideia da nova administração é promover mais reuniões
deliberativas, com a ampla participação dos delegados
em todos os processos da gestão, para atingir o nosso
principal objetivo, que é criar um ambiente de negócios mais favorável ao representante comercial.”
Em seu discurso de despedida, o presidente do
Confere, Manoel Affonso Mendes, agradeceu aos colaboradores do Conselho Federal e desejou sucesso
à nova Diretoria: “Minha eterna gratidão aos funcionários do Confere pela parceria e comprometimento. Vocês contribuem diretamente para evolução do
18 • Revista do Confere

Confere, seja nos serviços tecnológicos, nos estudos
jurídicos, no controle contábil, no controle interno,
no apoio e orientações aos Regionais prestados pela
CPA e CPACG, nas contratações públicas, na pontualidade dos recursos humanos, na comunicação
institucional, na distribuição dos expedientes recebidos, nos serviços externos, na segurança do transporte dos membros da Diretoria e delegados, no
carinho do café servido e asseio em nosso ambiente
de trabalho. Agradeço aos delegados que depositaram
sua confiança na nossa Diretoria e desejo aos companheiros eleitos uma gestão repleta de sucesso
em prol da categoria que honrosamente representamos e do fortalecimento do Sistema Confere/Cores.
A obra precisa continuar, e o representante comercial precisa ser levado a patamares mais seguros e
prósperos. Contem comigo como amigo leal desta
Casa!”
Novo Regimento Interno do Confere - No dia 25
de março, foi apresentada ao Plenário uma minuta do
novo Regimento Interno do Confere, elaborada pelo
corpo jurídico dos Conselhos Federal e Regionais.
O texto, objeto de estudo da nova Comissão de Trabalho designada, foi aperfeiçoado e apresentado para
votação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada
no dia 19 de abril.

“Foco no representante comercial, foco nas empresas de
Representação Comercial, na profissão e nesta atividade
econômica. Iremos nos aproximar da categoria que representamos,
encurtar distâncias e nos tornar relevantes, destruir os muros,
construir pontes para que possamos trafegar numa mesma pista –
representantes comerciais e suas entidades representativas.”
Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere

“Nossa gestão será compartilhada, embasada nas discussões com o
colegiado deste Conselho Federal. A ideia da nova administração é
promover mais reuniões deliberativas, com a ampla participação dos
delegados em todos os processos da gestão, para atingir o nosso
principal objetivo que é criar um ambiente de negócios mais favorável
ao representante comercial.”
Sidney Fernandes Gutierrez,
diretor-tesoureiro do Confere

Diretoria-Executiva
DIRETOR-PRESIDENTE

Diretoria-Executiva
Archimedes Cavalcanti Júnior

DIRETOR-TESOUREIRO

Sidney Fernandes Gutierrez

1º DIRETOR-SUPLENTE

2º DIRETOR-SUPLENTE

Hely Ricardo de Lima

Francisco de Assis Philomeno Gomes Júnior

Fotos: Marden Matos
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Diretores do Core-PE entregam o troféu “O Mascate”

A Diretoria do Core-PE concedeu o troféu “O Mascate”, ao chefe do
de Relações Institucionais do Confere, Henrique Ellery, em reconhecimento aos serviços prestados, em prol da categoria dos representantes
comerciais.
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Fotos: Marden Matos

Reunião Plenária
Extraordinária

O

Confere realizou, no dia 19 de abril de 2022, a sua primeira
Reunião Plenária Extraordinária, por videoconferência, com a
presença da Diretoria-Executiva, no Confere/Brasília.

Diretoria-Executiva e colaboradores do Confere-Brasília
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Colaboradores do Confere-Rio
acompanhando a Reunião
Plenária Extraordinária

A reunião, realizada por
videoconferência, foi proveitosa

Na pauta, foram discutidos, em caráter emergencial: exame e deliberação sobre o novo Regimento
Interno do Confere, novo organograma, atualização e
alteração do Plano de Cargos e Salários da Entidade;
uso do novo Sistema de Protocolo e Tramitação de
expedientes eletrônicos no Sistema Confere/Cores;
mudança da sede do Confere, dentre outros assuntos.
“Era urgente a necessidade de atualização, al22 • Revista do Confere

terando, o Regimento Interno do Confere, com a
inclusão de novas disposições, disciplinando situações
não previstas anteriormente, como descrição expressa
das finalidades do Confere; inclusão do cargo de
diretor-secretário e de uma Comissão Fiscal; criação de
Comissões Permanentes e Temporárias; incremento
das competências do Plenário etc”, explicou Sidney
Fernandes Gutierrez, diretor-tesoureiro do Confere.
Fotos: Divulgação

Durante a reunião, André Nery da Silva, gerente de TI Nacional do Confere, apresentou a ferramenta “Protocores”, como o sistema oficial de comunicação e tramitação eletrônicas de expedientes entre o Conselho
Federal e Regionais.
Para Sidney Fernandes Gutierrez, a implantação do Protocores proporcionará a redução de custos operacionais, financeiros e ambientais associados à impressão, à entrega e ao armazenamento de documentos e processos, além do aumento da produtividade e da celeridade na tramitação de processos.
“Esse novo produto, desenvolvido pelo setor de Tecnologia de Informação do Confere, atende aos princípios
da eficiência, publicidade, economicidade e transparência, norteadores da nova gestão deste Conselho
Federal”, afirmou Sidney.
A ferramenta está em fase de teste, num projeto piloto no Core-TO para adequação de suas funcionalidades,
com previsão de finalização para implementação em todo Sistema Confere/Cores a partir de 1º de maio.
Na Reunião, também, foram listadas algumas das principais ações da nova Diretoria, desde o início do mandato, no dia 28 de março de 2022.
São elas:

• Divulgação das Atas das Reuniões Deliberativas no Portal da Transparência, em
até 3 dias úteis;
• Assinatura do contrato com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados)
para implementação da carteira digital PROID, já em fase de criação e homologação;
• Redução da folha salarial;
• Regulamentação do Suprimento de Fundos e do uso dos veículos da Entidade;
• Implementação de um Calendário Administrativo e Agenda Institucional, já em
funcionamento em nosso site;
• Criação da nova estrutura organizacional, com a distribuição de gerências e equipes técnicas;
• Solicitação de direito de uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI);
• Autorização da Diretoria para contratação de estagiários, por meio de agência de
intermediação, na forma da lei de licitações;
• Autorização da Diretoria para incremento dos recursos em campanhas institucionais, com foco nas redes sociais e nos canais de comunicação;
• Adoção do serviço digital gratuito da assinatura eletrônica GOV.BR pelos colaboradores, nos documentos e expedientes;
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• Estudo inicial da reformulação do Código de Ética e Disciplina do Representante
Comercial;
• Utilização de novos modelos de pareceres jurídicos nas aquisições de bens e serviços;
• Treinamento da equipe de compras/licitações/contratos com pregoeiro do CoreSP, sobre dispensas eletrônicas, já realizadas;
• Análise financeira e contábil do Confere e dos Cores, nos últimos cinco anos.

“Parabéns à Diretoria pelas
ações implementadas.”
Emerson Natal de Almeida Sousa,
diretor-presidente do Core-SE

“Muito foi feito em tão pouco
tempo. Nossos parabéns pelo
que está sendo feito
para o bem do Sistema
Confere/Cores.”
Álvaro Alves Nunes Fernandes,
diretor-presidente do Core-MG

“Parabéns por esse processo.
Tudo aquilo que sonhamos
está sendo concretizado.”
Marconi Barros dos Santos,
diretor-presidente do Core-PB

24 • Revista do Confere

“O sonho que se sonha só é só um sonho.
Mas sonho que se sonha junto torna-se
realidade. Esta frase de Dom Helder
Câmara ilustra bem o momento que
estamos vivenciando agora.”
Marcos Antônio de Oliveira Silva,
diretor-tesoureiro do Core-PB

“Tivemos uma reunião
muito proveitosa,
multiplicadora de
boas ações.”
Hely Ricardo de Lima,
diretor-presidente do Core-PA

Fotos: Ellen Drumond
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Homenagem de despedida à
Procuradora-Geral do Confere
O Confere, por unanimidade do Plenário, concedeu o diploma e a comenda “Dr. Plínio Affonso
de Farias Mello” à procuradora-geral do Confere,
Solange Barbosa Azzi por sua notória relevância
e reconhecimento do Sistema Confere/Cores, em
prol dos representantes comerciais.
Solange, após longa trajetória no Confere e
enorme contribuição ao Sistema Confere/Cores,
requereu a sua aposentadoria.
Os colaboradores e delegados do Confere prestaram homenagens, em forma de depoimentos carinhosos e elogiosos à Solange.
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Izaac Pereira Inácio, procurador-geral adjunto do Confere, e
Solange Barbosa Azzi, procuradora-geral da Entidade por 26 anos

Fotos: Luana Silva

Protocores:
eficiência administrativa na tramitação de
documentos eletrônicos entre as entidades
do Sistema Confere/Cores

N

o mês de maio, foi disponibilizado para o Sistema Confere/Cores, a ferramenta Protocores,
sistema oficial de comunicação e tramitação
eletrônica de expedientes entre as suas entidades
integrantes.
O projeto-piloto, para implementação da nova
ferramenta eletrônica, desenvolvida sem ônus pelo
Confere, foi realizado em parceria com o Core-TO.
De acordo com Davi Aparecido Silva Pereira,
diretor-presidente do Regional tocantinense, o principal atributo do Protocores é a agilidade: “O processo
para remeter documentos e o retorno sobre as demandas enviadas se tornou rápido e eficiente. O sistema
é de fácil usabilidade e contribuirá bastante para a

Davi Aparecido Silva Pereira, diretor-presidente do Core-TO

redução dos custos operacionais e financeiros”.
Para Marcelo Olímpio, assistente administrativo do
Confere, o Protocores permite maior produtividade e
promove a sustentabilidade.
“Além de uma redução significativa com os
custos dos Correios, agora temos agilidade no envio e
recebimento de expedientes e, consequentemente, celeridade na tramitação na entidade. É importante mensurar, também, a economia com impressão e material
de expediente, como: papel, envelopes, cola. Tivemos
um impacto até mesmo no consumo de sacos de
lixo, já que não temos mais envelopes para descartar do recebimento dos documentos”, afirmou
Marcelo.

Marcelo Olímpio, assistente administrativo do Confere
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Core-DF presta homenagem à
deputada federal Érika Kokay (PT-DF),
pelo precioso apoio da parlamentar à
categoria dos representantes comerciais

N

o dia 13 de março, o Core-DF homenageou a deputada federal Érika Kokay (PT-DF), com a entrega do
troféu “O Mascate”, em solenidade realizada na sede do Regional, em Brasília.
Para o diretor-presidente do Core-DF, Wiliam Vicente Bernardes, era fundamental prestigiar quem
tanto defendeu os representantes comerciais contra as ameaças do PL nº 5.761/2019.

Entrega do troféu “O Mascate” à deputada Érika Kokay

28
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A deputada Érika Kokay entre os dirigentes do Core-DF e colaboradores do Regional e do Confere

“A proposição não escutou quem deveria ter
sido consultado, para que mudassem as suas vidas.
O PL pretendia retirar direitos e visava proteger os
patrões, e não aqueles que levam o crescimento
para as empresas. A indenização que queriam reduzir
é fruto do trabalho de quem constrói o lucro das

Fotos: Divulgação

empresas. Além disso, os Conselhos, que tanto
promovem o desenvolvimento ético da profissão,
foram atacados por esses que acham que os direitos
dos trabalhadores devem ser retirados. Agradeço a
homenagem e contem sempre comigo”, discursou a
deputada.
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Diretoria do Confere mapeia
necessidades do Core-DF

Reunião na Sede do Core-DF

N

o dia 7 de abril, a Diretoria do Confere visitou
o Core-DF e mapeou as necessidades prioritárias do Regional.
Durante a reunião, as Diretorias do Confere e do
Core-DF, juntamente com os colaboradores Luciane

Almeida Nunes, assessora jurídica, e Fábio Moura do
Vale, coordenador, programaram ações para otimizar a
gestão do Regional, como virtualização dos processos
e dos atendimentos, de forma humanizada, através da
plataforma Zoom.
Fotos: Ellen Drumond
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Confere realiza primeira reunião
da Diretoria-Executiva, em Brasília
Também foram realizadas reuniões técnicas com as áreas de
Relações Institucionais, Governança, Auditoria e Controladoria
do Confere-Brasília.

N

o dia 7 de abril, sob a presidência de
Archimedes Cavalcanti Junior, estando presente Sidney Fernandes Gutierrez, diretortesoureiro da entidade, foi realizada a primeira reunião
da Diretoria-Executiva, em Brasília.
Presente, também, remotamente, Paulo Porto
Soares, chefe da Procuradoria-Geral do Core-SP, que
secretariou os trabalhos, comunicando-se com os diretores por vídeochamada.
“A capital da República será, prioritariamente, o
local para as Reuniões Plenárias e de Diretoria, conciliando a atividade deliberativa com a atividade políticorepresentativa do Sistema Confere/Cores, em prol
dos representantes comerciais”, afirmou o presidente
Archimedes.
No mesmo sentido, o tesoureiro Sidney Gutierrez
frisou a importância do fomento e do incremento
das atividades do Conselho Federal em Brasília, em
permanente articulação com o Planalto, o Congresso

Nacional, os órgãos de controle externo e outros
Conselhos Federais.
Na reunião, foram apreciados os seguintes
assuntos:
1) Regulamentação sobre a utilização dos veículos de
propriedade do Confere, por meio da Ordem de Serviço nº 02/2022;
2) Exame e aprovação do Programa de Protocolos do
Sistema Confere/Cores;
3) Exame e aprovação das ações técnicas no contrato
de adesão PROID.
Para saber mais sobre as deliberações, acesse a
seção “Transparência e Prestação de Contas”, no site
do Confere (www.confere.org.br), onde estão sendo
publicadas todas a atas de reuniões da nova Diretoria.
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Sistema Confere/Cores prestigia
o lançamento do livro
“Boas Vendas – Guia Prático para iniciar
na profissão de representante comercial”,
de Roberto Salvo, diretor-presidente
do Core-RS

N

o dia 5 de abril, o Sistema Confere/Cores prestigiou
o lançamento do livro “Boas Vendas – Guia Prático
para iniciar na profissão de representante comercial”,
escrito por Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS.
Na ocasião, o presidente do Confere e do Core-PE, Archimedes
Cavalcanti Júnior, homenageou Roberto Salvo, com a entrega do
troféu “O Mascate”, maior honraria do Regional pernambucano.
“Hoje, vivemos dois momentos importantes e complementares
entre si, o lançamento do livro e homenagem ao Salvo.
O livro vem ao encontro do pensamento da nova gestão do
Confere, que é o fomento à atividade da Representação Comercial, ao orientar, mapear e oferecer os primeiros passos com segurança para o exercício dessa profissão. É um estímulo para novos
entrantes, através de uma leitura fácil e objetiva. Temos pouca
literatura sobre nossa atividade, e essa foi uma ideia inteligente
e oportuna, fruto de quem vive e respira as oportunidades e obstáculos da Representação Comercial, em seu dia a dia.
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Archimedes Cavalcanti Júnior, diretor-presidente do Confere, e Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS

Aí, é que se mistura o homem e o livro. O homem
que nos brinda, nos homenageia com esta excelente
obra é o mesmo que, nesta noite, merece a nossa
reverência e o nosso reconhecimento. O Sistema Confere/Cores, com lideranças de vários estados se fazem
presentes para isso. De hábitos simples e discretos,
Roberto Salvo carrega uma grande bagagem em sua
vida acadêmica e profissional. Na Representação
Comercial, é um líder nacional, respeitado e querido
por seus pares e pela categoria gaúcha, que o levou
à Presidência do Core-RS, com ampla participação.
O Core-RS exerce protagonismo com permanentes
ações inovadoras para o profissional e para o setor
econômico da Representação Comercial. É um Conselho reconhecido por boas práticas de governança
pública, estando inserido e alinhado com este novo
Fotos: Ellen Drumond

Confere, que iremos construir. Por este conjunto de
valores, o homenageamos com o troféu “O Mascate”,
concedido apenas àqueles que fazem ou fizeram a
diferença para a Representação Comercial Brasileira”,
discursou Archimedes.
O deputado federal Afonso Motta (PDT-RS),
também, compareceu ao evento para parabenizar
o presidente do Core-RS e, mais uma vez, demonstrou o seu apreço pela categoria dos representantes
comerciais.
“Roberto Salvo tem uma grande representação
no seu exercício profissional e, agora, com essa obra
publicada, que traz aquilo que é fundamental na
liderança: a sensibilidade e desprendimento para
oferecer a sua experiência aos representantes comerciais”, destacou o Afonso Motta.
Revista do Confere •

35

CORE

“Roberto Salvo tem uma grande representação no
seu exercício profissional e, agora, com essa obra publicada,
que traz aquilo que é fundamental na liderança:
a sensibilidade e desprendimento para oferecer a sua
experiência aos representantes comerciais.”
Afonso Motta
Deputado Federal

Roberto Salvo, diretor-presidente do
Core-RS; Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere;
o deputado federal Afonso Motta; e
José Valdeci, diretor-secretário do Core-RS

João Pedro da Silva Rosa, diretor-presidente
do Core-SC, e Roberto salvo,
diretor-presidente do Core-RS
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Para o deputado, foi um privilégio, como presidente
da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público (CTASP), poder, juntamente com o trabalho
desenvolvido pelo Sistema Confere/Cores e grande
mobilização da categoria dos representantes comerciais, conquistar a retirada do PL nº 5.761, uma proposição inoportuna de alteração na regulação da atividade de Representação Comercial, que feria o bom
senso.
“Para mim, a relação que tenho hoje com os representantes comerciais é um grande patrimônio. Farei,
sempre, tudo que tiver ao meu alcance, em qualquer
circunstância”, ressaltou.
Também participaram da solenidade, os delegados do Confere: Sidney Fernandes Gutierrez, diretortesoureiro do Confere e diretor-presidente do Core-SP;
João Pedro Silva Rosa, diretor-presidente do Core-SC;
Marcos Antônio de Oliveira Silva, diretor-tesoureiro do
Core-PB; Petrúcio da Silva, diretor-tesoureiro do CoreSE; Milton Carlos Silva, diretor-tesoureiro do Core-DF.
Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS, sendo prestigiado
pelo deputado Afonso Motta

O homenageado, Roberto Salvo,
recebendo o troféu “O Mascate”

Revista do Confere •

37

CORE

Deputado Afonso Motta
Atuação parlamentar em defesa
da Representação Comercial

A

fonso Motta é advogado, nascido em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul. Está no terceiro mandato de deputado
federal e é autor do livro “Advogado da Política”, de 2014.

CONFERE: O Sistema Confere/Cores é extremamente grato pelo seu empenho para a retirada do
Projeto de Lei nº 5.761/2019, de autoria do deputado
Alexis Fonteyne (Novo-SP). Como foi participar
desse processo?
AFONSO MOTTA: O PL nº 5.761/2019 visava alterar a Lei nº 4.886/65, o que poria em risco os interesses e os direitos da categoria. Os representantes
comerciais brasileiros conquistaram uma grande
vitória na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (CTASP), quando se realizou um
debate sobre uma pretensa alteração na regulamentação da atividade de Representação Comercial. Era uma proposta de complexibilidade, de um
proponente respeitado. No entanto, com grande
mobilização da categoria em todo o País, com compreensão do funcionamento da Câmara Federal e
das suas comissões, e estratégia por mim alinhada,
o Sistema Confere/Cores conseguiu, através de seus
delegados, deputado a deputado, que aquela matéria não viesse a lograr e ser aprovada. Graças a
um trabalho em conjunto, obtivemos um resultado
significativo.
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Deputado Federal Afonso Motta (PDT-RS)

CONFERE: Qual é sua avaliação sobre a Representação Comercial no País?
AFONSO MOTTA: É um segmento essencial para
o funcionamento do País. Pudemos acompanhar,
na pandemia, que esses profissionais não pararam e garantiram o abastecimento do Brasil.
Revista do Confere •
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Diretoria do Confere realiza
visita técnica ao Core-RS

E

m reunião, no dia 5 de abril, na sede do Core-RS, os diretores e colaboradores do Conselho gaúcho apresentaram à nova Diretoria do Confere, as atividades desenvolvidas pelo Regional.
“Este é um novo processo para entendermos e atendermos as demandas dos Regionais, além de
incentivar maior integração entre os Conselhos, visando cooperação técnica e propagação de boas práticas de
gestão”, explicou Archimedes Cavalcanti Júnior, diretor-presidente do Confere.

Delegados e diretores do Confere após a reunião no Core-RS
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Na ocasião, a Fiscal, Ariela Comim falou sobre o trabalho da Fiscalização: “O trabalho do Core-RS segue
a linha de pensamento de que o processo de Fiscalização inicia no Setor de Registro e abrange a todos
setores do Conselho, que trabalham de forma unificada, dinâmica e contínua, existindo uma simbiose no
processo de fiscalização entre os setores do Core-RS.
O Setor de Fiscalização desenvolve projetos fiscalizatórios de caráter educativo e preventivo.”
Para Cristian Feoli, procurador da entidade, o trabalho orientativo, realizado pelo Regional, é a chave
para a diminuição da inadimplência.
Posteriormente, Natalia Machado apresentou o
trabalho do Setor de Registro, João Gabriel Dordete
Marques fez uma breve exposição sobre os novos pro-

jetos da Comunicação, Adriana Nery mostrou indicadores da Dívida Ativa e Geraldo Souza Rodrigues falou
sobre os desafios da Contabilidade.
“No Core-RS, não perdemos de vista as novidades
legislativas, os atos normativos dos órgãos de controle
e damos atenção especial às boas práticas compartilhadas entre os setores”, ressaltou a coordenadora
Etiana Pedroso.
Também participaram da reunião, os delegados
do Confere: Sidney Fernandes Gutierrez, diretortesoureiro do Confere e diretor-presidente do Core-SP;
João Pedro Silva Rosa, diretor-presidente do Core-SC;
Marcos Antônio de Oliveira Silva, diretor-tesoureiro do
Core-PB; Petrúcio da Silva, diretor-tesoureiro do CoreSE; Milton Carlos Silva, diretor-tesoureiro do Core-DF.

“No Core-RS, não perdemos de vista as novidades legislativas,
os atos normativos dos órgãos de controle e damos atenção
especial às boas práticas compartilhadas entre os setores.”

Etiana Pedroso,
Coordenadora

Sidney Fernandes Gutierrez, diretor-tesoureiro
do Confere; Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere; Etiana Pedroso,
coordenadora do Core-Rs; e Roberto Salvo,
diretor-presidente do Core-RS
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Adriana Nery, assessora da presidência, entre Roberto Salvo,
diretor-presidente do Core-RS, e Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere

Sandra Maria Fontana Barazzutti, assessora da
presidência, entre Roberto Salvo, diretor-presidente
do Core-RS, e Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere
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A fiscal do Core-RS, Ariela Comim, entre o diretor-presidente
do Core-RS, Roberto Salvo, e Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere, e Sidney Fernandes Gutierrez,
diretor-tesoureiro do Confere

Sidney Fernandes Gutierrez, diretor-tesoureiro do Confere;
Archimedes Cavalcanti Júnior, diretor-presidente do Confere;
João Gabriel Dordete Marques, assessor da presidência; e
Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS

Sidney Fernandes Gutierrez, diretor-tesoureiro do Confere;
Archimedes Cavalcanti Júnior, diretor-presidente do Confere;
Geraldo Souza Rodrigues, assessor da controladoria; e
Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS

Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS; Natalia Machado,
assessora da presidência; Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere; e Sidney Fernandes Gutierrez,
diretor-tesoureiro do Confere

Sidney Fernandes Gutierrez, diretor-tesoureiro do Confere;
Archimedes Cavalcanti Júnior, diretor-presidente do Confere;
Cristian Feoli, procurador do Core-RS; e Roberto Salvo,
diretor-presidente do Core-RS

Roberto Salvo, diretor-presidente do Core-RS; José Valdeci,
diretor-secretário do Core-RS; Archimedes Cavalcanti Júnior,
diretor-presidente do Confere; e Flávio Alberto Siegmann,
diretor-tesoureiro do Core-RS

Foto: Ellen Drumond
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Core-SE inaugura
nova sede

F

oi inaugurada, no dia 9 de março, a nova sede
do Core-SE, em Aracaju, fruto de um projeto com
uma estrutura arrojada e moderna.
O novo espaço já está funcionando para o atendimento aos representantes comerciais e recebeu o
nome do patrono da categoria, Dr. Plínio Affonso de
Farias Mello.
Durante a solenidade, o diretor-presidente do
Confere, Manoel Affonso Mendes, destacou o trabalho desenvolvido para a aquisição da nova sede e a
importância dessa conquista para os representantes
comerciais de Sergipe. “A nova sede tem uma ótima
localização e estacionamento, que atenderá às novas
necessidades decorrentes do crescimento do Regional
sergipano e disponibilizará ambientes melhores adequados ao atendimento da categoria e da sociedade”.
Presente na inauguração, o deputado federal
e presidente do Sistema Fecomércio-SE, Laércio
Oliveira (PP-SE), parabenizou a gestão do diretorpresidente do Core-SE, Emerson Natal de Almeida
Sousa. “Vivemos dias difíceis, mas o Core-SE soube
atravessá-los, passando pela pandemia e realizando
grandes ações, como a aquisição e reforma deste
espaço para que a categoria se sinta prestigiada,
reconhecida e respeitada”.

Em seu discurso, pela conquista da nova sede,
Emerson Natal de Almeida Sousa, fez um agradecimento especial ao Confere, à Diretoria e aos colaboradores do Core-SE: “É uma sede que visa proporcionar um melhor conforto, tanto no atendimento
como no bem-estar, num lugar acessível. Hoje, não
estamos entregando apenas uma sede, aqui é um
acréscimo significativo para o desenvolvimento e
reconhecimento da importância da Representação
Comercial em nosso Estado”, ressaltou.
Também estiveram presentes na inauguração,
o diretor-presidente do Core-BA, Herval Dórea
da Silva; o diretor-tesoureiro do Core-BA, Jaciel
Barreto Lopes; o diretor-presidente do Core-MA,
Alexandre Ferreira Lopes; o diretor-tesoureiro do
Core-MA, José Eurico Silva Oliveira; o diretorpresidente do Core-MT, José Pereira Filho; o diretorpresidente do Core-PB, Marconi Barros dos Santos;
o diretor-presidente do Core-PE, Archimedes
Cavalcanti Júnior; o diretor-tesoureiro do Core-PE,
Adrião Rodrigues de Lima Neto; o diretorsecretário do Core-PE, Douglas Alexandre Sena Lima;
o diretor-presidente do Core-SP, Sidney Fernandes
Gutierrez; conselheiros do Core-SE e diretores do
Sirecom-SE.

“É uma sede que visa proporcionar um melhor conforto, tanto
no atendimento como no bem-estar, num lugar acessível. Hoje, não
estamos entregando apenas uma sede, aqui é um acréscimo
significativo para o desenvolvimento e reconhecimento da
importância da Representação Comercial em nosso Estado.”
Emerson Natal de Almeida Sousa,
diretor-presidente do Core-SE
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Os anfitriões Emerson Natal de Almeida Sousa, diretor-presidente do Core-SE e Petrúcio da Silva, diretor-secretário
do Core-SE, entre o deputado federal Laércio Oliveira e os delegados do Confere
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Core-PA conquista a data de 1º de
outubro no Calendário de Eventos
do Estado do Pará, como o Dia Estadual
do Representante Comercial

F

oi aprovado, no dia 15 de março, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o Projeto de Lei nº 18/2017,
que institui, no Calendário de Eventos do Estado do Pará, o dia 1º de outubro como Dia Estadual do
Representante Comercial, de autoria do deputado estadual Júnior Ferrari (PSD-PA), atualmente, eleito
como o deputado federal mais votado do Pará.
O deputado estadual Martinho Carmona e o diretorpresidente do Core-PA, Hely Ricardo de Lima

“Agradeço o apoio de nossos
legisladores, da categoria dos
representantes comerciais e
da Diretoria do Core-PA, que
foram incansáveis, na busca
incessante, pelo reconhecimento
de nossa profissão, colocando
nossos empreendedores como
verdadeiros protagonistas da
economia estadual.”
Martinho Carmona,
Deputado Estadual
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Visita do então deputado estadual Júnior Ferrari (PSD), autor do Projeto de Lei nº 08/2017, à sede do Core-PA em 2016. Atualmente,
exerce o mandato de deputado federal mais votado do Estado do Pará

“O projeto de lei vinha tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa e, recentemente, contamos com
apoio de um potente aliado, o deputado estadual Martinho Carmona (MDB-PA), que abraçou a causa, pois já
foi representante comercial. Em Plenário, ele defendeu a votação, conseguindo a aprovação para podermos
comemorar esta honrosa e merecida homenagem, com a inclusão no calendário de eventos de nosso estado.
Dessa forma, são valorizados os 20 mil representantes comerciais do Pará”, explicou Hely Ricardo de Lima,
diretor-presidente do Core-PA.
O deputado estadual Martinho Carmona comemorou a aprovação da propositura, de iniciativa do deputado Júnior Ferrari: “Agradeço o apoio de nossos legisladores, da categoria dos representantes comerciais e
da Diretoria do Core-PA, que foram incansáveis na busca incessante pelo reconhecimento de nossa profissão,
colocando nossos empreendedores como verdadeiros protagonistas da economia estadual”.

Fotos: Divulgação
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Diretoria do Core-PI
é empossada

N

o dia 17 de março, no auditório do Sebrae-PI,
tomou posse a Diretoria do Core-PI, eleita para
o triênio 2022/2025, no pleito realizado em
20.01.2022.
O diretor-presidente do Confere, Manoel Affonso
Mendes, na ocasião, prestigiou a cerimônia e agradeceu ao Core-PI pela colaboração e compromisso
que sempre demonstrou junto ao Sistema Confere/
Cores, prezando pela boa conduta, cumprimento das
normas e empenho no aperfeiçoamento dos trabalhos
e desenvolvimento da Representação Comercial no
Piauí: “O presidente reeleito José Antônio de Araújo
é um grande colaborador do Sistema Confere/Cores.
Parabenizo a nova Diretoria e desejo uma administração de sucesso”.
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Wiliam Vicente Bernardes, diretor-presidente do
Core-DF, também, saudou a Diretoria eleita: “Quero
parabenizar a todos os conselheiros do Core-PI, na
pessoa do presidente Araújo, que é um exemplo de
dedicação, juntamente com os funcionários do Regional.”
Em seu discurso, José Antônio de Araújo agradeceu
a confiança da categoria dos representantes comerciais, dos membros da chapa eleita e dos colaboradores
do Core-PI: “Comprometo-me a tudo fazer para honrar a confiança, mais uma vez, em mim depositada.”
Também estiveram presentes o presidente do Sistema
Fecomércio-PI, Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante
e o 1° vice-presidente da Fecomércio-PI, Dênis Oliveira
Cavalcante.

A Diretoria eleita para o Core-PI, no triênio 2022/2025, e o então presidente do Confere, Manoel Affonso Mendes

Diretoria-Executiva
DIRETOR-PRESIDENTE

CONSELHEIROS - DIRETORES SUPLENTES

DELEGADOS EFETIVOS

José Antônio de Araújo

Deolino Lopes Barbosa
Paulo Tajra Evangelista de Sousa
Fernando Murilo de Moura Marques

José Antônio de Araújo
Roberto Moaci Campos Drumond

DIRETOR-SECRETÁRIO

DELEGADOS SUPLENTES

Cicero da Silva Lima
CONSELHEIROS - COMISSÃO FISCAL
DIRETOR-TESOUREIRO

Roberto Moaci Campos Drumond

Antônio Sandro Pontes Magalhães
Valter Alencar do Vale
Josafá Chaves de Araújo Junior

Valter Alencar do Vale
Cícero da Silva Lima

Fotos: Ellen Drumond
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60+:
Você está atento
a este mercado?

Por Paulo César Nauiack,
diretor-presidente do Core-PR

M

ercados e oportunidades são temas presentes nas rodas de conversa de representantes
comerciais. Empreendedores por natureza,
esses profissionais estão sempre em busca daquilo
que pode ser a melhor oportunidade para desenvolver
suas habilidades e competências, oferecendo o melhor
retorno aos clientes e representadas.
Um tema que se torna recorrente nas conversas de
muitos representantes comerciais é o envelhecimento
da população brasileira, que vem ocorrendo a taxas
cada vez mais aceleradas. Os indicadores apontam
que os 60+ já somam 37,7 milhões de indivíduos,
representando quase 18% da população brasileira, e
que, em 2050, um em cada três indivíduos será 60+.
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Vale ressaltar que pesquisas de consumo indicam
que o comportamento de jovens, adultos e idosos não
é semelhante e que, na ponta de vendas, a premissa
é a mesma. Nesse caso, a experiência acumulada ao
longo dos anos pode ser um ótimo diferencial para
validar a contratação de representantes comerciais.
O envelhecimento de nossa população e, principalmente, a disputa por jovens com competências específicas, não é claramente uma diretriz excludente para
que “jovens da melhor idade” possam se apresentar
para a Representação Comercial, com desenvoltura e
competência. Apostar na diversidade, na maturidade
e, principalmente, na experiência acumulada ao longo
dos anos de mercado, pode e deve ser uma tendência
em alguns segmentos.
A nova geração de idosos está se transformando,
atualizando-se diariamente, buscando e exigindo novos produtos e serviços. E como o comportamento do
consumo dessa nova geração de idosos está mudando
as relações comerciais, entendemos que existe aí um
grande potencial para empresas que querem ampliar
seus mercados e chegar a novas áreas e segmentos.
Esse grupo demográfico que mais cresce no Brasil e no mundo parece sofrer menos com a crise
econômica. Representa uma mina de oportunidades
à espera daquelas empresas que souberem analisar,
compreender e satisfazer as necessidades e os desejos
específicos desse segmento.
Fatores, tais como: maior autonomia, notável familiaridade desse grupo com as modernas tecnologias,
expectativa média de vida elevada –– que, em breve,
deve passar dos 80 anos ––, avanços na Medicina,
crescente número de divórcios e novas uniões conjugais e, ainda, indicadores que apontam uma realidade
brasileira, em que 66% dos idosos são responsáveis
por manter seu domicílio, estão mantendo, no mercado de trabalho, um expressivo contingente de 60+.
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Gestores de equipes, empresários contratantes,
a publicidade e a mídia em geral começam a
entender que os idosos deixaram de ser uma
minoria inexpressiva e passaram a ser uma
maioria forte e que, por sua condição econômica de vida, maturidade e experiência, formaram uma nova geração de pessoas influentes,
exigentes, com poder de decisão e tempo disponível. Enfim, o mercado está compreendendo
a importância dessa nova geração de 60+ para
influenciar seus clientes de forma decisiva.
Aqui, no Paraná, temos um bom panorama. Somos
o quinto estado com a maior concentração de pessoas 60+. A expectativa de vida dos paranaenses é de
77,7 anos; a população 60+ de Curitiba é de 350 mil
pessoas, e em Curitiba, já neste ano, o número de idosos superará o de crianças. Para aqueles que ainda não
enxergaram o potencial a que estamos nos referindo,
fica nosso alerta: já estamos percebendo o aumento
que vem registrando-se no número de novos representantes comerciais 60+.
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(0xx83) 3241-5886

Telefone: (0xx92) 3232-0617 / 3234-8693

(0xx81) 2127-1424

Telefone: (0xx71) 3241-1087 / 3242-2673 / 3242-4307
E-mail: coordenacao@corebahia.org.br

Telefone: (0xx85) 3272-5435/3272-4010

E-mail: contato@coredopiaui.gov.br

Site: www.coredopiaui.gov.br

(0xx41) 3234-5201

(0xx85) 3272-5952

- Asa Sul
(0xx21) 2533-4257

Telefone: (0xx61) 3324-0763/3322-4670
E-mail: secretaria@coredf.org.br Site: www.coredf.org.br
Rua Desembargador Sampaio, nº 40 - 8º andar - Conj. 801 a 806 Edifício Top Center - CEP: 29055-250 - Praia do Canto - Vitória - ES
Telefone: (0xx27) 3223-3502 / 3222-0762
Site: www.core-es.org.br
E-mail: corees@core-es.org.br

Rua Dr. Poty Nóbrega, nº 210 - Lagoa Nova- CEP: 59056-180 - Natal - RN
Telefone: (0xx84) 3345-0297

Telefone: (0xx62) 3086-9501 / 3281-7788 / 3086-9515
E-mail: core-go@core-go.org.br
Av. dos Holandeses, Qd 11-A, Lt 14, Edifício Century Multiempresarial, 5° andar,
sls 501, 502, 512 e 513, Ponta do Farol, CEP 65071-380, São Luís-MA

Telefone: (0xx51) 3333-8550

E-mail: administracao@coremaranhao.org.br

(0xx31) 3071-3322

Telefone: (0xx48) 3224-0379

Telefone: (0xx67) 3321-1213 / 3047-0707
E-mail: corems@corems.org.br

Avenida Hermes Fontes, nº 186 - Bairro Suissa
CEP: 49052-000 - Aracaju-SE
(0xx79) 3214-5676
Whatsapp: (0xx79) 98891-3930
E-mail: geral@core-se.org.br

E-mail: assessor@core-mt.org.br

E-mail: core-sp@core-sp.org.br

Travessa Padre Prudêncio, nº 517 - Campina - CEP: 66017-200 - Belém-PA
Telefone: (0xx91) 3222-5826 (0xx91) 3141-4233

(0xx11) 3243-5520
Site: www.core-sp.org.br

Telefone: (0xx63) 3212-1381 / 3212-1388 / 3212-1326
E-mail: core@coretocantins.org.br

Revista do Confere •

55

56 • Revista do Confere

