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E DITORIAL
A Palavra Amiga do Presidente

JOSÉ ALCIDES DOS SANTOS

É

com enorme alegria que
vivenciamos todo o sucesso da programação festiva que promovemos este ano em homenagem ao Dia
Pan-americano dos Representantes
Comerciais.
A atuação do representante comercial é tão importante, que para homenagear a categoria pelo seu trabalho,
dedicação e, principalmente, pela sua
indispensável participação no desenvolvimento comercial, industrial e econômico dos países, foi escolhido o Dia 1º
de outubro como o Dia Pan-americano do Representante Comercial.
Não poupamos esforços em realizar em todos os anos, uma programação em homenagem a esta histórica
data, pois das atividades profissionais
existentes no mundo, uma das mais
antigas está relacionada ao representante comercial.
A programação festiva deste ano
incluiu palestra, solenidade de homenagens, coquetel e jantar-dançante.
No caso da palestra, com certeza,
foi uma oportunidade preciosa para enriquecermos nossos conhecimentos e
estimular nosso espírito arrojado e empreendedor.
No que se refere à solenidade de
homenagens, quando idealizamos este
evento, não imaginávamos o quanto iríamos tocar profundamente no senti-

mento de toda a categoria, pois esta
iniciativa nos possibilitou, pelo segundo
ano consecutivo, a nobre atitude de
reconhecer o trabalho de representantes do Estado do Mato Grosso do Sul,
que dignificam nossa profissão com sua
competência, talento e ética profissional.
Neste ano, além de homenagear os
representantes nas categorias “Pioneiro” e “Mulher de Destaque na Representação Comercial”, inovamos com o
lançamento da categoria “Representante de Destaque do Interior”,
prestigiando desta forma os nossos
colegas dos municípios interioranos.
Outra inovação foi a abertura que
demos à categoria, por intermédio do
site do CORE/MS. Colocamos à disposição dos representantes, um formulário para que pudessem indicar nomes
para este reconhecimento profissional.
Para nossa satisfação, os representantes entenderam nossa proposta de
união e valorização da categoria, participando de forma expressiva.
Foi com grande orgulho, que nos
deparamos com histórias vitoriosas de
homens e mulheres, que dedicam suas
vidas à representação comercial.
Os que não foram eleitos para receber a honra ao mérito concedida pelo
SINRECOMS e CORE/MS, que não
desistam, inscrevam-se no próximo

ano. Aqueles
que receberam a
merecedora homenagem, muito
obrigado pelo exemplo de
profissionalismo, que só engrandece a
história da representação comercial.
Temos muitas razões para nos orgulhar de nossa profissão, pois é o representante comercial quem convence,
quem cria laços comerciais, quem resolve os imprevistos, quem tira as dúvidas e quem sempre está disposto em
ajudar nas mais diversas situações. É
o responsável pelo crescimento econômico das empresas.
O final do ano se aproxima, trazendo-nos a tranqüilidade do dever cumprido. A cada dia renovamos nossas
forças para que, junto com a categoria, possamos fortalecer cada vez mais
a Representação Comercial no Estado.
Nossos agradecimentos aos representantes pela participação entusiasta
nos eventos promovidos pelo
SINRECOMS, com apoio do CORE/
MS e que Deus nos ilumine para que
possamos nos anos vindouros realizar
uma festa tão ou mais bonita que a deste
ano, sempre visando a valorização e
união da categoria.

COMUNICAMOS a todos os representantes comerciais (pessoa Física e
Jurídica), como é de conhecimento de todos, que é obrigatório o pagamento da
anuidade devida ao CORE/MS. Assim, se você está em atraso com uma ou mais
anuidades, estamos oferecendo a oportunidade de quitação amigável dos débitos
junto ao Departamento Jurídico. No caso de inadimplência de mais de uma anuidade,
a atenção deve ser redobrada, pois iremos INSCREVER OS DÉBITOS EM DÍVIDA
ATIVA, com o fim de promover a competente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL,
na Justiça Federal (Lei 6.830/80). Evite que seu débito seja executado. Procure o
Departamento Jurídico do CORE/MS COM URGÊNCIA, (fone: (67) 3321.1213)
e fique legal!

Cadastre o
seu e-mail
O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de
Mato Grosso do Sul, com o objetivo
de garantir uma comunicação ágil,
via Internet, está cadastrando endereços eletrônicos de
Representantes Comerciais. Inscreva
o seu e-mail, beneficiando-se com
mais um canal de
comunicação com o
CORE/MS.

VOZ DOS REPRESENTANTES
Se você deseja colaborar com o nosso informativo, participe da coluna “VOZ DOS REPRESENTANTES”, enviando-nos matérias,
artigos, comentários e tudo mais que vier ao encontro dos interesses da categoria. A sua participação será de fundamental importância
para que possamos produzir um informativo cada vez melhor. O material enviado será publicado também no site do CORE/MS .
Solicitamos para que as cartas sejam concisas, contenham nome completo, endereço e telefone. O Informativo Coresul se reserva o
direito de selecionar ou publicar total ou parcialmente as correspondências enviadas. Os e-mails poderão ser enviados ao endereço
assessoriadeimprensa@coresul.org.br ou acesse o site www.coresul.org.br e clique no link “Fale conosco”.
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Convidados elogiam organização da festa
em homenagem ao representante comercial

João Teixeira da Cruz

Micheli Salviano Urbanin

Maria Regina Espíndola Figueiredo

SINRECOMS, com apoio do
CORE/MS, promoveu com
sucesso no dia 3 de outubro, às 21 horas,
no Ondara Buffet, a quarta edição do
jantar dançante em comemoração ao
Dia
Pan-americano
dos
Representantes Comerciais.
Em entrevista concedida ao site
www.coresul.org.br, Maria Regina
Espíndola Figueiredo, que foi
homenageada com o título de
“Mulher
de
Destaque
na
Representação Comercial 2008”,
enalteceu a iniciativa do Conselho
Regional dos Representantes
Comerciais do MS. “O CORE/MS
está de parabéns por tudo o que está
acontecendo. Minha família ficou
surpresa, porque não esperávamos
uma homenagem tão maravilhosa e
honrosa. Foi uma experiência única.
Estou muito feliz”.
Para Regina, a homenagem foi
um presente de Deus na sua vida,
enfatizando que “receber uma
homenagem da categoria é a
demonstração de que tudo o que fiz
valeu a pena. Estou muito realizada”.
Regina ao comentar sobre o
evento, elogiou a animação e união

dos representantes comerciais, “e o
Coresul faz com que todo ano isso
se repita”.
Eleito Representante de Destaque
do Interior 2008, o douradense Pedro
Novaes Guimarães também não
poupou elogios ao CORE/MS pela
bonita festa. “Esta homenagem que
recebi foi uma grande surpresa.
Valeu a pena tudo o que passamos
para hoje termos o nosso trabalho
reconhecido”.
Segundo Pedro Guimarães, a
promoção de eventos é importante
para a integração da classe. “Quero
parabenizar o CORE/MS por esta
brilhante festa”.
Para João Teixeira da Cruz,
tratado carinhosamente como “João
Vovô”, a programação festiva
promovida pelo SINRECOMS e
CORE/MS é fundamental para a
valorização da categoria. “Por isso,
todos os representantes do Estado
devem se associar ao CORE/MS e
ao SINRECOMS, fortalecendo
assim toda a classe”.
De acordo com João Vovô, a
homenagem que recebeu como
“Pioneiro da Representação

Comercial” coroou os seus 40 anos
de “pasta”. “Minha família recebeu
com muita emoção esta homenagem.
A iniciativa do CORE/MS veio ao
encontro da valorização da classe”.
Micheli Salviano Urbanin,
responsável pelo Departamento
Jurídico do CORE/MS, elogiou a
organização do evento. “A festa está
linda. Cada vez mais, os
representantes comerciais prestigiam
este evento em homenagem ao seu
dia”.
Sobre seu trabalho no Conselho,
Micheli declarou-se contente com a
resposta que vem obtendo dos
representantes comerciais. “Os
representantes encontram no setor
jurídico do Coresul todo o respaldo
necessário para regularizar sua
situação, tirar dúvidas sobre
contratos e resolver outros assuntos
de seu interesse.
O presidente da Central do
Sicredi/MS, Celso Figueira, disse que
foi uma grande satisfação participar
da festa. Ele parabenizou o CORE/
MS por homenagear a categoria,
“que leva o desenvolvimento, faz
gerar a economia do Estado”.

O
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Celso Figueira

Pedro Novaes Guimarães

Celso Figueira destacou também
a parceria que existe entre o Sicredi/
MS e o CORE/MS. “Não é de hoje
esta parceria. O relacionamento está
muito bom, está dando certo e
estamos muito contentes com isso”.
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OPORTUNIDADES
Empresas que procuram
representantes
Empresa: Dfaty Cerâmica artística
Sede: Porto Ferreira
Segmento: Cerâmica Artística e Cristais decorados
Região: todo estado
Email: diretoria@nobregerencia.com
Contato: Allan Rosa
Fone: (19) 3542-3755
Empresa: Argolo e Betzch Serviços
em Informática
Sede: SEBERI/RS
Segmento: Informaática
Região: todo o brasil
Email: gruposulrs@yahoo.com.br
Contato: Paulo Adriano
Fone: 055 37461564
Empresa: TRINNA
Sede: São Paulo
Segmento: Auto Pegas
Região: Territorio Nacional e Exterior
Email: nuna@trinna.com.br
Site: www.trinna.com.br
Contato: Nuna
Fone: 11 34978441
Empresa: Mecesa
Sede: Fortaleza
Segmento: Metalurgia (Embalagens)
Região: Ceara
Email: veronica@mecesa.com.br
Site: www.mecesa.com.br
Contato: Veronica Ramos
Fone: 4009 2274
Empresa: UHDE QUIMICA DO BRASIL
LTDA
Sede: Dourados - MS
Segmento: produtos de limpeza
Região: Mato Grosso do Sul
Email:
uhdequimicadobrasil@hotmail.com
Site: www.nota10.ind.br
Contato: Cristiano
Fone: 67-3423-3698 - cel: 67-84026947
Empresa: EJ TEXTIL LTDA
Sede: Marialva/PR
Segmento: meias e acessórios
Região: todo Brasil
Email: mauricio@ejtextil.com.br
Site: www.turmadameia.com.br
Contato: Mauricio
Empresa: Alphamax Extrusao de
Aluminio
Sede: Londrina/ PR
Segmento: construção civil (lojas de
materiais de construção)

Região: Mato Grosso do Sul
Email:
paulavendasalphamax@pop.com.br
Contato: Paula Melo
Fone: 43-3029-7992
Empresa: Industria e Comercio ERCM
LTDA
Sede: Itaquaquecetuba - SP
Segmento: Plástico metalúrgica
Região: Mato Grosso do Sul
Email: indcomercm@ig.com.br
Contato: Sergio cardoso
Fone: 011/4644-81-75/9663-30-45
Empresa: Autopar Sul Ind. E Comércio
Sede: SÃO PAULO-SP
Segmento: peças automotiva
Região: RS/SP/SC/CE/DF/MG/GO
Email: autoparsul@globo.com
Site: www.autoparsul.com.br
Contato: Mônica
Fone: 11-2054-4647/ 11-2052-5219
Empresa: Bella Luna Aromas Ltda
Sede: Teuttnia-RS
Segmento: Bazar, Esotéricos,
Presentes, Decorações
Região: Mato Grosso do Sul
Email:
comercial@aromasbellaluna.com
Site: www.aromasbellaluna.com
Contato: Jair l. Zimmer- gerente
comercial
Fone: (51) 37.62.63.27 / 81.76.43.33
Representante: Apis Moda Intima
Sede: Guaxupi
Segmento: lingerie
Regico: MATO GROSSO
Email: vendas@apismodaintima.com.br
Site: www.apismodaintima.com.br
Contato: Renato Esteves
Fone: 35 35526414
Empresa: Textil Wear Indústria e
Comércio de Confecções Ltda
Sede: Maringa / PR
Segmento: Confecções
Regico: Mato Grosso do Sul
Email: almir@wneet.com.br
Contato: Almir / Elina
Fone: (044)-3244-6841 / 9911-8944
Empresa: Bells - Divisão de Agricultura
Sede: Timba/SC
Segmento: Agricultura
Região: Mato Grosso do Sul (Todo
estado)
Email:
gerenciaagricultura@bells.com.br
Site: www.bells.com.br
Contato: Erlon Cimardi
Fone: 47 3382 2833

Empresa: C3 Indústria Metalúrgica Ltda
Sede: Caxias do Sul
Segmento: Equipamentos para
Construção Civil
Região: Todo o estado de mato Grosso
do Sul (dividido)
Email:
pauloxavier@cimcomponentes.com.br
Site: www.cimcomponentes.com.br
Contato: Paulo Xavier
Fone: (54) 91949902
Empresa: SM dos Santos Artefatos ME
Sede: Juara/Mato Grosso
Segmento: Industria e Comércio
Região: nacional
Email: inove@inoveacessorios.com.br
Site: www.inoveacessorios.com.br
Contato: Silmara
Fone: 66 3556-1178
Empresa: Gauer Retificações e
Maquinas Ltda
Sede: Caxias do Sul - RS
Segmento: Indústria
Região: todo o estado de Mato Grosso
do Sul
Email:
gauerretificacoes.maq@bol.com.br
Site: www.gauerretificacoes.com.br
Contato: Irene
Fone: (54) 3229-2333
Empresa: Ind. Com. Confecções
Rauber
Sede: Chapecó/SC
Segmento: Confecções Jeans e
Viscolycra
Região: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
Email: eder@tatus.com.br
Contato: Eder Silvano
Fone: 49 3323-2789
Empresa: DHS Editora e
Empreendimentos Ltda - Brasil
Amarelas
Sede: São Paulo
Segmento: veiculação comercial online
Região: Todo Brasil
Email: vendas@brasilamarelas.com
Site: www.brasilamarelas.com
Contato: Denise Ribeiro
Fone: 11 3107 2790
Empresa: Scandolara & Cia Ltda
Sede: Arealva/SP
Segmento: Pet shop
Região: Todo o Brasil
Email:
daniele@mascotesefricotes.com.br
Site: www.mascotesefricotes.com.br
Contato: Daniele Scandolara
Fone: (14) 3917-5300

Empresa: C&M Software Serviços de
Informática Ltda
Sede: São Paulo
Segmento: Informática
Região: Brasil
Email:
thaysa.batista@cmsoftware.com.br
Site: www.cmsofware.com.br
Contato: Thaysa Batista
Fone: (11) 3365-2666
Empresa: DEBORA IND E COM DO
VESTUARIO
Sede: JARAGUA DO SUL SC
Segmento: Moda Feminina
Região: Mato Grosso do Sul
Email: moacirdebora@terra.com.br
Contato: Moacir Tomazeli
Fone: (47)32730824
Empresa: Metalurgica RF ltda
Sede: Blumenau - SC
Segmento: Material de construção
Regico: Todo estado
Email: dayane@metalurgicarf.com.br
Site: www.metalurgicarf.com.br
Contato: Dayane
Fone: 47 3221 5555
Empresa: Modi do Brasil Importação
e Exportação Ltda.
Sede: São Paulo/SP
Segmento: eletro-eletrônico
Região: Brasil
Email: amin@grupomodi.com
Site: www.eco-mania.com
Contato: Amin
Fone: 11 29730444
Empresa: Comércio de
Balanceadores Dinâmicos Ltda.
Sede: Porto Alegre-RS Brasil
Segmento: Produtos para limpeza
automotiva e em geral (polidores).
Região: todo estado
Email: parenza@portoweb.com.br
Site: www.bdw.com.br
Contato: Michel Parenza
Fone: 51 3029-9494
Empresa: Quality Fix do Brasil Com. e
Imp. de Acesssórios de Cabos de
Aço Ltda
Sede: Santo André / SP
Segmento: Acesssórios de Cabos de
Aço
Região: todo o estado
Email: flavio@qualityfix.com.br
Site: www.qualityfix.com.br
Contato: Flavio Roberto Salvador
Fone: (011) 4996-2712 (231)

Estas e outras oportunidades
comerciais confira no site
www.coresul.org.br ou na
recepção da sede do CORE/MS

O CORE/MS não se responsabiliza pelos anúncios publicados ou por acordos firmados entre as partes
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Representantes Comerciais aplaudem
palestra ‘Atitude, Vencedores e Perdedores’
Fazendo parte da programação
promovida pelo SINRECOMS e
CORE/MS, no dia 2 de outubro, no
Teatro Prosa, a palestra “Atitude –
Vencedores e Perdedores”, proferida
pelo professor Aly Baddauhy Jr.
arrancou aplausos do público
presente em vários momentos.

O palestrante, com seu jeito
irreverente e profundo conhecimento
sobre o desenvolvimento de pessoas
nas áreas de comportamento
humano, vendas, liderança e
administração financeiro pessoal,
prendeu a atenção do público,
transmitindo
conhecimentos

Palestrante Aly Baddauhy Jr. foi aplaudido em vários momentos

preciosos para a vida e atuação
profissional.
A programação do dia 2 foi
encerrada com a realização de um
coquetel, quando os representantes

comerciais tiveram oportunidade de
se integrar e comemorar de forma
descontraída a história data do Dia
Pan-americano dos Representantes
Comerciais.

Os homenageados João Teixeira da
Cruz, Maria Regina Espíndola e
Pedro Novaes Guimarães,
acompanhados de Marlene Ganica,
José Alcides e o palestrante Aly
Baddauhy Jr. Na foto detalhe, os
convidados durante coquetel
Outubro de 2008
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Categoria festeja Dia Pan-americano dos
Representantes Comerciais com jantar-dançante
O

SINRECOMS, com total respaldo
do CORE/MS, promoveu com sucesso no dia 3 de outubro, às 21 horas, no Ondara Buffet, mais uma edição
do jantar-dançante em comemoração ao
Dia Pan-americano dos Representantes
Comerciais.

Com o salão lotado, não houve quem
resistisse ao som da Banda Company, que
contagiou os convidados com um repertório variado e apresentação irreverente.
A decoração impecável e o requintado
menu foram outros atrativos elogiados pelos convidados.

O presidente do CORE/MS, José
Alcides, declarou-se satisfeito com o sucesso da programação. “A cada ano temos procurado melhorar a nossa programação. Neste ano, toda a programação
satisfez as nossas expectativas. Foi um sucesso.”

Para José Alcides, a programação
festiva realizada todos os anos em homenagem ao Dia Pan-americano dos Representantes Comerciais é uma forma
de o SINRECOMS e CORE/MS valorizarem a categoria. Ele fez especiais
agradecimentos pelo sucesso da festa.

“Quero agradecer toda a equipe que trabalhou na organização deste evento, bem
como aos nossos associados e companheiros de profissão, que sempre nos
prestigiaram”, disse ao acrescentar “que
Deus nos ilumine, para no ano que vem
estejamos com saúde, prontos para rea-

lizar mais uma bonita festa em homenagem aos representantes comerciais do
Estado do MS”.
Publicamos nesta edição momentos
especiais da festa e personalidades que
marcaram presença na inesquecível noite.

José Alcides e
sua

esposa, Marlen
e, comemoram
o sucesso da

festa

Valdir Cortez e sua
esposa, Edith

Laurides (dona
Branca), João
Teixeira da Cruz,
Oswaldo Fernandes
e sua esposa, Ilda

Estas e outras fotos confira no site www.coresul.org.br na
editoria “Galeria de Fotos”
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SINRECOMS e CORE/MS homenageiam
personalidades da Representação Comercial

Klaus Stührk entregou homenagem a João T. da Cruz Regina recebeu homenagem das mãos de Edson Ishikawa Pedro Guimarães recebeu homenagem de Benedito Fortes

O

Teixeira da Cruz, tratado carinhosamente
por “João Vovô”; Maria Regina Espíndola
Figueiredo e o douradense Pedro Novaes
Guimarães, respectivamente, nas categorias “Pioneirismo”, “Mulher de Destaque
na Representação Comercial 2008” e “Representante de Destaque do Interior
2008”.
Em seu discurso, o presidente José
Alcides dos Santos, declarou que “não poupamos esforços em realizar em todos os
anos, uma programação em
homenagem a esta histórica
data, pois das atividades profissionais existentes no mundo, uma das mais antigas está
relacionada ao representante
comercial”.
Quando idealizou a solenidade de homenagens, comentou o presidente, não imaginava o quanto iria tocar profundamente no sentimento de
toda a categoria, “pois esta
iniciativa está nos possibilitando a nobre atitude de reconhecer o trabalho de representantes do Estado do Mato
Grosso do Sul, que dignificam
nossa profissão com sua competência, talento e ética profissional”.
Presidente José Alcides enalteceu a categoria

Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do MS
(SINRECOMS), com apoio do Conselho
Regional dos Representantes Comerciais do
MS (CORE/MS), sob a presidência de José
Alcides dos Santos, promoveu dois dias de
programação em comemoração ao Dia Panamericano dos Representantes Comerciais,
que tem como data oficial 1º de outubro.
Um dos pontos altos da programação foi

a solenidade de homenagens realizada no
dia 2, a partir das 19h, no Teatro Prosa (Sesc
Horto). O evento foi promovido pelo segundo ano consecutivo e teve como objetivo o
reconhecimento profissional de representantes comerciais do Estado do MS que se destacaram na prestação de relevantes serviços
à sociedade.
Tiveram atuação reconhecida João
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Pioneiro
Ao fazer uso da palavra, João
Teixeira da Cruz agradeceu o reconhecimento de mais de quatro décadas de
serviços prestados à representação comercial, dedicando a homenagem à sua
família e aos colegas de profissão.
Casado com Laurides Cardoso da Cruz
(dona Branca), com a qual tem um filho,

Jean Carlos Cardoso da Cruz, João
Teixeira da Cruz simboliza a história viva
da Representação Comercial não só do
Mato Grosso do Sul, como também de
Mato Grosso.
João Vovô é sócio-fundador da
Brasiluso Representações e na oportunidade recebeu sua homenagem por
intermédio de Klaus Heinz Oskar
Stührk, este último que em 2007 também recebeu o título de “Pioneiro da
Representação Comercial do MS”.

Representante de Destaque do Interior
Da cidade de Dourados, Pedro Novaes
Guimarães, que é proprietário da GF Representações, teve os seus 15 anos de
trabalhos prestados reconhecidos pela categoria. Em seu pronunciamento, ele agradeceu ao SINRECOMS e ao CORE/MS pela
bela homenagem.
Para ele, a Representação Comercial
é a profissão do futuro. E o mais
apaixonante em seu trabalho é o contato
constante com pessoas.
Pedro Guimarães fez questão de enfatizar
em seu pronunciamento que sempre contou com o apoio de sua esposa Carlinda,
com quem é casado há 33 anos e tem dois
filhos, Valéria e Vinícius.

Mulher de Destaque
A dedicação de 15 anos de sua vida à
representação comercial garantiu a Maria
Regina Espíndola Figueiredo o título de
“Representante de Destaque
na Representação Comercial
2008”.
Casada há 29 anos com
Orlando
de
Barros
Figueiredo, com quem tem
dois filhos, Orlando Jr. e Flávio Henrique, Regina escreveu uma trajetória de sucesso em sua carreira graças à
sua garra e fé.
Proprietária da RDB Representações Ltda, Regina
em seu discurso, marcado por
momentos de muita emoção,
disse que a Representação
Comercial simboliza a mão de
Deus em sua vida.
Durante a solenidade, Marlene homenageou Regina com buquê de flores
Regina recebeu a homenaPara a entrega da homenagem a Pedro
gem das mãos do delegado da Receita Federal/MS, Edson Ishikawa, sendo presen- Guimarães foi convidado Benedito Fortes
teada posteriormente por Marlene Ganica Teixeira, este que foi homenageado em 2007
(esposa do presidente do CORE/MS), com com o título de “Pioneiro da Representação
Comercial do MS”.
um buquê de flores.
Outubro de 2008

P IONEIRO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

João Teixeira da Cruz simboliza a história
viva da Representação Comercial do MS

J

oão Teixeira da Cruz, que nasceu
em Bonito, simboliza a história viva
da Representação Comercial não
só do Mato Grosso do Sul, como também de Mato Grosso. Ele contabiliza
quase meio século de serviços prestados.
Casado com Laurides Cardoso da
Cruz (dona Branca), pai de Jean Carlos
Cardoso da Cruz e avô de Jean Carlos
e de Laura Maria, João Vovô, como é
tratado carinhosamente pelos amigos,
também gosta de ser lembrado como
o “Joquey da Estrada”.
Depois de trabalhar por 12 anos na
Força Aérea Brasileira como mecânico de avião, em São Paulo/SP, em
1964, com a revolução, ficou desempregado. Não conseguindo uma oportunidade em sua área, aceitou o convite de um amigo para trabalhar para uma
empresa chamada Siqueira Importadora S/A, especializada em ferragens e
auto-peças, que precisava de um representante para atuar no então Estado do Mato Grosso.
Desde esta época, João Teixeira
sempre teve a preocupação de trabalhar regulamentado. Em 1965, ao iniciar sua carreira como vendedor, em São
Paulo, filiou-se na Arcesp – Associação de Representantes Comerciais de
São Paulo.
Depois da criação da Lei 4.886, de

9 de dezembro de 1965, que refere-se
ao Código de Ética e Disciplina dos
Representantes Comerciais, foi criado
o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo – Corsesp, no qual João Teixeira foi
filiado com o registro nº 134, de 7 de
dezembro de 1966.
Transferido para Mato Grosso, João
Teixeira trouxe em sua bagagem o Livro de Código de Ética e Disciplina dos
Representantes Comerciais, que muito contribuiu e auxiliou na organização
e criação da categoria dos Representantes Comerciais e Conselhos Regionais do Estado de Mato Grosso.
Teve participação efetiva na criação do Coremat – Conselho Regional
dos Representantes Comerciais do
Estado de Mato Grosso.
Com a divisão do Estado do Mato
Grosso, em Mato Grosso do Sul João
Teixeira integrou-se à categoria participando do Clube dos Caixeiros Viajantes – CAV. Na época, sem sede, um
grupo de representantes comerciais
reunia-se para jogar futebol, competindo contra outras associações.
Mais uma vez, o espírito de luta de
João Teixeira somou para a conquista
da sede do Clube dos Caixeiros Viajantes, que existe até hoje. Inclusive
esta é uma das grandes saudades de
João Vovô, que era a forte integração
que existia entre
os caixeiros viajantes, que se reuniam para momentos de lazer e
práticas esportivas.
Em 1986, João
Teixeira teve participação na criação e fundação do
Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas
de RepresentaJogavam no time do CAV: Sálvio (goleiro), João Vovô,
ções do MS –
Manteigão, Sacatrapo, Amilton, João Ciborgui, Maurício, SINRECOMS e,
Daniel, Albino, Frangão, Pedro Catira
em 31 de julho de

Outubro de 2008

1987 da criação do
Conselho Regional
dos Representantes
Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul – CORE/
MS. Inclusive, na
época,
João
Teixeira e seus
companheiros de
luta contribuíram
com “vaquinhas”,
através das quais
arrecadaram dinheiro para custear
as viagens de um
representante da
categoria a Brasília.
Sempre presenJoão Vovô guarda os prêmios que conquistou durante carreira
te em importantes
cursos, palestras, encontros, conven- ma, entre os diversos prêmios que reções, feiras e em demais eventos vol- cebeu, em 1975 conquistou o 2º lugar
tados ao seu aprimoramento profissio- de vendas ao participar do concurso
nal, João Teixeira conquistou excelên- nacional de vendas “Pincéis Tigre dá
cia em sua profissão, prestando assis- Prêmios aos seus Líderes de Vendas”,
tência e controle de vendas nos esta- recebendo medalha de prata.
dos de MT, MS, bem
como nos países vizinhos
do Mercosul (Paraguai e
Bolívia).
Um dos marcantes
feitos de João Teixeira foi
o fato de ele ser o responsável pela introdução
dos tubos plástico de
PVC, no ramo da construção civil, com a Cia
Hansen Industrial de Tubos e Conexões Tigre, de
Joinville – Santa João Vovô agradece apoio da esposa, dona Branca
Catarina.
Na época, engenheiros receavam
Orgulhoso de sua trajetória profissiem usar tubo plástico de PVC, pois onal, João Teixeira guarda até hoje toeram acostumados com os de ferra- dos os prêmios, medalhas, cartas de elogens. Mas, João Teixeira, com uma gio, de apresentações, jornais e fotos,
declaração de aprovação dos produtos conquistados no trabalho de vendas.
assinada pelo famoso arquiteto Oscar
Neste ano, o sócio-fundador da
Niemeyer, debaixo do braço, e com sua Brasiluso Representações – João
persistência, conseguiu mudar a cons- Teixeira, aos 74 anos, soma mais uma
ciência dos engenheiros do Estado, con- grande conquista ao seu currículo, sentribuindo para o atual sucesso e do homenageado pelo SINRECOMS e
credibilidade dos Tubos Tigre.
CORE/MS como “Pioneiro” da RepreComo não poderia ser de outra for- sentação Comercial.

9

MULHER DE DESTAQUE NA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Regina supera desafios e consagra-se como ‘Mulher
de Destaque na Representação Comercial 2008’

S

uperação. Esta palavra define muito bem a luta vitoriosa de Maria
Regina Espíndola Figueiredo.
Casada há 29 anos com Orlando de Barros Figueiredo, com quem tem dois filhos, Orlando Jr. e Flávio Henrique,
ela escreveu uma trajetória de sucesso em sua carreira graças à sua
garra e fé.
Quando seu filho Flávio Henrique

em setembro do mesmo ano, tirou
em primeiro lugar em vendas, sobressaindo entre os vendedores internos e externos do Mato Grosso,
Roraima, Acre e Mato Grosso do Sul,
estados onde a empresa atuava.
Daí em diante Regina não parou
mais; já são 15 anos de valorosos trabalhos prestados à representação
comercial.
Em 1998, ela resolveu montar a sua própria empresa, a RDB
Representações Ltda,
que enobrece o segmento de material
para construção, hidráulica e elétrica.
Para Regina, a Representação Comercial simboliza a mão de
Deus em sua vida.
Hoje ela não hesita em
declarar em alto e bom
som que é uma apaixonada pela sua profissão, sem a qual não
Regina conta com apoio do marido, Orlando, e dos
saberia viver.
filhos, Orlando Jr. e Flávio Henrique
Por isso, procura
tinha apenas um ano de idade, Regi- oferecer o melhor aos seus clientes.
na foi surpreendida com a síndrome Aprimora-se através de cursos, pesdo pânico, doença que ela não acei- quisas e leituras. Durante sua camitou em sua vida.
nhada profissional, Regina sempre
Decidida em dar a volta por cima, recebeu, o que ela considera o seu
ela procurou o seu primeiro e único maior prêmio, manifestações de capatrão, com o qual trabalhou antes rinho, respeito e credibilidade por
de se casar. Só bastou uma chance de
voltar ao mercado de
trabalho, para que
Regina mostrasse
toda sua força e amor
pela vida.
Regina foi contratada em maio de
1993 pela Equipol
Representações, sem
saber absolutamente
nada sobre o ramo
em que iria atuar.
Mas a determinação
dela foi tamanha que,
Regina (à dir.) participou da Feicon em 2005
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Regina destaca-se no ramo de Material para Construção, Hidráulica e elétrica

Equipol: onde Regina deu seus primeiros passos na representação comercial

parte de seus clientes.
Ao ser perguntada, quais as qualidades que podem levar um repre-

sentante comercial ao sucesso. Ela
respondeu: “honestidade, perseverança, otimismo, paciência e acima
de tudo, colocar Deus em
todas as suas ações”.
A luta vitoriosa, de
Regina lhe valeu o título
de “Mulher de Destaque
na Representação Comercial 2008”, homenagem que lhe foi conferida
pelo SINRECOMS e
CORE/MS, durante a programação festiva alusiva
ao Dia Pan-americano
dos Representantes CoRegina investe em seu aprimoramento profissional merciais.
Outubro de 2008

REPRESENTANTE DE DESTAQUE DO INTERIOR
Douradense Pedro Novaes Guimarães conquista título
de ‘Representante de Destaque do Interior 2008’

A

o trabalhar pelo período de 20 anos,
numa loja em Dourados, Pedro
Novaes Guimarães teve oportunidade de conhecer a rotina do trabalho dos
representantes comerciais. Nesta empresa, ele entrou como office-boy e saiu

como gerente.
Durante o atendimento que fazia aos
representantes comerciais que visitavam
o estabelecimento onde trabalhava,
Pedro sentiu despertar em seu íntimo o
dom para as vendas. Percebeu que a representação comercial poderia trazer algo
mais em sua vida.
Vendo nos próprios representantes comerciais os seus maiores incentivadores,
em maio de 1993, há
15 anos, ele deu seu
primeiro passo na profissão ao montar um
preposto de uma empresa de Campo Grande chamada Equipol
Representações.
O talento para as
vendas se confirmou
Para Pedro Novaes Guimarães, apoio de sua esposa,
e Pedro resolveu dar
Carlinda, sempre foi fundamental
mais um importante
passo em sua vida
profissional. Ele abriu
sua própria empresa,
a GF Representações
Ltda, que atua no segmento da construção
civil e ferramentas,
por intermédio da qual
honra toda a categoria com uma atuação
digna e bem-sucedida.
Atento às necessidades do mercado,
Pedro já assistiu diversas palestras com
palestrantes de renome nacional e particiSecretária Vanda há 13 anos faz parte
pou de mais de 20
da história da GF Representações

Pedro N. Guimarães recebeu prêmio como 1º lugar no Mix Top de Vendas em 2007

congressos, recebendo orientações preciosas de como prestar um atendimento
cada vez mais qualificado aos seus clientes. Manter-se atualizado com relação
às inovações tecnológicas é outra preocupação deste profissional.
Para ele, a Representação Comercial
é a profissão do futuro. E o mais
apaixonante em seu trabalho é o contato
constante com as pessoas.
Hoje, Pedro se sente um profissional
realizado, porque ama o que faz. Por
isso, ele não se limita em vender simplesmente, vai mais além, oferecendo o
que ele chama de atendimento pós-venda, ou seja, dá total assistência ao seu
cliente até o consumo final.
Segundo ele, hoje o representante

comercial é um gestor de negócios, um
verdadeiro assessor de sua clientela.
Este zelo pelos seus clientes, valeu a
Pedro o primeiro lugar no Mix em Top
de Vendas em 2007, prêmio que recebeu de uma representada de Santa
Catarina.
Além de seu talento natural, Pedro
sempre contou com o apoio de Carlinda
F. Guimarães, com quem é casado há
33 anos; bem como de seus filhos Valéria F. Guimarães, de 31 anos; e Vinícius
F. Guimarães, de 26 anos.
Neste ano, Pedro teve o seu trabalho reconhecido pelo SINRECOMS e
CORE/MS, sendo homenageado com o
título de “Representante de Destaque do
Interior”.

Pedro Guimarães durante convenção de vendas promovida neste ano
Outubro de 2008
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F IQUE POR DENTRO
COLUNA
JURÍDICA
Drª Micheli
Salviano Urbanin

O Departamento
Jurídico do CORE-MS
O Departamento Jurídico do COREMS é responsável pela cobrança das
anuidades em atraso, dos registrados
que estão na dívida ativa, ou seja, atente-se para pagar em dia as anuidades
do Conselho dos Representantes Comerciais para não ter futuros problemas.
O registro do Representante Comercial no seu respectivo conselho é obrigatório para que este possa exercer a
profissão, pois, somente com o registro
no CORE-MS, pode-se exercer esta profissão no Estado do Mato Grosso do
Sul.
Portanto, sem a regularidade do mesmo, não haverá contratação de nenhuma representada, sendo que estas exigem que o profissional esteja atuando
em conformidade com a lei, devidamente
inscrito no seu Conselho respectivo.
A obrigatoriedade decorre da lei nº
6.839/80, que disciplina a matéria em seu
artigo 1º: “O registro de empresas e a
anotação dos profissionais legalmente
habilitados, delas encarregados, serão
obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das
diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela
qual prestem serviços a terceiros”.
Importante advertir que o exercício
da Representação Comercial sem o registro no respectivo conselho
fiscalizador caracteriza exercício ilegal
de profissão, contravenção tipificada no
artigo 47 do decreto lei nº. 3.688/41.
Além da obrigatoriedade do registro, o Representante Comercial que está
em dia com as anuidades do CORE-MS
pode usufruir do serviço de consultoria
jurídica, que é oferecido pelo CORE-MS,
o qual auxilia o representante comercial
regular na análise de contratos, dúvidas
sobre rescisão e demais dúvidas pertinentes à Representação Comercial.
O Departamento Jurídico é formado
por mim e pela secretária jurídica,
Rosana Midon. Se você está em débito
com o CORE-MS, procure-nos, agende
um horário, pois, faremos o possível
para ajudar o representante comercial.
O horário de atendimento do Departamento Jurídico é das 8h às 11h.
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‘Comércio Brasil’ facilita relacionamento entre micro
e pequena empresa com novos canais de comercialização

O

Comércio Brasil é um projeto que
facilita o acesso e o relacionamento sustentável entre a micro
e pequena empresa e novos canais de
comercialização.
Através de uma rede interestadual
de consultores, chamada Rede de Agentes de Mercado, profissionais
credenciados e treinados pelo SEBRAE
identificam novas oportunidades de
negócio em praticamente todo território brasileiro buscando sempre a abertura de novos mercados para as empresas que participam do projeto, utilizando como principais canais,
revendedores, atacadistas, varejistas e
representantes comerciais.
O Comércio Brasil atende grupos de
empresas e empreendedores apoiados
pelos projetos Sebrae na indústria,
agronegócios, comércio e serviços.
O Projeto Comércio Brasil, criado
em 2005 pelo SEBRAE, é um instrumento que facilita o acesso e o relacionamento sustentável entre a micro e
pequena empresa e novos canais de
comercialização.
Este acesso se dá por meio de uma
rede interestadual de consultores, denominada Rede de Agentes de Mercado, composta por, no mínimo, dois
Agentes de Mercado por estado. Os
agentes recebem treinamento específico na metodologia do projeto e passam
a mapear novos canais de
comercialização e novas oportunidades
de negócios entre a rede estabelecida,
buscando a abertura de novos mercados para as empresas participantes do
projeto.
O projeto é dirigido a micro e pequenas empresas formais dos setores
industrial, comercial e agrícola, inclusive cooperativas e associações.
Atualmente operando em 18 Estados: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Espírito Santo,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pará,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, a expectativa é de que até o final de 2008 todos
os estados integrem a Rede de agentes.
Os segmentos atendidos no projeto
são de escolha de cada SEBRAE estadual. Esta escolha deve ser
prioritariamente oriunda dos projetos
finalísticos coletivos, em especial da

GEOR (Gestão Estratégica Orientada para Resultados). A sugestão é
identificar segmentos
que possam apresentar
um maior número de
empresas preparadas
para atender ao mercado, ou segmentos cujas
empresas apresentem
maior grau de desenvolvimento nas áreas de
gestão empresarial, industrial, tecnológica e
principalmente, mercadológica. Os segmentos atendidos até
fevereiro de 2008 são: artesanato, móveis, confecções (uniformes, fitness),
têxtil (tecelagem), EPI (equipamento de
proteção individual), agronegócios, floricultura, fruticultura, apicultura, cachaça, guaraná, fitoterápicos e alimentos.
Objetivos
O principal objetivo do Comércio Brasil é proporcionar a grupos de micro e pequenas empresas, associações e cooperativas de produtores ou artesãos a oportunidade concreta de incrementar suas vendas e aumentar os seus negócios por meio
de uma Rede de Agentes especializados em
identificar e selecionar oportunidades de
negócios adequadas aos interesses dos
clientes do Sistema SEBRAE.

trabalhadas pelo projeto, aproximando-as
do mercado.
Como participar sendo
um Canal de Vendas
O representante do canal de vendas
(Representante Comercial, Atacadista,
Distribuidor ou Revendedor) interessado
em participar do projeto estará próximo
às empresas ofertantes do projeto, ou
seja, os clientes do SEBRAE e também
será acompanhado pelo Agente de Mercado a fim de consolidar sua participação no Comércio Brasil.
Para participar como Canal de Vendas é importante que a empresa ou o Representante Comercial interessado procure o a Unidade de Acesso a Mercados
do SEBRAE do estado onde reside.

As empresas participantes do projeto
têm a possibilidade de:

√Identificar novas oportunidades de mer-

cado no seu estado e em outros estados
do país;
√ Utilizar novos mecanismos para abertura e expansão dos seus negócios;
√ Estabelecer alianças e parcerias de negócios com novos canais de vendas;
√ Acompanhar juntamente com um consultor credenciado do projeto o seu desempenho localmente e nacionalmente.
Representantes Comerciais
Os Representantes Comerciais participantes do Comércio Brasil se encarregam da identificação de oportunidades de
negócios no estado de atuação do Sebrae/
UF onde estão localizados.
Em suas ações, fazem visitas ao comércio varejista da região, buscando abrir
novos canais de distribuição para as empresas participantes da rede de comércio
Outubro de 2008

