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ATENÇÃO  
 

Comunicado de Garantia 
 
Peças avariadas (quebradas, amassadas, riscadas) devem ser relatadas no ato do 
recebimento, com ressalva no CTe (Conhecimento de Frete). 
 
Garantia para defeitos de fabricação segue o código de defesa do consumidor, ou seja, 
90 dias após a venda ao cliente final, perante apresentação da nota fiscal ou cupom 
fiscal. 
 
Peças avariadas não são consideradas como defeito de fabricação. 
 
 

Critérios para Garantia 
 

OCORRÊNCIA DE PERDA DE GARANTIA 
 

• Lacre das tampas rompido. 
o Lacre na tampa garante que a tampa não foi substituíd, bocal 

não foi danificado ou o tanque abastecido pelo bocal errado. 

• Utilização de tampas fora das especificações. 
o Ao trocar o tanque deve ser também trocado a tampa caso o 

mesmo seja enviado sem. Tampas possuem molas e válvulas que 
podem perder sua função após determinado período de uso, por 
desgaste natural dos componentes ou pela entrada de sujeira 
em seu interior. Um tanque novo com uma tampa velha pode 
gerar vazamento por essa razão a garantia não será concedida. 

• Excesso de sujeita no interior do produto. 
o Indica que não foi feita a limpeza no sistema de arrefecimento 

antes da aplicação do tanque, assim como não aplicado o líquido 
anti-congelante adequado. 

• Fora do prazo de Garantia/Validade. 
o Garantia segue o código de defesa do consumidor, ou seja, 90 

dias após a venda ao cliente final. Produtos tem validade de 3 
anos quanto a armazenamento no cliente de forma adequada 
(sem ação solar direto ou sobrepeso), essa informação consta na 
etiqueta de código de barras. 
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• Aplicação indevida (marca de outros componentes sobre o produto) / 
Peças retrabalhadas pelo mecânico responsável pela aplicação do 
produto (colas, marcas de facas, serras, batidas, marcas de solda). 

o Produto aplicado de forma incorreta, em chassis deformados, ou 
de forma a sofrer pressão por outras partes do veículo. 

• Roscas espanas por excesso de torque na aplicação. 
o Excesso de força na aplicação de tampas, sensores ou demais 

componentes com rosca, danificam os filetes de rosca perdendo 
as características do produto. 

• Peças danificadas. 
o Peças danificadas devem ser informadas no ato do recebimento, 

não serão aceitas reclamações referentes a avairas. 
• Demais defeitos apresentados a Reserplastic garante a troca do produto 

mediante a prévia consulta com o setor responsável, munidos das 
informações: 

o Código de cada produto 
o Defeito apresentado 
o Cópia da NF ou cupom fiscal de venda ao cliente final 
o Nº da NF de compra 
o Foto do item onde o defeito possa ser evidenciado 

• Após aprovação da garantia, caso não tenha necessidade do envio das 
peças fisicamente, as peças em poder do cliente devem ser destruídas e 
enviadas ao lixo reciclável. 

• NF de Garantia: 
o A "Base de Cálculos ICMS" e o "Valor do ICMS" devem ser 

apresentados no campo próprio; 
o Substituição Tributária deve constar em outras despesas 

acessórias; 
o Se o cliente for Simples Nacional, informar o valor da 

Substituição Tributária em dados adicionais; 
o Devem utilizar CFOP 5949 (para dentro do estado); 
o Devem utilizar CFOP 6949 (para fora do estado). 

• NF de Devoluções: 
o Devem utilizar CFOP 6411 (fora do estado), produtos que tem 

substituição tributária; 
o Devem utilizar CFOP 5411 (dentro do estado), produtos que tem 

substituição tributária; 
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o Ou devem utilizar a CFOP 6202 (fora do estado), produtos sem 
substituição tributária; 

o Devem utilizar CFOP 5202 (dentro do estado), produtos sem 
substituição tributária; 

o A "Base de Cálculos do ICMS" e o "Valor do ICMS" devem ser 
apresentados no campo próprio; 

o Substituição Tributária deve constar em outras despesas 
acessórias. 

o Se o cliente for Simples Nacional, informar o valor da 
Substituição Tributária em dados adicionais. 

• Em despesas adicionais pode ser incluído: IPI e ST independente do 
regime tributário, os valores devem estar claro em informações 
complementares (ex: VALOR CONTIDO EM DESPESAS ADICIONAIS 
REFERE-SE A 0,00 DE IPI E 0,00 DE ST) - não precisa ser exatamente 
assim, mas deve ter a informação clara. 

O Endereço que deve apresentar na nota de garantia ou de devolução, é o mesmo da 
nota de venda. 
As notas de garantia e devolução devem apresentar em dados adicionais, o número da 
nota de venda e a data de emissão. 
Não aceitamos devoluções ou garantias que não tenham sido autorizadas, a escolha da 
transportadora quando o frete for FOB será feita pela Reserplastic individualmente por 
NF. 
 
Contado Qualidade: 
Marcos - marcosandre@reserplastic.com.br 
Dafney - qualidade@reserplastic.com.br 
Fone - (47) 3433-6820 
 
Contato Fiscal / Financeiro: 
Viviane - viviane@reserplastic.com.br 
Suelayne - suelayne@reserplastic.com.br 
Fone - (47) 3489-7027 
 

COMUNICADO 
Produtos Avariados x Embalagens 

 
Senhores clientes, materiais avariados devem ser identificados no ato do recebimento 
e registrado no conhecimento de frete da transportadora. 
Quando o frete for contratado pela Reserplastic, nossa equipe de logística se 
responsabiliza em contata-los e solicitar a cobrança da transportadora. 
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Quando o frete for contratado pelo cliente o mesmo se responsabiliza em contata-los 
e solicitar indenização pela avaria. 
 
Garantias serão concedidas apenas a produtos que apresentarem defeito de 
fabricação, avarias de transporte não se encaixam como defeito de fabricação. 
 
Não queremos prejudicar nossos clientes ou mesmo as transportadoras, estamos 
sempre em busca da causa raiz dos problemas para que possamos resolve-los e o 
cliente não tenha a necessidade de solicitar garantia. 
 
Atualmente investimos muito em embalagens, no entanto os resultados não estavam 
aparecendo e continuávamos tendo inúmeras garantias por avarias, pois existia um 
total descaso por parte das transportadoras com os produtos. 
 
Esse descaso se deve ao fato de nunca serem responsabilizadas pelos danos causados 
durante os transportes, pois as peças avariadas eram trocadas em garantia na fábrica e 
o assunto era resolvido sem nenhum custo para a transportadora. 
 
No entanto periodicamente os números de peças trocadas para os clientes por avaria 
são analisados e o resultado dessa analise são novas melhorias nas embalagens, dessa 
forma o custo do produto aumentava, logo o preço de venda também aumentava, mas 
as avarias continuavam ocorrendo. 
 
No ano de 2019 com a inspeção de recebimento feita por nossos clientes conseguimos 
cobrar das transportadoras um total de R$8.698,33 de peças avariadas. E com isso a 
postura das transportadoras está mudando, a qualidade no serviço está aumentando e 
os resultados de 2020 já são visíveis, o número de avarias reduziu consideravelmente. 
 
Essa tabela abaixo evidencia as melhorias e o aumento no custo de alguns itens que 
apresentaram maior impacto econômico para a empresa. 
A alteração de material reciclado para Kraft (material virgem) aumenta o custo da 
embalagem em 60%. 
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A alteração de material reciclado para Kraft (material virgem) aumenta o custo da 
embalagem em 60%. 
A diferença papelão de onda Simples e onda Dupla, essa mudança aumenta o custo da 
embalagem em 65%. 

 
Diferença entre aba simples e abas transpassadas, essa mudança tem custo variável, 
pois depende do tamanho da caixa, mas pode ter um aumento de 40% no custo. 

 
 
Na caixa nº 1 não conseguimos colocar abas transpassadas pois não encaixavam na 
porta pallet em nossa expedição, pois aumentou consideravelmente sua altura e com 
isso também teríamos aumento nos valores dos fretes e afetaria diretamente o preço 
dos produtos. 
 
Caixa nº 2 é considerada uma caixa master, pois é usada para montar os pedidos, 
quando os clientes solicitam poucas peças de cada código não é possível enviar em 
suas caixas padrão e é preciso montar uma caixa com várias peças de códigos 
diferentes. 
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Exemplo: 
Os itens 000.012 / 000.013 / 000.014 / 000.015 / 000.016 / 000.828 / 000.762 - 
Possuem caixas próprias com 6 e 7 peças por embalagem. 
Os itens 000.001 / 000.153 / 000.252 / 000.449 / 000.464 - Possuem caixas próprias 
com 4 peças por embalagem. 
Os itens 000.006 / 000.007 / 000.009 / 000.010 / 000.140 - Possuem caixas próprias 
com 4 peças por embalagem. 
 
E assim para inúmeros outros itens, porem quando as compras são fracionadas eles 
precisam ser retirados de suas caixas padrão e formado um novo volume. 
 
No ato da compra consulte o vendedor e verifique se aquele item possui múltiplo, 
dessa forma pode levar o item em caixa fechada. 
 
 

GASTO MÉDIO MENSAL 
 

Em 2019 a Reserplastic teve um gasto médio mensal de R$10000,00 com as 
embalagens listadas abaixo: 

• Caixa de papelão 
• Embalagem plástica 
• Plástico bolha 
• Proteção EPS (Isopor) 
• Etiquetas 

Na formação do preço de venda a embalagem pode representar 15% do valor do 
produto. 
 
Att, 
Marcos A André - Gestão da Qualidade 

 


