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AUTORIZAÇÃO DE RETORNO DE MERCADORIA (RMA)
PROCEDIMENTO NO SEGMENTO DE INFORMÁTICA
Este documento fixa as condições exigíveis para a utilização dos serviços de RMA e
troca de produtos em período de garantia. Estabelece as responsabilidades e
documentação necessária para que se efetuem os serviços, com objetivo de prestar
um melhor atendimento aos nossos clientes.
- Todos os clientes Braile têm seus produtos garantidos pelos respectivos fabricantes, contra defeitos de
fabricação, em condições normais de uso conforme política de garantia pré-estabelecida;
- Ocorrerá PERDA AUTOMÁTICA DE GARANTIA, em caso de mau uso, imperícia, negligência,
quedas, danos através de agentes naturais (enchentes, incêndios, etc.), surtos de energia, descargas
elétricas e similares, pela utilização de acessórios inadequados;
- Todo produto entregue ao nosso setor técnico passará pelos testes necessários para verificação de defeito
respeitando o prazo de até 72hs. As mesmas serão inspecionadas podendo ser recusadas (perda da
garantia) devido a danos físicos não cobertos ou em caso de remoção da etiqueta com o número de série;
- Os produtos deverão ser encaminhados na caixa original, juntamente com seus acessórios e manuais
(placas mãe e de vídeo somente serão aceitas com seus acessórios);
- A Braile não se responsabiliza por dados em HDs e Pen Drives, os backup, cópias de programas e dados
no computador são de inteira responsabilidade do cliente;
- Produtos dos fabricantes: AOC, AMD, CANON ,EPSON, HP, LG, PHILIPS, POSITIVO, SAMSUNG,
TOSHIBA, TP-LINK, possuem garantia para troca na Braile em até 7 (sete) dias contados a partir da
emissão da nossa nota fiscal de venda (consultar linhas contempladas na tabela de garantia). Após este
período os produtos deverão ser encaminhados pelo cliente para rede autorizada informadas nos manuais
ou site dos fabricantes.
- A garantia de produtos pertencentes à linha de automação da marca ELGIN deve ser solicitada
diretamente ao fabricante.
- A Braile não coleta mercadorias de RMA. O frete de envio de peças para a Braile é por conta do cliente
(CIF). O frete de retorno segue por conta da Braile, nos casos em que as peças apresentarem defeito e o
cliente for do interior, com emissão de nota fiscal. Caso não seja detectado defeito o frete será pago pelo
cliente, sendo o envio do produto realizado mediante autorização e indicação da transportadora de sua
preferência;

- Clientes Porto Alegre e Região Metropolitana
Aos clientes que se enquadram nesta condição, a abertura do processo de RMA pode ser
realizada presencialmente por meio de Ordem de Serviço (OS). Cabe ressaltar que a opção por esta
forma de atendimento implica na obrigação de retirada do produto pelo cliente após a avaliação do setor
técnico. Além disso, a apresentação da NF de compra e a descrição precisa do defeito junto ao produto
encaminhado ao setor de RMA são imprescindíveis para que possamos realizar a abertura do processo.

A abertura de processo de RMA também é possível através da solicitação do FORMULÁRIO
DE GARANTIA disponível em nosso site www.braileonline.com.br ou pelo e-mail
rma2@braileonline.com.br . Os e-mails são respondidos no prazo de 72 horas. Todos os dados solicitados
deverão ser preenchidos, isso torna seu retorno mais rápido.
Nos casos em que não houver mercadoria disponível em estoque para reposição imediata, o
prazo de reposição será estendido por até 30 (trinta) dias. Transcorrido este prazo será solicitado nota de
devolução (caso de OS’s) e gerado credito que estará disponível em ate 72hs após o recebimento da nota
fiscal e encaminhamento ao setor financeiro. Neste caso será dado um abatimento no boleto da nota fiscal
original, se não houver boletos para liquidar, será liberado um credito para novas compras. Na falta das
duas condições, e passado o prazo de 90 (noventa) dias, os produtos serão descartados.

- Clientes do Interior
A abertura de processo de RMA para os demais clientes deve ser realizada exclusivamente
através da solicitação do FORMULÁRIO DE GARANTIA disponível em nosso site
www.braileonline.com.br ou pelo e-mail rma2@braileonline.com.br . Os e-mails são respondidos no
prazo de 72 horas. Todos os dados solicitados deverão ser preenchidos, isso torna seu retorno mais rápido.
Para os produtos dentro dos critérios de garantia será gerada uma MINUTA (espelho de nota
fiscal), de como a nota fiscal deverá ser emitida (atenção para o CFOP e dados adicionais e colocar
número do RMA - autorização de envio -) que deverá ser o mesmo informado no espelho enviado. A
minuta possui validade de 30 dias, transcorrido esse período ela será cancelada, devendo o cliente
solicitar nova autorização. Ao solicitar a autorização o produto deve estar no período de garantia. A nota
fiscal emitida pelo cliente deverá conter as mesmas informações da minuta encaminhada pelo setor RMA.
Qualquer divergência no preenchimento da nota fiscal, a mercadoria será recusada.
Nos casos em que não houver mercadoria disponível em estoque para reposição imediata, o
prazo de reposição será estendido por até 30 (trinta) dias. Após sera gerado credito que estará disponível
em ate 72hs após encaminhamento ao setor financeiro. Neste caso será dado um abatimento no boleto da
nota fiscal original, se não houver boletos para liquidar, será liberado um credito para novas compras.

- Máquinas Montadas
Especificamente quanto às máquinas montadas pela Braile, estas possuem selos de garantia que
quando retirados implicam em sua perda. Em caso de remoção do lacre a garantia será por peça, cabendo
ao cliente a identificação do componente danificado e o encaminhamento ao setor de RMA. Qualquer
dano físico encontrado após a abertura da máquina pelo cliente isenta a Braile de qualquer
responsabilidade relativa à garantia.
A Braile sob nenhuma hipótese responsabiliza-se pela montagem de microcomputador feita pelo
próprio cliente, mesmo que todos os componentes tenham sido adquiridos na Braile. A garantia é
individual, por peça e não do conjunto. Neste caso a Braile não receberá o microcomputador montado por
terceiros. O cliente deve identificar e encaminhar-nos apenas a peça com problema.

Para maiores informações sobre RMA entre em contato com o setor.
Fone: (51) 3222.8572
E-mail: rma2@braileonline.com.br
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