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GERENCIAMENTO DE RECLAMAÇÕES 
 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

Estabelecer critérios para realizar o registro e as tratativas das Reclamações de 

cliente recebidas pela Conceito. 
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1.  APLICAÇÃO 

Aplica- se a todos os colaboradores da empresa.  

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Executante: Garantia da Qualidade 

Participantes: Todos os colaboradores  

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

RDC 16 /2013 de 28/03/2013. Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso In Vitro. 

Instrução normativa ANVISA /DC número 08 de 26/12/2013, boas práticas de 

fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso In Vitro 

aplicáveis ás empresas que realizam as atividades de importação, distribuição e 

armazenamento. 

ISO 9001/2008 

4. DEFINIÇÕES 

Reclamação: comunicação oral, por escrito ou eletrônica relativa a não aceitação 

da identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia ou 

desempenho de um produto ou serviço. 

RNC: Registro de Não Conformidade 

REC: Registro de Reclamação 

5. PROCEDIMENTOS 

O registro e acompanhamento das reclamações são de responsabilidade do 

Analista da Qualidade.  

5.1 Registro da Reclamação 

As reclamações de clientes podem ser recebidas por diversos canais de 

comunicação, como:  

 Site 

 E-mail 
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 Telefone/Fax 

 Pesquisa de Satisfação do Cliente 

 Visitas Comerciais, técnicas e científicas 

 

Todo colaborador ao receber a reclamação deve orientar o cliente a realizar um 

registro por e-mail ao responsável pela Garantia da Qualidade ou encaminhar o 

relato do cliente por e-mail para que o andamento seja realizado.  

 A Garantia da Qualidade após receber o e-mail com os dados da reclamação 

verifica se todas as informações iniciais estão suficientes para identificar o 

problema. Caso contrário, deve-se entrar em contato com a empresa reclamante 

para obter as informações necessárias. 

A descrição da reclamação deve ser mais completa possível, com evidência objetiva 

da reclamação. As reclamações são registradas pelo setor garantia da qualidade no 

sistema SAP, onde serão tratadas e acompanhadas.  

5.2  Tipos de reclamações 

5.2.1 Produtos 

Qualquer reclamação que referencie uma suposta deficiência relacionada à 

identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, efetividade ou 

desempenho de um produto após a sua distribuição é considerada uma reclamação 

de produto. 

Na tratativa das ocorrências estas reclamações são diferenciadas em: 

 Problemas com a qualidade do produto; 

 Problemas com o acondicionamento do produto. 

5.2.2 Tecnovigilância – Incidente Potencialmente 

Reportável (PRI) 

São reclamações de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde 

pós comercialização.       

Agir conforme o procedimento POP.ASSE.002-04 Tecnovigilância e boletins de 

produtos dos fabricantes. 
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5.2.3. Logística 

Reclamações relacionadas ao processo de distribuição como desvios de: 

temperatura, número de itens por caixa, avarias nas embalagens, etc. 

5.3 Cadastro da Reclamação no SAP 

O cadastro da reclamação é realizado no módulo de serviços no ERP SAP,  

1. Acessar a aba chamado de serviço 

2. Selecionar o nome do parceiro de negócio 

3. Selecionar a série do equipamento, quando aplicável 

4. Colocar o assunto/título, iniciando sempre com a palavra “Reclamação” 

5. Acessar a aba geral 

5.1. Preencher o campo Origem da reclamação: Interno ou Externo 

5.2. Preencher o tipo de problema: O setor 

5.3. Preencher o subtipo de problema: O processo 

5.4. Preencher o tipo de chamada: Reclamação 

5.5. Selecionar o colaborador responsável pelo registro da reclamação 

6. Na coluna Descrição do atendimento registrar o evento. 

7. Na coluna Resolução registrar as ações realizadas para resolver o evento 

registrado. 

8. Na coluna Anexos indexar documentos complementares, caso ocorram 

(evidência de resposta ao cliente, relatórios, email’s, etc.) 

9. Na linha status chamados selecionar: 

9.1.  “Aberta” se o evento requer maiores investigações e dados para sua 

conclusão. 

9.2. “Fechada” se o evento estiver concluído em todas as suas etapas. 

10. Adicionar o chamado e encerrar a sessão. 

5.4. Reposições 

Em ocorrências em que o cliente solicita reposição de produtos, a avaliação inicial 

deve ser feita pelo assessor científico, se procedente, este deve: 

 Abrir um chamado de reposição junto a central de atendimento do 

fabricante, 

 Acompanhar o status do chamado. 

 

Se ocorrer a confirmação de reposição do fabricante: o assessor encaminha o pedido 

de aprovação da reposição ao cliente por e-mail à diretoria administrativa/financeira 

e a Garantia da Qualidade. 
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Se ocorrer a negativa de reposição do fabricante: o assessor encaminha o parecer ao 

conselho interno de avaliação para a aprovação ou não da reposição ao cliente, 

composta pelos colaboradores: gerência de serviço, gerência comercial e diretoria 

administrativa/financeira. 

Recomenda-se que a reposição de produtos somente seja realizada nas seguintes 

situações: 

1- Comprovado problema no produto (lote ou acessório do reagente); 

2- Boletim do fabricante informando problema no lote ou acessório do reagente 

(código de barras, embalagem etc.); 

3- Após descartar todas as hipóteses de erro de operação, erro pré-analítico do 

cliente;    

5.5 Devoluções  

Em ocorrências em que há a necessidade de devolução produtos, este processo deve 

ser tratado de acordo com o POP.ALM.002-00 Manuseio, armazenamento, 

distribuição e rastreabilidade, que orienta o recebimento, análise e armazenamento 

dos produtos oriundos de devolução. 

5.6 Gerenciamento das Reclamações 

O histórico de Reclamações deve ser registrado no formulário ANX.QUA.004(2) 

Relatório de Acompanhamento de Reclamação, para acompanhamento das 

informações das Reclamações e seu status até finalização. Ao final de cada ano, 

gerar a compilação das Reclamações, gerando dados de entrada para o 

procedimento de Análise Crítica da Direção.  

O setor da qualidade e coordenadores de cada área relacionada, trata as 

reclamações junto aos clientes e para as reclamações procedentes inicia-se o 

processo de investigação através da abertura de uma RNC conforme POP.QUA.003-

0 Não Conformidades e Ações Corretivas e Preventivas. 

5.7 Relatório Mensal das Reclamações 

Todo o banco de dados referente as reclamações ficam arquivados no sistema ERP 

SAP, tendo a possibilidade de emissão de relatórios e estatísticas dos chamados de 

reclamações e todo este material é disponibilizado ao fabricante caso seja solicitado. 
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6. CONTROLE DE REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 
POP.QUA.00
4(1) Planilha 
de 
Gerenciament
o das 
Reclamações 

Pasta física da 

Qualidade/ Pasta 

no servidor 

Backup  

 

Acesso 

Livre 

Sala da 

Qualidade e 

Servidor 

5 anos Deletar/ 

Picotar 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Relato da 

Reclamação 

Qualquer 
empregado/
Cliente 

E-mail com relato 
da reclamação 

Registro no 
ANX.QUA.004(2) 

Relatório de 
Acompanhamento 

de Reclamação 

NA 

Registro da 

Reclamação 

Gerente ou 
Analista da 
Qualidade 

Evidências da 
Reclamação 

Registro no 
sistema SAP  

NA 

Tratativa da 

Reclamação  

Responsável 
do setor que 
gerou a 
reclamação  

Ações corretivas  
Finalização da 
Reclamação  

NA 

Abertura da 

RNC 

Gerente ou 
Analista da 
Qualidade 

ANX.QUA.004(2) 
Relatório de 

Acompanhamento 
de Reclamação 

Abertura do 
ANX.QUA.003(1) – 
Relatório de Não 

Conformidade 

NA 

 

8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

00 02/01/2018 Emissão Inicial Agnes Souza 
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9.  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

Data   Aprovado por 

02/01/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   
 

 

10. ANEXOS 

10.1  ANX.QUA.004(1) Planilha de Gerenciamento das 

Reclamações 

 

 


