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O sucesso no atendimento e fidelizaç�o das empresas do 
pequeno varejo e o crescimento na demanda possibilitou o 
desenvolvimento de um novo plano de negócios, que alia a 
expans�o da carteira de clientes, aos compromissos já estabe-
lecidos, culminando num atendimento primoroso a empresas 
de todos os segmentos de mercado.

A operaç�o tem inicio com a aprovaç�o de uma nova marca, 
com personalidade própria que propicia uma imagem diferen-
ciada para a empresa.

O GRUPO WDM considera sua marca um ativo estratégico cada 
vez mais importante e o seu reposicionamento é fundamental 
para alcançar seus novos objetivos de crescimento.

O planejamento do GRUPO WDM prev� investimentos agressivos 
em infra-estrutura, logística e recursos humanos, que objetivam 
posicionar a companhia, entre as maiores distribuidoras de tu-
bos de aço carbono sem costura do Brasil, nos próximos anos.
 
A estratégia da companhia é fortalecer seu posicionamento de 
excel�ncia operacional, em gest�o e tecnológica, que garantem 
soluç�es, serviços e produtos confiáveis e sob medida.

QUEM SOMOS

APRESENTAÇ�O · GRUPO WDM
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“

ESTRUTURA · GRUPO WDM

O GRUPO WDM possui um centro de distribuição de 40.000 m2  

bem localizado na rodovia Dom Pedro na cidade de Bom Jesus 
dos Perdões. Aproximadamente 70 km da capital paulista.

Os galp�es possuem pontes rolantes, balanças digitais móveis 
e fixas, serras para cortes, além de equipamentos de mediç�o 
devidamente calibrados, que garantem a maior precis�o nas 
medidas dos materiais recebidos e fornecidos ao mercado.

O estoque organizado e diversificado é um dos pilares da es-
tratégia de marketing da companhia.

O sistema de armazenamento evita o desperdício de produtos 
decorrentes de amassamentos, oxidaç�es e empenamentos.

LOGISTICA DE MÁXIMA QUALIDADE

    O nosso complexo integra importantes as-
pectos tecnológicos que asseguram processos 
logísticos ágeis com máxima qualidade”.
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QUALIDADE · GRUPO WDM

O GRUPO WDM tem como compromisso garantir o atendimento 
das necessidades dos clientes, oferecendo um trabalho de par-
ceria, visando qualidade, agilidade e credibilidade, desta forma 
promovendo a melhoria e busca de resultados que permitam
realizar o Crescimento da Organizaç�o.

O GRUPO WDM definiu e documentou como os requisitos para 
a qualidade s�o atingidos e implantou uma sistemática de 
monitoramento através de reuni�es da qualidade e auditorias 
internas que garante um sistema adequado.

A Organizaç�o prov� e mantém a infra-estrutura necessária 
para desenvolvimento dos serviços na área de Industrializaç�o e
Comercializaç�o de Produtos Tubulares, assegurando o bom 
desempenho dos processos e a preservaç�o dos produtos.

Independente da responsabilidade em prover a infraestrutu-
ra adequada e necessária, o Gestor da Qualidade verifica 
em períodos programados se a estrutura operacional fornece 
condiç�es adequadas e seguras para o objetivo da organizaç�o 
através do planejamento e da manutenç�o preventiva.

O GRUPO WDM coloca a disposiç�o, dentro das condiç�es da 
organizaç�o recursos necessários para o bem estar dos seus co-
laboradores, entre eles programa para conservaç�o e melhoria 
da saúde e segurança como PPRA e PCMSO. A Distribuiç�o de
Equipamentos de Proteç�o Individual - ( EPI’s) é registrado no 
(DQ-008).

O GRUPO WDM, n�o projeta ou desenvolve produtos. Todas 
as características principais da prestaç�o dos produtos s�o es-
pecificadas pelos clientes, nossa atividade se limita � aplicaç�o 
de métodos adequados para a realizaç�o dos serviços dentro 
do nosso escopo.

O GRUPO WDM estabelece e mantém um sistema da qualidade 
documentado, como meio de assegurar que seus produtos e 
serviços est�o em conformidade com os requisitos especificados 
pela norma NBR ISO 9001:2015.
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CERTIFICAÇ�ES · GRUPO WDM

O resultado do nosso compromisso com o aperfeiçoamento 
contínuo foi a conquista da certificaç�o NBR-ISO 9001:2015, 
reconhecida oficialmente pela BRTUV.
Todo o sistema é constantemente auditado visando o aprimo-
ramento de seus processos e produtos.

COMPROMISSO COM O 
APRIMORAMENTO

ISO 9001:2015
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ATUAÇ�O - PLANO DE NEGÓCIOS · GRUPO WDM

O novo plano de negócios do GRUPO WDM oferece soluç�es 
tubulares e conex�es para todos os principais setores produ-
tivos, integrando o seleto grupo de distribuidores oficiais dos 
maiores fabricantes de tubos de aço do mercado.

CONSTRUÇ�O CIVIL

MINERAÇ�O

SIDERÚRGICO

METALÚRGICO

ÓLEO E GÁS

USINAS SUCROALCOOLEIRAS
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PRODUTOS · GRUPO WDM

Distribuímos tubos de aço carbono, Com ou Sem Costura, na-
cionais e importados, nas mais diversas normas, dimens�es
e especificaç�es técnicas, atendendo aos mais elevados níveis 
de exig�ncia em qualidade.

Tubos de conduç�o com costura

Tubos de conduç�o com e sem costura

Tubos em aço carbono com costura

Tubos mecânicos trefilados sem costura

Tubos mecânicos laminados sem costura

Composiç�o química

Peso teórico em kg/m de acordo API 5L
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FORNECEDORES · GRUPO WDM

Considerando nosso foco na qualidade e responsabilidade, 
trabalhamos com os alguns dos maiores fornecedores de tubos 
de aço carbono do Brasil e do Mundo.

A quest�o do compromisso social, compromisso com a qualida-
de dos produtos, suas devidas certificaç�es, aspecto geral dos 
produtos, cumprimento dos prazos de entregas entre outros, 
s�o levados muito a sério pelas empresas do grupo.

FORNECEDORES
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TUBOS DE AÇO COM E SEM COSTURA
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TUBOS DE AÇO COM E SEM COSTURA
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ONDE ESTAMOS · GRUPO WDM

VENHA NOS VISITAR

RUA VILA NOVA, 186  
BOM JESUS DOS PERD�ES - S�O PAULO

BAIRRO LARANJA AZEDA  
CEP: 12955-000



WWW.GRUPOWDM.COM.BR


