
 

 

 

 

 

 

 

 
COMO TORNAR-SE UMA 
PARCEIRA 
REVENDEDORA. 

 

 

 

 

 



 
Este é um pequeno resumo das 
principais questões envolvidas na 
parceria que podemos ter.  
Tentamos explicar os principais 
pontos aqui. Se tiver qualquer 
dúvida, por favor, entre em contato 
conosco por email, telefone ou ainda 
fazendo-nos uma visita. 
 
www.paulaferreira.com  
Email: sac@paulaferreira.com  
 

 

Não se esqueça atendemos apenas 
com horário marcado. 

 

Telefones: (11) 96496-0900 / (11) 
98877-4774 / (11) 99466-6032  
Rua Sorocaba, 308, 
 Vila Gatti Itu, SP, Brasil  
Cep 13300-340 

http://www.paulaferreira.com/
mailto:sac@paulaferreira.com


 

O que oferecemos?  

 

Semijóias de alta qualidade, um ótimo suporte, 
garantia total e comissões acima da média de 
mercado.  
 
Qualidade  

 

A produção de cada uma das peças busca unir o 
melhor material possível, durabilidade e beleza do 
produto final.  
Em nossos folheados, não utilizamos o banho de 
níquel – que causa alergia em grande parte da 
população – e não utilizamos o chamado “flash”. 
Nossas peças são realmente banhadas em metais 
nobres como ouro e prata puros em camadas 
espessas.  
Apenas com um controle de qualidade rigoroso é 
possível oferecer uma garantia como a nossa.  
Semijóias com alto padrão de qualidade é satisfação 
para o cliente final e tranquilidade para você, que já 
vende ou pretende revender nossos produtos.  
 
Garantia  

 

Cada uma das semijóias Paula Ferreira tem garantia 
eterna para o folheamento e 18 meses contra quebras 
ou defeitos de fabricação. A média de mercado é de 6 



meses para garantia. Obviamente, exclui-se trocas por 
mau uso do produto ou acidentes como quedas ou 
pisões.  
No caso de um problema com uma peça Paula 
Ferreira, você revendedora tem autonomia para:  
1 - Trocar a peça na hora, caso o cliente aceite outro 
modelo 2 – Enviar a peça para nós, junto com o 
mostruário para verificarmos se é possível consertar 
ou se temos o mesmo modelo em estoque. 3 – Em 
casos de solicitação de reembolso, entrar em contato 
conosco. Nunca houve necessidade, porém se o 
cliente o exigir, fazemos na hora. 
 
 

Quanto você ganha? - Descontos  

 

A comissão (ou desconto, como preferimos) é 
variável de acordo com o valor total pago para nós no 
mês:  
Até R$ 350,00 : comissão/desconto de 30% Entre R$ 
351 e R$ 699,00: comissão/desconto de 35% R$ 
700,00 ou mais: comissão/desconto de 40%  
 
Como você recebe o mostruário  

 

Depende de sua região geográfica. Nos casos onde 
podemos chegar pessoalmente, o mostruário é 
entregue em mãos, sem custos.  
Caso sua cidade não esteja em nosso raio de 
atendimento, enviaremos por Sedex. O sedex de ida é 
pago por nós e o de retorno é pago por você.  Na 



primeira vez, você receberá, além das peças, um 
mostruário de pano para acondicionar suas peças 
corretamente e saquinhos laminados para presente. 
Os saquinhos são enviados mensalmente. Consulte-
nos sobre embalagens mais sofisticadas.  
 
Como fazemos o acerto?  

 

As formas de acerto são diferentes para as 
representantes atendidas pessoalmente e as 
representantes atendidas por Correios. Lembrando 
que caso sua venda seja menor do que 700,00 (valor 
bruto) o acerto deverá ser integral na hora da troca 
ou deposito após 5 dias do envio do mostruário 
antigo, a divisão abaixo serve apenas para vendas 
acima de 700,00. 
Atendimento pessoal: O acerto é feito em cada troca 
de mostruário, onde é necessário o pagamento de 
pelo menos 50% do valor devido (valor devido é o 
valor total menos o valor da sua comissão). É possível 
parcelar para suas clientes. Vide tópico sobre o 
assunto abaixo.  
Atendimento via Correios: Se você estiver sendo 
atendida por Correios, o procedimento é este:  
Enviamos o mostruário para você via Sedex com 
Aviso de Recebimento. Os dias passam a ser contados 
a partir do recebimento do mostruário em sua casa.  
No 25º dia o mostruário deverá ser enviado de volta 
para nós, por Correios. O aviso de recebimento de sua 
parte é opcional, porém aumenta sua segurança. 
Faremos a conferência e informaremos o valor total.  



Você pode efetuar o pagamento de no mínimo 50% 
até o 30º dia – ou seja, 5 dias após enviar o 
mostruário de volta para nossa empresa e o restante 
em até mais 30 dias.  
 
Exemplificando:  

 

- Você recebeu o mostruário no dia 05/01  
 - Você efetua vendas por 24 dias. No dia 30/01, você 
nos envia o mostruário de volta.  
- Informamos a você o valor devido.  
- Você paga pelo menos 50% até o dia 05/02.  
- Outro mostruário é enviado para você.  
- O restante pode ser pago até 05/03.  
Importante: NUNCA enviar dinheiro com o 
mostruário. Informaremos nossas contas para 
depósito.  
Posso parcelar as compras para minhas clientes?  
Para as representantes de atendimento pessoal:  
Sim, pode, dentro dos seguintes “limites”:  
1 – Sempre com uma entrada (paga em nossa data de 
acerto) 2 – Parcela mínima de R$ 40,00 3 – Até 3 
parcelas.  
Casos especiais: entre em contato conosco.  
Para as representantes atendidas por Correios: O 
pagamento restringe-se ao que foi explicado no 
tópico anterior.  
 
Posso direcionar o mostruário para o meu 
público?  

 



Cada mostruário é único, montado especificamente 
para você. Não temos mostruários “genéricos”.  
Nos direcionar na montagem é um ponto importante 
para vender mais. É importante nos informar o que 
seus clientes estão pedindo e que tipo de peças não 
despertam desejo.  
 
Qual é o tamanho do mostruário? 

 

 O mostruário inicial é de aproximadamente 130 
peças e valor total médio de 5 a 6 mil reais. Pode ser 
aumentado de acordo com a necessidade.  
 
Qual é o preço médio das peças?  

 

Temos peças de 7 a 350 reais, tudo depende do seu 
público. A grande média geral é de 20 a 50 reais.  
Quanto custa começar a vender as peças Paula 
Ferreira?  
Não custa absolutamente NADA. Nem o frete para o 
mostruário chegar até você é cobrado.  
Nossa única exigência é receber uma nota 
promissória como garantia do mostruário. Essa nota 
promissória é no valor de R$ 4.500,00. Ela fica como 
garantia do mostruário que estará com você e será 
devolvida caso resolva não mais trabalhar conosco e 
tenha seus débitos quitados.  
 
Como faço para me tornar uma revendedora?  

 



Basta nos enviar os dados de cadastro solicitados no 
documento que segue anexo ao email.  Seus dados 
serão analisados e sendo aprovada, será informada 
por email e telefone.  
Assim que for informada, aguardaremos o 
recebimento de sua nota promissória em nosso 
escritório e despacharemos o mostruário via Sedex 
ou, caso esteja em nossa região de atendimento 
pessoal, agendaremos uma visita sem compromisso, 
onde levaremos o mostruário e a nota promissória a 
ser assinada, bem como nosso Termo de 
Compromisso.  
 
Existe meta, um valor mínimo a ser vendido?  

 

Sim, existe. Para viabilizar nossa parceria, precisamos 
de vendas mínimas de aproximadamente 700 reais de 
seu mostruário. As novas parceiras passam por um 
“período de experiência” de 3 meses, onde ajudamos 
você a atingir essa meta. Caso não a atinja, não se 
preocupe, nada será cobrado de você. É apenas um 
valor mínimo estipulado para que possamos 
continuar nosso trabalho de parceria com você.  
 
Perfil procurado  

 

Para ser nossa parceira, é imprescindível:  
 
* Garra, determinação e vontade de vender  
*Pontualidade com os pagamentos  



* Preferencialmente (mas não é pré-requisito), já ter 
experiência em vendas.  
*Nome sem restrição financeira.  


