
ACORDO DE VENDAS NO ATACADO

CADASTRO

O cadastro pode ser realizado por Pessoa Física, Pessoa Jurídica e residentes no exterior, 
sempre respeitando as regras desse acordo para as vendas no atacado. 

Obs.: Clientes Pessoa Física devem estar cientes que, se a encomenda for fiscalizada pela receita 
estadual e configurada como produtos para comercialização, poderão incidir taxas sobre o 
valor da nota fiscal para que a mercadoria possa ser entregue. Sendo assim, a empresa Paula 
Negrão Acessórios não se responsabiliza pelo pagamento de tais taxas (que podem variar de 
estado para estado). Orientamos aos nossos clientes Pessoa Física que regularizem sua situação 
se tornando um Microempreendedor individual por meio do MEI (http://www.portaldoempreen-
dedor.gov.br/mei-microempreended-individual/formalize-se) e assim  obtendo seu Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
 
Após o preenchimento completo e correto do cadastro no site www.paulanegrao.com.br/, 
nossa equipe comercial irá avaliar o cadastro e emitirá parecer como APROVADO ou 
REPROVADO.

Obs.: Os cadastros serão reprovados caso haja contrato de exclusividade de vendas na cidade 
informada.

Os clientes APROVADOS receberão por e-mail os dados de acesso a área restrita do site 
(motivo pelo qual o e-mail informado no cadastro necessita estar correto), onde poderão 
visualizar os produtos e realizar seus pedidos. 

É de extrema importância que os clientes APROVADOS verifiquem as informações forneci-
das no cadastro, pois esses dados serão utilizados para o envio de seu pedido.
             

CONSIGNAÇÃO

Não trabalhamos com venda em consignação. O sistema de venda da PAULA NEGRÃO é 
através de venda no atacado.

PEDIDOS

O pedido é realizado exclusivamente através da área restrita de nosso site, nossos consul-
tores de venda estarão à disposição dos clientes para auxiliar na elaboração do pedido e



esclarecer todas as dúvidas que possam surgir durante o processo.

O pedido mínimo é de R$750,00.

1- Depósito ou Transferência Bancária:

Banco Itau (número 341)

• Agência: 3770
• Conta Corrente Pessoa Jurídica: 58155-5
• Beneficiado: Martins & Negrão Ltda
• CNPJ: 32.758.601/0001-54

2 - Cartões de Crédito

• Aceitamos o pagamento parcelado via cartão de crédito em até 6 vezes sem juros. 

3 - Boleto Bancário ou Cheque à vista

• O boleto será gerado na área restrita do atacado, com vencimento no 3º dia subsequente, 
sendo o pedido liberado para produção somente após a confirmação de recebimento do 
boleto.

•  O pagamento em cheque será permitido após consulta nos órgãos de proteção ao crédi-
to e o envio do pedido ocorrerá apenas após o recebimento dos cheques na sede da 
empresa. Portanto, os mesmos devem ser enviados no prazo máximo de 48 horas após a 
aprovação do pedido para o endereço: Avenida Tiradentes, 1210, Rodocentro, Londrina, 
Paraná, CEP 86070-545, aos cuidados de Catalinsk de Paula Lobato.

FORMAS DE PAGAMENTO
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FORMA DE ENVIO DOS PEDIDOS

A forma de envio deve ser negociado diretamente com nossos consultores de venda 
através dos canais de atendimento disponíveis (whatsapp / e-mail / chat online) e o valor 
do envio será acrescentado ao valor final do pedido.

Estão disponíveis duas formas de envio para clientes residentes no Brasil: PAC ou Sedex.
Para clientes do exterior estão disponíveis duas formas de envio: Mercadoria Econômica e 
Sedex Internacional.

Se durante a negociação o cliente optar por uma forma de envio que não seja uma das 
listadas anteriormente, a fábrica verificará a disponibilidade do envio conforme solicitado e 
os custos do envio serão somados ao valor do pedido.

IMPORTANTE: Não nos responsabilizamos por roubos ou perdas de mercadorias no transporte. 
Durante a negociação o comprador deverá informar ao vendedor se deseja que sua remessa 
seja assegurada, sendo que o valor do seguro (0,7% sobre o valor do pedido) será acrescentado 
ao valor de seu pedido. 

FORMULAÇÃO DE PREÇO MÍNIMO DE VENDA NO VAREJO
(Markup mínimo)
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O markup mínimo que é exigido de nossos revendedores é de x2,0 (ex: valor de atacado 
R$15,00 x 2,0 = preço de varejo de no mínimo R$30,00).

O markup foi estipulado para que nossos produtos não sejam desvalorizados junto ao 
consumidor final e também para que nossos revendedores garantam uma boa margem de   
lucro em suas vendas, pois trabalhamos com peças diferenciadas, com matérias-primas de 
primeira linha e de qualidade.



Para que o cliente tenha direito de exclusividade de vendas em sua localidade, o mesmo 
deve cumprir os itens descritos em contrato de exclusividade específico.

O mínimo de compras para ter exclusividade segue alguns cálculos que levam como base a 
quantidade de habitantes da cidade em que o revendedor comercializará as peças.
Para verificar os critérios para ser um revendedor exclusivo, solicite mais informações ao 
consultor de vendas que o atenderá após a aprovação do cadastro.

EXCLUSIVIDADE DE VENDAS

GARANTIA PAULA NEGRÃO ACESSÓRIOS
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As peças Paula Negrão são classificadas como BIJUTERIAS FINAS devido à qualidade da 
matéria-prima utilizada, da excelência no processo produtivo com mão-de-obra qualifica-
da, do controle de qualidade rigoroso e do banho utilizado em nossas peças.

A principal matéria-prima utilizada em nossas peças é o strass, por este motivo nos dife-
renciamos e nos destacamos, pois trabalhamos com a linha de strass produzida pela 
renomada Swarovski em 90% de nossas peças. Os 10% restantes são de strass tchecos 
também de alta qualidade, sendo assim, primamos pela qualidade da colagem dos strass e 
somos referência quanto à qualidade desta técnica de produção.

Possuímos um rigoroso controle de qualidade em nossa linha de produção, onde cada  
pedido passa por 3 etapas de verificação antes de ser embalado e expedido, desta forma
garantimos que as peças que saem de nosso ateliê estão íntegras e de acordo com o  
pedido realizado. Não podemos nos responsabilizar pela integridade das peças durante o 
transporte, desta forma pedimos que nossos clientes verifiquem o seu pedido no momen-
to do recebimento, observando as condições da embalagem e dos produtos.

Se for observada alguma irregularidade contate-nos imediatamente.

Pedimos que nossos clientes verifiquem as peças antes de retirá-las das embalagens 
individuais, pois se ocorrer queda de strass no transporte o mesmo estará no interior da 
embalagem e poderá ser colado facilmente utilizando somente a cola disponível para 
compra na área restrita.



Você verá a seguir que nossa garantia incide sobre as peças que não foram vendidas, no 
entanto como nosso histórico de queda de strass é muito baixo, nossos clientes de ataca-
do tem a opção de nos enviar as peças de seus clientes uma vez ao mês, quando necessá-
rio, mediante  negociação prévia com a vendedora que faz o seu atendimento. Nós conser-
taremos as peças e enviaremos ao nosso cliente de atacado para que entregue ao seu 
cliente final. 

IMPORTANTE: Não incidirão custos sobre o conserto, mas os custos de envio são responsabili-
dade de nosso cliente atacadista.  
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PADRÃO DE GARANTIA

Garantia do Banho:

• A garantia do banho é de 6 meses contatos a partir da emissão da nota fiscal e se estende                                                     
apenas às peças que não foram vendidas aos clientes finais.

• Caso haja escurecimento ou descasque das peças antes que seja vendida ao cliente final 
e estando no período de 6 meses, garantimos a troca das peças mediante o envio com 
nossas respectivas cartelas/tags.

• Não trocamos mercadorias de consumidor final, pois não podemos garantir as condições 
de uso das peças.

Garantia de strass e quebras de soldas:

• A garantia para quedas de strass e quebras de soldas é de 6 meses contados a partir da 
emissão da nota fiscal e se estende apenas às peças que não foram vendidas aos clientes 
finais.

• As peças para consertos ou trocas deverão ser enviadas do cliente de atacado PaulaNe-
grão diretamente para o nosso ateliê com nossas respectivas cartelas/tags.

• A troca ou conserto de mercadorias de consumidor final será analisada primeiramente 
pelos nossos consultores de venda que passarão os esporádicos problemas para que a 
fábrica analise e dê o parecer final.



• Não realizamos consertos ou trocas se for evidenciado mau uso das peças.

IMPORTANTE: O frete para o envio dos consertos ou trocas é por conta e exclusividade do 
cliente.

Garantia do Banho:

• A garantia do banho é de 6 meses contatos a partir da emissão da nota fiscal e se estende                                                     
apenas às peças que não foram vendidas aos clientes finais.

• Caso haja escurecimento ou descasque das peças antes que seja vendida ao cliente final 
e estando no período de 6 meses, garantimos a troca das peças mediante o envio com 
nossas respectivas cartelas/tags.

• Não trocamos mercadorias de consumidor final, pois não podemos garantir as condições 
de uso das peças.

Garantia de strass e quebras de soldas:

• A garantia para quedas de strass e quebras de soldas é de 6 meses contados a partir da 
emissão da nota fiscal e se estende apenas às peças que não foram vendidas aos clientes 
finais.

• As peças para consertos ou trocas deverão ser enviadas do cliente de atacado PaulaNe-
grão diretamente para o nosso ateliê com nossas respectivas cartelas/tags.

• A troca ou conserto de mercadorias de consumidor final será analisada primeiramente 
pelos nossos consultores de venda que passarão os esporádicos problemas para que a 
fábrica analise e dê o parecer final.
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