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Com muita satisfação celebramos neste 1º de Outubro o Dia
Panamericano do Representante Comercial, instituído em 1937. Desde
então, nossa profissão passa por constante desenvolvimento,
acompanhando as transformações sociais, econômicas e culturais, sem
contudo perder a sua essência: promover a circulação de bens e
serviços, fortalecendo o mercado por meio da atividade comercial
honesta, ética e qualificada.
A categoria é simbolizada pela águia devido às suas
características. A ave voa acima das montanhas, desenvolve seus
sentidos e habilidades, aguça os ouvidos, olhos e competências para
ultrapassar os perigos. No momento oportuno, é capaz de afiar suas
garras alçando voo às alturas.
O representante comercial contemporâneo tem plena
consciência de seu papel social, econômico e cultural, o qual requer
conhecimento, competência, expertise, atitude e ousadia para
arriscar, sentir o prazer por um objetivo alcançado, abrir-se a novas
possibilidades, ser flexível, deixar fluir o poder criativo, surpreender e
atuar no mercado profissional de forma inovadora, em benefício da
coletividade.
O representante comercial deste Século 21 promove a interação na cadeia produtiva, forma parcerias em torno de projetos comuns,
agrega valor ao seu trabalho, imprimindo sua marca no tempo e no espaço. Vivenciamos um momento histórico, em que a
interconectividade derruba antigas fronteiras e gera novos padrões nos conceitos de produção e prestação de serviços. O
desenvolvimento tecnológico será a força motriz da crescente integração econômica e cultural global, apresentando novas demandas.
As novas tecnologias modificam nossa forma de trabalhar. Devemos estar preparados para a era do relacionamento por meio das
redes sociais e do comércio eletrônico. É também a era da produtividade, da sustentabilidade, da inclusão social, da negociação e do
“poder do grátis”. Novos mercados se constituem a cada instante, abrindo um leque cada vez maior de oportunidades profissionais.
Neste cenário, cabe a reflexão sobre a importância da negociação cooperativa no mercado e no mundo em geral, construindo um
ciclo virtuoso, criando o que queremos, protegendo o que valorizamos, mudando o que não funciona bem e promovendo o entendimento
com resultados que respeitem e favoreçam todas as partes. Concluímos esta mensagem com uma afirmação do consultor José Maria
Gasalla: “A confiança é o diferencial do líder e o elemento crítico de todos os relacionamentos”.
Parabéns pelo seu dia!
Paulo Cesar Nauiack | Presidente do CORE-PR

“O futuro da representação comercial no Brasil e mercados globais” é o tema
central do III Congresso Brasileiro de Representantes Comerciais, a realizar-se em
Curitiba em 15 e 16 de outubro próximo, no Estação Convention Center. A programação
inclui debates, palestras e fóruns para discutir o atual cenário: um mundo cada vez mais
competitivo, globalizado e conectado.
Palestrantes de renome e com grande expertise estarão no evento para abordar
temas como o cenário político e econômico, estratégia e treinamento em vendas,
planejamento em vendas e administração do tempo, o que uma empresa espera de seus
representantes comerciais, trabalho em equipe, planejamento e motivação e
“vendatividade” – este último um conceito inovador desenvolvido pela Univeb. A
programação pode ser conferida no anúncio veiculado nesta edição.
O Core-PR foi protagonista em trazer o evento para Curitiba, a fim de prestigiar a
categoria que atua no Paraná. Por esse motivo, gentilmente convida seus registrados a
participarem do Congresso de forma expressiva e qualificada. Informações aqui.
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Almoço promovido pelo SinPr em 9 de agosto em Curitiba para celebrar as recentes conquistas da categoria e lançar o III
Congresso Brasileiro dos Representantes Comerciais contou com a presença de diversas autoridades, personalidades e
convidados, como o ex-prefeito Beto Richa, os deputados Gustavo Fruet e Ricardo Barros, vereador João do Suco, presidente da
Fecomércio Darci Piana (co-realizador do evento) e o Secretario de Finanças da Prefeitura de Curitiba Luiz Eduardo Sebastiani.
O presidente Paulo César Nauiack agradeceu a presença de todos e juntamente com a vice-presidente Terezinha Wollmann
convidou o público para apoiar e comparecer ao evento.
Dirigentes do Core-PR e do SinPR participaram da ABAD Curitiba 2010 – 30ª Convenção Anual do Atacadista Distribuidor e Sweet
Brazil International, realizada de 16 a 19 de agosto na Expotrade Pinhais sob o tema “Abastecendo o Brasil”, com a presença do
governador Orlando Pessuti e do prefeito de Pinhais Luizão Goulart. As palestras foram sobre Trademarketing, capacitação do
varejo, qualidade da informação, investimento socioambiental, custos e competitividade, fidelização do varejo, impactos
tributários e visão estratégica. Entre os palestrantes esteve o consultor Mailson da Nóbrega. Cobertura aqui.
Em 27 de agosto o diretor do Core-PR e Sindicato, Vlademir Welte, foi recebido pelo prefeito de Londrina, Homero Barbosa
Neto, que na oportunidade se comprometeu a estudar o pedido de redução do ISS dos Representantes Comerciais na cidade. Na
ocasião estiveram presentes os secretários municipais de Governo, Jair Gravena; da Fazenda, Lindomar Mota Santos; de Gestão,
Marco Antonio Cito e o procurador geral do Município, Demétrius Coelho Souza.

ABAD 2010

ABAD 2010

O presidente do Sistema Fecomercio, Darci Piana,
saudou os representantes comerciais

A revolução das mídias sociais

Após mobilizações e entendimentos
protagonizados pelo Core-PR e Sindicato dos
Representantes Comerciais do Paraná com
lideranças políticas e autoridades de
Cascavel, o prefeito local Edgar Bueno
comprometeu-se a manter a alíquota de
2,5% do ISS da categoria. A iniciativa fez-se
necessária devido a uma reforma tributária
em andamento, que tinha intenção de
restabelecer a alíquota de 5% para o ISS.

Estratégias de marketing digital para você e sua empresa
terem sucesso nas mídias sociais
Cases, Conceitos, Dicas e Ferramentas
André Telles
Editora M.Brooks
Pioneiro em social media marketing no Brasil, o autor aponta a
importância de se desenvolver uma estratégia para a captação
e a utilização dessas poderosas redes.

Utilidade Pública
O horário de verão começa no dia 17 de outubro e termina em 20 de fevereiro de 2011.

EVENTO

DATA

LOCAL

Congresso Brasileiro de Representantes
Comerciais

15 e 16 de
outubro

Expocon Construção Civil

27 a 30 de
outubro

Curitiba (PR)

Fimai – Feira Internacional de Meio ambiente e
Sustentabilidade (Tecnologia ambiental)

9 a 11 de
novembro

São Paulo (SP)

INFORMAÇÕES

Embratel Convention Center
www.sinpr.org.br/congressorepresentantes
Curitiba (PR)
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Footecon – Feira Internacional de Produtos e
Serviços para a Indústria do Futebol
Cursos para Representantes Comerciais
Convênio Core-PR - SinPR - Senac-PR

7 e 8 de
dezembro
diversos

Rio de Janeiro
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Curitiba, Cascavel, Foz do
Iguaçu, Londrina, Maringá,
clique aqui para abrir a grade de cursos
Pato Branco, Umuarama,
Ponta Grossa e Guarapuava
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Agências Regionais
Curitiba: Rua José Loureiro, 746– CEP 80010-000 Fones:(41)3234-5202/3234-5203–Fax(41)3234- 5201
Londrina: Rua Minas Gerais, 297 – conj. 31 – Fone: (43) 3322-5163 – Fax: (43) 3323-1257
Maringá: Travessa Guilherme de Almeida, 36 – conj. 504 – Fone/Fax: (44) 3227-4935
Cascavel: Rua Senador Souza Naves, 3983 – conj. 507 – Fone/Fax: (45) 3223-8885
Ponta Grossa: Rua Dr. Colares, 320 – conj. 31 – Fone/Fax: (42)3224-4075
Pato Branco: Rua Tapajós, 152 – conj. 902 – Fone/Fax: (46) 3224-3335
Umuarama: Rua Rui F. de Carvalho, 4212 – conj. 705 – Fone/Fax: (44) 3622-5637
Foz do Iguaçu: Rua Almirante Barroso, 1293 – conj. 1004 – Fone/Fax: (45) 3572-6877
Guarapuava: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1811 – conj. 162 – Fone/Fax: (42) 3623-4618
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