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Este documento tem como objetivo descrever detalhadamente a política de Return Merchandise 

Authorization (RMA) ou Autorização de Devolução de Mercadoria (ADM) da M3Corp, transação onde a 

empresa proprietária de um produto encaminha o hardware defeituoso para o fornecedor a fim de obter 

a reparação ou substituição. 
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1. Sobre o processo de RMA 

 

1.1 Objetivo 

Este documento tem como objetivo descrever a política de Return Merchandise Authorization (RMA) ou 

Autorização de Devolução de Mercadoria (ADM) da M3Corp, transação onde a empresa proprietária de um 

produto encaminha o hardware defeituoso para o fornecedor a fim de obter a reparação ou substituição. 

 

O serviço de RMA M3Corp abrange os seguintes hardwares/produtos: 

- Sophos UTM (Unified Threat Manager); 

- Sophos XG; 

- Sophos RED; 

- Sophos AP’s (Access Point); 

- Sophos Web Appliance; 

- Sophos E-mail Appliance; 

- Câmeras Rhombus; 

- Appliances Arcserve UDP. 

1.2 Condições Gerais para Garantia e RMA 

A M3Corp, atuante como distribuidora, assegura às revendas parceiras e clientes a garantia contra defeito de 

fabricação seguindo a Política de RMA de acordo com cada fabricante, bem como com o licenciamento 

aplicado a cada equipamento. 

Para maiores informações, consulte a Política de RMA oficial de cada fabricante.  

1.3 Horário de funcionamento 

As solicitações de RMA serão analisadas em dias úteis, durante o horário comercial, de segunda à sexta-

feira, das 8h às 18h do horário de Brasília. 

1.4 Premissas e restrições 

1.4.1 Os custos de frete de envio e retorno de produtos, bem como outros custos, serão de responsabilidade 

do cliente; 

1.4.2 Não serão aceitos produtos com frete a pagar; 

1.4.3 O produto deverá estar acompanhado de nota fiscal, obedecendo aos critérios de preenchimento 

solicitados pela M3Corp; 

1.4.4 Caso o produto apresentar defeito dentro do período de até 30 dias após a data de recebimento, a 

M3Corp será responsável pelos custos de reposição. Após esse período, os custos de frete de 
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encaminhamento e retorno de produtos, bem como outros custos, serão de responsabilidade do 

cliente;  

1.4.5 Os produtos que apresentarem algum tipo de defeito ou vício de fabricação serão substituídos 

mediante a autorização do fabricante do produto. Abaixo listamos alguns itens que podem determinar a 

não autorização de RMA: 

1.4.5.1 Danos causados por mau uso ou em caso de inconformidade com orientações do fabricante; 

1.4.5.2 Lacre de garantia removido voluntariamente e/ou adulterado; 

1.4.5.3 Descargas elétricas ou voltagem incorreta; 

1.4.5.4 Utilização imprópria ou negligente (derramamento de líquidos sobre o produto, falta de 

conservação e instalação incorreta, pane causada por fogo, roubo ou vandalismo); 

1.4.5.5 Decorrentes da natureza (relâmpago, terremoto, congelamento, ventania, granizo, chuva ou 

inundação); 

1.4.5.6 Avarias decorrentes de transporte. 

 

 IMPORTANTE: A M3Corp não aceitará qualquer produto enviado pelo cliente ou revenda em remessa de 

Garantia ou RMA, caso não atenda devidamente aos procedimentos descritos neste documento, 

garantindo-se o direto de recusar tal retorno, e devolver, no ato, à empresa transportadora. 

1.5 Eligibilidade para solicitação de RMA 

Todos os equipamentos que estiverem dentro do prazo de vigência da garantia original do fabricante ou com 

a licença de uso do mesmo ainda válida, estarão pré-elegíveis ao RMA, observando as considerações a 

seguir: 

A. Clientes que adquiriram seu equipamento diretamente com a M3Corp: Os clientes que adquiriram o 

seu equipamento diretamente pela M3Corp, terão seu RMA realizado de acordo com os procedimentos 

desta Política. 

B. Clientes que adquiriram seu equipamento diretamente com terceiros ou com o fabricante: Os 

clientes que adquiriram seu equipamento com terceiros deverão contatar o terceiro envolvido no processo 

ou diretamente o fabricante. 
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2. Procedimentos para troca do equipamento 

 
 

2.1 Passo 1 – Dispositivo apresentando falhas de funcionamento 

Caso o seu dispositivo apresente falhas ou dificuldades no funcionamento, o primeiro passo deve ser 

entrar em contato com o suporte técnico M3Corp, através de abertura de chamado no Portal de 

relacionamento.  

Na abertura do chamado, informe os seguintes dados: 

1. Número serial do dispositivo; 

2. Número do modelo, revisão e firmware do dispositivo. 

Importante: Para agilizar o processo, nos envie um curto vídeo comprovando o defeito. 

2.2 Passo 2 – Contato técnico 

A partir da abertura do chamado, um especialista M3Corp entrará em contato para solicitar alguns 

procedimentos de troubleshooting para determinar a necessidade ou não de RMA do produto, caso ainda não 

tenha sido comprovado o defeito. Estes procedimentos serão realizados conforme item 1.5 Eligibilidade para 

solicitação de RMA. 

2.3 Passo 3 – Registro do RMA 

Uma vez que o RMA for aprovado pelo fabricante, a equipe de suporte da M3Corp abrirá uma solicitação de 

RMA dentro do Portal de relacionamento do cliente (Menu RMA). Neste passo, algumas informações serão 

necessárias: 

 Nome do responsável técnico 

 E-mail do responsável técnico 

 Telefone do responsável técnico 

 Nome do responsável financeiro e/ou fiscal 

 E-mail do responsável financeiro e/ou fiscal 

 Telefone do responsável financeiro e/ou fiscal 

2.4 Passo 4 – Preenchimento das informações e upload do documento fiscal 

Após a abertura do registro de RMA, o próximo passo será o preenchimento de informações, por parte do 

cliente, e envio da documentação fiscal. 

Informações solicitadas: 
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 Endereço de entrega do novo dispositivo 

 Número da Nota Fiscal de compra do dispositivo 

 Número da Nota Fiscal de troca em garantia 

2.4.1 Documento fiscal 

O documento fiscal a ser enviado deverá obedecer as seguintes regras: 

1. Clientes que possuem Inscrição Estadual e são do Estado de São Paulo: Emitir NF com base no 

modelo 01 – CFOP 5949. Mencionar nos dados adicionais, o número e a data de compra do produto, 

bem como o número do chamado no suporte técnico. 

 

Exemplo de NF disponível através do link: 

http://downloads.m3corp.com.br/RMA/Modelo_NF_01-CLIENTE_SP.jpg 

Obs.: Deverá ser realizado o upload do arquivo em PDF e em XML. 

 

2. Clientes que possuem Inscrição Estadual e são de outros estados: 

Emitir NF com base no modelo 02 – CFOP 6949. Mencionar nos dados adicionais, o número e a data 

de compra do produto, bem como o número do chamado no suporte técnico. 

 

Exemplo de NF disponível através do link: 

 http://downloads.m3corp.com.br/RMA/Model_NF_01-CLIENTE_FORA_SP.jpg 

Obs.: Deverá ser realizado o upload do arquivo em PDF e em XML. 

 

3. Clientes que não possuem Inscrição Estadual: 

Emitir Carta de Isento de ICMS. Mencionar nos dados adicionais, o número e a data de compra do 

produto, bem como o número do chamado no suporte técnico. 

 

Exemplo de Carta disponível através do link: 

http://downloads.m3corp.com.br/RMA/Modelo_Declaracao_Isento.docx 

 

 NOTA: 

Em caso de dúvidas sobre o documento fiscal, entre em contato com nossa equipe financeira. 

 

http://downloads.m3corp.com.br/RMA/Modelo_NF_01-CLIENTE_SP.jpg
http://downloads.m3corp.com.br/RMA/Model_NF_01-CLIENTE_FORA_SP.jpg
http://downloads.m3corp.com.br/RMA/Modelo_Declaracao_Isento.docx
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2.5 Passo 5 – Aprovação da documentação fiscal 

Após o cliente realizar o envio das informações e documentação fiscal, o processo entrará em análise da 

documentação pelo nosso setor financeiro. 

2.5.1 Documentações reprovadas 

Caso a documentação seja reprovada, o sistema notificará o cliente para que possa refazer o upload da 

NF, informando também as correções a serem realizadas. 

2.5.2 Documentações aprovadas 

Após aprovada a documentação fiscal, o cliente deverá prosseguir com o envio do equipamento com 

defeito. 

2.6 Passo 6 – Envio do equipamento defeituoso 

Após aprovação da documentação deverá ser encaminhado o equipamento defeituoso juntamente com o 

documento fiscal. Os acessórios podem ser requisitados também conforme o produto, para isso, veja logo 

abaixo no item 2.6.1. 

Instruções de envio: 

- Utilize a caixa original ou similar para o envio, devidamente protegida para evitar avarias; 

- Inclua na caixa o documento fiscal; 

- Inclua na caixa uma etiqueta com o número do chamado com a M3Corp; 

- Insira na sua solicitação de RMA, a data de envio, transportadora e código de rastreio. 

2.6.1 Equipamentos Sophos 

- Para AP's 50 e RED's 50, envie todos os acessórios originais incluídos no envio do dispositivo pela 

M3Corp. Para os demais modelos, é necessário apenas o dispositivo; 

- No caso de UTM's, para os modelos 110 e 120, é necessário enviar junto ao produto a fonte de 

alimentação de energia e o kit de acessórios. Os cabos incluídos não devem ser enviados; 

- Para os demais modelos de UTM e SG, deve ser enviado apenas o dispositivo; 

- Caso algum acessório necessite troca, deve ser comunicado ao suporte técnico para registro. 
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Nota: Conforme as instruções de envio acima citadas, em caso de envio de acessórios (fonte de 

alimentação, cabos, entre outros) sem a devida solicitação por parte da equipe M3Corp, o cliente será 

comunicado. Para estes casos, o custo de devolução do mesmo será de responsabilidade do cliente. 

 

2.7 Passo 7 – Recebimento do equipamento novo 

Ao ser enviado o novo equipamento por parte da M3Corp, o sistema automaticamente finalizará o processo 

de RMA através do Portal de relacionamento. Sugerimos ao cliente testar o equipamento e, em casos de 

defeito, entre em contato com nosso suporte técnico através do chamado. 

 IMPORTANTE: 

- Caso receba um produto avariado, não aceite a entrega, devolva-o imediatamente e informe o ocorrido em 

um período de até 24 horas. 

 

- Em caso de desistência, não viole a embalagem. Você terá 07 dias corridos para desistir da compra a contar 

da data de recebimento. 

3. Prazo de envio 

 

O prazo de envio dependerá do recebimento, por parte da M3Corp, do equipamento proveniente do 

fabricante. Conforme o processo de RMA, o fabricante nos encaminha um novo equipamento e assim que 

recebermos o mesmo na Unidade da M3Corp São Paulo, encaminharemos ao cliente. 

Os equipamentos serão enviados aos clientes por meio de transportadora e, por isso o prazo pode variar 

dependendo da localidade. 

4. Restrições e direitos  

 

4.1 Quanto à Política de RMA 

A M3Corp reserva-se no direito de modificar a política de RMA com aviso prévio de 30 dias.  


