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Procedimento Standard DOC 08.03-04 – Gestão de Reclamações 
 
O objetivo deste SOP é descrever cada etapa desde a incidência / reclamação sendo recebida até a 

tomada de uma decisão final sobre ela de maneira ideal, mas não necessariamente em acordo mútuo 

com o cliente. 

Geralmente: 

• As reclamações de clientes incluem todos os tipos de reclamações com ou sem solicitação 

de compensação monetária. 

• Todas as reclamações ativas precisam ser registadas e arquivadas no Registo Reclamações 

Clientes REG 08.03.04, um documento que mostra o histórico completo da reclamação, 

incluindo o motivo da reclamação, comunicação com o cliente, investigações internas, 

propostas de acordo, etc. 

• O Registo de Reclamações também inclui a avaliação do risco comercial potencial. Em função 

do fundamento da causa, do valor dos bens e serviços envolvidos, etc., deve ser apurada uma 

provisão e constada no processo juntamente com a probabilidade assumida de indemnização 

em % a ser concedida / reclamação aprovada a favor do cliente. 

• O Registo deve ser revisado mensalmente, incluindo a atualização da provisão. 

• A provisão deve ser apresentada no balanço patrimonial como uma conta a pagar / 

obrigação. 

• Veja uma descrição detalhada do processo de como lidar com reivindicações no anexo 1. 

Abreviações:  

HOO… Diretor de Operações 
HOQC… Diretor de R&FD / Qualidade 
HOS… Diretor de Comercial e Marketing 
CMF… Registo Reclamações Clientes 
CF… Formulário de Reclamação (para o cliente) 
 

Vagos, 12 de Abril 2021:  

Stefan Trojer        Rodrigo Catalán 

 

 

Director Sales & Marketing (HOS)     Director Operations (HOO) 
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ANEX0 1: DIAGRAMA DE FLUXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) PLACACEM 
Reclamação recebida (telefone, email 
etc.) 

(2A) Encaminhar internamente todas as 
reivindicações para 
O Diretor de Comercial (HOS) 
(responsável pela gestão de 
reclamações) 
HOS fará a primeira avaliação do caso 

(3A) NÃO 

(4A1) Envie o 
Formulário de 
Reclamação (CF) para 
o cliente se ainda 
não for preenchido e 
necessário para 
avaliar o caso 

(3BA) Dirigir a reclamação ao departamento 
responsável (QC, Logística ou Comercial) 

(3) Informações disponíveis / fornecidas 
pelo cliente suficientes para avaliar o 
caso? 

(3B) SIM 

(3BB) O caso é claro - discute o 
caso com o Diretor de Operações 
(HOO) ou R&D (HOQC) e tome 
uma decisão sobre a resposta ao 
cliente (princípio dos 4 olhos). 
Feedback para o cliente dentro de 
3 dias após o recebimento da 
reclamação. 

(3BA1) Departamento responsável por avaliar o 
caso e relatar ao HOS em 2 dias. 

(2B) Decisão no local 
  
Por HOS, HOO ou HOQC 
em casos excepcionais, 
como 
a) o caso é claro, a 
compensação solicitada é 
<1 kEUR e o chefe de 
departamento está no 
local do cliente (pode 
inspecionar o produto 
reivindicado) 
b) a substituição do 
produto é tão urgente que 
a avaliação do caso 
precisa ser feita 
posteriormente. 

CLIENTE 

(3BA2) HOS e Departamento responsável - revisão 
conjunta da avaliação. Feedback para o cliente em 
até 3 dias úteis após o recebimento da reclamação. 

(3BA2A) Solicite mais 

informações e / ou sugira 

reunião pessoal (ou online) e / 

ou visita ao local. 

(3BA2B) Rejeitar a Reclamação  

(3BA2C1) Aceite a reclamação 

total ou parcialmente e faça uma 

proposta sobre como compensar 

(nota de crédito, substituição, ...) 

(3BA2C) Se a reclamação for 
justificada, HOS deve discutir com 
HOO e / ou HOQC e tomar uma 
decisão. A compensação> 5 kEUR 
requer uma decisão conjunta de 
todos os três Departamentos HO. 


