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Política Comercial Werner Madeiras 

 

 

 

1. História da Empresa 

 
A Werner Madeiras é uma empresa que atua no segmento madeireiro na 
cidade de Gaspar e região desde 1986. 
 
Seu atendimento é composto por um grupo técnico qualificado, incluindo 
engenheiros florestais aptos a explicar os diferenciais técnicos das 
madeiras e ajudar você a encontrar a melhor solução em madeiras para 
suas necessidades, do início da obra até os acabamentos. 
 
Consciente de seu papel socioambiental, a preocupação e o respeito à 
natureza são fundamentais. A Werner Madeiras atua apenas com matéria-
prima certificada e de origem sustentável. 
 
 

2. Objetivo Geral 

 

Esta Política Comercial tem como objetivo geral: 

 

2.1 Padronizar o atendimento aos clientes; 

2.2 Organizar a logística; 

2.3 Definir garantias, prazos e formas de pagamento; 

2.4 Definir catálogo de produtos. 

 

 

3. Cliente 

 

3.1 A Werner Madeiras atende dois tipos de clientes: Pessoa Física e Jurídica; 

3.2 Os pedidos deverão respeitar o valor mínimo no valor de R$ 3.000,00 para 

cada pedido conforme catálogo de produtos do Anexo I; 

3.3 Vendas com valores inferiores a R$ 3.000,00 só serão liberadas para 

clientes com histórico de compras de no mínimo R$ 9.000,00 nos últimos 6 

meses. 

 

4.2 Cadastro de clientes 

 

4.2.1 Todos os clientes Pessoa Jurídica Werner Madeiras devem ser 

cadastrados conforme ficha cadastral em ANEXO II. 



                 
 

4.2.2 A cada 2 (dois) anos o cadastro de clientes ativo deverá ser atualizado; 

4.2.3 Os novos clientes e os reativados serão cadastrados mediante 

apresentação de ficha cadastral e demais documentos que constam no 

ANEXO II deste documento. 

 

 

4. Prazos de entrega dos pedidos 

 

Os pedidos realizados pelos clientes serão despachados em até 7 dias após a 

sua confirmação. O prazo para a entrega ao cliente não poderá ser superior a 

30 dias úteis.  

 

5. Produtos 

 

Os produtos vendidos serão madeiras de pinus e eucalipto conforme descritos 

no Anexo I. 

 

6. Garantias 

 

A Werner Madeiras compromete-se a repor do produto com avaria de 

fabricação, desde que respeitadas as condições normais de uso do produto 

descritas na Política de Troca e Garantias do ANEXO III. 

 

7. Faturamento e condições de pagamento 

 

7.1 Valor dos Pedidos 

 

7.1.1 Pedido mínimo para faturamento é de R$ 3.000,00 (Três mil reais); 

7.1.2 Pedidos com valor total inferior ao supra indicado serão 

sistematicamente desconsiderados ou endereçados ao parceiro 

indicado, salvo em situações específicas e autorizadas pela direção da 

empresa. 

 

7.2 Condições Gerais 

 

Em casos de primeira compra: 

 

7.2.1 Pedidos entre R$ 3.000,00 e R$ 4.999,99–Pagamento antecipado; 

7.2.2 Compra acima de R$ 5.000,00 – 50% à vista e 50% em 28 dias. 

 

Para clientes ativos, considerar as condições abaixo: 

 

7.2.3 Pedidos para clientes ativos na condição à vista – 15 dias após a 

entrega; 



                 
 

7.2.4 Pedidos entre R$ 3.000,00 e R$ 5.999,99 – Prazo médio 28 dias 

(21/28/35 dias); 

7.2.5 Pedidos entre R$ 6.000,00 e R$ 9.999,99 – Prazo médio 35 dias 

(28/35/42 dias); 

7.2.6 Pedidos acima de R$ 10.000,00 – Prazo médio 42 dias (28/42/56 dias); 

 

7.3 Exceções 

 

7.3.1 Poderão ser alteradas as condições, desde que, dentro do 

enquadramento correspondente, se respeitem os múltiplos de 7 dias; 

7.3.2 Condições especiais (superiores às explicitadas) – somente com 

autorização da Gerência Comercial da empresa. 

 

7.4 Liberação de Pedidos/Liberação de Crédito 

 

7.4.1 O primeiro pedido de um novo cliente deverá ser acompanhado de 

cadastro completo e sempre deverá ser pago antecipado; 

7.4.2 Quando o pedido estiver pronto para ser faturado, a empresa entrará em 

contato com o cliente e passar-lhe-á dados bancários e valor a ser 

depositado; 

7.4.3 O pedido será faturado somente após a comprovação do respectivo 

depósito; 

7.4.4 Exceções serão tratadas caso a caso pela área financeira da Werner 

Madeiras. 

 

7.5 Pagamentos a Prazo 

 

7.5.1 A Werner Madeiras fornece a ficha cadastral que deverá ser preenchida 

na sua totalidade e fazer-se acompanhar de cópia dos documentos ali 

solicitados; 

7.5.2 A liberação do crédito e respectivo limite serão estabelecidos pela área 

financeira da empresa com base na análise das informações recebidas, 

acompanhadas do seu parecer e do limite sugerido pelo SERASA; 

7.5.3 Todo pedido - independentemente do tipo de cliente - ao chegar à 

empresa, será submetido ao departamento de crédito, que o analisará e 

o liberará ou reterá, obedecendo aos seguintes critérios; 

7.5.4 O pedido será liberado sempre que o cliente tenha limite de crédito 

disponível e não haja nenhum impedimento creditício (como restrições 

junto a órgãos de proteção ao crédito ou pendências junto a outros 

fornecedores); 

7.5.5 O pedido será liberado parcialmente sempre que o limite disponível for 

inferior ao valor do pedido e o cliente não comporte um aporte em dito 

limite; 



                 
 

7.5.6 O pedido não será liberado, senão para pagamento á vista antecipado 

quando o cliente não dispuser de limite (o limite esteja todo tomado) ou 

quando houver restrição creditícia que indique a suspensão da liberação 

(temporária) do crédito; 

7.5.7 Da mesma forma, o pedido será barrado pelo departamento de crédito 

sempre que o histórico do cliente junto à empresa ou empresas por ela 

consultadas indique que tal medida é a mais acertada naquela situação; 

7.5.8  O pedido ficará pendente sempre que o cliente tenha, junto à empresa, 

algum compromisso financeiro vencido e não liquidado; 

7.5.9 Dito pedido será liberado tão logo se efetue a liquidação da pendência, 

com condição de pagamento à vista; 

7.5.10  Pedidos com depósitos/transferências realizados até as 11 horas da 

manhã, estarão disponíveis para retirada a partir das 15 horas do 

mesmo dia, após confirmação do setor financeiro; 

7.5.11 Pedidos com depósitos/transferências realizados após as 11 horas da 

manhã, estarão disponíveis para retirada no dia seguinte, mediante 

confirmação do setor financeiro. 

 

 

7.6 Formas de Pagamento 

 

7.6.1 Boletos; 

7.6.2 Cheque sob aprovação do financeiro; 

7.6.3 Depósito bancário; 

7.6.4 Dinheiro; 

7.6.5 Pix/Transferência; 

7.6.6 Link de Pagamento; 

7.6.7 Cartão de Crédito máx. 30/60 dias. 

 

 

7.7 Inadimplência 

 

7.7.1 Clientes com Inadimplência e Sistema de Cobrança: 

 

A cobrança de inadimplentes será feita pela Werner Madeiras de forma 

administrativa, com ligações, cartas e inclusão no SERASA, dentro de um 

período de 30 dias, sendo que após este período inicia-se a fase de cobrança 

de títulos extrajudiciais. 

 

7.7.2 Da cobrança, de títulos, feita pela Werner Madeiras 

 

 

7.7.2.1 Quando da inadimplência de um cliente, será, após o 1º dia de atraso, 

iniciada a fase de cobrança e nos primeiros 15 dias iniciais a cobrança 



                 
 

será feita pelo setor de vendas via telefone, carta, e-mail, ou outra 

ferramenta legalmente aceita; 

7.7.2.2 Encerrado os primeiros 15 dias mencionados acima, inicia-se a fase de 

cobrança feita pelo setor financeiro e será adotado todos os meios 

necessários para efetivar a cobrança, inclusive encaminhar o título a 

Cartório para PROTESTO, se assim entender o setor financeiro, e 

independente do título ser levado à protesto, o cliente será incluso no 

cadastro de devedores do SERASA; 

7.7.2.3 Fechado os 30 dias de cobrança administrativa feita pela WERNER 

MADEIRAS, mencionados no subitem 8.7.2 e sem êxito, será gerada 

uma listagem de clientes inadimplentes e encaminhada a cobrança 

judicial. 

 

 

8. Troca de produtos 

 

8.1 Todos os produtos passarão por uma prévia análise técnica para a 

verificação da existência do defeito, conforme detalhado no Anexo III. 

 

9. Logística 

 

9.1 O Frete será de acordo com a tabela de Fretes no Anexo V; 

9.2 Caso Frete FOB, o cliente deverá retirar seu pedido mediante 

agendamento e com caminhão aberto para carregamento com máquina. 

 

10. Das Revisões, alterações e adendos. 

 

10.1 Esta Política Comercial poderá ser revisada a qualquer tempo, conforme 

a evolução do comércio, das vendas e da forma de representação; 

10.2 A Política Comercial poderá ser alterada a qualquer tempo, conforme a 

necessidade da empresa, adequando-a assim a realidade do momento; 

10.3 Poderão ser feitos adendos, a qualquer tempo, para dirimir, solucionar, 

acrescentar, enfim, esclarecer lacunas que podem surgir com o 

andamento do processo comercial. 

 



 ANEXO I  - TABELA DE PRODUTOS  
 

ESPÉCIE PADRÃO UMIDADE LARGURA (cm) ESPESSURA (cm) COMPRIMENTO (m) 

Pinus Caixaria Verde / Seca 10,0 2,5 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 15,0 2,5 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 20,0 2,5 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 25,0 2,5 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 30,0 2,5 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 10,0 2,0 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 15,0 2,0 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 20,0 2,0 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 25,0 2,0 3,0 

Pinus Caixaria Verde / Seca 30,0 2,0 3,0 

Pinus Frontal Seco 10,0 2,5 3,0 

Pinus Frontal Seco 15,0 2,5 3,0 

Pinus Frontal Seco 20,0 2,5 3,0 

Pinus Frontal Seco 25,0 2,5 3,0 

Pinus Frontal Seco 30,0 2,5 3,0 
Pinus Frontal Seco 10,0 2,0 3,0 

Pinus Frontal Seco 15,0 2,0 3,0 

Pinus Frontal Seco 20,0 2,0 3,0 

Pinus Frontal Seco 25,0 2,0 3,0 

Pinus Frontal Seco 30,0 2,0 3,0 

Pinus Sarrafo Verde / Seco 5,0 2,5 3,0 

Pinus Sarrafo Verde / Seco 5,0 3,0 3,0 

Pinus Sarrafo Verde / Seco 5,0 5,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 10,0 5,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 12,0 6,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 16,0 6,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 16,0 8,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 20,0 8,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 25,0 8,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 30,0 8,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 20,0 10,0 3,0 



 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 25,0 10,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 30,0 10,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 8,0 8,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 10,0 10,0 3,0 
Pinus Alinhamento Verde / Seco 15,0 15,0 3,0 

Pinus Alinhamento Verde / Seco 20,0 20,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 20,0 4,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 20,0 5,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 20,0 6,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 25,0 4,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 25,0 5,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 25,0 6,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 30,0 4,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 30,0 5,0 3,0 

Pinus Pranchas Verde / Seco 30,0 6,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 2,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 2,5 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 4,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 5,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 6,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 7,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 8,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 10,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 2,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 2,5 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 3,5 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 8,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 2,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 2,5 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 7,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 8,0 2,4 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 2,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 2,5 3,0 



 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 4,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 5,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 6,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 7,0 3,0 
Eucalipto Embalagem Verde 10,0 8,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 10,0 10,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 2,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 2,5 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 3,5 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 12,0 8,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 2,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 2,5 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 7,0 3,0 

Eucalipto Embalagem Verde 15,0 8,0 3,0 

Eucalipto Escoras Verde   3,0 

Eucalipto Escoras Verde   4,0 

Eucalipto Tábuas Verde/Seco 10,0 3,0 3,0 

Eucalipto Tábuas Verde/Seco 15,0 3,0 3,0 

Eucalipto Tábuas Verde/Seco 20,0 3,0 3,0 

Eucalipto Sarrafo Verde / Seco 5,0 3,0 3,0 

Eucalipto Sarrafo Verde / Seco 5,0 5,0 3,0 

Eucalipto Pranchas Verde / Seco 10,0 4,0 3,0 

Eucalipto Pranchas Verde / Seco 10,0 5,0 3,0 

Eucalipto Pranchas Verde / Seco 15,0 4,0 3,0 

Eucalipto Pranchas Verde / Seco 15,0 5,0 3,0 

Eucalipto Pranchas Verde / Seco 20,0 4,0 3,0 

Eucalipto Pranchas Verde / Seco 20,0 5,0 3,0 

 

BENEFICIAMENTO  

ESPÉCIE DESCRIÇÃO 

Pinus Forro simples (8) 



 

Pinus Forrão (8/13) 

Pinus Assoalho (8/10) 

Pinus Deque (9) 

Pinus Divisória (13) 
Pinus Vista 

Pinus Meia-cana 

Pinus Mata-junta 

Pinus Rodapé 

Pinus Rodapé duplo 

 



           
 

 

ANEXO II  
 
FICHA CADADSTRAL DE CLIENTE: 
 
DADOS GERAIS: 

 
*CAMPOS OBRIGATÓRIOS 

 

*Razão Social                               

*Nome Fantasia                           

*Endereço                                     

*Bairro                                           

*CEP                                            

*Cidade / Estado                          

*Telefone                                     

Site  

  

 

*CNPJ                                          

*Insc. Estadual                           

*Insc. Municipal                          

*Fundação                                   

*Regime Tributário   

 

 
*QUAL SEGMENTO DA EMPRESA ? 

 

(  )INDÚSTRIA   (  )EMPREITEIRAS ( ) ORGÃO PÚBLICO  (  ) PRESTADORA SERVIÇO  
 

(  ) REVENDA      (  ) OUTROS____________________________________________________. 
 

DEPTO. COMPRAS 1 

 

  

  

  

 

EMAIL PARA XML 

 

MÁRIO JOSÉ WERNER & CIA LTDA 

Rod. BR 470 Km 39, 2200 Bairro: Margem 

Esquerda. 

Cep: 89.116-622 – Gaspar-SC 

Fone: (47) 3332-0459 

E-mail: financeiro@adamdistribuidora.com.br  

 



*E-mail           

 
 

 
 

 
DEPTO. FINANCEIRO 

 

*Contato                                       

*E-mail                                          

*Telefone                                      

 
 

 

SÓCIOS: 
 

 *Sócio 1   CPF  

 *Sócio 2   CPF  

 *Sócio 3  CPF 

 
INFORMAÇÕES COMERCIAIS: 
 

Empresa 1   

   

Empresa 2   

   

Empresa 3   

   

Empresa 4   

   

Empresa 5   

 
ENVIAR DOCUMENTOS: 
CARTÃO CNPJ 

CONTRATO SOCIAL – ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 



 

ANEXO III – POLÍTICA DE TROCA E GARANTIA 

 

1. TROCA E DEVOLUÇÃO: A Werner Madeiras oferece aos seus clientes produtos de qualidade, buscando parcerias com os melhores 

fornecedores nos vários produtos que comercializa. Para manter a confiabilidade conquistada e conseguir sempre a satisfação do consumidor 

criou a política de venda, orientando sobre os procedimentos a serem adotados: 

 

a) DEFEITO: Todos os produtos passarão por uma prévia análise técnica para a verificação da existência do defeito. São considerados 

defeitos aqueles que prejudicam a resistência da peça, A Werner não se responsabiliza em trocar ou consertar qualquer produto cujo 

defeito tenha sido ocasionado pelo mau uso. O prazo de troca ou devolução por defeito é de 07 dias. Os produtos que receberam 

algum tipo de serviço (corte, montagem ou beneficiamento) não poderão ser trocados. Se constatado o defeito em um produto, a 

empresa reserva-se o direito de providenciar o conserto ou a troca, nos termos e no prazo de 30 dias previsto pelo código de defesa 

do consumidor. 

b) MEDIDAS: Ao escolher as medidas de seus produtos, devem-se tomar alguns cuidados, pois a empresa reserva-se no direito de não 

trocar ou aceitar devoluções ocasionadas por erro na escolha de medidas. Todas as medidas comercializadas são consideradas para 

madeira bruta, quando plainadas, estas perdem suas medidas originais em no mínimo 0,5 centímetros. 

c) CARACTERÌSTICAS FÍSICAS: A madeira é um material não homogêneo com muitas variações. Além disso, existem diversas 

espécies com diferentes propriedades, isto explica a variação na cor da madeira que pode ser influenciada pela presença de cerne ou 

alburno (brancal), pela espécie identificada e até pelo ambiente que se desenvolveu. Nossos produtos são comercializados nas 

condições de “madeira verde” onde apresenta umidade igual ou superior ao ponto de saturação e “madeira seca ao ar” caracterizada 

por uma umidade adquirida nas condições atmosféricas local, ou seja, é a madeira que atingiu um ponto de equilíbrio com o meio 

ambiente. A evaporação da água leva a madeira a contrair-se, isto é, a diminuir a dimensão das peças. Em qualquer caso as 

madeiras ficam sempre sujeitas a dois fenômenos característicos: Retração – a madeira retrai quando seca, sofrendo contração que 

pode ser maior ou menos consoante as dimensões da peça e suas características, muitas vezes acompanhada por empenamento, 

isto é torção causada pela variação diferencial das dimensões, em geral determinada pela orientação das fibras que constituem a 

madeira e Entumecimento – a madeira incha quando absorve umidade, aumentando sensivelmente de volume. 

d) ENTREGA: Não nos responsabilizamos por informações inseridas incorretamente no cadastro do endereço de entrega que ocasione 

transtornos e atrasos de entregas, portanto é imprescindível que o cliente preencha corretamente o formulário de cadastro. Nos 

edifícios ou pavimentos superiores ao térreo a entrega será feita no térreo, até onde o muque alcançar. 

 

2. DICAS PARA O USO:  

 

a) Armazene seus produtos na sombra e salvo de intempéries;  

b) Contrate profissionais especializados para a instalação e o acabamento de seus produtos. (marceneiro experiente, técnico, 

engenheiro, arquiteto, etc.); 

c) Não use, em estruturas de madeira, vãos livres ou espaçamentos muito grandes entre as partes fixadas (parafusadas ou pregadas), 

porque a madeira “trabalha”, ou seja, ela se expande, contrai e deforma, podendo causar problemas estruturais no trabalho. Na  maior 

parte dos casos, nós recomendamos distâncias de pelo menos 40cm;  

d) Para manipular a madeira tratada, utilizar apenas luvas de raspa, ou similar, e calçado de segurança para evitar lesões mecânicas. 

Em caso de lixamento ou corte utilizar máscara de proteção contra pó. Atenção ao manusear as madeiras, pois elas podem liberar 

farpas, mesmo no caso das madeiras plainadas; 

e) Não queime a madeira tratada em churrasqueiras, lareiras, fornos de alimentos ou aquecedores residenciais. Quando queimada, a 

madeira tratada pode desprender produtos tóxicos na fumaça e nas cinzas e a inalação de fumos liberados pela queima pode 

provocar irritação respiratória, ocular e sintomas sistêmicos. Em caso de queima acidental da madeira tratada, mantenha-se afastado 

e chame o corpo de bombeiros.· Não armazenar a madeira tratada junto com bebidas e alimentos, inclusive os destinados a animais. 

Manter a madeira tratada longe do fogo ou de fontes de calor e locais úmidos; 

f) Uma alternativa para evitar o descarte com destinação final da madeira tratada em aterro industrial é o reuso, pois elas podem ser 

reutilizadas para fabricação de outros produtos como cercas, dormentes de jardim, estacas em estacionamentos ou recicladas e 

utilizadas na fabricação de compósitos de madeira. 

 

Se o produto estiver em desacordo com o pedido entrar em contato em até 24 h pelos telefones (47) 3332-0459, WhatsApp (47) 9986-5441 ou 

através do endereço eletrônico: contato@wernermadeiras.com.br 

 

mailto:contato@wernermadeiras.com.br


           

 

 
ANEXO V  
 

TABELA FRETE 2022 

 

CIDADE VALOR DO FRETE 

BLUMENAU POR CONTA DA EMPRESA 

GASPAR  POR CONTA DA EMPRESA 

ILHOTA POR CONTA DA EMPRESA 

ACIMA 40 KM R$ 4,00 POR KM EXCEDIDO 

 

EXEMPLO: 

FRETE ITAJAÍ: IDA E VOLTA = 74KM – 40KM = 34KM X R$ 4,00 = 136,00 

 

MÁRIO JOSÉ WERNER & CIA LTDA 

Rod. BR 470 Km 39, 2200 Bairro: Margem 

Esquerda 

Cep: 89.116-622 – Gaspar-SC 

Fone: (47) 3332-0459 

E-mail: 

financeiro@adamdistribuidora.com.br  

 


