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1 Objetivo 

Este documento estabelece a sistemática para receber, avaliar e tomar decisões sobre 

reclamações, apelações, denúncias e sugestões dos clientes ou partes interessadas. 

 

2 Campo de aplicação 

Aplica-se a todas as atividades de certificação e departamentos da SCITEC. 
 

3 Responsabilidades 

A responsabilidade no tratamento de reclamações, apelações e denúncias, assim como sugestões  

é  da área da qualidade da SCITEC, que deve dar encaminhamento  ao  ocorrido  e  verificar a 

existência ou não de uma não conformidade tomando as providências cabíveis. 

 

4 Referências normativas 

NBR ISO/IEC 17065, Avaliação da Conformidade – Requisitos para organismos de certificações 

de produtos e serviços; 

Portaria nº 140, de 15 de março de 2021 (item 7); 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

5 Definições 

Apelação:  

Reclamação: Expressão de insatisfação feita a uma organização, relativa a seus produtos 
e/ou serviços, ou ao  próprio  processo, para a qual explicitamente ou 
implicitamente  espera-se  uma resposta ou resolução. Também, pode ser 
toda e qualquer manifestação por clientes ou partes interessadas 
reivindicando um direito; queixa, protesto em relação às atividades de 
certificação desenvolvidas pela SCITEC. 

Apelação: Solicitação pelo fornecedor (que é o solicitante ou fabricante) do produto 
certificado a SCITEC, ou ao organismo de acreditação, para que este 
reconsidere uma decisão dada, relativo ao serviço de certificação daquele 
produto ou objeto certificado. 

Sugestão: algo que é proposto, aconselhado ou sugestionado. 

 

 

6 Siglas e abreviaturas  

DQ – Documento da Qualidade RQ – 

Registro da Qualidade 

 

7 Política de Tratamento de Reclamações 

A SCITEC mantém a PL 7.13 Política de Tratamento de Reclamações, assinada pelo Diretor 
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Executivo, a qual demonstra o seu compromisso no cumprimento das obrigações legais quanto ao 

tratamento das reclamações de clientes. 

Assim, a SCITEC estabeleceu meios para acusar o recebimento de uma reclamação, apelação ou 

denúncia, ou mesmo sugestões e dúvidas, através dos seguintes canais de comunicação: 

▪ Formulário eletrônico para registro de manifestações: 

https://app.smartsheet.com/b/form/115ea3c4e5cc4c9f98a533448bd26d55 

▪ Página de Contato do site da SCITEC Certificações; 

▪ Telefone (48) 3029-3979, ou diretamente pelo e-mail: ocp@scitec.com.br 

 

8 Processo de Tratamento de Reclamações 

O recebimento de quaisquer manifestações seguem o fluxo a seguir:  

 

Ao receber uma reclamação, apelação, denúncia ou sugestão do cliente, o colaborador informa o 

setor da qualidade o qual dará prosseguimento ao processo. 

 

A reclamação, apelação, denúncia ou sugestão do cliente é registrada no RQ 7.13.01.01 Registro 

de Manifestações. 

Após o referido registro, setor da qualidade confirma se a reclamação, apelação, denúncia ou 

sugestão está  relacionada  às atividades de certificação da  SCITEC pelas quais é responsável e, 

se for, toma as devidas ações para tratá- la por meio do RQ 7.13.01.01. 

Caso a manifestação constate um Trabalho Não Conforme, ou mesmo Ações preventívas, estas 

serão registradas e tratadas conforme procedimento interno DQ 8.7.01 Trabalho não conforme, 

Ação corretiva e Preventiva, e ficarão vinculadas neste rigistro. 

Algumas reclamações e denúncias que forem recebidas do Inmetro ou da Cgcre, podem incluir a 

exigência de respostas as tarfeas no sistema Orquestra do Inmetro, onde será necessário adicionar os 

respecitivos registros e evidências. 

O setor da qualidade acompanha o trâmite interno das reclamações, apelações e denúncias, e 

sugestões no intuito de garantir que o cliente seja informado sobre o andamento e conclusões do 

processo. 

 

9 Análise Crítica das Reclamações 

Anualmente a SCITEC realiza análise crítica das reclamações recebidas que estão lançadas na RQ 

7.13.01.01 Registro de Manifestações, incluindo quando aplicável, a verificação da 

implementação de ações corretivas e/ou oportunidades de melhorias, e registra a Análise crítica no 

RQ 7.13.01.02 Analises Críticas de Reclamações. 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/115ea3c4e5cc4c9f98a533448bd26d55
mailto:ocp@scitec.com
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10 Registros 

• RQ 7.13.01.01 Registro de Manifestações  

• RQ 7.13.01.02 Analises Críticas de Reclamações  

 

 

11 Controle das revisões 

 
O histórico abaixo permite a informação de todas as alterações e aprovações efetuadas neste 

documento.  

Item Revisão Descrição Data Página 

Todos 00 Elaboração do documento, análise crítica e 

aprovação 

21/01/2021 Todas 

10 01 Correção da descrição do RQ 7.13.01.01 de 

“Registro de reclamação, apelação e denúncia” 

para “Registro de Manifestações” 

13/04/2021 5 

 

7 02 Atualização do e-mail de contato 11/01/2022 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


