H OMENAGEM

Jantar comemorativo ao Dia das Mães está
programado para próximo dia 8 de maio

Diante do sucesso do ano passado, SIRECOM-MS e CORE-MS preparam 2ª edição do Jantar Comemorativo ao Dia das Mães. Com decoração impecável,
música ao vivo e requintado menu, o evento reunirá famílias da Representação Comercial para momentos inesquecíveis de confraternização.
Página 3

Parceria entre SIRECOM-MS,
CORE-MS e GM/Perkal
garante veículos com
vantajosos descontos a
representantes comerciais
Graças ao convênio Þrmado entre o CORE-MS e a General Motors do Brasil/Perkal - Concessionária Chevrolet, com
a parceria do SIRECOM-MS, Mauro César Cristofani foi um
dos representantes comerciais beneÞciados com vantajosos
descontos na compra de veículo. Ele adquiriu uma S-10
Diesel 2015/2015 - modelo LTZ, com desconto de 15,5 %,
o que representou uma economia de aproximadamente R$
23 mil. ConÞra nesta edição a tabela de descontos válida
para abril/2015.
Páginas 6 e 7

P LANO ODONTOLÓGICO UNIODONTO
Categoria aproveita
benefícios do convênio
Þrmado com Uniodonto
Campo Grande
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Representante comercial Mauro César comemorou o bom negócio ao lado do presidente, José Alcides

F ÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS
Presidente do
SIRECOM-MS é eleito
vice-coodenador da
região Centro Oeste
Páginas 5

O BRAS NA SEDE DO CORE-MS
Investimentos vão
garantir realização de
eventos para grande
público
Página 7

E VENTO TRADICIONAL
Ampla programação
para comemorar Dia
do Representante
Comercial
Página 12

A PALAVRA AMIGA DO PRESIDENTE

Avançar sempre
M

esmo diante de um ano que desde o início anunciou grandes dificuldades econômicas, não
nos intimidamos e procuramos, com
determinação, garantir avanços para a
categoria da Representação Comercial
em MS.
Um exemplo, são os investimentos
que estamos fazendo na nova sede do
CORE-MS. Dotada de amplo espaço,
depois de concluídas as obras, tanto o
conselho como o sindicato passarão a
ter condições de realizar seus eventos
na própria sede, com capacidade para
receber expressivo público.
Tais investimentos vão beneÞciar
diretamente os próprios representantes
comerciais, que mediante o cumprimento de determinado critérios, poderão
requisitar o espaço para realização de
showroom, treinamentos, exposição de
produtos, entres outras iniciativas.
A nossa intenção é aproximar cada
vez mais a categoria de seus órgãos
representativos no Estado, fazendo com
que o CORE-MS e o SIRECOM-MS
sejam consolidados como a “Casa do
Representante Comercial”.
Já está em fase de preparação a
segunda edição do jantar em homenagem ao Dia das Mães. No ano
passado, o evento foi considerado um
grande sucesso, reunindo as famílias
da Representação Comercial na sede

do SIRECOM-MS e do CORE-MS,
quando tivemos momentos inesquecíveis de confraternização. Que com a
participação maciça dos representantes
comerciais e suas famílias possamos
repetir o sucesso de 2014, tornando
esta programação em mais um evento
tradicional de nosso calendário.
Para comemorar o Dia Pan-Americano do Representante Comercial
e o Dia do Representante Comercial
Autônomo também estamos preparando
uma programação especial, com realização de solenidade de homenagens
na Assembleia Legislativa do MS, em
parceria com o deputado estadual Márcio Fernandes; palestra motivacional
com proÞssional de renome e jantar
dançante.
Não poderíamos deixar de destacar
ainda uma grande vitória para toda
a categoria, tratando-se do convênio
Þrmado entre o CORE-MS e GMB/
Perkal concessionária Chevrolet, com
a parceria do SIRECOM-MS, que
garante a aquisição de veículos com
vantajosos descontos. Mesmo sendo
recente o convênio, de forma surpreendente, já emitimos sete declarações
requisitadas por representantes comerciais, documento este necessário para
a Þnalização da compra do carro por
meio da parceria com a GMB/Perkal.
O preço diferenciado tem garantido à
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categoria bons negócios na adquirição
de sua ferramenta de trabalho.
Todas as ações realizadas pelo
SIRECOM-MS e CORE-MS vêm ao
encontro da valorização da categoria,
esta que é fundamental para o desenvolvimento econômico e industrial de
nosso País. Não poupamos esforços
para que o importante papel exercido
pelos representantes comerciais seja
reconhecido pela nossa sociedade.
Mas para que possamos avançar
sempre, mais uma vez não poderia
deixar de chamar a atenção que é necessário a união da categoria. Se você
ainda não é um Þliado do SIRECOM-MS, associe-se. Vamos fazer com que a
nossa voz tenha uma maior ressonância,
não só na defesa dos direitos já adquiridos, como também na obtenção de
novas conquistas.

Representantes Comerciais aproveitam
benefícios do convênio Þrmado entre
SIRECOM-MS e Uniodonto Campo Grande
Cerca de 50 representantes comerciais já garantiu os benefícios
oferecidos por intermédio do convênio Þrmado entre o SIRECOM-MS
e a Uniodonto Campo Grande. Os
associados do sindicato são contemplados com a adesão gratuita ao Plano
Empresarial Odontológico por um
ano, passando a pagar a mensalidade
normal depois desse período.
Aos representantes comerciais que
não são associados, dependentes e
agregados são oferecidos mais de 50%
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de desconto. Ao pagar a mensalidade,
o usuário faz tratamentos como o de
obturação, restauração, canal, extração
de siso, entre outros serviços sem pagar
mais nada pelo atendimento.
O Plano Empresarial Odontológico
garante cobertura nacional. Só na Capital,
são colocados à disposição dos usuários
mais de 80 consultórios particulares.
Com relação aos procedimentos não
cobertos pelo Plano, que abrange em especial a parte estética, a categoria vai ser
beneÞciada com preços diferenciados.

Diretoria do
Conselho Regional
dos Representantes
Comerciais no MS

Para o presidente do sindicato,
José Alcides dos Santos, essa é mais
uma importante conquista que vem
recebendo um feedback positivo por
parte da categoria. “Com esta ação
temos como objetivo valorizar os
associados e incentivar àqueles que
ainda não são a virem somar forças
para o fortalecimento do SIRECOM-MS”, disse.
Para mais informações entrar em
contato pelos telefones:
(67) 3325-7111 e 9916-9633.
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H OMENAGEM

Primeira edição do jantar comemorativo ao Dia das Mães foi realizado com grande sucesso

Jantar comemorativo ao Dia das Mães está
programado para próximo dia 8 de maio
iante do sucesso da realização do
jantar comemorativo ao Dia das
Mães realizado no ano passado, o
Sindicato dos Representantes Comerciais
Autônomos e Empresas de Representações do MS (SIRECOM-MS) em
parceria com o Conselho Regional
dos Representantes Comerciais do MS
(CORE-MS) vai promover a segunda
edição do evento no próximo dia 8 de
maio, a partir das 19h30, na sede do
CORE-MS.
Além do jantar, o encontro festivo
terá música ao vivo e entrega de brindes
às homenageadas. Para o presidente dos
órgãos, José Alcides dos Santos, “é muito
importante eventos como este para o fortalecimentos dos laços de amizade entre
os representantes comerciais e, no caso
da homenagem que será prestada ao Dia
das Mães, acaba integrando as famílias
da Representação Comercial”.
O jantar promovido no ano passado
recebeu muitos elogios por parte dos con-
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vidados, principalmente com relação à
organização e decoração do ambiente,
superando as expectativas. Segundo o
presidente, “o fato de as famílias da
representação comercial terem prestigiado de forma expressiva a primeira
edição desse evento, estimula-nos a
torná-lo tradicional, oferecendo mais
uma oportunidade de confraternização
para a categoria”, declarou.
Os convites já se encontram disponíveis, podendo ser adquiridos pelos
contatos (67) 3325-7111 e 9916-9633.
As mesas terão oito lugares e serão
devidamente numeradas.
Serviço:
Jantar em homenagem ao Dia das Mães
Data: 8 de maio de 2015
Horário: a partir das 19h30
Local: sede do SIRECOM-MS e
CORE-MS (localizada à Rua Quintino
Bocaiúva, 766 - Jardim TV Morena
Convites: (67) 3325-7111 e 9916-9633

Presidente José Alcides, devido ao sucesso da primeira edição, quer tornar
jantar comemorativo ao Dia das Mães um evento tradicional

Evento realizado ano passado recebeu muitos elogios principalmente com relação à organização e decoração
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REPERCUSSÃO NACIONAL
CORE-MS e SIRECOM-MS ganham amplo espaço
de divulgação em revista de circulação nacional
CORE-MS e o SIRECOM-MS ganharam amplo espaço de divulgação na Revista do Confere (Conselho Federal dos Representantes Comerciais), edição nº 24, com veiculação
em março de 2015.
Entre as matérias divulgadas,
destacou-se a homenagem prestada a
Oswaldo Fernandes, que recebeu o
título de “Pioneiro da Representação
Comercial em MS” durante evento
festivo em comemoração ao Dia
Pan-Americano do Representante
Comercial e Dia do Representante
Comercial Autônomo. A programação se deu com grande sucesso, no
último dia 3 de outubro, no Ondara
Buffet, na Capital.
A revista do Confere publicou também sobre os plantões realizados pelo
conselho e sindicato nos dias 17 de
janeiro, 21 de fevereiro e 28 de março,
dando oportunidade aos representantes comerciais que se encontravam
inadimplentes de acertarem suas pendências. A ação teve como objetivo
principal facilitar a vida daqueles
que têm diÞculdades de se dirigir ao
CORE-MS e ao SIRECOM-MS de
segunda-feira a sexta-feira, favorecen-
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do principalmente os representantes
comerciais que residem no interior do
Estado.
Ganhou destaque ainda nas páginas
da Revista do Confere a parceria Þrmada entre o SIRECOM-MS, CORE-MS
e GM do Brasil/Perkal, que garante à
categoria a aquisição de veículos com
descontos vantajosos.

A palestra sobre Simples Nacional,
realizada no último dia 31 de outubro,
foi outro tema que teve repercussão. O
evento foi promovido pelo SIRECOM-MS em parceria com o CORE-MS com
a Þnalidade de orientar a categoria sobre
as vantagens e desvantagens de se aderir
ao Simples Nacional.
O presidente, José Alcides dos

Santos, manifestou sua satisfação em
ver as ações do conselho e do sindicato
estampadas nas páginas da Revista do
Confere. Segundo ele, “temos sido
prestigiados em várias edições por essa
conceituada revista de circulação nacional, contribuindo para a valorização de
nossos trabalhos e de toda a categoria
do Estado do MS”.

CNC lança livro sobre os desaÞos da representação
O livro Os desaÞos da representação em prol do comércio brasileiro – Sistema CNC-Sesc-Senac, elaborado pela Assessoria de Gestão das Representações (AGR), da CNC, foi
entregue aos participantes do 3º Encontro com Gestores das Representações, realizado no
último dia 26 de março. O documento, desenvolvido com base em estudo realizado pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa (Cebrap), é dividido em três partes: O que é representar; Novas
instâncias de representação: Questões e oportunidade e de olho no futuro.
Na primeira parte, o livro aborda o signiÞcado de representar o segmento do comércio
e defender seus interesses, salientando os diferentes aspectos que envolvem o complexo e
importante trabalho de representação. Informa sobre a autorização do representante, a orientação que o embasa, as maneiras de prestar contas aos seus representados e a inßuência da
instância em que está inserido em sua atuação, como normas, funções, tipos de participantes
e problemáticas debatidas.
A segunda parte é dedicada à descrição de algumas das principais características do atual
desenho institucional que baliza as relações entre o Estado, as políticas públicas e as diversas
organizações sociais e econômicas que buscam inßuenciá-los. Sempre destacando o papel
das novas instâncias de representação na defesa de interesses do Brasil atual.
A terceira e última parte aborda os desaÞos impostos ao Sistema CNC–Sesc–Senac e à
sua atividade de representação, em face da pluralização dos espaços de negociação entre o
Estado e os vários grupos de pressão que compõem a sociedade brasileira, o que se traduz
em dois espaços importantes desaÞos: o da negociação e o da articulação.
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F ÓRUM PERMANENTE DOS SINDICATOS DOS REP. COMERCIAIS

Presidente do SIRECOM-MS é eleito
vice-coodenador da região Centro Oeste
Sindicato dos Representantes Comerciais Autônomos e Empresas
de Representações do MS (SIRECOM-MS) foi sede da eleição do
coordenador da região Centro Oeste
do Fórum Permanente dos Sindicatos
dos Representantes Comerciais, que
existe há cerca de cinco anos. Foram
eleitos coordenador e vice-coordenador,
respectivamente, os presidentes do
SIRECOM-MT e do SIRECOM-MS,
José Pereira Filho e José Alcides dos
Santos. A eleição foi realizada no último dia 13 de fevereiro, a partir das
10 horas.
Segundo Pereira, que há quatro
anos preside a coordenação da região
Centro Oeste, o Fórum congrega atualmente 40% dos sindicatos de representantes comerciais do país e tem como
objetivo unir a categoria em âmbito
nacional. “Hoje somos reconhecidos
nacionalmente com o fortalecimento
do SIRECOM, que tem sua sede instalada em Fortaleza/CE”, informou.
Depois que todas as regiões escolherem os seus coordenadores, será
realizada a eleição do presidente
nacional do Fórum Permanente. O
Estado de Alagoas vai ser sede do
quinto encontro do fórum, em data
ainda a ser deÞnida.
Ao exempliÞcar os benefícios que
poderão ser garantidos pelo fortalecimento do SIRECOM, Pereira detalhou
que “ao conseguirmos um convênio
com uma fábrica de pneus, todos os
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Luiz Augusto, José Pereira, José Alcides, Valdir Cortez e Joelson Cândido

representantes comerciais Þliados aos
SIRECOMs do Brasil vão ter direito às
vantagens concedidas”.
Conscientização
O presidente do SIRECOM-MT,
Pereira, fez um chamamento à categoria
dos representantes comerciais sul-mato-grossenses para que se unam ao seu
conselho [CORE-MS] e sindicato, pois
só assim terão condições de avançar na
defesa dos seus direitos e na obtenção
de novas conquistas.

José Pereira durante visita às instalações do SIRECOM-MS
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De acordo com ele, a categoria
precisa se conscientizar do seu valor.
Ele ressaltou que são os representantes
comerciais as peças mais importantes
dos Estados brasileiros, pois “são vocês
que geram impostos; que são os maiores
formadores de opinião. Busquem sua
carteirinha no CORE-MS, que vale em
todo território nacional”.
O Governo do Estado, advertiu
Pereira, também precisa reconhecer
esse valor, visto que os representantes
comerciais são parceiros da Secretaria
de Estado de Fazenda. Ele lembrou
que, “ao se depararem com clientes
inadimplentes, os representantes passam
a desempenhar o papel de cobradores da
Secretaria de Estado de Fazenda, pois
tais clientes não poderão comprar deles,
haja vista que os produtos Þcarão retidos
na barreira Þscal”.
Gratidão
Pereira fez questão de manifestar sua gratidão ao presidente do
CORE-MS e SIRECOM-MS, José
Alcides dos Santos. Quando ele assumiu os comandos do CORE-MT e
SIRECOM-MT recebeu todo o apoio
e orientações necessárias para conduzir o conselho e o sindicato de Mato

Grosso. “Alcides é um grande companheiro. Quando eu assumi o core e
o sindicato de MT, ele foi um amigo
que me deu muita força. Não tínhamos
noção o que era ser presidente de um
conselho e de um sindicato”, declarou.
Ao dar os parabéns à categoria de
Mato Grosso do Sul, Pereira a conclamou: “venham para o CORE-MS, essa
casa é de vocês. A sede do CORE-MS
é maravilhosa. Isso aqui é resultado
do trabalho, da luta árdua do Alcides
e sua diretoria”.
O presidente Pereira registrou que
“Alcides sempre nos prestigia em MT,
inclusive recentemente Þzemos uma
Assembleia Geral com a categoria,
quando ele esteve presente. E esse
fortalecimento dos laços entre os cores
e os sindicatos é fundamental para o
reconhecimento do nosso trabalho a
favor da valorização da representação
comercial”.
Durante a visita, o presidente
Pereira esteve acompanhado do seu
assessor Luiz Augusto, sendo recepcionados não só pelo presidente,
Alcides, como também pelo membro
da diretoria do SIRECOM-MS e
executivo, respectivamente, Valdir
Cortez e Joelson Cândido.
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C ONVÊNIO

Representante comercial compra veículo
com desconto vantajoso graças à parceria
entre SIRECOM-MS, CORE-MS e GM/Perkal

G

raças ao convênio Þ rmado
entre o Conselho Regional
dos Representantes Comerciais no MS (CORE-MS) e a General
Motors do Brasil/Perkal - Concessionária Chevrolet, com a parceria
do Sindicato dos Representantes
Comerciais Autônomos e Empresas
de Representações do MS (SIRECOM-MS), o representante comercial Mauro
César Cristofani comprou uma S-10
Diesel 2015/2015 - modelo LTZ, com
desconto de 15,5%, o que representou
uma economia de aproximadamente
R$ 23 mil.
Além do desconto vantajoso, o
representante Mauro César manifestou que Þ cou satisfeito com o
atendimento tanto da Perkal, como
do executivo do SIRECOM-MS,
Joelson Cândido dos Santos. “O
vendedor Miguel da Perkal foi muito
atencioso. Inclusive eu Þquei surpreso com as vantagens concedidas aos
representantes comerciais, superando os descontos que são oferecidos à
Pessoa Jurídica e ao produtor rural.
Se não fosse esse convênio entre o
CORE-MS e a GM/Perkal, como PJ
eu teria somente 6% de desconto”,
comemorou.
Para Mauro César, esse apoio que
o CORE-MS tem dado por meio do
convênio Þ rmado com a concessionária Chevrolet é de grande valia
para a categoria, pois “esse valor
diferenciado nos dá condições de adquirir um carro de melhor qualidade,
o que não é um luxo e sim uma necessidade, visto que viajamos muito, passamos muitas horas dentro
de um veículo. Eu costumo dizer
que o carro é a nossa enxada”.
Além de conforto, segundo o representante, o quesito segurança tem
que ser levado em conta na hora de
comprar um veículo, haja vista que no
exercício da proÞssão se corre muitos
riscos nas rodovias, “até porque não
temos boas estradas na região Centro-Oeste”.
Há 20 anos Mauro César atua no
segmento de Confecções e Calçados
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Representante Mauro César e o presidente José Alcides ao lado do veículo adquirido com vantajoso desconto

Infantis e se sentiu presenteado tanto
pelo CORE-MS como pelo SIRECOM-MS com o benefício que obteve na
compra do veículo por meio da parceria
Þrmada com a GM/Perkal.
Atendimento eÞ ciente
Assim que soube das vantagens
que teria ao comprar o carro na GM/
Perkal por intermédio do convênio
Þ rmado com o CORE-MS, Mauro
César disse que entrou em contato
com o executivo do SIRECOM-MS,
quando foi atendido de pronto, recebendo a declaração necessária para
efetuar o negócio. Ele detalhou que
“minhas obrigações estavam em dia
com o conselho e sindicato. Ademais,
bastou eu juntar a documentação
requisitada pela concessionária,
tudo dentro da normalidade, para eu
conseguir o Þ nanciamento de forma
muito rápida e eÞ ciente. Com menos
de uma semana o carro estava à minha

disposição”.
Mesmo o convênio ser recente, já
foram emitidas pelo SIRECOM-MS
sete declarações, documento requisitado
pelos representantes comerciais para a
Þnalização da compra do veículo por
meio da parceria GMB/Perkal, uma
exigência para se beneficiar com os
preços diferenciados. O rápído feedback por parte da categoria tem sido
surpreendente.
No entanto, para Mauro César é
preciso que os representantes comerciais sul-mato-grossenses sejam
mais unidos, empenhando-se inclusive a vir a ser tornar um Þ liado do
sindicato. Ele atua não só em MS,
como também em Mato Grosso, onde
se veriÞ ca que há uma união muito
forte da categoria, gerando reß exos
positivos para todos que trabalham
na área.
O presidente do CORE-MS, José
Alcides dos Santos, disse que é gra-

tiÞ cante constatar a satisfação dos
representantes comerciais tanto
com os descontos concedidos na
compra de veículos, como ao bom
atendimento que vem sendo prestado pelas equipes do conselho, do
SIRECOM-MS e da GM/Perkal.
“Esse feedback positivo sinaliza que
estamos no caminho certo, conquistando benefícios importantes para a
categoria”, comentou ao salientar
que “é de fundamental importância
que os representantes comerciais
que ainda não são Þ liados ao sindicato, venham somar forças conosco, para que possamos avançar
ainda mais”.
Serviço:
Parceria SIRECOM-MS, CORE-MS
e GMB/PERKAL
Contato: Sérgio Ferraz
Fones: (67) 9824-5554 / 3348-1133
E-mail: ferraz@perkal.com.br
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A VANÇOS

CORE-MS investe em melhorias na sua sede

Depois de concluídas as obras, o SIRECOM-MS e o CORE-MS terão amplo espaço para realização de eventos

om objetivo de aprimorar sua estrutura física, o Conselho Regional dos
Representantes Comerciais (CORE-MS) está investindo em obras de

C

melhoria na sua sede.
Com um espaço amplo, área receberá
investimentos para possibilitar a realização de eventos sociais na própria sede,

Convênio CORE-MS E GM/PERKAL
Válida para abril/2015
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bem como palestras e encontros com
capacidade para expressivo público.
Em parceria com o Sindicato dos
Representantes Comerciais Autônomos e Empresas de Representações do
MS (SIRECOM-MS), o local também
poderá ser requisitado pelos próprios
representantes comerciais, mediante
cumprimento de alguns critérios, para
realização de reuniões, treinamentos,
showroom, exposição de produtos,
entre outras iniciativas.
Segundo o presidente do CORE-MS,
José Alcides dos Santos, a intenção é
cada vez mais tornar a sede do conselho
na ‘Casa do Representante Comercial’,
criando assim uma integração maior

entre a categoria e seus órgãos representativos no Estado. “Uma de nossas
prioridades administrativas é fortalecer
a união da categoria e a melhor forma
é atrair a presença dos representantes
comerciais para o conselho e sindicato”,
avaliou o presidente.
O presidente José Alcides lembrou o
jantar realizado na sede do CORE-MS,
no ano passado, em homenagem ao Dia
das Mães. Ele recorda que os representantes comerciais e suas famílias se
sentiram em casa. “A confraternização
foi um sucesso e o fato de ter sido promovido na sede do conselho motivou a
categoria a se integrar ainda mais com
seus órgãos representativos”, disse.
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E CONOMIA
Planilha de gastos:
importante ferramenta
para controle Þnanceiro
controle de gastos é fundamental tanto para manter o equilíbrio
financeiro doméstico quanto
para estabelecer ou corrigir a margem
de lucro de um negócio. Com um pouco
de organização e uma simples planilha
de gastos, é possível acompanhar detalhadamente as despesas mensais de
uma empresa, calcular melhor o preço
de venda de um produto, ou até mesmo
prever quais gastos a família deve evitar
a Þm de conseguir poupar dinheiro para
realizar uma viagem.

O

Gastos pessoais: como controlar
Com ofertas de consumo bastante
agressivas, além de um custo de vida
cada dia mais elevado, não é raro
encontrar pessoas que perderam o
controle de seus gastos pessoais e
acabaram contraindo dívidas.
Para retomar a rédea de suas finanças, é essencial dedicar um pouco
de tempo para organizar os gastos
e analisar para onde foi o dinheiro.
Mesmo quem não tem dívidas pode
beneficiar-se com uma planilha de
gastos pessoais, seja para economizar
dinheiro, seja para utilizá-lo apenas
de maneira mais consciente.
Uma das formas para manter os
gastos sob controle é por meio de
uma planilha de gastos pessoais. É
importante listar tanto os gastos fixos
quanto os variáveis, além de estabe-

lecer uma porcentagem para reserva
Þnanceira que poderá ser fundamental
em caso de gastos inesperados. Ainda
que você não consiga estipular valores
exatos, com a indicação de montantes
aproximados, já é possível utilizar a
planilha para obter um panorama geral
de quais são suas principais fontes de
renda e despesas.
Dicas para controlar
gastos da empresa
Qualquer empresa que queira adotar boas práticas de gestão jamais
poderia abrir mão de um controle
rigoroso dos custos. Para uma tomada
de decisão tanto comercial quanto
administrativa, é fundamental saber
o que compõe o faturamento e quais
são os grandes focos de despesa.
Uma boa planilha de custos pode
ajudar o empresário a determinar
quais produtos apresentam boa margem de lucro e quais mercadorias
devem deixar de compor o estoque.
Assim, ao definir o custo mínimo
de um item, o empreendedor pode
estabelecer qual deve ser o preço
de venda para manter o máximo de
lucratividade possível.
Além disso, manter em perspectiva as entradas e saídas de recursos,
tanto fixos quanto variáveis, ajuda a
organizar o fluxo de caixa de forma
precisa e confiável para que a empresa
possa conhecer a situação
de suas contas e planejar
investimentos.
Despesas pessoias X
despesas da empresa
Tão importantes
quanto saber organizar
os gastos de um empresa
é separar as contas do negócio das contas de despesas
do sócio. É bastante comum que
pequenos e médios empresários
utilizem as mesmas contas tanto para
gastos pessoais quanto para custos da
empresa. Essa, porém, não é a melhor
atitude para quem quer manter os gastos
sob controle.
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Com a separação das despesas pessoais, o empresário saberá, de forma
mais segura, qual é o resultado real dos
investimentos que realizou na empresa e quais são os montantes pessoais
disponíveis para serem gastos de
forma independente da gestão do negócio. Uma forma para diferenciar as
Þnanças é por meio da adoção de duas
planilhas distintas: de gastos para o
empresário e de custos para a empresa.
Embora não seja legalmente obrigatório, também é recomendado ter
contas bancárias separadas, inclusive
para efeitos Þscais. Assim, todas as
despesas domésticas do empresário
devem ser pagas por meio de sua conta
pessoal, enquanto o pagamento de

custos da empresa deve ser realizado
pela conta da pessoa jurídica.
Além disso, é fundamental separar
gastos como combustível, telefone e
internet, por exemplo - o que não for
utilizado para Þns gerenciais deve ser
identificado como despesa pessoal
do empresário. Uma boa opção para
identiÞ car melhor tais montantes é
adotar planos corporativos.
Por fim, para que o empresário
não retire da empresa valores incompatíveis com as suas tarefas ou que
poderiam ser mais bem utilizados para
realizar investimentos, é importante
estabelecer um valor a título de salário, chamado de pró-labore. *Fonte:
Revista do Confere, edição nº 24
Abril de 2015

A ÇOES
Representação
Comercial:
50 anos de
regulamentação
proÞssional no
Brasil
Este ano, no dia 9 de dezembro, a
regulamentação da proÞssão de representante comercial completa 50 anos.
O marco dessa data é a promulgação da
Lei nº 4.886/65, que normatizou o exercício da atividade no Brasil e garantiu
direitos à categoria.
Segundo o presidente do Confere,
Manoel Affonso Mendes, ao longo
desse período o Sistema Confere/Cores
amadureceu e uniÞcou-se para conquistar e defender os interesses dos representantes comerciais. “Comemoramos
cinco décadas, cientes de que as vitórias
alcançadas foram frutos de trabalho,
dedicação e perseverança”, disse.
É um momento para festejar, mas
também, acrescentou o presidente do
Confere, “de avaliação e planejamento.
Reßetir sobre as ações desenvolvidas,
objetivos atingidos, resultados para a
categoria e traçar novas metas para os
próximos anos”.
Nessa nova etapa, argumentou
Manoel Afffonso, “para realizarmos os
sonhos almejados e projetos traçados,
precisamos manter o nosso comprometimento pessoal e proÞssional na gestão
dos conselhos, a conÞança em nossas
decisões, a Þdelidade aos nossos valores, a objetividade e a responsabilidade
com os nossos atos”.

SIRECOM-MS e CORE-MS
participam de encontro do
Instituto MS Competitivo

Joelson Cândido e Patricia Nogueira representaram, respectivamente, SIRECOM-MS e CORE-MS durante encontro

om objetivo de promover o processo de melhoria continua das
organizações sul-mato-grossenses,
o Instituto MS Competitivo realizou no
último dia 31 de março, a partir das 14
horas, na sede da Federação do Comércio
de MS (Fecomércio/MS), um encontro
com as organizações que participaram do
Prêmio Qualidade da Gestão MS em ciclos
anteriores, para, com base no Relatório
de Avaliação encaminhado, elaborar um
Plano de Melhoria da Gestão.
O Sindicato dos Representantes Co-

C

merciais Autônomos e Empresas de Representações do MS (SIRECOM-MS) e
o Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no MS (CORE-MS) participaram do encontro, respectivamente, nas
pessoas do executivo Joelson Cândido
dos Santos e Patricia Nogueira Kohatsu.
Para o executivo Joelson, o evento
representou mais uma oportunidade
ímpar de conhecer uma metodologia
para elaboração de um Plano de Melhoria de Gestão, com base na análise
das oportunidades de melhorias dos

processos gerenciais do Relatório de
Avaliação do Prêmio Qualidade da
Gestão MS (PQG/MS). Segundo ele,
“o PMG tem como Þnalidade melhorar
o desempenho das organizações, de
maneira consolidada, em um ciclo de
melhoria continua”.
Por sua vez, Patricia Kohatsu considerou o encontro e extrema importância
e produtivo, vindo ao encontro da meta
do conselho de alcançar a excelência nos
serviços prestados à categoria da Representação Comercial.

E-mail exclusivo para
negociação de
anuidade vigente
Com objetivo de facilitar e
tornar mais ágil os serviços prestados, o Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no MS
(CORE-MS) criou e-mail exclusivo
para que o representante comercial
possa negociar a anuidade vigente.
Por intermédio do e-mail arrecadacao@corems.org.br, o representante comercial poderá negociar
formas de pagamento e valores.
Mais informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (67)
3047-0707.

Abril de 2015

O CORE-MS convoca os representantes comerciais (pessoa física ou jurídica) que
estão em débito com a entidade, a regularizar sua situação com o simples pagamento
da anuidade de 2015 junto com o parcelamento facilitado dos exercícios anteriores,
evitando, assim, a inscrição na Dívida Ativa e a consequente EXECUÇÃO FISCAL,
na Justiça Federal. Esclarecemos que a referida medida judicial objetiva cumprir determinação do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, ao qual o CORE-MS é
subordinado e do Tribunal de Contas da União.

Representantes do MS, antes
de assinarem os contratos de
representação ou rescisão/distrato
dos contratos de representação,
verbais ou formais, entrem em
contato com o Departamento
Jurídico do Sirecom/MS.
Assim, seus direitos serão
garantidos, evitando abusos
e irregularidades contratuais
irreversíveis.
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C OLUNA JURÍDICA
ANY CAROLINA GARCIA GUEDES (ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA DO CONFERE)

Do Preenchimento das Lacunas da Cláusula
Resolutiva da Lei nº 4.886/65 pelas Regras Gerais de
Extinção dos Contratos previstas no Código Cívil
A preservação dos institutos imutáveis
do ato jurídico, da coisa julgada e do direito
adquirido, estipulada pelo art. 6° da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
elege como regra a irretroatividade da Lei,
prevendo o art. 2º, § 2° do mesmo diploma
legal que a lei nova, disciplinadora de regras
gerais ou especiais, não revoga ou modiÞca
as normas anteriormente editadas. As disposições em referência integram o Decreto-Lei
n° 4.567, de setembro de 1942, no bojo do
qual constam disciplinas de vigência, validade e aplicação das leis no ordenamento
jurídico nacional.
Sobre a matéria, há que destacar a tendência da doutrina em reconhecer o ordenamento
jurídico de forma unitária, no âmbito da
qual se estabelecem diálogos entre as fontes
normativas, no sentido de otimizar aplicação
Þnalística dos ditames constitucionais. O
cumprimento das regras de valores protegidas pela Constituição, como a dignidade
humana, o desenvolvimento equilibrado,
as relações econômicas, a preservação da
empresa, entre outras, viabiliza que sejam
estabelecidos requisitos de aplicabilidade
conjunta de normas.
Infere-se que, quando da promulgação
do novo Código Civil, muitas eram as legislações esparsas que tutelavam direitos de
natureza privada, todavia contidas no bojo
de instrumentos legislativos especiais, como
no caso da Lei do Inquilinato, o Código de
Defesa do Consumidor, a Legislação Trabalhista, etc., que, ao tempo de sua edição,
não contemplavam institutos de resolução
equitativa dos conßitos examinados segundo
sua orientação.
O escopo constitucional que autoriza o
diálogo das fontes entre o direito civil insculpido no Código de 2002 e a Constituição
atribuiu a esse diploma uma natureza complementar em relação às demais normas em
vigor, perdendo o caráter meramente residual
do Código Civil de 2002. Para evitar que os
valores apresentassem antinomias em razão
da pluralidade de institutos, e veriÞcada a
unicidade da Þnalidade em cumprimento da
determinação constitucional, a aplicabilidade
das regras do Código Civil de 2002 à Lei nº
4.886/65 não poderia ser limitada, em razão
de tratar-se de Lei Geral e Lei Especial,
consoante ensinamentos do professor Pietro
Perlingieri.
Diante da viabilidade do diálogo das
fontes, a professora Cláudia Lima Marques
estima três parâmetros de aplicação: a) diálogo sistemático de coerência - no qual a
simultaneidade de incidência dos diplomas
faz com que uma sirva de base conceitual
para a outra; b) aplicação coordenada - direta
(diálogo de complementaridade) e indireta
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(diálogo de subsidiaridade); c) diálogo
de inßuências recíprocas sistemáticas quando os conceitos estruturais de uma
lei sofrem inßuências da outra, ocorrendo
quando uma lei geral inßui na lei especial
e vice-versa.
Em suas lições, ao comentar o diálogo
das fontes entre o Direito Civil e o Direito
do Trabalho, o professor Flávio Tartuce
destaca ser uma forma importante de
atualização desse instituto jurídico, que,
não obstante de caráter protetivo, entrou
em vigor antes da própria Constutição
da República, sendo recomendável a
referência da legislação trabalhista pelo
Direito Civil naquilo em que não forem
conßitantes e, em caráter de subsidiariedade, por exemplo, nos casos de violação
do contrato de trabalho pela prática de
assédio moral, instituto cujo dano alinha-se ao estudo da responsabilidade civil
contratual, incidente sobre a relação de
emprego como instrumento de proteção
da dignidade humana.
Aplicabilidade no Contrato
de Representação Comercial
Com uma simples leitura da Lei n°
4.885/65, é possível veriÞcar que a resolução dos contratos de Representação, celebrados por prazo indeterminado, quando
imotivados e de iniciativa da representada,
gera para o representante o direito ao recebimento da indenização prevista pelo art.
27, J, da Lei nº 4.886/65.
Nesse aspecto, a manifestação de vontade da representada, no sentido de resilir,
compreenderia uma causa superveniente
extinta da relação obrigacional de atração de novos negócios, surpreendendo o
parceiro contratual pelo Þm da relação e
gerando o consequente dever de indenizar.
A lei deixa claro que as hipóteses de resolução motivada por parte da representada
que exoneram esta do dever de indenizar,
estão consoante dispostos no art. 35 da Lei
n° 4.886/65. O referido que, praticadas
pelo representante comercial, afetariam a
Þnalidade do Contrato de Representação
e, consequentemente, a expectativa depositada pela representada na promessa de
captação de negócios, pelo representante,
como a desídia, prática de atos que importem em descrédito do representante, falta
de cumprimento das obrigações inerentes
ao contrato de Representação Comercial,
condenação em crime infamante e, Þnalmente, a força maior.
Na mesma esteira, o art. 36 da Lei n°
4.886/65 cita cinco motivos justos para
rescisão do contrato de Representação
Comercial por iniciativa do representante,

apontando condutas adotadas pela representada que reflitam no contato como
instrumentos de retrocessão aos direitos
assegurados pelo pacto, que possam gerar
desequilíbrio e prejuízo ao representante
comercial, como a quebra da exclusividade, a redução da esfera de atividade,
a Þ xação abusiva de preços praticados
na zona atendida pelo representante, o
não pagamento da indenização na época
devida e força maior.
Cumpre destacar, inicialmente, que
ambos os dispositivos falam em força
maior como uma das motivações exoneradoras da responsabilidade da representada
ou do representante pelo Þm do pacto.
Na deÞnição trazida pelo Código Civil
de 2002, a força maior estaria classiÞcada
como fato inevitável que, alheio à vontade das partes, justiÞca alterações nas
condições contratuais, classiÞcando-se a
força maior como eventos decorrentes dos
fenômenos da natureza, que tanto podem
acarretar a alteração de condições contratuais especíÞcas e necessárias à retomada
do equilíbrio quanto podem culminar na
resolução do pacto.
A força maior é uma forma de extinção do nexo de causalidade, que atinge o
direito extintivo formativo do credor pela
exoneração do devedor da responsabilização pelo dano da coisa ou pela afetação
do contrato. A exclusão da voluntariedade
determinada a causar o prejuízo afasta a
obrigação de responder pela perdas e danos.
Afora essa hipótese de inevitabilidade
compreendida na força maior, quando não
resolvidos pelo alcance do termo, os contratos de Representação Comercial Þnalizados por ato motivado, do representante
nas hipóteses do art. 36 da Lei nº 4.886/65,
gerarão o dever de indenizar este último no
valor correspondente a um 1/12 (um doze
avos), calculados sobre toda a remuneração
auferida ao longo do pacto, devidamente
atualizada.
Não obstante essa fórmula trazida pelo
art.27, J, da Lei n° 4.886/65 seja apenas o
cálculo mínimo do valor da indenização
devida, a expressividade de valores encontrados a partir desses parâmetros tende
a fomentar, nas representadas, condutas
destinadas à resolução do pacto, independente do pagamento da mesma. Assim, não
havendo previsão legal especíÞca acerca
da possibilidade de leitura ampliativa
do rol de motivações contidas no art. 36
da Lei n° 4.886/65, as representadas, na
condição de parte mais forte do contrato,
alteram os parâmetros contratuais de forma unilateral.
As alterações mais comuns destinadas

à Þnalidade de resolução sem o pagamento
de indenização são: a exclusão das cláusulas de exclusividade, a repactuação
de contratos antigos com a redução de
esfera de atividade, a redução paulatina
de comissões independente de previsão
contratual, entre tantas, que alteram a base
objetiva do negócio jurídico, cingindo o
representante a duas opções: suportar as
condições impostas ou requerer a resolução do pacto.
Da formação do Crédito Indenizatório
Conforme uma análise clássica, o artigo
27, J e § 1º da Lei nº 4.886/65 assegura
que o representante comercial fará jus ao
recebimento de verba indenizatória pela
resolução do contrato, Þrmada fora das hipóteses do art. 35 do mesmo diploma legal.
Para os contratos com prazo determinado,
o cálculo da indenização corresponderá à
média mensal da retribuição auferida até a
data da rescisão, multiplicada pela metade
dos meses restantes para o alcance do prazo.
Nos contratos por prazo indeterminado,
somam-se todas as restribuições havidas
pelo representante no curso do contrato,
que serão atualizadas, na forma do art. 46
da Lei nº 4.886/65, em seguida divididos
por 12 (1/12 avos).
Importa destacar que o legislador preferiu estabelecer uma forma tarifada de
cálculo da indenização mínima devida ao
representante a utilizar os critérios da lei
comum, que, na aferição das perdas e danos efetivos sofridos, poderiam reßetir não
apenas na majoração dos valores devidos,
como também na dinâmica probatória processual, impondo delongas que, por política
legislativa, foram afastadas. em razão disso,
em princípio, quando presentes os requisitos
necessários ao pagamento da verba indenizatória, estará dispensada a necessidade
de comprovação de ato ilícito ou abusivo
praticado pela empresa de Representação
Comercial em razão da disposição legal
objetiva de sua incidência. Nesse contexto,
a denúncia por iniciativa do representante,
fora do rol do art. 36 da Lei nº 4.886/65,
só comportaria aplicação extensiva se
analisada segundo os ditames do Código
Civil comentados no capítulo anterior,
apresentando-se três possíveis formas de
Þnalização do pacto: a) perda do direito
à indenização por ausência de previsão
legal; b) interpretação sistemática da Lei
n° 4.886/65; c) reconhecimento da prática
de ilícito contratual ou abuso de direito.

Continuação na página 11...
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A) Perda do direito à indenização por ausência de previsão legal:
VeriÞca-se a aplicação da primeira hipótese
em recente julgado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, Apelação Cível
n° 70046538070, e do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, Apelação Cível nº
10707100155027001, que reconheceu, na falta
de comportamento culposo da representada,
que não autorizaria o pagamento de indenização
ao representante se a iniciativa da resolução
partisse do mesmo. Ambas as apelações são do
ano de 2014.
Os julgados em tela estão motivados pela
ausência de comprovação da prática de ato pela
representada que fosse capaz de gerar o dever
de indenizar, bem como no fato de o pedido de
resolução imotivada do contrato ter partido do
representante. Nos termos dessa corrente, a mani-

festação unilateral da vontade sem a comprovação
de fato superveniente que gerasse o desequilíbrio
contratual não autorizaria a incidência de cláusula
legal indenizatória, sendo majoritária entre os
juízos comuns porquanto Þliada leitura da relação
empresarial travada entre as pessoas jurídicas
vinculadas pelo contrato.
No entanto, os casos concretos submetidos
à análise dos Tribunais Regionais do Trabalho têm Þrmado entendimento diverso sobre
o mesmo ponto, de modo que as denúncias
imotivadas de iniciativa pelo representante
não exonerariam a representada do dever de
indenizar, porquanto não haveria previsão para
tanto. Assim, o intérprete não poderia restringir
direitos no silêncio da lei, devendo ser assegurado o pagamento indenizatório porque a

mesma representaria a retribuição pelo tempo
de serviço prestado.
Observe-se que, nessa hipótese, a indenização devida adota uma leitura retributiva e não
penalizadora, não havendo que se perquirir a
prática de ato ilícito ou de abuso de direito,
mas a análise da boa-fé das partes no curso da
relação contratual. Registre-se que, nos contratos de Representação Comercial, a autonomia
da atividade transfere para o representante os
custos de toda a despesa empenhada para escoamento do produto da representada, gerando-se despesas pela prestação do serviço e não
havendo previsão legal na Lei nº 4886/65 para
a recomposição do referido investimento.
Nessa linha de pensamento, sendo a indenização uma consequência da prestação do

serviço, seu afastamento só estaria autorizado
quando da prática do ato motivador, previsto
no art. 35 da Lei nº 4.886/65, sendo ne4cessária
a demonstração da conduta do representante
no sentido de frustrar a Þnalidade do pacto.
A partir do resultado de seus julgados,
veriÞca-se que, mesmo em uma relação empresarial, os Tribunais Regionais do Trabalho
tendem a uma interpretação existencialista da
matéria, fazendo uma leitura do contrato como
um todo, a Þm de que a omissão legislativa
reverta em favor das partes e a partir do caso
concreto.

Recentemente, fora submetida à análise
do Superior Tribunal de Justiça, por meio
do REsp 1.162.985-RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, julgado em 18/6/2013, questão
afeta à alteração unilateral, pela representada, de percentual de comissão constante
em contrato de Representação Comercial.
VeriÞcou-se que, no caso concreto, a empresa
de Representação Comercial não se insurgiu de
forma imediata à alteração operada de forma
unilateral, adotando comportamento passivo
que fora interpretado como aceitação tácita,
reclamando o pagamento das diferenças de
comissões descontadas após o Þm do pacto,
não demonstrando nenhuma insurgência ao
tempo da alteração contratual promovida.
Em seu julgado, a corte reconheceu a possibilidade de aplicação do parágrafo 7º do art. 32
da Lei nº 4.886/65 como cláusula geral protetiva
do equilíbrio contratual, utilizada em favor do
representante e, no caso concreto, reconheceu
a inércia qualiÞcada do representante diante

da alteração unilateral da previsão contratual,
optando pela manutenção da relação jurídica
naqueles termos, o que gerou no seu parceiro a
expectativa de aceitação tácita.
O julgado em comento é um exemplo da
aplicabilidade direta dos ditames de boa-fé ao
contrato de Representação Comercial, como
instituto incidente sobre todo o ordenamento
jurídico, em razão do seu esteio constitucional,
veriÞcando-se, de forma aplicada, a extensão
interpretativa da Lei nº 4.886/65.
O resultado do julgado, que interpretou
contrato empresarial segundo as regras da
boa-fé e da fundação social, previstas nos artigos 113 e422 do Código Civil. É importante
observar que o diálogo não se estabeleceu no
âmbito da responsabilidade civil, mas estritamente das cláusulas gerais, portanto, não
adentrando na terceira hipótese deste item, que
trata da análise casuística da conduta que afete
o negócio jurídico pela prática de ato ilícito ou
de abuso de direito.

B) Interpretação sistemática da Lei nº 4.866/65
A análise sistêmica da Lei nº 4.886/65,
descrita na segunda proposição acima, em consideração o descumprimento das obrigações acessórias do contrato de Representação Comercial
e dos deveres secundários derivados da boa-fé,
não descritas no art. 36, por exemplo, descontos
indevidos realizados sobre a comissão a título
de pagamento de impostos, frete, mostruário,
alterações que impliquem diminuição da média
dos resultados auferidos pelo representante nos
últimos seis meses de vigência do pacto, na
forma do art. 32, § 7º da lei de regência, divisão
de praça, protesto indevido de clientes do representante comercial, entre outros.
Nesse sentido, diante da prova inequívoca
da prática de alteração das condições basilares
do contrato, de forma superveniente, a busca
pelo reequilíbrio deverá ser atual e iminente,
buscando-se a superação do incidente em prol
da continuidade à relação jurídica, consoante
asseverado por Ruy Rosado de Aguiar Júnior.
Para tanto, a interpretação sistemática

fundamentaria em direitos, por ela assegurados
os parâmetros do restabelecimento da relação
contratual ou da resolução, transformando-se o
art. 32, § 7º em verdadeira cláusula geral.
As alterações em destaque atingem a eÞcácia
do contrato pela alteração da base do negócio,
ocasionando a resolução independentemente de
inadimplemento; no entanto, demanda da parte
afetada a manifestação de vontade no sentido
de demonstração do seu prejuízo, sob pena de
que possa ser reconhecida a renúncia tácita ao
direito de reforma pela aplicação da regra do
venine contra factum proprium.
Será necessária, também, a demonstração do
direito formativo extintivo e sua consequência
indenizatória, compreendido na existência do
contrato válido, na prática efetiva da alteração da
base, no prejuízo sofrido por uma das partes e a
demonstração do nexo da causalidade, destinada
ao restabelecimento da equidade contratual ou da
extinção do pacto com a garantia do pagamento
da verba indenizatória.

C) Enquadramento nas hipóteses geradoras do dever de indenizar - prática de ato ilícito ou de abuso de direito:
A mitigação da autonomia privada pela
preservação dos valores socializantes, aplicáveis a todo o ordenamento jurídico a partir da
releitura constitucional de seu institutos, veda
a utilização do contrato como instrumento lesivo, tutelando-se as condutas praticadas para
a satisfação principal porque vistas como um
processo dotado de complexidade e adstrito
à boa-fé em todos os momentos (formação,
desenvolvimento e conclusão), consoante já
asseverado.
A veriÞcação da prática de atos ensejadores
da responsabilização civil contratual passará pela
análise da existência de fato + nexo de causalidade + dano = dever de indenizar, alterando
o paradigma de análise da conduta dos termos
já trabalhados nos itens a e b deste capítulo,
regendo-se pelo art. 927 do Código Civil de
2002, que prevê a imputação de indenizar aquele
que comete ato deÞnido como ilícito (art. 186)
ou abusivo (art. 187), ambos do mesmo diploma
legal.
Imagine-se a hipótese em que uma empresa
de importação que distribua produtos em âmbito
nacional, via atuação de representantes comerciais, embora ciente do não recebimento de novas
cargas pelo porto, deixa de informar à empresa
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de Representação, e esta, que prossegue em suas
negociações de estilo, emitindo pedidos com o
respectivo agendamento de entrega dos produtos
não disponíveis para a representada.
A impontualidade na entrega pela representada não só afetará o cliente interessado no
produto pelo cancelamento do negócio, como
também frustrará o recebimento das comissões
pela ausência de liquidação e o cancelamento
dos títulos emitidos para pagamentos de tributos
inerentes à obrigação, maculando a credibilidade
da parceria contratual encetada, gerando dano
eminentemente de natureza material pela omissão voluntária de informação, afetando a própria
relação de conÞança.
A hipótese em tela não está contemplada
no art. 36 da Lei nº 4.886/65, não sendo razoável que, diante dela, o representante fosse
obrigado a manter o vínculo ou perder seu
direito à indenização por ausência de previsão
contratual ou legal da hipótese no Estatuto da
Representação.
Nesse sentido, a análise do caso concreto
viabilizará a aferição da prática de ato ilícito,
com a consequente imposição do dever de indenizar em razão da comprovação do prejuízo.
Nesse exemplo, a conduta da representada

fere a expectativa que a empresa de Representação Comercial estimou no pacto, frustrando toda
a ordem de organização desta no escoamento da
produção, custos de visitação entre outras despesas inerentes à atividade. Da mesma forma, é
passível de afetar a honra objetiva da demandada
pelo descumprimento da entrega dos produtos
aos clientes Þdelizados por ela, inserindo-se na
esfera de ato lesivo tanto material quanto moral,
nos parâmetros comentados no capítulo anterior.
Em um outro exemplo, empresa de Representação Comercial bem estabelecida no
mercado e atuante no ramo de produtos eletroeletrônicos é contratada por pequena indústria
e introduz o produto Þnal no mercado, Þrmado
contrato de fornecimento para vendas via internet. A representada, sob o argumento de que
estaria alterando a política da indústria, passa a
efetuar as vendas diretas ao ciente captado pela
empresa de Representação Comercial, afastando
a intermediária da negociação com seu maior
cliente, sem, no entanto, efetuar pagamento
das comissões devidas ou tomar a iniciativa de
resolver o contrato.
VeriÞca-se, nesse segunda hipótese, que a
representada não é obrigada a manter a política
empresarial de escoamento de sua produção no

mercado via empresas de Representação Comercial; no entanto, o afastamento sumário do cliente
captado com a efetivação de vendas diretas, sem
o pagamento das comissões devidas ou das verbas indenizatórias, é conduta classiÞcada como
abusiva, com previsão no art. 187 do CC/02, por
afetar o curso e a fase pós-contratual.
O ato ilícito ou o abuso de direito praticados pelas partes, no curso das relações contratuais adstritas à observância da função social
e da boa-fé, gerariam o direito à resolução
do contrato com o respectivo pagamento da
indenização devida, ampliando as hipóteses de
motivação pelo representante comercial contidas no art. 36 da Lei nº 4.886/65, e gerando
o dever de indenizar, adotando-se o art. 27, J,
da Lei nº 4.886/65 como parâmetro de cálculo
do valor devido.
Esse tratamento viabilizaria o equilíbrio das
relações estabelecidas no âmbito da Representação Comercial, dando à Lei nº 4.886/65 uma
interpretação conforme os comandos da constituição solidária, tendo como lei basilar o Código
Civil e a tutela das relações privadas.
* Any Carolina Garcia Guedes é assessora
da presidência do Confere
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E VENTO TRADICIONAL
SIRECOM-MS e CORE-MS conÞrmam
ampla programação para comemorar
Dia do Representante Comercial

Pioneiros da Representação Comercial tiveram seu trabalho reconhecido pela Assembleia Legislativa do MS

presidente do SIRECOM-MS e
CORE-MS, José Alcides dos Santos, anunciou ampla programação
para homenagear o Dia Pan-Americano
do Representante Comercial e Dia do Representante Comercial Autônomo, ambas
as datas comemoradas oÞcialmente em 1º
de outubro.
Segundo o presidente José Alcides
serão três dias de programação. O dia 1º
de outubro (quinta-feira) está reservado
para a solenidade de homenagens que será
realizada pela Assembleia Legislativa do
MS, quando pioneiros da Representação
Comercial terão o seu trabalho reconhecido. A sessão solene será presidida pelo
deputado estadual Márcio Fernandes,
autor da Lei nº 4.216/12 (publicada em 9
de julho de 2012), que instituiu em Mato
Grosso do Sul o Dia do Representante
Comercial Autônomo.
Nos anos 2012 e 2013, por propo-

O

sição do deputado Márcio Fernandes,
representativas personalidades da Representação Comercial foram reconhecidas
com Diplomas de Honra ao Mérito pelos
relevantes serviços prestados ao Estado.
Conforme anos anteriores, observou
o presidente, “os nomes das pessoas que
serão homenageadas em 2015 passarão
pela avaliação dos membros da diretoria
do CORE-MS e do SIRECOM-MS,
obedecendo critérios que justiÞquem a
homenagem. Através destes especiais
representantes, todos os demais proÞssionais da área sentirão reconhecidos
pelo Estado”.
Já no dia 2 de outubro (sexta-feira),
o SIRECOM-MS em parceria com o
CORE-MS vão promover em sua sede,
palestra motivacional com proÞssional
de renome nacional. Conforme o presidente José Alcides, “neste dia teremos a
oportunidade de renovar nossos ânimos e

Com apoio do deputado Márcio Fernandes, proÞssionais que dedicaram a vida à
Representação Comercial tiveram trabalho reconhecido pela Assembleia Legislativa do MS
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avançarmos em nossos aprendizados tanto
para aplicarmos em nossas vidas pessoal
como proÞssional”.
Além da palestra, no dia 2 será prestada homenagem a um “Pioneiro da Representação Comercial”, uma maneira encontrada pelas diretorias do SIRECOM-MS e
CORE-MS de valorizar àqueles que dão
importante contribuição ao desenvolvimento econômico e industrial não só do
Estado, como do País.
Para o dia 3 de outubro (sábado), o
sindicato e o conselho preparam uma
grande festa, quando as famílias da
representação comercial serão agraciadas com jantar dançante. “Este evento
já se tornou tradicional, recebendo
sempre muitos elogios por parte dos
convidados. Tudo vai ser preparado
com muito carinho para homenagear a
categoria pelo seu dia maior”, salientou
José Alcides.

Valorização
A representação comercial nasceu
com a evolução do comércio e a natural
necessidade de expansão dos negócios,
que passaram a exigir uma estrutura maior
para que as empresas pudessem levar seus
produtos ao longo de todo o território
nacional ou mesmo internacional.
Com isso, sem a Þgura do representante comercial autônomo, se uma única
empresa quisesse expandir seus negócios
teria que estabelecer diversas Þliais, tornando os custos altíssimos, inviabilizando
em grande parte a própria expansão.
Diante do exposto, o presidente José
Alcides destacou que o representante
comercial tem um papel fundamental no
desenvolvimento comercial e industrial
do País, por isso, “nada mais justo que
receba o reconhecimento da sociedade”.

Jantar dançante em homenagem ao Dia do Representante tornou-se evento tradicional,
recebendo em todas suas edições elogios por parte dos convidados
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