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A Central dos Representantes é um portal de vagas que aproxima representantes

comerciais e representadas desde 2012, com uma atuação que não se limita a

facilitar o encontro comercial entre as partes. Toda equipe multidisciplinar que

trabalha com a Central tem um compromisso muito claro com a classe dos

representantes comerciais: agregar valor aos negócios de representação comercial.

Partindo deste princípio, profissionais das áreas da administração, ciências

econômicas, contabilidade e direito prepararam este e-book repleto de conteúdos

relevantes para os representantes que buscam oportunidades no portal.

É sabido que a atividade de representação comercial não é fácil, que ela apresenta

diversos desafios e que não foi feita para qualquer empreendedor, mas nós da

Central dos Representantes estamos aqui para ajudar aqueles profissionais

apaixonados por vendas e que, assim como nós, tem o sucesso neste ramo como

objetivo de vida.

Este material é dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro mais técnico, que aborda

questões de ordem legal, relacionadas à Lei 4.886/65, conhecida como a lei do

representante comercial, especialmente sobre os temas contrato e comissão, além

de discorrer acerca do planejamento tributário, explicando para o representante

comercial as diferenças dos tipos de empresas e possíveis alíquotas de impostos a

serem tributadas. O segundo capítulo versa sobre um item essencial para o sucesso

na representação comercial, no caso, como ter boas representadas que, por sua vez,

é complementado pelo terceiro e último capítulo, que demonstra itens estruturais

que uma empresa de representantes comerciais precisa ter, se quiser obter sucesso.

É inegável que o mundo da representação comercial, embora desafiador, é

apaixonante. Venha conosco através desse passo a passo se desafiar, se apaixonar e

ser um representante comercial bem sucedido!

Boa leitura.

Rafael Malta

Diretor - Central dos Representantes. 

APRESENTAÇÃO
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O representante comercial, nos termos legais, é definido como “pessoa jurídica

ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não

eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de

negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos

representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos

negócios”.

A partir da própria definição, verifica-se que o representante comercial exerce

uma atividade muito importante para o setor econômico, já que é através desse

profissional que há abertura de mercados, realização de negociações, e ainda,

promoção e visibilidade dos produtos das empresas representadas, gerando,

consequentemente, crescimento nas vendas.

1 CONHEÇA OS ASPECTOS
LEGAIS E TRIBUTÁRIOS

Historicamente, foi através do desenvolvimento do comércio que surgiu a

necessidade da figura do representante comercial, ou ainda, mais antigamente,

do caixeiro viajante, mascate, que era o principal elo entre produtores e

mercados, na medida em que viajava o país inteiro realizando este importante

serviço.



A Lei que regulamenta a atividade de representação comercial é a de nº

4.886/65. Através dela conceitua-se o representante comercial, conforme

descrição trazida no primeiro parágrafo, bem como, há a criação do Conselho

Federal e dos Conselhos Regionais, trazendo a obrigatoriedade de registro dos

profissionais junto ao seu respectivo conselho, entre outras normatizações.

Importante mencionar que a referida lei regulamenta a atividade de

representantes comerciais autônomos, pois para os profissionais de vendas

empregados – com contrato de trabalho e carteira assinada – as relações são

regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No presente trabalho serão apresentados os principais direitos do representante

comercial, inseridos na Lei nº 4.886/65, no que se refere ao contrato de

representação, bem como às comissões.

1.1  DO CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

A relação do representante comercial

autônomo com a empresa representada

rege-se pelos termos do contrato pactuado.

Como não há uma relação de emprego, todas

as nuances dessa parceria precisam constar

no referido documento, modo a garantir

segurança para ambas as partes.

Diante do desenvolvimento do cenário comercial, tornou-se imprescindível a

regulamentação da profissão. Quanto ao ponto, importante frisar que a

regulamentação da atividade traz a positivação de direitos e a concretização de

garantias e deveres, gerando segurança às relações.



A Lei 4.886/65, em seu artigo 27, abrange os pontos que devem

constar obrigatoriamente no contrato de representação

comercial. São eles:

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos

objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação;

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a

representação;

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da

exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da

representação, dependente da efetiva realização dos negócios,

e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores

respectivos, ou seja, indica-se o valor da retribuição e a época

do pagamento, observando-se, para tanto, demais critérios

legais que envolvem a matéria;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida

com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do

representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do

contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não

poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição

auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Em síntese, não sendo o caso de rescisão do contrato do

representante comercial por justa causa, é devido a este

indenização no montante não inferior a 1/12 sobre toda a

retribuição recebida enquanto exercida a representação.

Importante mencionar que, além dos elementos obrigatórios,

as partes podem deliberar e inserir outras cláusulas no

contrato, se assim desejarem.

1.1.1 ELEMENTOS DO CONTRATO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL



Conforme o disposto no artigo 27, alínea

c da Lei do Representante Comercial, os

contratos de representação comercial

precisam apontar, obrigatoriamente, se

estão constituindo naquele momento

uma relação com prazo determinado ou

não. Este tópico merece especial atenção,

pois estão presentes algumas

peculiaridades.

Os contratos por prazo determinado são

aqueles que possuem um prazo certo de

duração, podendo este ser de dias, meses

ou anos. 

No que se refere aos contratos por prazo

indeterminado, pode-se dizer que são

aqueles que não possuem um prazo

específico de duração, vigendo enquanto

perdurar o interesse das partes. Além

disso, na hipótese de não haver

especificação quanto ao prazo de

duração, considera-se o contrato como

prazo indeterminado.

Importante ressaltar que a lei traz

algumas hipóteses de conversão dos

contratos de prazo determinado para

indeterminado. O artigo 27, parágrafo

2º da Lei 4.886/65, dispõe que um

contrato com prazo determinado,

uma vez prorrogado seu prazo inicial,

de forma tácita ou expressa, faz com

que este se torne um contrato por

prazo indeterminado.

Além disso, também é necessário

destacar o disposto no parágrafo 3º

do artigo supramencionado, segundo

o qual “considera-se por prazo

indeterminado todo contrato que

suceder, dentro de seis meses, a

outro contrato, com ou sem

determinação de prazo”. Ou seja,

pactuado um novo contrato entre

representante e representada nos

seis meses seguintes ao vencimento

do anterior, este será considerado

por prazo indeterminado. 

1.1.2 CONTRATOS DE PRAZO DETERMINADO
X PRAZO INDETERMINADO



Para cada tipo de contrato há uma

particularidade no momento da rescisão.

Nesse sentido, é imprescindível verificar

a modalidade estabelecida entre as

partes, a fim de saber corretamente o

que é devido.

Ressalta-se, também, que a quebra de

contrato pode ser por justa causa ou

não, o que também influencia na

indenização. 

1.1.3 DA RESCISÃO CONTRATUAL

Neste tópico são esclarecidas as diferenciações de rescisão contratual tanto para os

casos de contratos a prazo determinado como para os casos a prazo

indeterminado.

Iniciando pelo contrato a prazo certo, necessário observar que, encerrado o período

ajustado, sem renovação da parceria entre as partes, nada será devido ao final.

1.1.3.1  RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA

Já para os casos de contrato a prazo determinado, em que a representada entende

por encerrá-lo antes do previsto, é devida a indenização equivalente à média

mensal da retribuição recebida no período de representação até a data da rescisão,

multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual. Se partir do

representante a iniciativa de encerrar o contrato, via de regra, não há prejuízos à

representada. Contudo, nesta hipótese, é necessário verificar o que dispõe o

contrato firmado entre as partes, bem como as peculiaridades do caso concreto.



No que se refere aos casos de contrato a prazo indeterminado, quando da rescisão

por iniciativa da representada, é devido ao representante comercial indenização

não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o

período que exerceu a representação. Sobre a referida indenização não há

incidência de tributos, tampouco de imposto de renda, e ainda, não se deve emitir

nota fiscal sobre esta quantia.

Quanto ao ponto, é necessário esclarecer que a legislação determina a incidência

de 15% de imposto de renda sobre a indenização paga ao representante

comercial. Entretanto, os tribunais consolidaram entendimento em sentido

diverso, reconhecendo a ilegalidade de tal desconto.

Importante ressaltar, igualmente, quando injusta a rescisão, as comissões

pendentes de pagamento ao representante, geradas por pedidos em carteira ou

em fase de execução e recebimento, terão vencimento na data da rescisão do

contrato.

Além disso, para os casos de contrato com prazo indeterminado, há também a

figura do aviso-prévio. Nos termos do artigo 34 da Lei 4.886/65, quando houver a

denúncia de um contrato nesta modalidade por qualquer das partes, e atendendo

aos requisitos expostos, além de ter vigorado por mais de seis meses, obriga o

denunciante, salvo outra garantia expressa no contrato, à concessão de pré-aviso,

com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a

um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses

anteriores. 

1.1.3.2 RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA

As hipóteses de rescisão contratual por justa causa estão definidas nos artigos 35 e

36 da Lei 4.886/65.

O artigo 35 dispõe acerca das hipóteses de rescisão do contrato de representação

comercial pelo representado, o que não enseja qualquer indenização ao

representante comercial. São elas:



a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações

decorrentes do contrato, ou seja, desleixo, negligência com o trabalho

de representação;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do

representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao

contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e)  força maior, que pode ser definida como uma causa alheia à

vontade das partes.

Quanto ao ponto, necessário destacar, também, que o artigo 37 da Lei

4.886/65 permite, para os casos de rescisão por justa causa pelo

representado, que este retenha as comissões devidas ao representante,

a fim de compensar e ressarcir eventuais danos.

Ainda, importante destacar que o artigo 45 da lei ora estudada dispõe

que não se constitui como justo motivo para rescisão do contrato de

representação comercial o impedimento temporário do representante

no exercício das suas funções, quando estiver em gozo do benefício de

auxílio-doença, pago pela previdência social.



Já o artigo 36 dispõe acerca das hipóteses de rescisão do contrato de

representação comercial pelo representante. São elas:

a) redução de esfera de atividade do representante em desacordo

com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no

contrato, definindo-se como quebra direta a atuação da representada

pessoalmente na zona de exclusividade, e indireta quando inserido

terceiro para atuar, podendo haver essa quebra até mesmo quando não

cumprida a exclusividade conferida ao representante de um produto

específico;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante,

com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular,

objetivando, assim, que o representante abandone ou renuncie à

representação comercial em questão;

d) o não pagamento de sua retribuição na época devida, observando-

se que o artigo 32, parágrafo 1º da Lei 4.886/65 determina que o

pagamento das comissões deve se dar até o dia 15 do mês subsequente

ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas notas fiscais;

e) força maior.

Para estas hipóteses, são devidas as verbas previstas em lei, observado o

tipo de contrato firmado. Além disso, sentindo-se lesado, nada impede

que o representante comercial ajuíze uma demanda judicial pleiteando

eventual indenização.



O representante comercial adquire o

direito às comissões quando do

pagamento dos pedidos ou propostas,

ou seja, o fato gerador para

recebimento das retribuições é o

pagamento.

 

As comissões devem ser calculadas

sobre o valor total da nota fiscal,

incidindo, inclusive, sobre os tributos

incidentes.

 

As comissões devem ser pagas

mensalmente. A Lei 4.886/65 também

estabelece, em seu artigo 32, parágrafo

1º, que os pagamentos devem ocorrer

até o dia 15 do mês subsequente à

liquidação da fatura, acompanhados

das respectivas notas fiscais. As

comissões pagas fora do prazo legal

deverão ser corrigidas monetariamente

com base na variação dos BTNs ou de

outro indexador que lhe substitua.

A comissão é a contraprestação

recebida pelo representante comercial,

é a porcentagem paga pelo

representado diante das vendas

realizadas. Neste tópico serão

abordados os principais temas que

envolvem este assunto.

 
1.2 DAS COMISSÕES

1.2.1 DO DIREITO ÀS COMISSÕES – ASPECTOS GERAIS

Além disso, quando a representada não

apresentar recusa das propostas ou

pedidos nos prazos de 15, 30, 60 ou 120

dias, conforme se trate de comprador

domiciliado, respectivamente, na

mesma praça, em outra do mesmo

Estado, em outro Estado ou no

estrangeiro, esta também deve pagar ao

representante comercial a respectiva

comissão.

 

Outro ponto importante em relação às

comissões é o de que a legislação veda

a inclusão de cláusula "del credere” nos

contratos de representação comercial, o

que significa dizer que é proibido

descontar das comissões do

representante os valores não pagos pelo

cliente/comprador. Vale lembrar que o

risco do negócio é da representada.



Entretanto, nada será devido ao representante

comercial quando da falta de pagamento

resultar na insolvência do comprador, ou ainda,

se o negócio vier a ser desfeito por ele, bem

como sustada a entrega dos produtos em razão

da situação comercial do comprador em

questão.

 

No mais, conforme o artigo 32, parágrafo 7º da

Lei 4.886/65, veda-se na representação

comercial a adoção de medidas que impliquem,

direta ou indiretamente, na diminuição da

média dos resultados auferidos nos últimos seis

meses de vigência do contrato.

 

Entretanto, importante ressaltar que há diversos

julgados que relativizam esta regra, no sentido

de prevalecer a boa-fé contratual. Ou seja, se o

representante, sem qualquer coação, aceitar a

redução, esta pode ser concretizada. Além disso,

é importante constar por escrito, mediante

aditivo contratual, os motivos e a alteração

realizada.

1.2.2 FALÊNCIA DA
REPRESENTADA X COMISSÕES

Outro tópico que merece especial atenção, é o

recebimento de comissões no caso de falência

da representada.

O artigo 44 da Lei do Representante Comercial é

o que regula esta hipótese, determinando que

as importâncias devidas pelo representado ao

representante comercial – comissões vencidas e

vincendas, indenização e aviso prévio – sejam

consideradas créditos da mesma natureza dos

créditos trabalhistas.



Tal determinação é de suma importância, na medida em que os créditos

trabalhistas possuem preferência na ordem de pagamento, o que, portanto,

beneficia o representante comercial.
 

Contudo, quanto ao tema, ressalva-se que, embora conste na legislação, não há

um posicionamento consolidado em relação à equiparação dos créditos. Isso

porque, existem decisões judiciais que reconhecem esta equiparação somente

para os casos em que o representante comercial se enquadra como pessoa

física, não jurídica.
 

Finalmente, de se observar que é de cinco anos o prazo prescricional do

representante comercial para ajuizar ação pleiteando valores de seus direitos

previstos na Lei 4.886/65

1.3 CONSELHO DE CLASSE
Os Conselhos de Classes profissionais são organizações criadas com a finalidade

de regulamentar as profissões que representam. No caso da representação

comercial, não é diferente. Existe um conselho nacional e conselhos regionais,

conforme será visto na sequência.

1.3.1 CONFERE

1.3.2 CORE

O CONFERE (Conselho Federal dos Representantes Comerciais) é um órgão que,

entre outras atribuições, busca garantir os direitos do representante comercial,

atuando de maneira política e administrativa para tal. Acesse o site e entenda

melhor como funciona o conselho de classe dos representantes comerciais, o

CONFERE: www.confere.org.br.

O CORE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais) é a entidade

regional do representante comercial, cujo registro é uma obrigação legal,

habilitando, portanto, o profissional a exercer a atividade dentro da legislação

vigente.  Os endereços e contatos dos COREs podem ser encontrados no site do

conselho federal, através do link www.confere.org.br/enderecos.

http://www.confere.org.br/
https://www.confere.org.br/enderecos.php
http://www.confere.org.br/enderecos
https://www.confere.org.br/enderecos.php


O planejamento tributário de uma empresa de

representação comercial é um tema estratégico e

que deve ser tratado com muita responsabilidade,

afinal de contas, os tributos cobrados pelos órgãos

governamentais possuem regras que, se não

conhecidas, levam os empreendedores a pagar muito

mais do que realmente é necessário. Correr esse risco

logo no começo de sua atuação como representante

comercial pode resultar em danos financeiros

irrecuperáveis.

 

Diante deste cenário de complexidade, a contratação

de um escritório especializado na contabilidade para

empresas de representação comercial, como a AM

Contabilidade Online, e a leitura dos itens a seguir,

com certeza deixarão o empresário resguardado de

eventuais erros contábeis.

Basicamente, pode-se definir os tipos jurídicos e tributários de uma

representação comercial em 3 formatos: EI, EIRELI e LTDA. 

No formato jurídico conhecido como EI (Empresário Individual), o empreendedor

é o titular e responsável por toda a gestão do negócio. Ele poderá trabalhar como

representante comercial sem limites anuais de faturamento. Contudo, isso

depende do tipo de regime tributário que será escolhido. Entre eles estão o

Simples Nacional, o Lucro Real ou o Lucro Presumido. 

 

No formato jurídico chamado de EIRELI (Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada), é preciso dispor de um capital social de 100 vezes o

valor do salário mínimo para investir na abertura da empresa. 

 

No formato jurídico conhecido como LTDA (Sociedade Empresarial Limitada), é a

legislação que determina o regime tributário de forma bem específica.

1.4 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

1.4.1 TIPOS DE EMPRESA

https://www.amcontabilidadeonline.com.br/
https://www.amcontabilidadeonline.com.br/


Conforme explicado acima, uma empresa de

representação comercial pode ter 3 tipos jurídicos e

tributários diferentes. Veja agora como o imposto é

calculado para cada um deles:

O pagamento é simplificado. Todos os tributos (dos

níveis municipal, estadual e federal) são quitados

mediante o pagamento de uma única guia. 

Adicional de 10% (para lucro presumido acima de

60.000 trimestral).

4,8% de IRPJ. 

3,00% de COFINS. 

2,88% de CSLL. 

0,65% de PIS. 

De 2% a 5% de ISS.

7,60% não-cumulativo sobre o COFINS.

De 2% a 5% sobre ISS, dependendo do município.

1,65% de PIS não-cumulativo.

15% de IR e 9% de CS sobre o lucro apurado.

Simples Nacional: 

Lucro Presumido sobre o Faturamento:

Lucro Real sobre o Faturamento: 

1.4.2 OS IMPOSTOS

NOTA: MEI - É PRECISO SALIENTAR QUE NO CASO DA REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL, COMO EXISTE O REGISTRO NO CORE – QUE É UMA ASSOCIAÇÃO DE
CLASSE, AS ATIVIDADES DO MEI NÃO PODEM SER DISPONIBILIZADAS.



O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, uma lista com

códigos que integra todos os ramos de atividade. Foi criado para facilitar o

enquadramento das empresas nos órgãos de administração tributária.

 

Cada empresa possui um ou alguns códigos específicos em seu CNPJ – que é

responsável por identificar os serviços que realizam, as mercadorias que

comercializam ou os produtos que fabricam.

 

No caso de empresas de representação comercial, obrigatoriamente, sob

pena de sofrer com problemas tributários e legais, o CNAE precisa ser o 4619-

2/00, ou algum ainda mais específico, de acordo com os produtos que a

empresa irá representar.

1.4.3 CNAE



Em um negócio de representação comercial, a receita da empresa está

diretamente ligada ao mercado de atuação e às representadas para quem se

presta serviço, visto que sem um mercado em potencial para ser explorado e

sem produtos/serviços adequados para atender a esse público, todas as demais

boas práticas pouco valem.

Entretanto, as boas representadas possuem características que vão muito além

da possibilidade de gerar receita, elas também precisam prover estrutura

adequada e proporcionar a execução de um trabalho com custos adequados, já

que o que realmente importa não é a receita, mas sim o lucro líquido da

operação.

2 TENHA BOAS
REPRESENTADAS



Entender quais variáveis devem ser analisadas na hora de fechar com uma

representada é tão importante quanto saber onde encontrá-las, ou como

apresentar-se a elas. Sendo assim, cada empresa de representação comercial,

respeitando as suas peculiaridades, avaliará de maneira distinta as

oportunidades, porém, alguns itens são básicos, e deverão ser observados por

todos.

2.1 COMO ANALISAR UMA REPRESENTADA

Existem muitos critérios para dividir regionalmente o Brasil, em especial, um é

bastante consolidado e torna essa análise mais profissional, cito a divisão

socioeconômica do IBGE, que divide o país em Mesorregiões, Microrregiões e

Cidades. Ter um parâmetro de análise regional é útil, pois uma variável a ser

analisada na representada é a região de atuação proposta, ou disponível. 

Em um cenário de pressão

inflacionária, corriqueiro em nosso

país, sobretudo em itens que

compõem o custo da atividade de

representação comercial, em

especial, o combustível, verificar a

relação custo/benefício da região na

qual se está pretendendo atuar, faz

parte da equação. Salvo se o

representante comercial possui uma

carteira de clientes cujo

atendimento à distância é

permitido, ele não deve pegar

representadas em que o

deslocamento da sua residência até

o cliente alvo seja muito longo, isto

em virtude da possibilidade, ou

probabilidade, de obter uma

margem de lucro muito baixa.



Infelizmente, muitas representadas não

possuem uma Política Comercial robusta,

culminando em uma prática feroz de

concorrência interna que, por vezes, pode

prejudicar o representante comercial,

visto que, quando essa concorrência é

“contra” vendedores internos, se não

houver um sistema de gestão de

oportunidades efetivo, existe o grande

risco do representante “abrir a porta” e o

vendedor fechar o negócio. Por isso, uma

análise minuciosa da política é ainda

mais importante que o contrato, no que

tange à exclusividade ou não, pois um

contrato sem exclusividade não é

necessariamente ruim, ele precisa

somente ter uma política adequada.

Conforme pôde ser visto no início

deste e-book, as questões de

cunho legal fazem parte do dia-

a-dia do representante

comercial, sobretudo, nesta

perspectiva de análise de

representada, especificamente a

questão do contrato com

exclusividade ou sem

exclusividade.

Embora logicamente um

contrato com exclusividade

possa sugerir uma melhor

oportunidade para o

representante comercial, o mais

relevante é analisar a Política

Comercial, visando compreender

quais são as regras comerciais

desta relação representante e

representada, especialmente no

que se refere a concorrência

interna.

https://www.youtube.com/watch?v=inIh__vhl4w


Um erro muito comum que os representantes comerciais cometem é analisar

a comissão somente em termos percentuais. O correto e necessário é

compreender qual é o potencial de vendas para a região proposta, para desta

forma calcular o valor da comissão em R$, não em %. Por exemplo, uma

possibilidade com comissão de 1% e potencial real de R$ 1 milhão de venda

mensal, gera R$ 10.000,00 de receita. Em contrapartida, uma vaga de 10%

com possibilidade de venda de R$ 50 mil mês, propõe uma remuneração de

R$ 5.000,00. Sendo assim, ceteris paribus (se nenhuma outra variável se

alterar, como por exemplo, se o custo operacional for o mesmo), a primeira

opção é melhor, mesmo com o percentual de comissão inferior.

Por fim, o empresário precisa

compreender se há sinergia entre a

representada e a representação

comercial. Isto é, estudar se há

compatibilidade de posicionamento

competitivo e cliente alvo entre as

partes.

Em outras palavras, é aconselhado que o cliente alvo do representante seja o

mesmo da representada, bem como, que o posicionamento competitivo* seja

semelhante, para não haver distorção no discurso para o cliente.

*Entende-se como posicionamento competitivo a escolha da representada em competir por
menor preço, maior qualidade ou foco em nichos específicos.

2.2 COMO SE APRESENTAR
PARA UMA REPRESENTADA
O representante comercial muitas vezes é confundido com o vendedor CLT,

especialmente porque muitos são empresários individuais. Todavia, embora

por vezes exista essa estrutura enxuta, inclusive em aspectos societários, o

representante é um empresário, ele possui direitos, deveres e características

muito distintas se comparado ao profissional de vendas celetista.



Quando um vendedor de carreira CLT procura um emprego, ele apresenta o

seu currículo, que é um documento pessoal que retrata a sua trajetória

acadêmica e profissional. Por outro lado, o representante comercial, como

empreendedor, precisa de informações adicionais, além de deixar muito claro

desde esse começo que a relação dele com a representada é de parceria, não

de subordinação. Por conta disso, é uma boa prática adotar a apresentação de

uma Ficha Cadastral, com no mínimo as informações descritas abaixo:

Razão Social;

Nome Fantasia;

CNPJ;

CNAEs;

N° CORE (se houver);

Endereço;

Telefone;

E-mail;

Região de atuação.

Dados da empresa:

Empresas que

representa;

Produtos que vende;

Principais clientes.

Informações comerciais:

Nome;

CPF;

Endereço;

Telefone;

E-mail;

Formação acadêmica;

Histórico profissional.

Qualificação dos sócios:

Percebe-se pelas informações acima que, além de dados pessoais (qualificação

dos sócios), na ficha do representante comercial também são necessárias

referências comerciais e dados da própria empresa. Desta forma, ficará

evidente para a representada que de fato se está diante de um representante

comercial minimamente estruturado e ciente das suas responsabilidades.



Encontrar as representadas para fechar parcerias é um dos maiores

desafios deste ramo de negócio. Este processo é similar ao de

prospecção de clientes, pois de fato, a representada inicialmente pode

ser visualizada como um cliente, pois o representante tem que se

“vender”, mostrando que tem potencial de trazer bons negócios.

2.3 ONDE ENCONTRAR REPRESENTADAS

Por isso, além de saber como analisar a representada e entender como

se apresentar para ela, conforme temas tratados anteriormente, é

necessário ter os meios para encontrá-las, para realizar a primeira

abordagem, efetivamente.

Para resolver esse problema, existem 4 formas bastante efetivas de

encontrar representadas: redes sociais, inbound marketing, empresas

especializadas e portais.



Atualmente, o LinkedIn se apresenta como a principal rede social

de negócios no Brasil, ela promove a interação entre profissionais

de várias áreas e cargos. O representante comercial que possui um

perfil completo e bem escrito, pode realizar abordagens em massa

a gerentes comerciais, diretores, proprietários e até a profissionais e

RH das empresas que lhe interessam representar.

A geração de conteúdo através de artigos, ou até mesmo formas

mais diretas de atração como anúncios em Google Ads, podem ser

estratégias bastante efetivas. Por exemplo, o representante

comercial pode escrever conteúdos nas suas redes sociais,

demonstrando autoridade em assuntos que interessem às

representadas, e investir em anúncios de Google Ads, para que as

representadas o encontrem através de pesquisas no Google.

Algumas empresas de recursos humanos também recrutam

representantes comerciais, embora um tanto quanto raro. Além

disso, existem empresas de consultoria que intermediam a

aproximação de representantes e representadas, como a

RepresentaMais, organização com quase uma década de atuação

na área de representação comercial.

Os portais de anúncios de oportunidades são fontes de prospecção

de representadas, muito embora, precisa-se evitar aqueles não

especializados na representação comercial, pois via de regra é

somente perda de tempo. Uma boa fonte de pesquisa é, sem

dúvidas, a Central dos Representantes.

Definitivamente, o representante comercial pode encontrar representadas de

diversas formas, inclusive através de feiras e indicações, maneiras não citadas

anteriormente. Mas o que de fato interessa é que esse processo seja encarado

com seriedade e foco, pois como discorrido ao longo deste capítulo, ter boas

representadas é essencial para o sucesso da empresa de representação

comercial.

https://representamais.com.br/seja-um-representantemais/
https://centraldosrepresentantes.com.br/


O último passo para ter sucesso na representação comercial é a consolidação de

um pensamento que foi muito abordado durante esse e-book: o representante

comercial é um empresário*, por isso, precisa pensar e agir como tal.

Portanto, como empresário, o representante precisa estruturar o seu negócio

com bons sócios (se houver sócio), gestão financeira apurada, estratégia de

prospecção robusta e um sistema de CRM funcional.

*Embora legalmente o representante comercial possa atuar como Pessoa Física

e, inclusive, alguns representante trabalhem desta forma, este material trata

somente daqueles que irão atuar ou atuam como Pessoa Jurídica, pois é o

formato que melhor protege as partes interessadas.

3 UMA EMPRESA
ESTRUTURADA



O empresário da representação comercial pode

optar por empreender individualmente, sem

sócios, ou pode escolher dividir os riscos e

oportunidades com uma ou mais pessoas,

através de uma sociedade.

3.1 BONS SÓCIOS

Não existe a decisão certa ou errada no quesito

ter sócios ou não, todavia, precisa-se sim

enxergar o sócio sob duas perspectivas:

Pessoal: similarmente a um casamento, em que

de certa forma uma pessoa se associa a alguém,

na empresa, o empreendedor necessita ter

responsabilidade ao escolher o sócio, pois o

mesmo será seu companheiro em uma das

coisas mais importantes da sua vida, o seu

negócio.

Não necessariamente o representante comercial precisa amar o seu sócio, como

acontece com o seu cônjuge, mas precisa ter um nível de confiança similar, ao

ponto de literalmente ficar confortável ao dar o controle do caixa da empresa para

esse terceiro.

A base dessa relação precisa ser confiança e admiração, se não houver segurança

em relação a outra parte sobre sua índole e, se não existir respeito por tal

profissional, essa sociedade não está adequada.

Técnica: as questões relacionadas ao âmbito pessoal não são suficientes para

delimitar um bom sócio. Para isso, é necessário avaliar também as questões

técnicas: o outro profissional possui habilidades relevantes para o negócio? Ele de

fato agrega valor? O mesmo possui competências complementares às suas?

Se as respostas forem sim para todos os aspectos citados acima,

como também a avaliação pessoal for positiva, pode-se afirmar que a

sociedade tende a ser bem sucedida.



Assim como qualquer negócio,

uma empresa de representação

comercial exige uma apurada

organização financeira, afinal de

contas, o motivo principal é gerar

lucro. Para tal, manter o controle

de despesas, custos e controlar o

fluxo de caixa são essenciais para a

saúde financeira. Este cenário se

torna ainda mais importante, uma

vez que as receitas obtidas pela

representação comercial são

variáveis, em contrapartida há

despesas e custos fixos.

3.2 GESTÃO FINANCEIRA E
SEGREGAÇÃO DE VALORES

Sobre isso, é fundamental

conhecer o capital de giro

necessário, seja para empresas

novas, que irão iniciar as atividades,

mas também para empresas com

operação ativa. O capital de giro,

de maneira resumida, são os

recursos financeiros necessários

que a empresa precisa para arcar

com seus custos operacionais, ou

seja, para manter o negócio em

pleno funcionamento. 

Para calcular o capital de giro é necessário

fazer o seguinte cálculo: identificar o Ativo

Circulante (que são todos os recursos

financeiros da empresa, somando todas as

contas) e subtrair pelo Passivo Circulante

(que são todas as responsabilidades

financeiras de até 12 meses). Uma vez

entendida esta fórmula, poderá ser

utilizada como base para investimentos,

como por exemplo, avaliar a oportunidade

de representar uma nova pasta, ou ainda,

mediante uma previsão de baixa no

volume de vendas, identificar os recursos

necessários para manter o negócio

durante a curva de comissionamento.

Outro ponto de extrema importância é a

segregação de valores. Na atividade de

representação comercial, o principal erro

cometido por seus administradores é a

não segregação de valores da Pessoa

Física com a Pessoa Jurídica. Dado a

rotina do representante de viagens,

caracterizado pelo trabalho individual,

sendo o escritório na maioria das vezes a

sua casa, confundir despesas pessoais

com despesas da empresa é fácil, é isso

gera falta de controle, tornando

impossível mensurar o resultado real do

negócio, além de proporcionar a

possibilidade de conflitos societários e

problemas tributários.



Nesse sentido, além de identificar e

separar o que realmente é um custo*

ou despesa** do negócio, cabe ao

administrador possuir contas bancárias

e meios de pagamentos exclusivos de

uso da empresa, separando totalmente

das pessoais.

Através do controle simples, porém

regrado, o representante comercial

poderá facilmente avaliar os números

do seu negócio, como margem de

contribuição* e lucro líquido da

operação. O mercado felizmente

oferece diversas opções para o

controle financeiro de micro e

pequenas empresas, muitas com

valores de mensalidade baixos, como

por exemplo o sistema

https://quickbooks.intuit.com/br/.

Glossário simplificado:

*Custo: relacionado a execução da atividade fim, neste caso,

por exemplo, o combustível.

*Despesa: não voltado para a realização do serviço/produto,

como por exemplo, a despesa com contabilidade;

*Margem de contribuição: relação entre receita e custos. Por

exemplo, o representante gerou R$ 10.000,00 de comissão,

mas gastou R$ 5.000,00 para isso, neste caso, a sua margem

de contribuição é de 50%.

https://quickbooks.intuit.com/br/


3.3 PROSPECÇÃO

A grande maioria dos representantes comerciais gostam de vender e, de fato,

são exímios vendedores. Todavia, quando o assunto é prospecção de clientes,

essa verdade não é absoluta, muito pelo contrário.

Muitas empresas de representação comercial pecam nesse pilar de sucesso tão

relevante, que é a prospecção. Inclusive, muitas vezes, simplesmente por não

gostar da tarefa. Porém, existe uma forte correlação entre quantidade de

clientes prospectados x quantidade de vendas realizadas. Ou em outras

palavras, via de regra, os representantes comerciais que mais prospectam, são

aqueles que mais ganham dinheiro!

Prospecção inbound: é quando os potenciais clientes chegam de maneira

orgânica, através de consulta à internet, na busca por conteúdo. Neste caso,

busca-se atrair interessados através da geração de conteúdo relevante, como

postagens em redes sociais, artigos em blogs, e-books e outros. 

Geralmente, a prospecção inbound é fomentada pela representada, pois

necessita de recursos humanos que normalmente a empresa de representação

comercial não possui, além de ser, em linhas gerais, uma forma mais lenta de

obter resultado.



A prospecção outbound é a mais normal em empresas de representação

comercial, pois necessita de menos recursos, além de possuir um retorno,

teoricamente, mais rápido. Porém, cabe salientar que é extremamente

necessário uma estratégia bem elaborada, além da utilização de algum sistema

(ou sistemas) de apoio, como Econodata, Empresômetro, Leads2b, Exact Sales,

Ramper, etc.

Ainda, há uma tendência de mercado, inspirada no livro Receita Previsível, de

dividir a operação comercial em pré-venda e venda. Quer dizer, no cenário da

empresa de representação comercial, significa ter uma equipe ou uma pessoa,

prospectando clientes, todo o dia, e outra visitando, realizando as vendas.

Logicamente, a viabilidade para realizar esse investimento é uma realidade para

poucos representantes, mas, pode-se resolver isso através de uma agenda bem

regrada, dividida entre momentos de prospecção e outros de venda.

Prospecção outbound: é uma abordagem de interrupção, contata-se

ativamente o cliente alvo para lhe propor algo, como por exemplo no fluxo

ilustrativo abaixo: 

Fazer

lista de

contatos

Enriquecer

lista de

contatos
Enviar 

e-mail/

despertar

interesse
Ligar

para

agendar

reunião



Na estrutura de uma empresa de representação comercial não pode faltar a

gestão do relacionamento com os clientes, pois, sem dúvidas, o maior ativo

desse tipo de empresa são os clientes. O representante comercial com uma

grande base de clientes tem um ativo intangível muito valioso, por isso é

importante a adoção de boas práticas a fim de manter um alto grau de

relacionamento com os mesmos.

Para isso, é importante implantar a cultura do CRM, que significa Customer

Relationship Management, ou em português, Gerenciamento do

Relacionamento com o Cliente. Utilizar um CRM não é simplesmente ter um

sistema para essa finalidade, como muitos pensam, mas sim, ter a cultura de

registrar interações, atender com brevidade, resolver problemas, agendar

compromissos, manter um alto nível de informações, enfim, é de fato tratar o

cliente como um importante bem, através do suporte de um sistema.

Muitas representadas disponibilizam sistemas para uso dos representantes

comerciais, nestes casos, caberá ao representante comercial avaliar o uso da

ferramenta disponibilizada, ou fazer uso de uma ferramenta própria que reúna

todas as representadas, ou ainda, utilizar sistemas de maneira concomitante, o

fornecido pela representada, e o contratado diretamente.

Algumas soluções oferecem recursos completos para o dia-a-dia do

representante comercial, que envolve além de práticas de CRM, recursos como

cadastro de clientes, cadastro de produtos, emissão de orçamentos e pedidos,

que irão profissionalizar os processos da empresa. Um exemplo é o sistema

www.suasvendas.com.br, que apresenta recursos específicos para

representação comercial.

3.4 CRM

http://www.suasvendas.com.br/


Para nós é um prazer compartilhar
conhecimento e ajudar a sua empresa de
representação comercial a crescer.

Se ainda ficou alguma dúvida sobre o
conteúdo apresentado, ficaremos felizes
em receber o seu e-mail para realizar as
devidas contribuições.
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Parceiros neste conteúdo

http://www.representamais.com.br/
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