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RESUMO 

Nos últimos anos, no Brasil e em outros países o número de recalls tem aumentado 

de forma alarmante na indústria automotiva, por causa de falhas de projeto que a 

montadora não verificou antes de colocar o veículo no mercado, com isso as monta-

doras tem prejuízo financeiro por exporem as suas marcas em rádio, televisão e in-

ternet, convocando os seus clientes a irem até as suas concessionárias para repara-

rem defeitos de fabricação nos veículos. 

No Brasil, os recalls ocorrem através de problemas relacionados ao item de segu-

rança do veículo, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, que, 

por exemplo, se o manual do proprietário estiver com alguma palavra escrita de for-

ma incorreta, a montadora é obrigada a convocar o recall. 

Neste trabalho vou falar sobre o recall na indústria automotiva e seus efeitos. 

Palavras-chave: Indústria automotiva; Recall; Qualidade; Falha de Projeto 
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ABSTRACT 

Recently in Brazil and other countries, the number of recalls have alarmingly 

increased in the automaker industry, mostly because of design flaws that automakers 

didn´t check before putting vehicles on the market. Moreover, automakers have fi-

nancial losses by exposing their brands on the radio, television and the internet, so 

they can call their customers to go to dealers to fix their vehicles.  

In Brazil, recalls happen because of issues with safety items from the vehicle, 

unlike other countries, such as the United States, where, for instance, if the owner’s 

manual has any misspelling, the automaker must request a recall.  

In this paper I will talk about recalls in the automaker’s industry and their ef-

fects. 

Keyword: automotive industry; Recall; Quality; Design flaw 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, os casos de recalls cresceram de uma forma assustadora 

não apenas no Brasil, mas também em todo o mundo, são vários casos em que os 

produtos tiveram que passar por conserto por causa de defeitos na fabricação que 

colocavam em risco a vida do usuário. 

 O recall ocorre principalmente na indústria automotiva, porém esse fenômeno 

já ocorreu com produtos de outros segmentos, por exemplo, a indústria de eletroele-

trônicos, por um lado, a empresa ganha confiança e credibilidade já que está preo-

cupada em reparar a falha em seu produto, porém a marca pode obter prejuízos fi-

nanceiros, já que o recall é veiculado na mídia. Esse Trabalho de Conclusão de Cur-

so (TCC) não irá falar apenas de recalls que ocorreram no setor automotivo, mas 

também de recalls que ocorreram em outros setores. 

 

2 O QUE É RECALL? 

 

Segundo Fundação Procon SP (2016) Recall é uma palavra de origem inglesa 

que é utilizada no Brasil para indicar o procedimento, previsto por lei, a ser adotado 

pelos fabricantes, para chamarem de volta os usuários que adquiriram um produto 

com defeito de fabricação, evitando acidentes de consumo. 

 O recall tem o objetivo de proteger a saúde, segurança e vida do consumidor, 

evitando danos materiais e morais para o usuário. 

 É muito importante que o consumidor atenda o mais rápido possível o cha-

mado do fabricante para reparação ou substituição do produto defeituoso, para evi-

tar acidentes de consumo. 

 O recall visa a retirada do produto com falha de fabricação do mercado ou a 

reparação do defeito. O recall não tem nenhum custo financeiro para o consumidor, 

o fabricante é obrigado por lei a comunicar o recall para o cliente de uma forma am-
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pla utilizando a mídia (TV, rádio, jornal e internet), para que todos os consumidores 

sejam notificados sobre o recall. Não há uma data limite para o término de um recall.  

 O surgimento de um recall no setor automotivo ocorre através de duas for-

mas: a primeira é quando a montadora ou fornecedor realiza testes de campo e de 

laboratório para verificar se o veículo apresenta alguma falha e a segunda através 

das reclamações dos proprietários dos veículos que informam sobre as falhas que 

apresentam em algum componente do veículo.  

 Existem vários motivos para a ocorrência de um recall. Podem ocorrer falhas 

em um veículo por causa da montagem incorreta de uma algum componente duran-

te o processo de produção do veículo, dimensões de peças fora da especificação e 

também a utilização de materiais fora da conformidade. 

 Quando é confirmada uma falha no veículo na qual possa afetar a saúde e a 

segurança do motorista e também dos ocupantes, a montadora precisa convocar os 

clientes para a realização do recall com urgência. (Cardoso, 2015) 

 

3 LEGISLAÇÃO DO RECALL NO BRASIL 

 

Segundo Fundação Procon SP(2016) no Brasil, as normas do recall estão 

previstas no artigo 10 e em três parágrafos da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, 

conhecido como Código de Defesa do Consumidor (CDC), que foi um grande avan-

ço para o estabelecimento de relações de consumo entre o fornecedor do produto e 

o consumidor. 

Artigo 10: O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou ser-

viço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade 

à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios deverão informa-lo a respeito. 

O primeiro parágrafo do Artigo 10 do código de defesa do consumidor explica 

de uma forma mais clara o que é o recall. 

 1º O fornecedor de produtos ou serviços que posteriormente a sua introdução 

no mercado de consumo tiver conhecimento da periculosidade que apresenta, deve-
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rá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, 

mediante anúncios publicitários. 

 O segundo parágrafo fala de como os usuários serão notificados do recall. 

 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veicu-

lados na imprensa, rádio e televisão, a expensas do fornecedor do produto ou servi-

ço. 

 O terceiro parágrafo fala da responsabilidade do governo referente ao recall. 

 3º Sempre que tiverem conhecimento da periculosidade de produtos ou servi-

ços à saúde ou segurança dos consumidores, mediante anúncios publicitários.  

 

4 TIPOS DE RECALL 

 

 Segundo Fundação Procon SP(2016) existem nove tipos de recall: Veículos, 

Peças e Acessórios Automotivos, Produtos Infantis, Produtos para a Saúde, Alimen-

tos e Bebidas, Informática, Eletrodoméstico/Eletroeletrônicos, Higiene e Beleza, 

Domissanitários. 

 

4.1 RECALL SAMSUNG GALAXY NOTE 7 

 

 O Samsung Galaxy Note 7 foi lançado em Agosto de 2016, porém no mês 

seguinte os usuários que adquiriram esse smartphone começaram a relatar que os 

aparelhos estavam queimando durante a carga de bateria. 

 Em Setembro de 2016, a Samsung anunciou o recall de 2,5 milhões de uni-

dades do Galaxy Note 7 em 10 países, entre eles Coréia do Sul e Estados Unidos, 

por causa do risco de explosão da bateria do smartphone, podendo causar lesões 

graves aos usuários, chegou a ocorrer essa situação dentro de aviões. 
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 Em decisão coordenada junto com as entidades de defesa do consumidor dos 

Estados Unidos, China e Coreia do Sul, a Samsung decidiu suspender a produção e 

vendas do Galaxy Note 7. 

 Os analistas calcularam um prejuízo para a Samsung no valor de US$ 2 bi-

lhões. 

 Esse smartphone não chegou a ser vendido no Brasil. (G1, 2016) 

 

Figura 1 - Samsung Galaxy Note 7 

Fonte: Revista Exame, 2017 

 

4.2 RECALL SUCO ADES 

 

 Em Março de 2013, a Unilever detectou um problema no processo de quali-

dade do suco Ades do sabor maça de 1,5 litro no qual foram encontrados resíduos 

de produtos de limpeza durante o processo de higienização do produto, esse pro-

blema ocorreu em 96 unidades do suco que seriam vendidos nos estados de São 
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Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, o consumo desse produto poderia ocasionar em 

queimaduras. (G1, 2013) 

 A Unilever teve um prejuízo de mais de R$ 200 milhões por causa desse re-

call. (UOL, 2014) 

 

Figura 2 - Suco Ades 

Fonte: Revista Veja, 2013 

 

5 RECALL DE VEÍCULOS NO BRASIL EM 2016 

 

Neste capítulo, irei falar sobre os números do recall de veículos no Brasil no 

primeiro semestre de 2016, esses números foram obtidos através de um estudo feito 

pelo Ministério da Justiça em parceria com o Ministério das Cidades. 

Nesse estudo, foram feitas as comparações de recalls no segmento automoti-

vo entre 2013 até o primeiro semestre de 2016. Entre 2013 a 2015 houve um au-

mento das campanhas de recall de veículos no Brasil. De 2013 para 2014, houve um 
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aumento de 18 chamados a mais, ou 25,7%. De 2014 para 2015, ocorreram 26 re-

calls a mais, tendo um aumento de 29,5%. No primeiro semestre de 2016 foram re-

gistrados 68 casos de recall, equivalente a 59,6% dos números apresentados em 

2015. (Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016) 

Ano Recall de Veículos Quantidade Total 

2013 70 109 

2014 88 120 

2015 114 130 

2016* 68* 79* 

Tabela 1 - Quantidade de campanhas de recall de veículos 2013-2016  

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 

Obs: Dados obtidos até 30 de Junho de 2016 (*) 

Podemos observar que os recalls de veículos respondem pela grande maioria 

das campanhas de recall realizadas no Brasil fazendo a comparação com outros 

segmentos. 

 

Gráfico 1: Quantidade de recalls de veículos entre 2013 a 2016 no Brasil  

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 
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No mesmo período em que houve aumento no número de recalls no 

segmento automotivo, houve queda nas vendas de veículos no Brasil no período 

entre 2013 a 2016, por causa da crise economica que atingiu o país. 

 

Gráfico 2 – Vendas de Veículos no Brasil entre 2013 a 2016 

Fonte: Fenabrave, 2017 

A próxima tabela mostra a quantidade de recalls divididos entre automóveis, 

caminhões e motocicletas entre 2013 e 2016. 

Ano Automóveis Caminhões Motocicletas 

2013 658.994 8.222 16.738 

2014 1.664.293 34.345 12.921 

2015 2.725.486 1.760 99.503 

2016* 865.270 3.014 70.313 

Total 5.914.043 47.341 199.475 

Tabela 2 - Comparativo por tipo de produto objeto de recall no segmento automotivo 

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 
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A tabela a seguir, mostra os principais componentes de veículos que foram 

afetados pelas campanhas de recall de veículos que ocorreram no Brasil no período 

entre 2013 a 2016. 

Componentes 

Defeituosos 

Quantidade de Recalls Nºde veículos afetados 

Air Bag 60 2.218.072 

Freios 39 282.191 

Sistema de combustível 36 1.795.369 

Motor 28 97.869 

Direção 21 452.408 

Cinto de Segurança 15 160.174 

Lanterna traseira/Farol 10 322.410 

Rodas 8 47.134 

Suspensão 8 40.818 

Assentos 8 19.807 

Tabela 3 - Componentes Defeituosos – Quantidade de Veículos afetados 

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 

O próximo gráfico, mostra os riscos à saúde dos ocupantes de um veículo 

associados aos recalls ocorridos entre 2013 a 2016 no Brasil. 
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Gráfico 3: Riscos referentes ao recall de veículos no Brasil entre 2013 a 2016  

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 

O gráfico 4, mostra a quantidade total de recalls que ocorreram no Brasil entre 

2013-2016, fazendo a comparação entre o número total de recalls de veículos e o 

número total de recalls em outros segmentos. 

Produto Quantidade Total 

Veículos 25.258.513 

Outros Segmentos 6.176.570 

Tabela 4 - Comparação entre quantidade total de veículos e produtos de outros 
segmentos que passaram por recall no Brasil entre 2013 a 2016  

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 
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Gráfico 4: Comparação entre a porcentagem de veículos e produtos de outros seg-

mentos que passaram por recall no brasil entre 2013 a 2016  

Fonte: Ministério da Justiça e Ministério das Cidades, 2016 

O próximo gráfico, mostra a porcentagem de recalls de automóveis, cami-

nhões e motocicletas no Brasil entre 2013 a 2016. 

 

Gráfico 5: Recalls no segmento automotor brasileiro entre 2013-2016 
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Obs: Números obtidos do gráfico 5 – Ministério da Justiça e Ministério das Cidades (2016) 

 A principal causa do aumento do recall de veículos seria o aumento da con-

corrência entre as montadoras que resultam em redução de custos para manter a 

competitividade do produto, resultando em compra ou fabricação de peças do veícu-

lo de qualidade duvidosa, que pode ocasionar em recall. 

 

6 MAIORES RECALLS DO MUNDO REALIZADOS PELO SETOR 

AUTOMOTIVO 

 

Neste capítulo, irei falar sobre os maiores recalls que ocorreram na indústria 

automobilística mundial ocorridos entre 1971 a 2014, esses veículos foram 

fabricados nos Estados Unidos, nessa estatística apresentada não entrou nenhum 

recall que ocorreu no Brasil. 

Ano Montadora Número de Unidades 

1971 General Motors 6,7 milhões de veículos 

1972 Ford 4,1 milhões de veículos 

1972 Volkswagen 3,7 milhões de veículos 

1973 General Motors 3,7 milhões de veículos 

1981 Ford 21 milhões de veículos 

1981 General Motors 5,8 milhões de veículos 

1995 Honda 3,7 milhões de veículos 

1996 Ford 7,9 milhões de veículos 

2007/2010 Toyota 5,7 milhões de veículos 

2009 Ford 15 milhões de veículos 

2014 Toyota 6,5 milhões de veículos 

Tabela 5 - Linha de tempo do recall (Cardoso, 2015) 
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6.1 GENERAL MOTORS 

Ano: 1971 

Unidades: 6,7 milhões de veículos 

Defeito: problemas no motor que originavam falhas na aceleração e nos freios 

Veículos envolvidos: Bel Air, Brookwood, Camaro, Caprice, Chevy II, G Series, 

Impala, Kingswood, Nova, P series, C series e Townsman (de 1965 a 1970) 

Naquela época, foi o maior recall realizado nos Estados Unidos. O defeito 

ocorreu por causa de uma falha na montagem do motor, fazendo com que a 

aceleração do veículo ficasse descontrolada, afetando todas as marchas da 

transmissão do veículo. 

Em Janeiro de 1971, a GM tinha uma estatística de 172 falhas de montagens 

no motor, com 63 acidentes e 18 feridos. O presidente da montadora na época 

Edward Cole chegou a falar que uma falha na montagem do motor era equivalente a 

um pneu furado. A NHTSA enviou uma carta a GM informando que existia um 

defeito no veículo. Em Dezembro de 1971, a GM anunciou o recall, porém se 

recusava a admitir essa falha nos seus veículos. 

Em mais de 95% dos veículos que passaram por recall, a GM não substituiu 

os componentes defeituosos, mas instalou um cabo e suporte para restringir o 

movimento do motor. A GM economizou no custo do recall, um conjunto de cabo e 

suporte custaria cerca de US$ 1 por carro, um custo muito menor do que os US$ 50 

para uma nova montagem do motor. (Center for Auto Safety, 2017) 
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Figura 3 - Chevrolet Impala 1966 

Fonte: Blog Auto, 2013 

 

6.2 FORD 

Ano: 1972 

Unidades: 4,1 milhões 

Veículos envolvidos: Todos os modelos fabricados pela montadora entre 1970 e 

1971, exceto Maverick e conversíveis 

Defeito: Desgaste do cinto de segurança 

 Em 1972, a Ford teve que convocar mais de 4 milhões de veículos para recall 

para a troca de uma peça do cinto de segurança chamada de grommet, que poderia 

provocar a quebra do cinto de segurança. O problema foi solucionado substituindo a 

peça original por uma peça feita de neoprene. (Center for Auto Safety, 2017) 
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Figura 4 - Ford Mustang 1971 

Fonte: Blog Auto, 2013 

 

6.3 VOLKSWAGEN 

Ano: 1972 

Unidades: 3,7 milhões de veículos 

Veículos envolvidos: Maior parte dos veículos fabricados pela montadora entre 1949 

e 1969 

Defeito: Falha no limpador de para-brisa 

O parafuso que fixava o limpador do para-brisa do veículo poderia se soltar, 

fazendo com que o motorista não enxergasse a estrada em péssimas condições 

climáticas. A Volkswagen informou que o problema não estava relacionado com a 

segurança e que os próprios proprietários dos veículos deveriam pagar pelos 

reparos, porém após as reclamações dos seus clientes, a montadora decidiu optar 

pelo recall. (Center for Auto Safety, 2017) 
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Figura 5 - Volkswagen Fusca 

Fonte: Blog Auto, 2013 

 

6.4 GENERAL MOTORS 

Ano: 1973 

Unidades: 3,7 milhões de veículos 

Veículos envolvidos: Buick, Oldsmobile, Pontiac e Chevrolet 

Defeito: Falha na grade dianteira 

 O defeito ocorreu quando entravam sujeiras no compartimento do motor, 

prejudicando a direção do veículo. O problema foi solucionado através da instalação 

de um escudo de cascalho no acoplamento da direção. (Center for Auto Safety, 

2017) 
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Figura 6 - Oldsmobile Delta 88 1973 

Fonte: Blog Auto, 2013 

 

6.5 FORD 

Ano: 1981 

Unidades: 21 milhões 

Veículos envolvidos: Lincoln, Ford e Mercury fabricados entre 1970 a 1980 

Defeito: Falha em uma das engrenagens da transmissão automática 

O recall ocorrido no início da década de 1980 foi o maior registrado até o 

escândalo dos airbags da Takata, os veículos Ford que utilizavam transmissão 

automática C-3, C-4, C-6, FMX e Jatco começaram a apresentar problemas nesse 

componente já que a transmissão poderia derrapar de forma acidental na posição de 

estacionamento. Segundo dados do Center for Auto Safety, a NHTSA tinha recebido 

23.000 queixas dos proprietários desses veículos, com 6.000 acidentes, causando 
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1.710 lesões com 98 mortes. A montadora ao invés de convocar um recall para o 

reparo mecânico da transmissão desses veículos, a Ford enviou rótulos de 

advertência pelo correio para os 21 milhões de proprietários dos veículos com essas 

transmissões. O custo desse recall foi de US$ 250 milhões, porém o valor das ações 

judiciais contra a Ford referentes a esse caso foi de US$ 1,7 bilhões. (Center for 

Auto Safety, 2017) 

 

Figura 7 - Lincoln Continental Mark III 1970 

Fonte: Moment Car, 2015 

 

6.6 GENERAL MOTORS 

Ano: 1981 

Unidades: 5,8 milhões 

Veículos: Buick Regals e Chevrolet Malibu 

Defeito: Quebra do parafuso da suspensão traseira 

O recall ocorreu por causa da quebra do parafuso da suspensão traseira dos 

veículos afetados, afetando a direção do veículo, causando acidentes. Todos os 

veículos que tiveram esse defeito foram fabricados entre o final da década de 1970 e 
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o início da década de 1980. Segundo informações da GM ocorreram 27 acidentes 

com 22 feridos, porém nenhum dos ferimentos foram graves. Os parafusos da 

suspensão traseira foram substituídos sem nenhum custo para os proprietários 

desses veículos. (Center for Auto Safety, 2017) 

 

Figura 8 - Chevrolet Malibu 

Fonte: Br1 motor, 2013 

 

6.7 HONDA 

Ano: 1995 

Unidades: 3,7 milhões 

Veículo envolvidos: Accord, Prelude e Civic, fabricados entre 1986 a 1991 

Defeito: Falha no cinto de segurança 

 O recall teve que ser realizado por causa de uma falha na fivela do cinto de 

segurança. O botão de liberação do cinto de segurança nos veículos afetados 

tinham a possibilidade de quebra. (Info Money, 2014) 
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Figura 9 - Honda Prelude 

Fonte: Br1 motor, 2013 

 

6.8 FORD 

Ano: 1996 

Unidades: 7,9 milhões 

Veículos envolvidos: Ford, Lincoln e Mercury, fabricados entre 1988 a 1993 

Defeito: Problema no interruptor de ignição 

 A falha ocorreu quando um defeito no interruptor de ignição começou a 

causar um curto-circuito interno causando incêndio nesses veículos. Em alguns 

casos, os incêndios ocorreram quando o carro estava parado na garagem com o 

fogo se espalhando pela casa. A Ford sabia desse problema desde o final da 

década de 1980, porém somente em 1996 que a montadora convocou o recall, 

mesmo com o impacto desse recall, esses veículos que foram convocados para 

reparo abrangem somente um terço da troca desses veículos, totalizando 

15.000.000 de carros que ficariam expostos a esse problema. (Info Money, 2014) 
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Figura 10 - Ford Mercury 

Fonte: One Grand Cars, 2016 

 

6.9 TOYOTA 

Período: 2007 a 2010 

Unidades: 5,7 milhões 

Veículos: Camry e Lexus, fabricados entre 2004 a 2010 

Defeito: Problema no pedal 

 Nem a Toyota, marca reconhecida mundialmente como padrão de qualidade 

no setor automotivo se livrou de problemas no Recall, o problema de aceleração não 

intencional em seus veículos é considerado um mistério no setor, isso ocasionou 

dois recalls, um para a troca do tapete, que poderia travar o pedal do acelerador do 

carro, e outro para verificação do mecanismo do pedal. (Info Money, 2014) 
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Figura 11 - Toyota Camry 

Fonte: Car and Driver USA, 2009 

 

6.10 FORD 

Ano: 2009 

Unidades: 15 milhões 

Veículos envolvidos: Modelos SUVs, Pickups fabricados entre 1992 a 2004 

Defeito: Falha no controle de velocidade que era desativado de forma aleatória 

 O recall ocorreu por causa de uma falha no cruise control (sistema de 

velocidade), o defeito foi apresentado por uma chave, permitindo que o motorista 

desligasse o sistema de controle ao pisar no pedal do freio, os componentes da 

peça poderiam vazar, causando superaquecimento e incêndio. Na época, segundo 

dados do governo dos Estados Unidos, ocorreram 550 incêndios por causa desse 

defeito com algumas mortes, houveram mais de 1.100 reclamações, o recall foi 

dividido em várias partes tendo início em 2005 sendo concluído em 2009, na última 

convocação realizada pela montadora para a solução dessa falha foram feitos de 
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mais de 4 milhões de veículos, esse foi o maior recall realizado pela Ford em sua 

história. (Info Money, 2014) 

 

Figura 12 - Ford F-150 

Fonte: Blog Auto, 2013 

 

6.11 TOYOTA 

Ano: 2014 

Unidades: 6,5 milhões 

Modelos: 27 modelos, incluindo RAV4 e Yaris 

Defeito: diversas falhas (volante, assento, motores de arranques, limpadores de 

para-brisa e air bag) 

 O maior Recall da Toyota ocorreu por causa de problemas no cilindro mestre 

prejudicando o funcionamento do sistema de freios do veículo e também no sistema 

de combustível ocorrendo o risco de o veículo sofrer incêndio.  

Outros defeitos que aconteceram em veículos da Toyota ocorreram no 

período entre 2005 a 2012 foram no anel de borracha no cilindro mestre do freio 

para evitar o vazamento de fluido no freio nas mangueiras de combustível podendo 

levar ao vazamento de combustível e incêndios, também houveram recalls por 

problemas na coluna do suporte de direção, limpadores de para-brisa e nos motores 

de arranque, os veículos da Toyota sofreram problemas no caso de um acidente o 

air bag não ser ativado por causa de um problema no cabo espiral. (Info Money, 

2014) 
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Figura 13 - Toyota RAV 4 

Fonte: Motor Trend, 2011 

 

7 DIESELGATE VOLKSWAGEN 

 

O escândalo foi descoberto em Setembro de 2015, nos Estados Unidos, 

quando veio à tona a falsificação de resultados de emissões de poluentes em moto-

res a diesel. A montadora alemã burlou as inspeções, usando um programa de com-

putador em 11 milhões de veículos em todo o mundo fabricados pela Volkswagen 

entre 2009 a 2015. 

 Em 2009, a Volkswagen começa a venda de veículos movidos a diesel que 

possuem um sistema diferente para cumprir regras de poluentes. Os motores tive-

ram o nome EA 189, que não utiliza ureia na mistura de água e gases, diferentemen-

te de outras montadoras. A Volkswagen teve que tomar essa decisão porque no pe-

ríodo 2004-2007 o governo dos Estados Unidos endureceu os padrões para emissão 
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de óxido nitrogênio (NOx), um dos principais gases poluentes que resultam da com-

bustão do óleo diesel. 

Em 2013, um grupo independente Conselho Internacional de Transporte Lim-

po (ICCT, em inglês), começou a realizar estudos sobre veículos movidos a diesel, 

para mostrar os benefícios desse tipo de combustível. 

Essa entidade (ICCT) fez uma parceria com a Universidade de West Virginia, 

nos Estados Unidos, eles fizeram a análise em 3 veículos: Volkswagen Jetta 2012, 

Volkswagen Passat 2013 e um BMW X5, rodando cerca de 4.000 km entre o estado 

da Califórnia e Washington. 

Após essa análise, foi descoberto que nos carros da Volkswagen havia uma 

grande diferença entre o nível de emissão de Nox (óxido de nitrogênio) observado 

nos estudos realizados nas ruas comparando com os números dos testes oficiais, 

feitos em laboratório. 

Em 2014, o ICCT e a Universidade de West Viriginia alertaram a Agência de 

Proteção Ambiental (EPA), entidade ligada ao governo dos Estados Unidos, e o 

conselho de emissões da Califórnia (CARB) sobre essa descoberta. 

Na época, a montadora informou que o estudo realizado era falho, e culpou 

questões técnicas para os resultados. Porém, a Volkswagen realizou um “recall 

branco” (quando não há obrigatoriedade e risco à segurança do usuário) de 500 mil 

veículos somente nos EUA, para tentar resolver essa situação, porém não obteve 

sucesso. 

A CARB e o EPA continuaram a realizar estudos referentes a esse tema, com 

o objetivo de encontrar o motivo das diferenças dos resultados em testes realizados 

nas ruas e laboratório. 

Em 2015, a EPA descobriu um software que era instalado na central eletrôni-

ca dos carros da Volkswagen com o objetivo de alterar as emissões de poluentes 

nesses veículos quando eles passavam por vistorias. 

O software funciona quando era monitorada a posição do volante, a velocida-

de do veículo, o tempo que o veículo está ligado e a pressão barométrica, quando o 

sistema reconhece o teste, os níveis de gases poluentes acabam diminuindo. 
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Segundo informações da EPA, 482 mil veículos com motores a diesel viola-

ram a legislação federal, entre eles Jetta, Beetle (conhecido no Brasil como Fusca), 

Golf, Passat e o Audi A3- da marca que pertence ao grupo Volkswagen. 

O escândalo acabou culminando na renúncia do então presidente-executivo 

do grupo Volkswagen Martin Winterkorn que acabou pedindo demissão da montado-

ra. 

Em Outubro do mesmo ano, a Volkswagen anunciou o recall de 8,5 milhões 

de veículos em 28 países, também incluindo veículos Audi, Seat e Skoda que per-

tencem ao grupo Volkswagen. 

O grupo VW anunciou um prejuízo de 1,3 bilhão de euros em 2015. A monta-

dora separou 7,8 bilhões de euros para recomprar e reparar os veículos fora das 

legislações ambientais. E outros 7 bilhões de euros para cobrir custos referentes a 

multas e processos que a montadora sofreu pelo mundo. 

O caso também teve seus reflexos no Brasil, a picape Amarok foi o único veí-

culo fabricado pela Volkswagen no Brasil que estava dentro do escândalo de fraude 

em emissões de poluentes, a montadora também informou que esse dispositivo que 

omitia dados sobre os níveis de poluição que os veículos da Volkswagen estavam 

emitindo não estava ativo em veículos fabricados no Brasil. 

Passarão por recall aqui no Brasil, 17.057 unidades da Amarok, modelo 2011 

e 2012 com o objetivo de retirar o dispositivo capaz de burlar os testes de emissões. 

Porém, a Volkswagen não anunciou a data do início do recall. 

Em Novembro de 2016, o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) mul-

tou a Volkswagen em R$ 50 milhões, quando foi aberto processo administrativo so-

bre o caso. A Volkswagen recorreu dessa decisão. Referente ao “dieselgate”, a 

Volkswagen também é alvo de processos do Ministério da Justiça e do Procon-SP. 

Em Janeiro de 2017, seis executivos da Volkswagen foram denunciados pela 

fraude dos motores diesel da montadora, um desses diretores Oliver Schmidt está 

preso nos Estados Unidos. 

A Volkswagen reconheceu a culpa nos crimes cometidos, a montadora terá 

que pagar um total de multas de 4,3 bilhões de dólares e deverá ser acompanhada 
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por um monitor independente até 2020, pela primeira vez na história uma montadora 

foi processada criminalmente pela Justiça dos Estados Unidos. 

Existe a estimativa de que os gastos que a Volkswagen terá referentes ao di-

eselgate serão de 20 bilhões de dólares. 

Em Outubro de 2016, a Volkswagen já tinha chegado a um acordo com a Jus-

tiça americana para realizar o pagamento de 15 bilhões de dólares aos proprietários 

dos cerca de 600 mil veículos vendidos pela montadora nos Estados Unidos que 

foram envolvidos na fraude. (G1, 2017) 

 

Figura 14 - Volkswagen Amarok 

Fonte: G1, 2017 

 

8 RECALL DE VEÍCULOS NO BRASIL 
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O Brasil é um dos maiores mercados automotivos do mundo, com várias mon-

tadoras de diferentes nacionalidades instaladas aqui no país, isso se deve por causa 

da abertura das importações de produtos no começo da década de 1990, aumen-

tando a competividade entre as montadoras. 

 Quando os veículos começaram a ser montados aqui no Brasil na década de 

1950, somente pessoas de classe média alta poderiam possuir um veículo. 

 Naquela época, todo o processo da construção do veículo era feito à mão, 

praticamente não havia reclamações dos proprietários sobre problemas em seus 

veículos. 

 Primeiramente, falarei sobre o primeiro recall ocorrido no Brasil que foi reali-

zado no Ford Corcel, que foi realizado no início da década de 1970. 

 

8.1 FORD CORCEL 

Período: 1970 

Unidades: 50.000 

Defeito: Desgaste dos pneus dianteiros do lado externo da sua banda de rodagem 

 O Ford Corcel foi lançado no Brasil em 1969, numa época em que a indústria 

brasileira estava em expansão, esse veículo era baseado em um projeto da monta-

dora francesa Renault que possuía um acordo comercial com a Willys que depois 

seria adquirida pela montadora norte-americana, o veículo seria baseado no clássico 

modelo Gordini da Renault que foi fabricado até 1968. 

O Ford Corcel foi o primeiro veículo com tração dianteira fabricado no Brasil, 

porém mesmo sendo um veículo versátil e econômico, o carro apresentava alguns 

problemas como a derrapagem em subidas e desgaste dos pneus, precisando trocá-

los após 3.000 quilômetros rodados. 

 A Ford numa decisão inédita na indústria automotiva brasileira, convocou os 

proprietários do Corcel para irem até as suas concessionárias para corrigirem o pro-

blema na direção do veículo. 
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 Na época, a imprensa elogiou a decisão da Ford e melhorou a imagem da 

montadora norte-americana perante os seus veículos. (Cardoso, 2015) 

 

Figura 15 - Ford Corcel 

Fonte: Revista Quatro Rodas, 2015 

A próxima tabela, irá mostrar a linha do tempo dos 10 maiores recalls que 

ocorreram no setor automotivo no Brasil, metade desses recalls estão relacionados 

aos airbags mortais fabricados pela Takata que falarei no capítulo 9. 

 Outros dois casos que ocorreram, foram do Chevrolet Corsa que passou por 

recall em 2000 por causa de um problema no cinto de segurança, esse recall foi o 

maior já realizado no setor automotivo brasileiro até hoje e também dos veículos da 

família do Volkswagen Fox que passaram por recall em 2009 por causa de um pro-

blema no rebatimento do banco traseiro. 

 No caso do recall do Chevrolet Corsa que não é mais fabricado, o proprietário 

que possuir esse veículo no período fabricado entre 1994 a 1999 que não passou 

por recall, ainda pode fazer o conserto gratuito, já que o recall não tem data limite 

para realiza-lo. 
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Ano Montadora Número de Unidades 

2000 Chevrolet 1.062.737 

2002 Chevrolet 355.723 

2008 Volkswagen 511.116 

2014 Chevrolet 400.940 

2015 Honda 423.217 

2015 Honda 314.945 

2015 Honda 477.580 

2015 Toyota 424.641 

2016 Honda 325.130 

2017 Toyota 538.730 

Tabela 6 - Linha de tempo do recall no segmento automotivo no Brasil 

Fonte: G1, 2017 

 

8.2 CHEVROLET 

Início do recall: Outubro de 2000 

Unidades: 1.062.737 

Veículos: Corsa e Tigra, fabricados entre 1994 a 1999 

Defeito: Cinto de segurança 

 Até hoje, esse recall foi o maior realizado no setor automotivo no Brasil. A fa-

lha ocorreu em um componente feito de metal, que era utilizado na fixação do cinto 

de segurança, que corria o risco de se soltar em caso de forte impacto do veículo 

fazendo com que os passageiros que ocupavam o banco dianteiro do carro estives-

sem com a saúde e segurança comprometidos, foram registrados 25 acidentes com 
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duas mortes. Pela primeira vez, uma montadora instalada no Brasil reconheceu uma 

falha em seu veículo. (G1, 2017) 

 

Figura 16 - Chevrolet Corsa 

Fonte: Jornal Estado de São Paulo, 2014 

 

8.3 CHEVROLET 

Início do recall: Junho de 2002 

Unidades: 355.723 

Veículos: Corsa e Corsa Pick up, fabricados entre 1999 a 2002 

Defeito: desprendimento da roda traseira por causa de fragmentação do rolamento 

externo 

Índice de atendimento: 66% (até dezembro de 2013) 

 A falha ocorreu por causa de um defeito no sistema de rodas do veículo, a 

roda traseira poderia se desprender em decorrência da fragmentação do rolamento 
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externo causado pelo manuseio incorreto do componente, com o risco de ocorrer 

graves acidentes. (Fundação Procon SP, 2016) 

 

Figura 17 - Chevrolet Corsa  

Fonte: G1, 2017 

 

8.4 VOLKSWAGEN 

Início do recall: Junho de 2008 

Unidades: 511.116 

Veículos: Fox, CrossFox e SpaceFox, fabricados entre 2004 a 2009 

Defeito: Falha ao movimentar o banco traseiro 

O defeito no banco traseiro do Volkswagen Fox foi descoberto na edição de 

Agosto de 2006 da Revista Quatro Rodas da Editora Abril com o título de Perigo no 

Banco que falava sobre os riscos que o motorista corria quando precisava rebater os 

bancos traseiros, segundo essa reportagem quatro proprietários do Fox sofreram 

lesões nos dedos médios. 
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Na edição 507 da Revista Época da Editora Globo de Fevereiro de 2008 com 

o título de A armadilha do Fox trazia o relato de um proprietário do Fox que teve uma 

lesão no dedo médio após tentar ampliar o espaço do porta-malas do Fox, segundo 

a reportagem outros oito condutores do Fox tiveram esse mesmo problema. 

Segundo a Associação Brasileira do Consumidor devido à gravidade desse 

caso a Volkswagen deveria convocar um recall dos Veículos Fox, porém a montado-

ra alemã se negou no primeiro momento a realizar a reparação desses veículos por-

que as informações do manuseio desse componente estavam no manual do Fox. 

Logo após a reportagem da Revista Época, a Volkswagen publicou uma nota 

oficial informando aos proprietários do Fox a comparecerem até às redes autoriza-

das da Volkswagen para a instalação de uma argola de borracha para cobrir a argo-

la de metal, porém nesse comunicado, a montadora alemã informou que não se tra-

tava de um recall. 

 Entidades de defesa do consumidor criticaram a atitude da montadora, ale-

gando que esse problema trazia um sério risco para o usuário. A Volkswagen reba-

teu essa informação, publicando num documento oficial da Justiça que a culpa era 

do cliente já que as informações sobre o uso do sistema de rebatimento do banco 

traseiro estavam no manual do proprietário do Fox. Um dos conceitos do Recall é 

transmitir transparência para o consumidor e se a Volkswagen se recusasse a reali-

zar o Recall sua imagem poderia ser prejudicada. 

Em Abril de 2008, o Ministério Público teve que fazer uma intervenção nesse 

caso e a Volkswagen através de uma reunião que contou com a participação dos 

ministérios públicos de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, Departamento de Prote-

ção e Defesa do Consumidor (DPDC), Ministério Público Federal e Procon de São 

Paulo anunciou que iria realizar o recall dos veículos Fox que apresentaram o defei-

to no sistema de rebatimento do banco traseiro do veículo, os proprietários que tive-

ram esse problema foram comunicados do Recall através de uma nota oficial que a 

Volkswagen publicou na imprensa. 

Em Junho de 2008, a Volkswagen anunciou oficialmente o Recall dos Veícu-

los Fox e apresentou as soluções para evitar que mais acidentes acontecessem. 

Foram adicionados componentes no sistema de rebatimento do banco traseiro, fo-
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ram também colocadas etiquetas para orientar melhor o cliente e também foram in-

cluídas outras informações para orientar melhor o usuário do Fox. No sistema aper-

feiçoado foram feitas a substituição de uma alça preta por uma alça vermelha e tam-

bém houve a inclusão de um suporte metálico para o melhor posicionamento do sis-

tema do banco traseiro e a introdução de uma borracha para a proteção do anel. 

O recall foi estendido para toda a família Fox (CrossFox e SpaceFox), totali-

zando mais de 500.000 veículos que foram convocados para realizar o recall. 

(Medeiros & Faria, 2009) 

 

Figura 18 - Volkswagen Fox 

Fonte: Car and Driver Brasil, 2012 

 

8.5 CHEVROLET 

Início do recall: Dezembro de 2014 

Unidades: 400.940 

Veículos: Cobalt, Spin, Prisma e Onix, fabricados entre 2012 a 2014 
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Defeito: falha na vedação da porca que fixa a bomba de combustível na parte supe-

rior do tanque pode provocar vazamentos, com risco de incêndio. 

 O recall foi convocado para solucionar uma falha na vedação da porca que 

poderia ocasionar num vazamento de combustível que poderia causar incêndios no 

veículo, causando lesões graves aos ocupantes do veículo. (G1, 2017) 

 

Figura 19 - Chevrolet Onix 

Fonte: G1, 2017 

 

8.6 HONDA 

Início do recall: Maio de 2015 

Unidades: 423.217 

Veículos: Fit, City, Civic e HR-V, fabricados entre 2011 a 2015 

Índice de atendimento: 69% (até dezembro de 2016) 

Defeito: indicação incorreta do nível de combustível no tanque causa pane seca. O 

desligamento do motor em movimento também pode ocasionar colisões 
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 O defeito ocorreu no sensor de medição de combustível, fazendo com que o 

indicador do sensor mostre uma quantidade maior de combustível do que há no tan-

que, podendo ocasionar pane seca no veículo. (G1, 2017) 

 

Figura 20 - Honda Fit 

Fonte: G1, 2017 

 

8.7 HONDA 

Início do recall: Junho de 2015 

Unidades: 314.915 

Veículos: Fit, Civic e CR-V, fabricados entre 2004 a 2008 

Índice de atendimento: 13% (até fevereiro de 2017) 
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Defeito: falha na peça de metal que armazena o gás que faz a bolsa abrir, chamada 

de insuflador. Ela pode trincar com o tempo e a umidade, fazendo com que a abertu-

ra do airbag seja mais forte, lançando estilhaços de metal contra os ocupantes. 

 Esse recall está relacionado com o caso dos airbags mortais fabricados pela 

Takata. No caso de uma colisão frontal, pode ocorrer o rompimento da estrutura do 

insuflador do airbag, lançando fragmentos metálicos contra os ocupantes ocorrendo 

riscos de lesões graves e até a morte dos ocupantes. (Honda, 2015) 

 

Figura 21 - Honda Civic 

Fonte: UOL, 2015 

 

8.8 HONDA 

Início do recall: Julho de 2015 

Unidades: 477.580 

Veículos: Fit, Civic, City e CR-V, fabricados entre 2007 a 2012 

Índice de atendimento: 24% (até fevereiro de 2017) 

Defeito: falha na peça de metal que armazena o gás que faz a bolsa abrir, chamada 

de insuflador. Ela pode trincar com o tempo e a umidade, fazendo com que a abertu-

ra do airbag seja mais forte, lançando estilhaços de metal contra os ocupantes. 
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 Essa convocação foi à expansão do recall realizado pela Honda em Junho de 

2015, que se refere aos airbags mortais fabricados pela Takata. Segundo comunica-

do oficial da Honda, poderia haver o rompimento do insuflador lançando fragmentos 

metálicos contra os ocupantes, causando lesões graves, danos materiais ou até a 

morte dos ocupantes. (G1, 2017) 

 

Figura 22 - Honda City 

Fonte: Revista Quatro Rodas, 2015 

 

8.9 TOYOTA 

Início do recall: Outubro de 2015 

Unidades: 424.641 

Veículos: Hilux, SW4, Fielder e Corolla, fabricados entre 2006 a 2011 

Índice de Atendimento: 30% (até fevereiro de 2017) 

Defeito: falha na peça de metal que armazena o gás que faz a bolsa abrir, chamada 

de insuflador. Ela pode trincar com o tempo e a umidade, fazendo com que a abertu-

ra do airbag seja mais forte, lançando estilhaços de metal contra os ocupantes. 
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 Esse foi o primeiro recall da Toyota relacionado ao problema com os airbags 

mortais da Takata. Quando o airbag é acionado, pode ser lançado fragmentos metá-

licos contra os ocupantes do veículo, podendo causar danos graves ao passageiro e 

até risco de morte. (G1, 2017) 

 

Figura 23 - Toyota Corolla 

Fonte: Revista Quatro Rodas, 2015 

 

8.10 HONDA 

Início do recall: Junho de 2016 

Unidades: 325.130 

Veículos: Civic, CR-V, Accord, Fit e City, fabricados entre 2004 a 2011 

Índice de atendimento: 12% (até fevereiro de 2017) 

Defeito: falha na peça de metal que armazena o gás que faz a bolsa abrir, chamada 

de insuflador. Ela pode trincar com o tempo e a umidade, fazendo com que a abertu-

ra do airbag seja mais forte, lançando estilhaços de metal contra os ocupantes. 
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 Outro recall da Honda por causa da falha nos airbags fabricados pela Takata, 

segundo a montadora, em caso de colisão frontal moderada ou severa, os fragmen-

tos metálicos do airbag são lançados contra os passageiros, causando danos mate-

riais ou lesões graves nos ocupantes do veículos, podendo até matar. (G1, 2017) 

 

Figura 24 - Honda Fit 

Fonte: UOL, 2016 

 

8.11 TOYOTA 

Início do recall: Abril de 2017 

Unidades: 538.730 

Veículos: Corolla, Etios, Hilux e SW4, fabricados entre 2010 a 2014 

Defeito: falha na peça de metal que armazena o gás que faz a bolsa abrir, chamada 

de insuflador. Ela pode trincar com o tempo e a umidade, fazendo com que a abertu-

ra do airbag seja mais forte, lançando estilhaços de metal contra os ocupantes. 

 Esse foi o maior recall por causa do defeito dos airbags da Takata aqui no 

Brasil, e o 2ºmaior recall da história do segmento automotivo brasileiro. 

 Nos casos do Corolla e do Etios, esse processo foi dividido em duas etapas: a 

primeira o airbag será desativado e uma etiqueta será colocada para alertar o pro-
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prietário do veículo que o componente não irá funcionar durante esse período, a se-

gunda etapa é a substituição do airbag desses veículos está prevista para Junho de 

2017. (G1, 2017) 

 

Figura 25 - Toyota Corolla 

Fonte: Revista AHG, 2017 

 

9 RECALL AIRBAG TAKATA 

 

Desde Janeiro de 2014, todos os veículos montados no Brasil precisam sair 

de fábrica com sistemas de airbag instalados para o motorista e para o passageiro 

do banco dianteiro, essa medida vale também para os veículos que são exportados 

para outros países. 

O airbag é um dos mais importantes componentes do veículo porque salva o 

motorista e os passageiros em casos de impacto frontal, quando os sensores de 

deslocamento são acionados detonando um explosivo ocorrendo a liberação de gás 

que expande a bolsa do airbag, após o airbag é esvaziado através de uma válvula, 



50 
 

 

esse tipo de impacto ocorre em função da desaceleração acentuada (2g) em veloci-

dades que superam os 40 km/h. 

Porém, a ativação incorreta do airbag pode gerar graves problemas para o 

motorista e os passageiros, por exemplo a ocorrência de um impacto sucessivo 

quando o veículo se envolve em um acidente com outros carros, o airbag funciona 

no primeiro impacto, porém o componente não tem a mesma eficiência no segundo 

impacto, porque o airbag foi esvaziado. 

Outro problema é a ocorrência de queimaduras nos ocupantes do veículo que 

são provocadas pelos gases do airbag durante seu funcionamento. Antigamente, os 

fabricantes de airbags utilizavam gases que trabalhavam em baixas temperaturas. 

Atualmente, os veículos utilizam gases diferentes que ajudam a evitar esse proble-

ma. 

Outra reclamação seria o não funcionamento do airbag mesmo nas ocorrên-

cias de choque frontal. Podem existir duas causas: seria falha no dispositivo ou a 

não ocorrência de choque frontal. 

Os airbags são utilizados somente em casos de colisões frontais severas, em 

outros tipos de colisões esse componente não é usado mesmo se o impacto for gra-

ve. 

O sistema de airbag de um veículo tem vida útil de 10 anos, e precisa ser 

substituído ao final desse período para evitar possíveis falhas desse componente. 

Esse tema ganhou força nos últimos meses em todo o segmento automotivo, 

por causa do recall de airbags da Takata, que é uma das maiores fabricantes desse 

componente em todo o mundo, mais de 50 milhões de veículos de diferentes monta-

doras já passaram por recall em todo o mundo por causa desse problema. 

O caso surgiu no ano de 2013, porém o defeito nos airbags da Takata come-

çaram a ganhar maior repercussão no noticiário em 2014, quando surgiram as pri-

meiras mortes relacionadas a esse problema. 

O defeito ocorreu por causa da forte abertura do airbag lançando pedaços 

metálicos contra os ocupantes do veículo, causando danos graves para o motorista 

e os passageiros, podendo até causar a morte dos ocupantes. 
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O jornal norte-americano New York Times chegou a comparar as lesões cau-

sadas pelo defeito dos airbags da Takata a uma facada, já que a morte de uma mo-

torista chegou a ser investigado como assassinato, por causa dos ferimentos que ela 

apresentava, o caso ficou conhecido como “airbags mortais”. 

Até Junho de 2016, 16 mortes foram relacionadas ao defeito nos airbags da 

Takata, essas tragédias ocorreram nos Estados Unidos e na Malásia. Até o momen-

to, nenhuma morte relacionada a esse problema foi divulgada no Brasil. 

No Brasil, foram 13 marcas envolvidas com o recall dos airbags da Takata. 

-BMW; 

-Chrysler; 

-Honda; 

-Mitsubishi; 

-Nissan; 

-Subaru; 

-Toyota; 

-Audi; 

-Volkswagen; 

-Fiat; 

-Jeep; 

-Lexus; 

-Chevrolet; (G1, 2017) 

A tabela a seguir, informa as unidades e o período de fabricação dos veículos 

dessas montadoras que passaram pelo recall airbag Takata no Brasil. 
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Montadora Quantidade de Veículos Período de fabricação 

Toyota e Lexus 1.460.000 2006 a 2014 

Honda 1.050.000 2000 a 2014 

Nissan 140.000 2004 a 2011 

Mitsubishi 48.159 2004 a 2016 

Fiat Chrysler (FCA) 19.000 2004 a 2012-2015 a 2016 

Chevrolet 5.502 2013 a 2014 

BMW 4.415 2000 a 2006 

Subaru 3.471 2004 a 2009 

Volkswagen 33 2015 

Audi 13 2015 

Total 2.730.593  

Tabela 7 - Quantidade de veículos que passaram pelo recall do airbag Takata no 

Brasil 

Fonte: G1, 2017 

Observações 

Lexus faz parte da divisão de luxo da Toyota 

Fiat, Jeep e Chrysler fazem parte do grupo Fiat Chrysler (FCA) 
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Gráfico 5: Porcentagem das marcas que passaram pelo Recall do Airbag Takata 

Fonte: G1, 2017 

 

Quase 3 milhões de veículos foram convocados para realizar esse recall no 

Brasil, porém segundo G1(2017), 70% desses veículos não passaram por recall ou 

não tiveram essa falha solucionada. 

 Mais de 90% desses casos, são das marcas japonesas Toyota e Honda. (G1, 

2017) 

Marca Quantidade de motos Período de fabricação 

Honda (gold wing) 404 2006 a 2009-2012 

Tabela 8 - Quantidade de motos que passaram pelo recall do airbag Takata no Brasil 

Fonte: G1, 2017 

53,43%38,51%

5,09%
2,97%

Recall Airbags mortais da Takata

Toyota

Honda

Nissan

Outras
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Figura 26 - Teste de airbag 

Fonte: Benzinga, 2014 

 

10 O QUE É RECALL BRANCO? 

 

Segundo Cardoso(2015) o recall branco nada mais é do que a verificação ou 

troca de componente durante uma revisão ou uma simples passagem do veículo 

pela concessionária para qualquer outro serviço. 

 Nesta situação, a montadora notifica a sua rede de concessionárias se refe-

rindo a uma falha detectada em alguma peça de um determinado veículo, precisan-

do passar por uma análise, e caso seja encontrado algum problema no componente, 

é realizada a substituição durante o serviço que é feito na própria concessionária. 

O número de campanhas de recall branco é maior do que o número de recalls 

que são veiculados na mídia. 

 Infelizmente, os motoristas que tiveram componentes do veículo substítuidos 

nos chamados recalls brancos, não sabem do motivo que foi realizado esse serviço, 
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porque os proprietários dos veículos não são notificados para repararem a peça. Os 

casos de recall branco não são divulgados na mídia. (Cardoso, 2015) 

11 CONTROLE DE QUALIDADE PARA REDUÇÃO DE RECALLS 

 

Nos últimos anos, várias empresas do setor automotivo no Brasil receberam 

certificações da ISO 9000, fazendo com que fossem reconhecidas no mercado inter-

nacional. 

 Atualmente, o controle de qualidade na indústria é muito importante, porque a 

concorrência é alta, e os fabricantes tem a obrigação de melhorar seus produtos pa-

ra não perderem mercado. O setor automotivo teve que se adequar as regras bem 

mais rígidas de forma mais rápida, a concorrência entre os fabricantes aumentou e 

não podemos esquecer do fator custo que é primordial na indústria automotiva. 

 Durante anos, a indústria automotiva brasileira foi dominada por quatro mon-

tadoras: Fiat, Ford, General Motors e Volkswagen. No setor de caminhões, podemos 

citar a Mercedes-Benz, Scania e Volvo. 

Após a abertura das importações no início da década de 1990, várias monta-

doras de outros países instalaram fábricas no país. São montadoras francesas, sul-

coreanas, alemãs e até chinesas. Milhares de veículos de vários segmentos do ramo 

automotivo invadiram as nossas ruas, fazendo com que a disputa no mercado auto-

motivo se tornasse acirradas. 

 O controle de qualidade na indústria automobilística precisou passar por atua-

lizações rigorosas para que os custos de produção por parte das montadoras e seus 

fornecedores sejam equilibrados. 

 Na maioria dos casos, os fornecedores tem um processo de fabricação dos 

componentes abaixo do padrão exigido pela indústria automotiva, porque não tem 

tempo para se adequarem as normas ou também pelos custos menores, provocando 

o aumento no número de recalls. 
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 Não é apenas no Brasil que o controle de qualidade é importante, em outros 

países os fabricantes tiveram que se adaptar as novas adequações que foram exigi-

das, e o número de recalls também aumentou. 

 As montadoras precisam buscar soluções para que não haja falhas no contro-

le de qualidade durante a construção de um veículo, desde a criação do projeto até 

o produto final, para que se tenha o objetivo de reduzir o número de recalls no setor 

automotivo. (Cardoso, 2015) 

 

12 QUAIS SÃO AS PUNIÇÕES PARA AS MONTADORAS PELA DE-

MORA NA REALIZAÇÃO DE UM RECALL? 

 

A legislação brasileira referente ao recall é muita falha, porque esses chama-

dos são feitos apenas em casos em que há problemas em componentes relaciona-

dos à segurança do veículo. Em outros países, uma simples falha já é alvo de recall. 

 Como foi citado no capítulo 7, um executivo da Volkswagen foi preso nos Es-

tados Unidos acusado por envolvimento no caso dieselgate, no qual resultados de 

emissões de poluentes de motores a diesel da montadora foram fraudados, causan-

do prejuízo de bilhões de dólares a Volkswagen. 

 No Brasil, as punições referentes a fornecedores que colocam produtos defei-

tuosos no mercado são brandas, os processos que os consumidores movem contra 

os fabricantes demoram anos até que sejam julgados pela justiça. 

 Um ponto muito importante, se houver a necessidade de realização do recall, 

porém a montadora não convocar os proprietários para o conserto e solução da fa-

lha no veículo, o governo federal poderá processar administrativamente a montadora 

e também multa-la se ela não cumprir as regras referentes ao recall, como não 

anunciar em veículos de grande mídia( TV, rádio, jornais e internet) e também não 

informar os riscos que o consumidor corre caso não seja realizado o recall. (G1, 

2014) 
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 Hoje, os consumidores possuem mais acesso às informações, procuram in-

formações sobre as montadoras e seus respectivos veículos, buscando uma relação 

de credibilidade e confiança com o fabricante. 

 As falhas podem ocorrer em qualquer segmento da indústria, os fabricantes 

precisam construir uma relação de respeito com seus consumidores, o objetivo de 

um recall é de que a solução de uma falha seja apresentada o mais rápido possível 

com a garantia de um bom atendimento ao cliente. 

 Uma questão importante referente a esse assunto: será que nos países de 

origem desses fabricantes, o tratamento com o consumidor é igual? Em outros paí-

ses, o aumento de recalls e um mal atendimento do fabricante com o consumidor, 

faz com que o fabricante tenha perdas financeiras, redução das vendas e conse-

quentemente perda de clientes. 

 É importante alterar a legislação do recall aqui no Brasil, aumentar as puni-

ções, para que as montadoras possam mudar de atitude quando há falhas em seu 

projeto, porém os consumidores precisam repensar suas atitudes referentes ao re-

call, já que não coloca sua vida em risco mas também de outras pessoas, e também 

cobrar dos fabricantes, um produto que tenha um funcionamento melhor e que tam-

bém seja mais seguro. (Cardoso, 2015) 

 

13 FMEA 

 

Segundo Silveira(2016), o FMEA que significa análise dos modos de falha e 

seus efeitos, tem o objetivo de identificar modos de falha (parcial ou total) em um 

produto ou processo podendo avaliar o risco associado a esses modos de falha, pa-

ra que sejam classificados em termos de importância, sendo assim diminuir o núme-

ro de falhas em um projeto. 

Existem vários tipos de FMEA que são utilizados na indústria, porém vou des-

tacar dois tipos tradicionais dessa ferramenta: 
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FMEA de produto: Também pode ser chamado de FMEA de projeto, no qual são 

verificadas as falhas que podem ocorrer nas especificações de um produto, especi-

almente em componentes e subsistemas. 

FMEA de processos: Ocorre a análise de falhas no planejamento e execução do 

processo, verificando quais medidas a serem tomadas na melhoria do processo. 

 Segundo Aguiar(2016), o FMEA começou a ser utilizado em 1949 pelo Exérci-

to dos Estados Unidos com o objetivo de melhoria na confiabilidade e segurança 

durante os processos no setor da aeronáutica. Na década de 1960, a NASA come-

çou a aplicar o FMEA no programa espacial Apollo. Essa ferramenta começou a ser 

utilizada na indústria automotiva em 1988, quando a Ford adotou o FMEA para fazer 

análise das falhas referentes aos processos e projetos de seus veículos. 

 Em 1993, o Automotive Industry Action Group (AIAG) e American Society for 

Quality (ASQ) se uniram com três montadoras: Daimler Chrysler Corporation, Ford 

Motor Company e General Motors Corporation, com o objetivo de unificar as regras 

referentes ao sistema de gestão de qualidade no setor automotivo em uma única 

legislação, criaram um manual sobre o FMEA para atender as regras da QS-9000. 

Atualmente, no Brasil, o sistema de qualidade das empresas do setor automotivo 

seguem as normas da ISO/TS 16949 que substituiu a exigência do FMEA no antigo 

sistema QS-9000. (Aguiar, 2016) 

Obs: QS-9000 era um antigo sistema de qualidade utilizado pela Daimler Chrysler Corporation, Ford 

Motor Company e General Motors Corporation que interpretava as regras da ISO 9000 no setor au-

tomotivo. 

 A tabela da próxima página iria mostrar os níveis de severidade referentes ao 

modo de falha:. 
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Pontuação Definição da severidade 

do modo de falha 

Consequência do modo 

de falha 

10 Perigosamente alta As pessoas podem ficar 

gravemente feridas 

9 Extremamente alta Falhas que não atendem 

as normas legais 

8 Muito alta O cliente final percebe o 

defeito no produto 

7 Alta Rejeição de produtos pro-

duzidos 

6 Moderada Longo atraso no processo 

pela realização de reparos 

5 Baixa Moderado atraso no pro-

cesso 

4 Muito Baixa Curto atraso no processo 

3 Extremamente Baixa Esforço extra para produ-

zir sem atrasos 

2 Quase Nenhuma Falha perceptível pouco 

efeito 

1 Nenhuma Não perceptível nenhum 

efeito 

Tabela 9 - Tabela de índice de severidade referente ao modo de falha  

Fonte: Aguiar, 2016 

Segundo Gomes(2016) quando o índice de severidade atinge 9 ou 10, a mon-

tadora é obrigada a convocar o recall, porque a falha que ocorre no veículo é relaci-

onada à segurança dos ocupantes. Porém não é necessário um número de falhas 

para que seja realizado o recall.  
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A próxima tabela mostra um exemplo de FMEA do airbag, que é um dos com-

ponentes mais importantes do veículo. 

Componente Função Modo de falha 

Airbag Os airbags são ativados 

em casos de acidente 

(apenas impactos fron-

tais), tendo o objetivo de 

proteger os ocupantes do 

veículo nesses casos. 

Parcial: O airbag é ativado 

sem necessidade 

Total: Falha que causa a 

interrupção de energia do 

módulo de detecção de 

sinal causando a não-

ativação do airbag  

Tabela 10 - FMEA de airbag  

Fonte: Autoria Própria 

Uma falha no airbag levaria a uma pontuação de severidade 9 ou 10, porque 

no caso de falha nesse componente, o motorista e os passageiros do veículo correm 

o risco de sofreram danos graves à sua saúde e até mesmo lesões fatais. 

 

14 RECALLS EM OUTROS SEGMENTOS 

 

Não é apenas o segmento automotivo que tem problemas relacionados ao re-

call, outros segmentos da indústria já tiveram produtos que apresentaram falhas que 

poderiam colocar em risco à saúde e segurança do consumidor. 

Os estudos referentes ao recall começaram a ser divulgados pelo Ministério 

da Justiça em 2003, a cada ano, o número de recalls aumenta. Só em 2016, foi 

atingido o maior número de recalls no Brasil, foram 138 no total (105 no setor 

automotivo). (Ministério da Justiça, 2017) 

A próxima tabela irá mostrar o número de recalls ocorridos no Brasil entre 

2003 à 2016. 
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Ano Número de Recalls 

2003 33 

2004 40 

2005 39 

2006 43 

2007 45 

2008 46 

2009 51 

2010 78 

2011 76 

2012 67 

2013 109 

2014 120 

2015 130 

2016 138 

Tabela 11 - Recalls ocorridos no Brasil entre 2003 à 2016  

Fonte: Ministério da Justiça, 2017 

O próxima gráfico, irá mostrar em termos percentuais, os recalls que ocorre-

ram no Brasil em 2016 por tipos de produto. 
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Gráfico 6: Recalls em termos percentuais no Brasil em 2016 

Fonte: Ministério da Justiça, 2017 

Em 2016, o número de recalls praticamente triplicou em relação a 2015. Le-

vando em conta, o número total de produtos afetados, no ano passado foram convo-

cados para recall 9.651.519 unidades. No ano anterior, o total de produtos que foram 

afetados por recall foi de 3.207.898 unidades. 

 A próxima tabela, irá mostrar a quantidade de produtos que foram convoca-

dos para recall em 2016. 
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Tipo de produto Unidades afetadas 

Eletrônicos 7.229.321 

Automóveis 1.575.917 

Alimentos 752.442 

Motocicletas 77.025 

Saneantes 6.072 

Cadeiras plásticas 3.081 

Caminhões 3.043 

Bicicletas 2.366 

Peças e Componentes Mecânicos 1.098 

Ciclomotores 642 

Equipamentos Náuticos 506 

Acessórios Automotivos 6 

Total 9.651.519 

Tabela 12 - Unidades que foram afetadas por recall no Brasil em 2016 

Fonte: Ministério da Justiça, 2017 

 

15 DÚVIDAS DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM RE-

CALL? 

 

Atualmente, as montadoras disponibilizam em seus sites os recalls que reali-

zaram, os proprietários podem pesquisar se o carro estiver envolvido em recall, utili-

zando o número de chassi do veículo. 
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Aqui estão, os sites das principais montadoras do Brasil para que o cliente 

possa consultar se o seu veículo está ou não envolvido em recall. 

CHEVROLET 

http://www.chevrolet.com.br/servicos/recall.html 

FIAT 

http://www.fiat.com.br/ja-tenho-um-fiat/fiat-recall/recall.html.html 

FORD 

http://www.ford.com.br/ford/servico-ao-cliente/recall/ 

HONDA 

http://www.honda.com.br/recall 

HYUNDAI 

http://www.hyundai.com.br/servicos/recalls.html 

NISSAN 

https://www.nissan.com.br/servicos/recall-nissan.html 

PEUGEOT 

http://carros.peugeot.com.br/servicos-e-acessorios/servicos/recall 

RENAULT 

https://www.renault.com.br/servicos/recall.html 

TOYOTA 

http://www.toyota.com.br/servicos/recall 

VOLKSWAGEN 

http://www.vw.com.br/pt/servicos/recall.html 
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16 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso (TCC), falei sobre os recalls que ocor-

reram no setor automotivo no Brasil e no Mundo, a legislação referente a esse as-

sunto no Brasil. 

 O recall é provocado por falhas na fabricação de um veículo ou outro produto 

de qualquer segmento podendo colocar à saúde e a segurança do usuário em risco. 

Nos últimos anos, o número de recalls aumentou no Brasil, mesmo com o trabalho 

integrado entre o governo federal, Ministério Público e órgãos de defesa do consu-

midor. As alternativas para redução do número de recalls seriam: melhoria da legis-

lação sobre recall no Brasil, com o aumento das punições aos fabricantes que não 

realizam esse serviço, fazendo com que os clientes que compraram produtos que 

apresentaram falhas tenham riscos de lesões relacionados à saúde e segurança, 

maior consciência dos motoristas referente ao recall, já que o índice de atendimento 

é muito baixo, ter uma legislação que possa proibir a venda de veículos que foram 

convocados para recall, porém o proprietário não compareceu a concessionária para 

a substituição de um componente relacionado à segurança do veículo, limite máximo 

de 12 meses para realização de um recall, as montadoras de veículos e fabricantes 

que atuam em outros segmentos investirem no controle de qualidade, para que ocor-

ram diminuição nas falhas apresentadas em seus produtos. É muito importante que 

os fabricantes façam a reparação ou substituição do produto defeituoso, para que 

tenham uma boa imagem perante aos clientes. 
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