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PRODUÇÃO DE TEXTO 3º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para sexta-feira (11 de dezembro 2020). 

Produza uma carta de reclamação. 

O que é carta de reclamação? 

A carta de reclamação é um gênero textual utilizado para expressar alguma 

insatisfação ou indignação pessoal ou coletiva, a respeito de alguma situação 

vivida e que tem ligação de responsabilidade com alguma instituição ou 

empresa. A reclamação é uma resposta a alguma circunstância de incômodo. 

 

Exemplo de carta de reclamação 

Abaixo segue um exemplo de carta de reclamação. 

São Paulo, 15 de Novembro de 2020 

À empresa x, 

Eu, Mariana, no dia 1º de novembro deste ano, encontrei, no site da loja oficial da marca, o 

lançamento do novo tênis para corredores que, segundo a propaganda, era a melhor 

tecnologia do mercado. 

Ao consultar o frete com o CEP do meu endereço, constou que a entrega seria no valor de 

R$ 25 reais, mas o prazo teria a vantagem de ser em 3 dias úteis. Como realizei a compra 

no domingo, o prazo seria até quarta, dia 4 de novembro. 

Realizei a compra com toda a expectativa para o próximo campeonato, que ocorreu no dia 

14 de novembro, 13 dias após efetuação da compra. E, apesar da margem de tempo, do 

valor do frete e da promessa dos três dias, o meu tênis ainda não foi entregue. 

Até o dia do campeonato, entrei em contato com o e-mail oficial da loja para relatar o 

problema, acreditando que, com o tempo disponível, não haveria grandes problemas e o 

tênis seria entregue a tempo. 

Duro engano! A melhor tecnologia do mercado não consegue sequer ter um serviço de 

atendimento ao cliente eficaz, transparente e pró-ativo. 



Hoje me sinto imensamente frustrada pela minha não participação na tão sonhada 

competição, com misto de arrependimento por ter investido as expectativas do meu sonho 

em uma marca que não apresenta comprometimento ético. 

Assim, diante do exposto, solicito que meu produto seja entregue em até 7 dias úteis ou a 

devolução do meu dinheiro, caso contrário, serei obrigada a acionar as medidas legais 

necessárias para o solucionamento da questão. 

Atenciosamente, 

Mariana Silva e Silva 

O exemplo acima apresenta uma reclamação em razão da não entrega de 

um produto. A autora, no intuito de reforçar sua argumentação, usa a 

narração e exposição durante boa parte do texto, construindo 

linguisticamente o cenário no qual o problema se desenvolve. Nessa 

narrativa, a personagem principal, a cliente, é vítima de uma ineficácia do 

serviço de entrega e atendimento ao cliente. Os detalhes sobre o processo 

são pertinentes para comprovar o ponto de vista da autora, de mesmo 

modo, ao final, ela lança mão de argumentação jurídica para pressionar 

uma resposta. 
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