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1. INTRODUÇÃO 
 

A Denso do Brasil oferece aos seus Consumidores a Garantia Legal que deverá ser atendida por 
todas as Assistências Técnicas Autorizadas, dentro dos princípios da ética e dos deveres que a lei 
impõe. 

Desta forma, visando dar segurança aos produtos e serviços, a DENSO estabelece neste 
procedimento o Sistema de Garantia que deverá ser seguido por sua rede credenciada, esclarecendo 
quais são as condições de cobertura, peças, atendimento ao cliente e reembolso dos custos envolvidos. 
 

2. PRAZOS DE GARANTIA 
 

O prazo de vigência da garantia dos produtos DENSO é de 90 (noventa) dias, referentes à garantia 
legal nos termos do artigo 26, Inciso II da Lei 8.078/90, os quais serão contados a partir da data de 
emissão da Nota Fiscal de venda do produto a ser garantido e com a devida identificação de modelo e 
características de produto.  

Caso a Distribuidora/Assistência Técnica, na revenda ou instalação de produtos, opte por oferecer 
qualquer garantia contratual, para além dos prazos acima especificados, documental ou verbalmente, 
estas não serão consideradas pela Denso como “garantia” e, portanto, não poderão ser consideradas 
para fins de cobranças ou reembolsos de qualquer tipo. 
 
2.1.  VEICULOS EQUIPADOS COM PEÇAS DENSO PELAS MONTADORAS  

 
No caso de veículos equipados de fábrica com peças DENSO, a responsabilidade pela definição 

das condições de garantia e atendimento durante este período de garantia é da Montadora. Assim, caso 
um cliente solicite atendimento nestas condições, dentro do prazo de garantia do veículo, deverá a ATA 
orientá-lo a procurar uma concessionária da montadora e, ato contínuo, comunicar imediatamente a 
DENSO sobre este contato. 

Mesmo que a ATA seja prestadora de serviços para a concessionária da região, ela deverá 
encaminhar o proprietário do veiculo para a concessionária, local em que será aberta uma OS (Ordem 
de Serviço) e o veiculo será posteriormente encaminhado a ATA.  Nesse caso, todos os custos deste 
atendimento são de responsabilidade da Concessionária e não passíveis de reembolso pela DENSO. 

Qualquer atendimento realizado pela ATA em discordância com as previsões acima serão de inteira 
e exclusiva responsabilidade da ATA. 
 

3. CONDIÇÕES E COBERTURA DE GARANTIA 
 

Estão cobertos pelo Sistema de Garantia DENSO, os produtos fabricados e/ou comercializados pela 
DENSO DO BRASIL LTDA. em Território Nacional, que apresentarem defeito de fabricação, dentro do 
período pré-determinado no item 2 e que tenham ocorridos em condições normais de uso. 

Para atendimento da Garantia, deverá ser solicitado ao Consumidor a Nota Fiscal de Venda do 
Produto devidamente preenchida e condizente com os produtos apresentados pelo Consumidor como 
defeituosos. 

 
Excluem-se da Garantia: 

• Situação em que o prazo total de 90 (noventa) dias tenha se expirado. 
• Desgastes Naturais decorrentes do Uso Padrão em Correias, Filtros, Óleo, Escovas de 

Motores Elétricos, Fusíveis e Disjuntores; 
• Defeitos decorrentes de Uso Indevido ou Anormal, Negligência, Acidentes ou Agentes da 

Natureza; 
• Defeitos decorrentes de Instalação Incorreta, realizado por terceiros não credenciados pela 

Denso do Brasil LTDA. 
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• Defeitos decorrentes de combinação com outros produtos, não compatíveis ou em 
desacordo com as especificações. 

• Produtos que apresentem sinais de violação, adulteração ou substituição de peças, 
conjuntos ou identificações, realizadas pelo consumidor ou terceiro não credenciados pela 
Denso do Brasil LTDA. 

• Produtos com Nota Fiscal contendo sinais de rasura ou alteração; 
• Produtos decorrentes de furto/roubo; 
• Produtos sem defeitos/vícios de fabricação comprovado;  

4. ATENDIMENTO AO CLIENTE 
 

Ao ser procurado pelo Consumidor para a verificação de produtos defeituosos, a ATA deverá 
realizar a análise prévia dos requisitos de prazo e das condições da garantia, conforme previstas nos 
itens 2 e 3 acima, responsabilizando por tal análise prévia sob aquilo que puder imediatamente 
identificar.   

Sugerimos que, sendo identificado algum impeditivo à aplicação da garantia, facilmente classificado 
dentro das hipóteses previstas no item 3, seja explicitado o motivo ao consumidor, indicando que tais 
informações são descritas no Certificado de Garantia e que esta não será reconhecida.  Isto, a fim de 
evitar que se tenha a expectativa do Consumidor, bem como a própria realização do trâmite em casos 
claramente desnecessários, ficando sob escolha do Consumidor encaminhar o produto para análise da 
Garantia ou não, apesar das indicações da Assistência Técnica Autorizada. 

 
Cumprido os requisitos citados, deverá a ATA realizar o atendimento do Consumidor o solicitando: 
 

• Nota Fiscal do Produto 
• Informações detalhadas sobre a falha (Qual o sintoma, como ocorreu, depois de quanto 

tempo, KM percorrido, em qual veículo/sistema a peça foi aplicada). 
• Solicitar ou retirar fotos dos produtos e de suas respectivas etiquetas no Estado em que se 

encontram. 
• Leitura e preenchimento do Termo de Encaminhamento à Garantia (ANEXO I). 

 
Ademais, deverá a ATA também confirmar e repassar ao consumidor todos as informações 

referentes ao procedimento, principalmente quanto a realização de análise pelo fabricante e demais 
informações cabíveis nesse procedimento previstas, inclusive no que se refere a possibilidade de 
realização de testes destrutivos e de desmontagem. 

Reiteramos que, todo o atendimento deverá ser realizado com ética e respeito, tratando o 
consumidor de maneira adequada e cordial, evitando qualquer problema relacional na prestação de 
serviços em nome da DENSO. 

 
5. PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO A GARANTIA 

 
5.1. PROCEDIMENTO INICIAL 
 

Recebido o produto defeituoso pela ATA, esta deverá entrar em contato com a DENSO, 
encaminhando por meio eletrônico o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GARANTIA (SGAM) – 
ANEXO II. 

O formulário de SGAM,é o registro da ocorrência de atendimento em garantia, sendo fundamental 
para a solicitação de garantia perante a DENSO seu correto preenchimento, inclusive para o posterior 
reembolso dos custos envolvidos. Desta forma, todos os dados referentes ao veículo/produto/falha 
devem ser obrigatoriamente preenchidos, sendo que todos os danos e custos decorrentes de erro de 
preenchimento, avaliação ou procedimento serão de exclusiva responsabilidade da ATA.  
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O envio da solicitação de garantia via formulário SGAM deve ocorrer dentro do prazo máximo de 24 
horas  após o recebimento pela ATA do produto indicado como defeituoso pelo Consumidor. 

Após o envio do Formulário SGAM, a ATA deverá aguardar a aprovação expressa da DENSO, 
acompanhada do número de controle e instruções de envio dos produtos. Apenas após isso, estará a 
ATA autorizada a realizar o encaminhamento físico do produto a DENSO. 

Os Produtos enviados previamente a emissão de SGAM APROVADO serão devolvidos à ATA que 
arcará com os custos de transporte, bem como com quaisquer valores, despesas, reembolsos, 
indenizações decorrentes de atrasos gerados em razão de tal operação irregular. 

 
Portanto, os procedimentos iniciais para atendimento a Garantia serão: 

 
1. Preenchimento do FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE GARANTIA (SGAM). 
2. Envio do formulário SGAM, da Nota Fiscal de Venda do Produto e Termo de Encaminhamento a 

Garantia, acompanhado de no mínimo duas fotos contendo imagens do produto completo e da 
etiqueta de identificação, ao e-mail:  garantia@denso.com.br. 

3. Aguardar que o Técnico DENSO entre em contato solicitando informações, se for o caso,e 
encaminhe o número de controle e a autorização de envio do produto à DENSO. 

4. Realizar a embalagem de proteção para envio, adicionando uma cópia do Formulário SGAM 
dentro da embalagem. 

5. Na parte externa da embalagem identificar o destinatário do Produto nos termos das instruções 
da DENSO. 

6. Emitir Nota Fiscal para o Envio do Produto, nos termos das instruções da DENSO. 
7. Aguardar o Contato DENSO para confirmação do recebimento, resultado das análises e 

instruções para a finalização do Procedimento. 
 

5.2. ANÁLISE E REALIZAÇÃO DE TESTES PELA FABRICANTE  - DENSO 
   

A DENSO, após receber os produtos encaminhados pela ATA, fará uma análise criteriosa com o 
objetivo de analisar as possíveis causas de falha do produto e, após a realização de todos os testes 
internos, emitirá relatório detalhando os resultados obtidos, informando a ATA do reconhecimento ou não 
do Defeito apontado, bem como a aplicabilidade ou não da Garantia. 

O prazo médio para envio do resultado da análise pela DENSO é de até 15 (quinze) dias, a contar 
da data de recebimento dos produtos encaminhados pela ATA. 

  
5.3. RETORNO DO PRODUTO A ATA E AO CONSUMIDOR FINAL  
 

5.3.1. Reconhecida a Garantia 
 

Reconhecida a Garantia, a DENSO informará tal fato a ATA, que deverá entregar ao Consumidor 
peça idêntica e nova, de seu próprio estoque, em substituição a peça defeituosa, mediante o posterior 
reembolso da peça nos termos desse Manual.  

Nessa situação, a peça defeituosa será retida pela DENSO. 
Caso a ATA não possua a peça necessária em estoque, deverá imediatamente informar a DENSO 

para que esta realize o envio da peça a ser entregue ao consumidor, responsabilizando-se a ATA por 
qualquer atraso e danos decorrentes de eventual descumprimento de prazos a serem atendidos perante 
o Consumidor nessa situação. 

 
5.3.2.  Não Reconhecida a Garantia 

 
Não sendo reconhecida a Garantia pela DENSO, a peça será retornada a ATA que deverá entregá-

la ao Consumidor Final, informando-o do resultado e entregando cópia dos relatórios e análises 
realizadas pela Fabricante. 
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5.4.  PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL 
 

Após o recebimento do Formulário SGAM e respectiva aprovação deste, poderá a DENSO, a seu 
exclusivo critério, solicitar a ATA que realize o atendimento imediato ao Consumidor, se constada, antes 
mesmo da realização dos testes internos previstos no item 5.2, a existência de defeito coberto pela 
Garantia ou tratando-se de produto urgente e essencial ao veículo, evitando assim que o Consumidor 
seja prejudicado. 

Tal procedimento excepcional será expressamente indicado pela DENSO quando necessário. 
Ocorrendo a realização do serviço imediato ao Consumidor diretamente pela ATA, sem a prévia 

autorização da DENSO, esta se responsabilizará pelos custos e despesas caso, após o procedimento 
regular, seja constatado pela DENSO o não reconhecimento da Garantia. 
 

6. REEMBOLSO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS 
 
A DENSO realizará o reembolso das despesas e custos incorridos para a realização dos serviços e 

procedimentos de Garantia, nos termos abaixo previstos e desde que apresentados todos os 
comprovantes de despesas originais, com exceção das despesas e custos decorrentes dos 
atendimentos descritos no Item 2.1 deste Manual, que deverão ser tratados diretamente com as 
Concessionárias que encaminharem Consumidores as ATAS, mediante os Termos e Procedimentos de 
Garantia das Montadoras. 
 
6.1.  TRANSPORTE 

 
6.1.1. Remessa de Produto para a Análise DENSO 

 
O frete referente ao envio de Produtos pela ATA a DENSO, à qualquer de suas filiais, será de 

responsabilidade da ATA, isto é,  todas as peças recepcionadas pela DENSO para análise deverão ser 
encaminhadas com o frete devidamente quitado, sem possibilidade de reembolso. 

 
6.1.2. Devolução de Produto pela DENSO a ATA – Não Reconhecidos em Garantia 

 
O frete referente ao envio de Produtos pela DENSO a ATA, após a realização dos testes internos e 

não sendo reconhecida a Garantia, será de responsabilidade da ATA. 
Após a comunicação de não reconhecimento de Garantia, a ATA deverá encaminhar a DENSO, no 

prazo de 03 (três) dias, a indicação da Transportadora a ser utilizada. 
Após este prazo, a peça será descartada e procederemos somente como retorno fiscal do material, 

arcando a ATA com os custos decorrentes da devolução ao Consumidor.  
  

6.1.3. Devolução de Produto pela DENSO a ATA – Reco nhecidos em Garantia 
 

Sendo reconhecida a Garantia, a peça defeituosa será retida pela DENSO, não ocorrendo sua 
devolução à ATA. 

As peças novas enviadas em reconhecimento da Garantia, nos termos do Item 5.3.1, serão 
enviadas mediante frete custeado pela DENSO, nos termos do item 6.2 abaixo. 

 
6.2. PEÇAS 

 
Nos termos do Item 5.3.1, caso a substituição da peça ocorra diretamente pela ATA, utilizando-se 

de peça nova de seu estoque para entrega ao Consumidor, a DENSO encaminhará peça para reposição 
do estoque mediante Nota Fiscal de simples remessa, com frete previamente pago. 
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Se, por qualquer motivo, não houver a possibilidade de reposição de peça idêntica para estoque da 
ATA, poderá a Denso encaminhar outro produto de igual valor ou, a critério da DENSO, poderá ser o 
valor da peça a ser reposta utilizado como crédito à ATA para suas próximas aquisições com a DENSO. 
Nesses casos, o valor da peça será estimado com base no preço DENSO. 

  
6.3. MÃO DE OBRA 

 
Os custos da mão-de-obra empregados para a realização da substituição das peças DENSO que 

após a devida análise sejam reconhecidas em Garantia, serão ressarcidos pela DENSO a ATA no valor 
de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) o CHH (Custo hora-homem).  

Desta forma, o custo da mão-de-obra será calculado da seguinte maneira: 
 

a. Será utilizado o valor padrão para o CHH (Custo homem/hora), definido pela DENSO, 
atualmente em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).  

b. O tempo empregado na substituição de peças constará na TABELA DE TEMPO PADRÃO (TP) –
ANEXO III, que determina o tempo de cada parte do sistema ou componente em garantia. 

c.  Verificado o CHH e o TP empregado, pode-se calcular o valor do reembolso. 
 
Ex: Operação de substituição do compressor (CAR 5.0) 

CHH =R$ 65,00 
TP = 0,70 h 
Valor do reembolso = R$ 65,00 x 0,70 = R$ 45,50 
 

 No preço da prestação de serviços acima descrito estão incluídos todos os tributos/impostos, 
taxas e contribuições federais, estaduais e municipais, além de contribuição previdenciária, encargos 
trabalhistas, utensílios, equipamentos, EPI’s, uniformes, calibrações e todas os outros encargos que 
sejam da responsabilidade da ATA. 

 
Consideramos que todos os atendimentos da ATA ao Consumidor deverão ocorrer dentro das 

dependências desta ou em local devidamente apropriado, desta forma, a DENSO não se responsabiliza 
por qualquer tipo de acidente que por ventura venha a ser causado devido a atendimentos realizados 
pela ATA ao Consumidor em Via Pública. 

 
6.4. REVISÕES 

 
A Garantia dos equipamentos DENSO não prevê a execução por parte das ATAs de quaisquer tipos 

de revisões, sejam elas de caráter periódicos, preventivos, de pré–entrega ou outros. 
 
6.5. OUTROS CUSTOS 

 
Os custos adicionais tais como Carga de Refrigerante, óleo, etc que possam surgir, em decorrência 

da falha do produto, que após análise técnica na DENSO forem julgadas procedentes, serão ressarcidos 
pela DENSO de acordo com a tabela abaixo, desde que justificados diante do serviço executado e 
mediante os comprovantes de despesas. 

 

Atividade Reembolso 

Carga de Refrigerante - 
R134a 

Valor NF Compra + 15%  

 
Quaisquer outros custos que não citados nesse Manual ou na Tabela de Reembolso, serão 

discutidos particularmente entre a DENSO e a ATA conforme o caso específico e formalizados por 
escrito. 
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6.6.  PROCEDIMENTO DE REEMBOLSO  

 
Os Reembolsos deverão ser solicitados mediante Requerimento por escrito, discriminado e 

acompanhado dos respectivos comprovantes, a serem encaminhados ao endereço eletrônico 
garantia@denso.com.br, após a finalização do procedimento de Garantia e atendimento completo ao 
Consumidor. 

 Após o recebimento do Requerimento de Reembolso, a DENSO irá realizar a verificação das 
despesas e custos apresentados, podendo solicitar documentos ou informações complementares e, 
estando de acordo, retornará via e-mail a aprovação do reembolso e as indicações específicas para que 
este ocorra. 

Apenas após a confirmação expressa da DENSO, deverá a ATA emitir Nota Fiscal, que deverá ser 
encaminhada com os dados bancários ou boleto para pagamento com 28DDL. 

No valor da Nota Fiscal estarão incluídos todos os tributos/impostos, taxas e contribuições federais, 
estaduais e municipais, além de contribuição previdenciária, encargos trabalhistas, utensílios, 
equipamentos, EPI’s, uniformes, calibrações e todas os outros encargos que sejam da responsabilidade 
da ATA. 

  Documentos para o reembolso dos custos envolvidos emitidos fora  das instruções aqui previstas  
serão desconsiderados, devendo a ATA emitir novos documentos com as informações corretas.  

_________________________________________ 
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ANEXO I - Modelo do Termo de Entrega à Garantia 
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ANEXO II - Modelo de Preenchimento da SGAM 
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ANEXO III - Tabela de Tempo Padrão 

     TABELA DE TEMPO PADRÃO – A/C CARRO 

ITEM OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO TEMPO 

1 CAR 1.0 CHECAGEM DE FUNCIONAMENTO  0,20 

2 CAR 2.0 REMOÇÃO E REMONTAGEM DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO  0,60 

3 CAR 2.1 REMOÇÃO E REMONTAGEM DO PAINEL DE INSTRUMENTOS 0,70 

4 CAR 2.3 DIAGNÓSTICO DE VAZAMENTO DE REFRIGERANTE 0,40 

5 CAR 3.0 DIAGNÓSTICO E REPARO DE FALHA ELÉTRICA - (Rompimento de fios ) 0,50 

6 CAR 3.1 VENTILADOR DO CONDENSADOR – SUBSTITUIR 0,60 

7 CAR 3.2 MOTOR DO VENTILADOR DA CAIXA DE AR – SUBST.(COM REMOÇÃO DA CAIXA) 0,40 

8 CAR 3.3 PAINEL DE CONTROLE – SUBSTITUIR  0,20 

9 CAR 3.4 BASE DE CONTROLE - SUBSTITUIR 0,40 

10 CAR 3.5 TERMOSTATO DO EVAPORADOR – SUBSTITUIR   1,50 

11 CAR 3.6 RESISTOR DO MOTOR CAIXA DE AR – SUBSTITUIR  0,15 

12 CAR 3.7 MICRO SWITCH – SUBSTITUIR  N/A 

13 CAR 3.8 INTERRUPTOR DO A/C OU RECIRCULO – SUBSTITUIR   0,20 

14 CAR 3.9 PRESSOSTATO TRIPLO , DUPLO OU SIMPLES – SUBSTITUIR  0,20 

15 CAR 3.10 VALVULA  SOLENOIDE DA MANGUEIRA DE AQUECIMENTO – SUBSTITUIR N/A 

16 CAR 3.11 CHICOTE ELETRICO DO A/C – SUBSTITUIR  1,00 

17 CAR 3.12 SERVO MOTOR DO RECIRCULO – SUBSTITUIR  0,20 

 
 
 



 

 

 12 

     TABELA DE TEMPO PADRÃO – A/C CARRO 

ITEM OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO TEMPO 

18 CAR 4.1 CAIXA DISTRIBUIÇÃO DE AR E AQUECIMENTO – SUBSTITUIR  1,50 

19 CAR 4.2 CAIXA EVAPORADORA – SUBSTITUIR  1,50 

20 CAR 4.3 NUCLEO EVAPORADOR – SUBSTITUIR  1,60 

21 CAR 4.4 VALVULA DE EXPANSÃO – SUBSTITUIR  1,70 

22 CAR 4.5 NUCLEO AQUECEDOR – SUBSTITUIR  0,50 

23 CAR 4.6 VALVULA DE AGUA QUENTE – SUBSTITUIR  N/A 

24 CAR 4.7 MANGUEIRA DE AGUA QUENTE – SUBSTITUIR  0,40 

25 CAR 5.0 COMPRESSOR – SUBSTITUIR  0,70 

26 CAR 5.1 SUPORTE DO COMPRESSOR – SUBSTITUIR  1,00 

27 CAR 5.2 POLIA MOTORA  – SUBSTITUIR  0,60 

28 CAR 5.3 POLIA LISA OU TENSORA – SUBSTITUIR 0,50 

29 CAR 6.0 MANGUEIRA DESCARGA ( COMPRESSOR AO CONDENSADOR )  – SUBSTITUIR  0,70 

30 CAR 6.1 MANGUEIRA SUCÇÃO ( EVAPORADOR AO COMPRESSOR )  – SUBSTITUIR  0,50 

31 CAR 6.2 MANGUEIRA OU TUBO LIQUIDO ( CONDENSADOR AO FILTRO ) – SUBSTITUIR  0,50 

32 CAR 6.3 MANGUEIRA OU TUBO LIQUIDO ( FILTRO AO EVAPORADOR )  – SUBSTITUIR  0,50 

33 CAR 7.0 CONDENSADOR – SUBSTITUIR  0,70 

34 CAR 8.0 FILTRO SECADOR – SUBSTITUIR  0,40 

 
 

 


