PLANO DE TRABALHO – 2016

1. Apresentação
A gestão de trabalho para 2016 pretende dar continuidade a sua missão e
objetivos de valorização da profissão do Representante Comercial e à busca do
maior conhecimento sobre a natureza do exercício profissional e do mercado de
trabalho, alicerçada nos princípios da valorização, no pluralismo das idéias e na
responsabilidade administrativa, financeira e social.

2. Áreas Programáticas
O presente Plano de Trabalho pretende desenvolver ações, de forma estratégica
em um conjunto de áreas assim definidas:

1. Valorização da função do Representante comercial
1.1 Divulgação da Lei junto às Indústrias; Distribuidores sobre a
regularização do Representante Comercial.
2. Parcerias Profissionais;
2.1 Com o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia –
CRC/RO, acordo de cooperação mútua, visando a ampla
divulgação da Lei 4886/65 (alt. 8420/92 e 12246/10).
3. Fortalecimento das relações com os Setores Privado, Público e
Terceiro Setor;
4. Assessoria jurídica aos filiados no tocante a relação de
representação comercial.

5. Fiscalização:
5.1 Cobrança e negociações com os filiados inadimplentes,
mantendo contato pessoalmente, ou via telefone, e-mail, e outros
meios de contato;
5.2 Procedimentos de cobrança, via processo administrativo e
posterior registro em divida ativa;
6. verificar junto
ao CONFERE a viabilidade de doação ou
empréstimo de verba para compra de sede e/ou aquisição de
veículo;
6.1 Reestruturação física, reforma e/ou ampliação de nossa sede,
aquisição de móveis e equipamentos contribuindo para melhorar
e agilizar o atendimento.
7. Divulgação através das redes sociais sobre a Legislação, Direitos
e Deveres do Representação Comercial;
7.1

Manutenção/Atualização de nosso site com noticias e
informações de nossa entidade e outros interesses de nossa
categoria.

8. Continuidade na manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro;
9. Parabenizar, via redes sociais, os representantes comerciais, pelo
Dia Panamericano do Representante Comercial, pelo aniversario
e outras datas de interesse da classe.
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