
 Como orientação geral emanada da sua Política de Gestão da Qualidade, a METALMAQ considera cada reclamação como uma 
oportunidade de melhorar continuamente os produtos e serviços acessórios que entrega aos seus clientes consumidores, e de es-
treitamento do relacionamento visando a continuidade do seu negócio.

OBJETIVO
Por meio desta Política, a Alta Administração da METALMAQ, define os seus princípios norteadores do relacionamento com os Clientes 
Consumidores, Autoridades Reguladoras e Governo.

ABRANGÊNCIA
Esta Política diz respeito a Reclamação, entendida de acordo com o definido na Regulamentação em vigor, como manifestação de 
discordância em relação a posição assumida pela METALMAQ, ou de insatisfação em relação aos produtos e serviços entregues por 
esta, bem como qualquer alegação de eventual descumprimento, apresentada por Clientes Consumidores, Autoridades Regulatórias 
ou Governo. A presente política é aplicável em sua matriz e em todas as suas filiais, assim como em qualquer lugar que a empresa 
esteja desenvolvendo as suas atividades. 

PRINCÍPIOS
Os princípios desta Política sustentam-se nos valores fundamentais pregados pela organização, presentes na relação de negócios: 
Ética, Transparência, Responsabilidade Sócio-Ambiental e Foco no Cliente.

Logo, os princípios seguidos pela METALMAQ em todas as suas iniciativas de tratamento de reclamações da METALMAQ são os 
seguintes:

1. Valorização e efetivo tratamento às sugestões, críticas e reclamações recebidas.
2. Cumprimento e sujeição às penalidades previstas nas leis (Lei nº 8078/1990, Lei nº 9933/1999, etc.), e fomento do       
       conhecimento dessas Leis pelos seus Colaboradores.
3. Analise crítica dos resultados, bem como tomada das providências devidas, em função das estatísticas das reclamações recebidas.
4. Definição das responsabilidades quanto ao tratamento das reclamações recebidas.
5. Comprometimento em responder ao INMETRO e Governo sobre qualquer reclamação por eles enviada, respeitando os prazos e  
       critérios estabelecidos.
6. Manutenção do cliente informado sobre o tratamento da reclamação recebida e dos prazos para conclusão do processo.

ORGANIZAÇÃO INTERNA
A METALMAQ deve manter estruturados processos, procedimentos, documentações, registros e áreas especializadas para o efetivo 
tratamento de reclamações e sugestões, seguindo os princípios desta Política.

QUALIFICAÇÃO ADEQUADA
A METALMAQ assegura a qualificação dos seus colaboradores e/ou equipe responsável pelo tratamento das reclamações. No mínimo 
uma vez ao ano é ministrado treinamento a estes colaboradores enfatizando todos os requisitos desta Política para Tratamento de 
Reclamações.

CUMPRIMENTO DESTA POLÍTICA
A METALMAQ assegura a necessária divulgação e explicitação das regras contidas na presente Política, de modo a garantir o seu 
cumprimento.
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