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O Trabalho Contínuo do
Core-GO

Prezado (a) representante comercial,
é com muita alegria que nós do Core-
GO trazemos para você a segunda
edição da Revista Goiana do
Representante Comercial. Pensada
para aproximar ainda mais o
profissional e o Conselho, deixando
aparente todas as grandes ações da
autarquia. Nesta edição, estamos
focados em trazer informação de
qualidade, você poderá encontrar
aqui os seguintes temas: a reunião
dos procuradores do Sistema
Confere/COREs; o programa de
recuperação de crédito; a palestra
Liderança 5.0, com Gonçalo Pontes,
e mais. 
Esperamos que com os artigos nesta
revista você possa ver um pouco
sobre os trabalhos que o Conselho
Regional dos Representantes
Comerciais vem fazendo na busca
por retribuir o representante e
proteger a categoria perante a lei.
Que assim fique claro que se
registrar no Core-GO não é só uma
obrigação do trabalhador, mas é
também se juntar a jornada pela
tutela do status profissional da
representação comercial. 

Célio Ribeiro Silva
Presidente do Core-GO
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Na semana do dia 21 de
novembro os procuradores e
advogados do Sistema
Confere/COREs se reuniram com
a finalidade de discutir vários
tópicos de grande importância
para o funcionamento do
sistema. Para representar o
Core-GO, a equipe jurídica
esteve presente em Brasília em
todos os dias do evento,
formada pelo Dr. Mario Chaves
Pugas e a Dra. Bárbara Chris. 

Seminário dos
Procuradores
e advogados

do sistema
confere/cores Toda a pauta do seminário foi exaurida durante a

reunião e, segundo a Dra. Bárbara, foi um momento
de muita aprendizagem e com várias informações
importantes. Ela também ressaltou as interações
com outros membros do Sistema Confere/COREs
como parte essencial da reunião. 
Também estavam presentes no evento o presidente
do Confere, Archimedes Cavalcanti Jr.; o Diretor-
Tesoureiro, Sidney Fernandes Gutierrez; o Diretor-
Secretário, João Pedro da Silva Rosa; e o Gerente-
Geral do Confere, Dr. Paulo Porto. E o presidente do
Conselho Regional de Goiás, Célio Ribeiro, que
compareceu ao encontro nos dias 23 e 24 de
novembro. O seminário foi comandado pelo Dr. Izaac
Pereira Inácio, Procurador-Geral do Confere.

Entre os assuntos discutidos nos três dias do evento
estão: a obrigatoriedade do registro feito pelo
representante comercial; a execução e cobrança de
anuidades; o programa de recuperação de créditos,
a situação do Responsável Técnico, entre outros.
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SEMINÁRIO NACIONAl dos
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Presidente do Core-GO,
Célio Ribeiro (ao entro),

acompanhado do
Coordenador Geral,

Joaquim Fernandes (à
direita) e do supervisor,

Miqueas Souza (à
esquerda).

Entre os dias 29 de novembro e 01° de dezembro o Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (CONFERE) promoveu um seminário voltado para os coordenadores do Sistema
Confere/COREs. 

A intenção era atualizar e trocar informações / experiências de valor com os funcionários em
cargo da administração dos Conselhos. Em matéria para o site do Confere, o presidente do
Conselho federal, Archimedes Cavalcanti Jr. disse que o seminário tinha como objetivo
orientar os coordenadores e outros profissionais da administração para atuarem nos
procedimentos de forma mais ágil e unificada.

Entre os assuntos discutidos durante o seminário alguns dos temas que se destacam foram: 
Aspectos Gerais do Sistema Eletrônico de Informações (SEI); Atos Normativos Padrões no
Sistema Confere/Cores; Efeitos da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC - Acórdão
Final 1237/2022); Aspectos Práticos do Centro de Serviços Compartilhados, Portal da Área
do Representante Comercial.

Para representar o Core-GO
estavam presentes durante
todo o evento: o presidente do
regional, Célio Ribeiro; o
Coordenador-Geral, Joaquim
Fernandes; e o Supervisor,
Miqueas Souza. Em novembro,
contando com a reunião dos
departamentos de
Comunicação no início do mês,
este seminário foi o terceiro
evento em busca de
integralizar e fazer a troca de
informações entre os membros
do Sistema Confere/COREs.



“Não tenha dúvidas da minha alegria ao
passar pelos COREs regionais,
deparando-me sempre com um público
inteligente, destemido e orgulhoso por
pertencer a essa incrível classe de
Representantes Comerciais,” disse o
palestrante. Também comentou sobre os
esforços do Confere para enaltecer a
categoria e não poupou palavras para
elogiar a experiência de estar com os
representantes de Goiás. 

PALESTRA 
LIDERANÇA 5.0

Gonçalo é formado em Economia,
Direito e Teologia; MBA em Gestão
Empresarial; Pós-Graduado em Direito e
Processo do Trabalho, e além de
transmitir seus conhecimentos por meio
da palestra, também disponibilizou um
e-book gratuito para os participantes.

Essa palestra é parte não só da
programação do Confere, mas também
da busca do Core-GO por capacitar e
compartilhar com os representantes
conhecimento que possa aprimorar a
execução da profissão. “Fico muito
agradecido e honrado por poder
participar de um evento com tanta
qualidade como essa palestra sobre
liderança 5.0,” relatou Marco Antônio
Pimpão, representante da indústria
farmacêutica, “Tenho certeza que
agregou muito valor na caminhada de
todos que participaram.”

(Esquerda para a direita) Diretor Tesoureiro do Core-GO, Leônidas
Amorim; Gonçalo Pontes; Presidente do Core-GO, Célio Riebeiro;
e Coordenador-Geral do Core-GO, Joaquim Fernandes.

 O CORE-GO RECEBEU, NA NOITE DO DIA 21 DE
NOVEMBRO, O PALESTRANTE GONÇALO PONTES NA
SEDE DO SEBRAE/GO. ESTE EVENTO SEGUIU A
PROGRAMAÇÃO PROMOVIDA PELO CONFERE DE
PALESTRAS PROFISSIONALIZANTES QUE OCORRERAM
POR TODO O PAÍS E TROUXE O TEMA DE LIDERANÇA
PARA OS GOIANOS. P
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Presidente do Core-GO,
Célio Ribeiro, e Gonçalo
Pontes.



Artenária Martins (à esquerda),
estagiária do Jurídico; e Dra.

Bárbara Chris Janones (à direita),
assistente jurídica do Core-GO.
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A IMPORTÂNCIA DA BAIXA DO
REGISTRO

  A representação comercial, surgiu com a evolução do comércio, e assim como em várias
áreas profissionais, houve a regulamentação da atividade. Regida principalmente pela Lei
4.886/1965, com alterações pelas Leis 8.420/1992 e 12.246/2010, que resultou em inovações,
obrigações e direitos aos Representantes Comerciais.

Como requisitar a baixa do registro?!

O pedido de baixa do registro, segue necessário caso não exerça mais a atividade, todavia, a
baixa está a dois cliques disponível no site do CORE-GO em formulários de baixa de registro
de pessoa física, jurídica e responsável técnico, ou na própria sede do Conselho Regional dos
Representantes Comerciais.

 Evite transtornos futuros, regularize a situação cadastral do seu registro.

O registro nos Conselhos Regionais é de
caráter obrigatório, se estendendo a
fiscalização e autonomia da atividade.
Contudo, o registro resulta em imposições
anuais, disponibilizadas aos representantes
com flexibilidade de quitação em
parcelamento ou a vista. Convém ressaltar,
que muitos Representantes Comerciais
deixam de exercer a atividade, e não
realizam a baixa em seu registro perante o
regional, consequentemente acarreta
encargos aos Representantes.

Gera-se assim, uma negatividade aos cofres
do Conselho e a continuidade do débito para
o Representante. A baixa quando
requisitada, cessa a cobrança, dessa forma,
evita-se protestos ou execução fiscal. No ato
da formalização do registro, o representante
recebe um formulário o qual se compromete
com as condições de pagamento das
anuidades, bem como ciência sobre a
necessidade da baixa do registro. Caso não
continue a exercer a atividade, deverá dar
baixa no registro, neste passo, se verá livre
de encargos futuros.



6° EDIÇÃO DA PREVIEW
DA GOIÂNIACAL –

EVENTO DAS COLEÇÕES
INVERNO/VERÃO 2023

 

Com a previsão de atender por volta de 600
lojistas durante todo o final de semana, a feira
destinou os dois primeiros dias para
expositores e lojistas, e abriu para visitantes
apenas no último dia. Tiago Furtado, um dos
três organizadores do evento e expositor, disse
que o ano foi propício para o comércio,
principalmente para os magazines e as
indústrias. Apontou também uma retomada na
indústria dos calçados com um crescimento de
mais de 2% este ano. 

Em comparação a última Preview, em
maio deste ano, as perspectivas em
relação do ano de 2022 estão muito
melhores, demonstrando uma superação
da pandemia apesar da preocupação com
o futuro. “A GoiâniaCal é um instrumento
para juntar o lojista de um lado, que é o
comprador, e a indústria do outro lado”
Tiago afirmou. Pontuando que a feira é o
local de encontro das principais marcas e
lançamentos do mercado, para
representantes comerciais e lojistas.

Organizadores e expositores da feira
GoiâniaCal: (Esquerda para direita) Hélio
Vicente, Marciovan Evangelista e Tiago
Furtado.
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O Core-GO mais uma vez esteve presente na
versão Preview da feira GoiâniaCal. A fim de
preparar os lojistas para o próximo semestre de
vendas, a feira de negócios, voltada
principalmente para o mercado dos calçados,
abriu as portas para a segunda edição da
Preview no ano de 2022. Ao todo, já
contabilizam seis edições do evento, e esta
edição - com início no dia 25 de novembro e
terminou no domingo, dia 27 - foi um pouco
maior que as versões anteriores. 



Core-GO: Então essa é uma das estratégias mais populares da atualidade?
Prof. Dr. Arnaldo: Ela se apresenta como uma tendência, porque eu acredito que a gente
não explorou ainda todo o potencial do Inbound Marketing. A gente pode adicionar aí uma
série de possibilidades que eu não consigo nem listar para você agora, mas o que nós
temos hoje muito mais do que popularidade e muito mais como uma tendência.  
Core-GO: Pode falar um pouco sobre os processos dentro dessa forma de marketing?
Prof. Dr. Arnaldo: Como ele [o inbound marketing] trabalha basicamente com estratégias,
você tem estratégias de atuação, você tem estratégias de aumento de visibilidade, você
tem estratégias que visam diminuir custo de aquisição de clientes. Outras preferem focar
em estratégias que vão atrair clientes em potencial, aumentando a sua base de
possibilidades, tem ainda a possibilidade de você trabalhar com geração de conteúdo,
otimizar processo de vendas. Então tem que trabalhar com a estratégia disso tudo
também, fica muito alinhado com objetivos organizacionais.

Arnaldo Alves Ferreira Júnior
Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo
(USP). Professor Adjunto dos Cursos de Gestão da Informação e
Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás. 
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O que é inbound
marketing?

Em conversa com o Doutor Arnaldo Alves Ferreira Júnior, professor do curso de Gestão da Informação na
Universidade Federal de Goiás (UFG) e tiramos algumas dúvidas sobre a estratégia de marketing conhecida
como Inbound Marketing.

Core-GO: Qual a diferença entre esse tipo de marketing e o que nós já estamos
acostumados?
Prof. Dr. Arnaldo: Quando a gente fala que ele é diferente do marketing tradicional, é que
a empresa ela não vai mais atrás dos clientes, porém ela explora os canais como
mecanismo de busca. Blogs, redes sociais, para serem então ao invés daquela busca ativa
ao cliente, você cria as condições que o cliente possa te encontrar.

Core-GO: Como um representante comercial pode se apossar dessas estratégias?
Prof. Dr. Arnaldo: Eu acho assim, o representante comercial precisa ser um mensageiro
dos valores dos produtos que ele vende. E daí você consegue extrair um monte de coisas.
Porque se não for, ele deixa de ser um representante. Ele representa aquela marca. Na
ausência da marca quem diz é ele. Representação é isso. 

Core-GO: E isso tudo pode ser transferido para o
marketing?
Prof. Dr. Arnaldo: Sim e aí que que vai acontecer?
Quando você pensa no marketing para
operacionalizar esse processo na verdade você
está transformando tudo isso em estratégia.
Você vai pegar tudo isso que a gente discutiu
aqui de uma forma subjetiva, mais teórica, mais
reflexiva, colocar em operação de marketing
operacionaliza que o que estamos conversando.


