
CÓDIGO DE AUTO REGULAMENTAÇÃO EM VENDAS 
PESSOAIS DE ASSINATURAS 

 
A) Pontos de Vendas 

 

1) Abordagem 

As abordagens devem estar alinhadas formalmente com as regras comerciais de 
cada Editora e do parceiro locatário do ponto de venda. 

Fica proibido: 

Ø A utilização de palavras e ou gestos que não condizem com a moral e boa 
conduta de uma relação comercial, exemplo: Mestre, Psiu, Camarada, Chefe, 
Gatinha, Casal, etc.; 

Ø A utilização de apelos pessoais, exemplo: ganho pontos na faculdade e/ou 
preciso vender para ser efetivado no emprego; 

Ø Desrespeitar os limites de insistência além do adequado para a ação 
comercial, ou seja, é proibido apelar; 

Ø A abordagem deve ser objetiva e cordial!. 

Os exemplos supracitados não limitam a lista de questões que devem ser evitadas. 

Não faça promessas indevidas. Não é permitida a utilização de apelos pessoais, 
exemplos:  

“Não estou vendendo nada, é apenas um brinde”; 
“É uma promoção do cartão de crédito”; 
“Só paga o CRC: Custo reduzido de capa”; 
“Está me ajudando a juntar pontos para a faculdade”; 
“Está ajudando os desabrigados em SC”; 
“Recebe também as edições especiais de outra revista” 
“Recebe também todas as edições anteriores”; 
“Recebe todos os brindes que acompanham as revistas nas bancas”; 
“É uma promoção de incentivo à leitura”; 
“Só vai pagar o frete”; 
“Somente pague a primeira parcela e pode cancelar depois”. 
 

 
 

 

 



 

 

2) Comunicação  

Os stands e/ou balcões devem estar devidamente identificados com a marca da 
Editora e/ou de alguma revista da Editora (locatária). 

Fica obrigatório: 

Ø Expressar em sua comunicação a identidade da empresa e/ou suas 
respectivas marcas; 

Ø A comunicação visual deve estar em bom estado de conservação; 
Ø A manutenção do stand deve ser periódica evitando qualquer avaria aparente; 
Ø No caso de Shoppings Center e aeroportos, as empresas contratadas deverão 

seguir as normas de exposição de cada estabelecimento. 
 

3) Uniforme e identificação 

Todos os vendedores das empresas prestadoras de serviço das Editoras devem 
trabalhar devidamente uniformizados com as logomarcas das Editoras (locatárias) 
e/ou alguma revista do grupo. 

As editoras deverão se certificar de que as equipes que atuam nos pontos de venda, 

Estejam adequadamente trajadas, identificadas e com todos os cuidados de higiene e 
apresentação pessoal. 

Fica obrigatório: 

Ø Vendedores trabalharem uniformizados, independente de sua nomenclatura de 
cargo; 

Ø É imprescindível o uso de crachá com: 

            Logo da Editora; 

            Nome da Representação Autorizada; 

            Nome do vendedor - identificado como Representante Comercial Autônomo;                   

            No verso do crachá constar a informação que o mesmo deve ser devolvido 

            ao Representante Autorizado no desligamento do vendedor. 

 

Obs.: As informações contidas no crachá devem ser validadas pelo  
departamento jurídico de cada editora. 

 

 



     

 

4) Utilização do Espaço locado 

A empresa prestadora de serviço (locatária) deve deixar o ambiente devidamente limpo e 
organizado com exposição adequada das revistas e brindes. A apresentação adequada do 
ambiente de trabalho é um aspecto avaliado a todo instante, portanto, o stand deve estar 
organizado mesmo quando estiver fechado. 

Os pontos locados devem ser ocupados em 100% durante o período de funcionamento do 
estabelecimento (locador). Horário este conforme acordado com o estabelecimento. 

A Editora (locadora do ponto), através de seu time de campo, deverá fazer visitas periódicas 
para garantir o padrão de qualidade e a aplicação das regras e condutas descritas neste 
manual. Após a visita o formulário anexo deverá ser preenchido e mantido á disposição da 
ANER para eventuais consultas. 

Fica Proibido: 

Ø Deixar pertences pessoais espalhados no stand; 
Ø Deixar material de trabalho exposto inadequadamente; 
Ø Fumar; 
Ø Comer e beber no interior do stand 
Ø Utilizar aparelho celular e equipamentos sonoros, mesmo com fone de ouvido. 

 

5) Formalização das Vendas 

Todas as vendas das revistas (editadas pela Editora locatária) devem ser formalizadas em 
pedido com a logomarca das mesmas e, devidamente, assinadas pelos clientes que 
efetuarem a compra desde que o Pedido tenha sido feito em material impresso. 

Caso o Pedido tenha sido efetuado em equipamento eletrônico (Notebooks, Tablets, etc.) A 
Editora se obriga a entregar, no ato da compra, recibo ou documento que expresse os dados 
contratuais.  

A venda quando formalizada corretamente evita qualquer equívoco na negociação que possa 
prejudicar o relacionamento da Editora (locatária) e parceiro comercial (locador). 

Fica obrigatório: 

Ø O preenchimento adequado e sem rasuras do contrato de assinaturas; 
Ø A utilização de letra legível; 
Ø Expressar de forma clara e objetiva o valor e vigência negociados; 
Ø A utilização de POS no ponto de venda fica à critério da Editora. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Treinamento 

A empresa prestadora de serviço da Editora (locatária) e toda equipe de vendedores que 
ocuparem os pontos de venda (locador), devem ser devidamente treinados sobre as políticas 
comerciais, maneiras de boas práticas, produtos de cada Editora e sobre as regras de 
funcionamento formalizadas em contrato para a locação do ponto. 

A Editora contratante deverá ser responsável pela escolha e/ou contratação da equipe de 
acordo com o perfil do estabelecimento e evento (ex: shoppings, eventos grandes como 
Bienal do Livro, aeroportos, redes de supermercado, etc.). 

O Representante Comercial Autônomo e sua equipe de vendedores que ocuparem pontos de 
venda devem estar devidamente treinados, sobre as políticas comerciais, os produtos da 
Editora e sobre as regras de funcionamento formalizadas em contrato para a locação do 
ponto. 

 

7) Penalizações 

No caso da empresa prestadora de serviço que estiver atuando no ponto de venda, 
descumprir alguma das normas deste manual e/ou do contrato firmado com a empresa 
locatária (Editora) do espaço, a mesma sofrerá as seguintes medidas regulamentadoras: 

Ø Retirada imediata do vendedor causador do problema; 
Ø Advertência da ANER sobre conduta inadequada por atuação em PDV 
Ø No caso de uma segunda advertência, em período inferior a um ano, o fato será 

comunicado ao Conselho Superior da ANER 
Ø Troca da empresa prestadora de serviço do ponto de venda em caso de reincidência. 

 

B) Ética Concorrencial 

 

1) Da Contratação das Representações Comerciais, Gerentes e Prepostos 

As Editoras que atuam em Vendas Pessoais devem se unir para fortalecer as diretrizes, 
alinhando suas politicas de contratação e atuação, profissionalizando o mercado de empresas 
de Representação Comercial para vendas de Assinaturas. 

Comprometem-se, as Editoras signatárias deste Código, a repelir ofertas de empresas 
representantes de Editoras concorrentes com Contratos em vigor. 

Comprometem-se também, estas mesmas Editoras, a não praticar o aliciamento de 
Representações  / equipes de vendas com Contrato vigente em seus concorrentes, evitando, 
dessa forma, inflacionar as condições de pagamento de comissões / prêmios e valores pagos 
para atuação em pontos-de-venda. 


