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POLÍTICA PARA TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES 
Objetivo 
Com o objetivo de melhorar continuamente o atendimento a nossos clientes e parceiros, a DB2 Brasil 
tem como compromisso: 

  Valorizar e dar efetivo tratamento as reclamações apresentadas por nossos clientes; 

 Conhece e compromete-se a cumprir e sujeitar-se as penalidades previstas nas leis, 
especificamente na Lei nº 8078/1990; 

 Analisa criticamente os resultados, bem como toma as providências devidas, em função das 
reclamações recebidas; 

  Define responsabilidades quanto ao tratamento das reclamações; 

  Compromete-se a responder ao INMETRO qualquer reclamação no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos; 

 Compromete-se a responder ao reclamante quanto ao recebimento da reclamação no prazo de 
3 (três) dias uteis, tratamento e conclusão da reclamação no prazo de até 30 (trinta) dias após 
o recebimento da mesma. 

Aplicação 
Comunicamos a seguir a metodologia para a gestão de reclamações, seja ela relacionada a serviços 
prestados ou á produtos comercializados, dando cumprimento às obrigações legais e regulamentares 
em vigor, principalmente as previstas pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990. O 
tratamento aplica-se tanto a clientes diretos ou outros reclamantes. 
Departamento responsável 
SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) – Recebimento, registro e rastreamento. 
Todos os colaboradores estão instruídos a direcionar ao SAC. 
Procedimentos 
1. Canais de recebimentos de reclamações: 
 
Para o recebimento de uma reclamação, a DB2 Brasil disponibiliza os canais de acesso abaixo, estes 
que são divulgados em nosso site: 
E-mail: sac@db2brasil.com.br  
Telefone: (51) 3653-7370 / 3653 5021 
Facebook: /db2brasil 
 2. Recebimento de reclamações e procedimento de análise e solução do problema 
 
Todas as reclamações recebidas são encaminhadas ao setor responsável (SAC DB2 Brasil). Este 
departamento ficará a cargo de registrar a reclamação no sistema e entrar em contato com o cliente 
reclamante, seja via telefone ou via e-mail, em até 3 (três) dias úteis após o recebimento da mesma. 
Assim é possível entender o problema e a reclamação (qual produto, qual o atendente, em que data, 
qual o problema ou defeito e etc.). Após registrar todos os detalhes da reclamação no sistema da 
empresa, o SAC ficará encarregado de analisar e discutir as ações internamente com os responsáveis 
diretos do setor reclamado – Supervisor do SAC ou Diretoria ou Departamento Técnico. 
O SAC fica responsável de cobrar uma posição do supervisor/diretor responsável, tendo que resolver 
a questão em até 10 (dez) dias úteis após o registro formal da reclamação. Uma posição sobre o caso 
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e a solução para a reclamação feita serão apresentadas ao cliente em até no máximo 30 (trinta) dias 
úteis após o envio da reclamação pelo mesmo. 
3. Controle do processo de tratamento das reclamações 
 
Todas as ações são registradas no sistema interno de recebimento de reclamações, este que é revisado 
mensalmente pelo diretor responsável pela política de tratamento das reclamações, para assegurar que 
processo seja cumprido pelo SAC. 
• Possível contato direto com a supervisão ou diretoria 
Caso o cliente não fique satisfeito com a solução apresentada pelo departamento SAC, ele tem a 
opção de entrar em contato direto com a Supervisão ou Direção responsável nos contatos abaixo: 
E-mail: diretoria@db2brasil.com.br 
Telefone/Fax: (51) 3653-7370  
Douglas Bender 
Responsável pela POLÍTICA PARA TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DB2 BRASIL 
4. Programa de Treinamento para equipe:  
Para garantir eficácia ao tratamento das reclamações, mantém um programa de treinamento ao 
pessoal envolvido nas atividades: SAC e Marketing. 

 Regulamentos e normas aplicáveis ao produto, processos, serviços, pessoas ou sistema de 
gestão; 

 Noções sobre as Leis n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor; 

  Noções de relacionamento interpessoal; 

  Política para tratamento das reclamações; 

  Procedimento para tratamento das reclamações. 

5. Análise das Reclamações: 
No período de seis meses é realizada uma análise crítica das reclamações recebidas, baseado no 
índice de vendas dentro do mesmo período. Após é realizado reunião entre o SAC e a Diretoria para 
apresentação do relatório de Análises de Reclamações, onde ficam registradas as mesmas e as 
soluções apresentadas no período. Assim a organização define as oportunidades de melhorias e ações 
corretivas, colocando em prática dentro do próximo semestre. 
Aprovado por: 
 
----------------------------------- 
Deives Bender  
Supervisor SAC 
Elaborado em 07/08/2017 conforme determinação do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO. 
  


