
- Relatório Técnico -

“Falha no pistão do caliper de freio traseiro”
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Ano/Modelo 2016 à 2018Ano/Modelo 2016 à 2018Ano/Modelo 2016 à 2018Ano/Modelo 2016 à 2018
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1 - Identificação do fornecedor do produto

Razão Social
Honda Automóveis do Brasil Ltda.

Nome Fantasia
Honda Automóveis

Ramo de Atividade
Indústria de automóveis e demais atividades relacionadas no contrato social da empresa

CNPJ
01.192.333/0001-22

Inscrição Estadual
671.080.173.110

Administrador Responsável
Marcelo C. Langrafe – Diretor de Serviços, Peças e CRM
Marcelo A. Campagna – Gerente Geral de Serviços Pós-Venda

Endereço (para contato)
Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777 – Prédio CT – Sumaré – São Paulo – SP
CEP 13186-524
Telefone: (19) 3864-7301
e-mail : marcelo_campagna@honda.com.br

Página 2/15



2 - Descrição pormenorizada do produto 

• Marca Honda

• Modelo HR-V

A Honda Automóveis associa o número de série de cada caliper de freio traseiro ao veículo onde o mesmo foi instalado,
permitindo assim sua rastreabilidade.

ANO/MODELO
CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS DATA DE PRODUÇÃO

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

2016

8C3RV2850G 100490 108201

05/05/2015 02/09/201693HRV2730G 119954 169204

93HRV28*0G 130879 186410

2017

8C3RV2850H 200034 201089

06/09/2016 29/06/201793HRV2730H 200254 215372

93HRV28*0H 200033 237879

2018

8C3RV2850J 200030 201860

01/06/2017 28/09/201893HRV2730J 225181 251413

93HRV28*0J 200059 262332
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* Variação numérica do chassi (poderá ser os números 3, 5, 7 e 9)



3 - Descrição pormenorizada do defeito 

Detectou-se que em algumas unidades do modelo Honda HR-V ano/modelo 2016, 2017 e 2018, em razão de falha no

processo de produção dos pistões do caliper do freio traseiro, podem apresentar bolhas de gás no sistema de freio, e

como consequência, redução da capacidade de frenagem.

Os pistões fazem parte dos calipers do sistema de freio traseiro, que por sua vez estão posicionados nas rodas

traseiras e tem a função de desacelerar o veículo durante situações de frenagem.

LOCALIZAÇÃO DO COMPONENTE NO VEÍCULO

VISÃO EXTERNA DO VEÍCULO CALIPER DE FREIO TRASEIRO

Pistão

LOCALIZAÇÃO 
DO CALIPER 
TRASEIRO

OBS: as imagens acima são meramente ilustrativas.
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FORMAÇÃO DE BOLHAS
PISTÃO

3 - Descrição pormenorizada do defeito (continuação)

O pistão e o caliper do freio traseiro dos veículos mencionados possuem as características abaixo:

Estudos conduzidos no exterior indicam a possibilidade do pistão do caliper do freio traseiro liberar gás hidrogênio,

formando bolhas no fluído do sistema de freio, fato que pode acarretar o baixo desempenho nas frenagens. A formação

de bolhas ocorre em razão de condições inadequadas de tratamento térmico realizado durante a produção da peça.
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4 - Data e modo de detecção da periculosidade

No dia 25 de outubro de 2018, recebemos da nossa matriz, a Honda Motor Co. Ltd. sediada no Japão, um comunicado
informando sobre a necessidade de realização de uma campanha de chamamento (recall). Imediatamente, a Honda
Automóveis do Brasil Ltda. iniciou o levantamento da distribuição das unidades afetadas no Brasil bem como eventuais
reclamações envolvendo consumidores no mercado nacional.

Por fim, para cumprimento do disposto na Portaria 487/2012, informamos que até o momento desconhecemos a
ocorrência de quaisquer acidentes decorrentes do assunto relatado neste relatório técnico envolvendo os veículos
compreendidos na ação.

Porém, em caráter preventivo e alinhada com a politica mundial de qualidade e respeito ao consumidor, a Honda
Automóveis do Brasil Ltda., após a conclusão dos levantamentos mencionados, realizará a campanha de chamamento
nas quantidades e moldes descritos neste relatório.

.
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4 - Data e modo de detecção da periculosidade (continuação)

Comunicado da Matriz:
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5 - Descrição pormenorizada dos riscos e suas implicações

Considerando-se a possibilidade de ocorrência dos fatos similares aos descritos anteriormente, as unidades afetadas

poderão apresentar redução da capacidade de frenagem.

Dependendo das circunstâncias da condução do veículo no momento da ocorrência do sintoma acima, tal situação

poderá causar danos materiais e/ou lesões graves, ou até mesmo fatais, aos ocupantes e/ou terceiros.

6 - Quantidade de produtos sujeitos ao defeito

A quantidade de veículos comercializados pela Honda Automóveis do Brasil sujeitos ao defeito, compreendidos nos
intervalos de chassi não sequenciais mencionados no item 2 deste relatório, é de:

Adicionalmente, foram produzidas e exportadas as unidades do modelo conforme a baixo:
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MODELO ANO/MODELO QUANTIDADE

HR-V

2016 775

2017 580

2018 18.561

Total de Veículos 19.916

PAÍS HR-V

PARAGUAI 8



7 - Distribuição dos veículos comercializados pelos Estados da Federação
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Estado
Quantidade de veículos 

afetados por UF
Percentagem de veículos 

afetados por UF

AC 54 0,3%

AL 120 0,6%

AM 211 1,1%

AP 17 0,1%

BA 576 2,9%

CE 440 2,2%

DF 826 4,1%

ES 308 1,5%

GO 844 4,2%

MA 184 0,9%

MG 1.508 7,6%

MS 355 1,8%

MT 290 1,5%

PA 322 1,6%

PB 211 1,1%

PE 506 2,5%

PI 142 0,7%

PR 1.329 6,7%

RJ 1.774 8,9%

RN 171 0,9%

RO 214 1,1%

RR 22 0,1%

RS 1.030 5,2%

SC 962 4,8%

SE 51 0,3%

SP 7.417 37,2%

TO 32 0,2%

TOTAL 19.916 100,00%



8 - Medidas adotadas para sanar o risco na produção

Os veículos em produção são equipados com calipers traseiros com características técnicas diferentes daqueles
utilizados nos veículos afetados nesta campanha, isento das não conformidades descritas neste relatório.

9 - Medidas propostas para sanar o risco dos veículos em circulação

Será realizado o procedimento de sangria do sistema de freio, que consiste em drenar as bolhas presentes no fluído de
freio, eliminando definitivamente assim a não conformidade descrita neste relatório.

O referido procedimento será realizado de forma gratuita em todas as unidades afetadas pela campanha que
comparecerem a uma de nossas concessionárias em virtude ou não do chamamento, eliminando completamente a
possibilidade de ocorrência do sintoma mencionado.
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10 - Plano de mídia:

a) Custos de veiculação:

R$ 516.000,00

b) Data da veiculação publicitária:

Início: 01/11/2018

Fim : 07/11/2018

c) Meios de comunicação utilizados:
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MEIO ITEM DATA HORÁRIO INÍCIO ESPECIFICAÇÃO

INTERNET w w w .honda.com.br/recall 01/10/2018 16H00 Página com informações gerais da ação 

TV ABERTA Jornal da Band 07/10/2018 19h20 - 20h20 1 Inserção (Nacional) de 60 segundos

RADIO Jovem Pan  - Jornal da Manhã (AM + FM) 07/10/2018 06h00 - 07h00 1 Inserção (Nacional) de 60 segundos

IMPRESSO JORNAL DATA PRAÇA ESPECIFICAÇÃO

Gazeta do Acre 03/10/2018 AC 1/8 página - COR

Gazeta de Alagoas 03/10/2018 AL 1/8 página - COR

A Crítica 03/10/2018 AM 1/8 página - COR

Jornal Diário do Amapá 03/10/2018 AP 1/8 página - COR

A Tarde 03/10/2018 BA 1/8 página - COR

Diário do Nordeste 03/10/2018 CE 1/8 página - COR

Correio Braziliense 03/10/2018 DF 1/8 página - COR

A Gazeta 03/10/2018 ES 1/8 página - COR

O Popular 03/10/2018 GO 1/8 página - COR

Estado do Maranhão 03/10/2018 MA 1/8 página - COR

O Estado de Minas 03/10/2018 MG 1/8 página - COR

Correio do Estado 03/10/2018 MS 1/8 página - COR

A Gazeta de Cuiabá 03/10/2018 MT 1/8 página - COR

O Liberal 03/10/2018 PA 1/8 página - COR

Correio da Paraíba 03/10/2018 PB 1/8 página - COR

Jornal do Commercio 03/10/2018 PE 1/8 página - COR

Meio Norte 03/10/2018 PI 1/8 página - COR

Gazeta do Povo 03/10/2018 PR 1/8 página - COR

O Globo 03/10/2018 RJ 1/8 página - COR

Tribuna do Norte 03/10/2018 RN 1/8 página - COR

Diário da Amazônia 03/10/2018 RO 1/8 página - COR

Folha de Boa Vista 03/10/2018 RR 1/8 página

Zero Hora* 03/10/2018 RS 1/8 página - COR

Diário Catarinense* 03/10/2018 SC 1/8 página - COR

Jornal da Cidade 03/10/2018 SE 1/8 página - COR

FSP 03/10/2018 SP 1/8 página - COR

O Estado de SP 03/10/2018 SP 1/8 página - COR

Jornal do Tocantins 03/10/2018 TO 1/8 página - COR



10 - Plano de mídia (continuação)

Os clientes também terão à sua disposição outros canais, conforme listado abaixo:
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MEIO OBJETIVO

Telefone 0800
Canal receptivo para agendamento do reparo e orientações aos proprietários envolvidos na campanhas, além de 

telefones e endereços das concessionárias.

Internet www.honda.com.br/recall --> ferramenta que possibilita a consulta dos veículos envolvidos na campanha.

Site de Agendamento
www.honda.com.br/recall --> ferramenta que possibilita o agendamento dos veículos na concessionária  de 

preferência dos clientes.



11 - Plano de atendimento ao consumidor

a) Forma e locais de atendimento disponíveis ao consumidor

Os proprietários dos veículos envolvidos nesta campanha serão atendidos pela rede autorizada de concessionárias de
automóveis Honda em horário comercial, nos locais relacionados no documento anexo ao final deste relatório.

b) Plano de contingência e estimativa de prazo para adequação completa :

Em relação ao prazo para adequação completa, a Notificante não pode estimá-lo, pois dependerá do nível de adesão
pelos consumidores. A ocorrência de eventos imprevisíveis poderá implicar em eventuais medidas complementares.

c) A duração média do atendimento (permanência do veículo no box de serviços):

• Tempo médio para o procedimento de sangria do sistema de freio traseiro do modelo HR-V: 48 minutos

d) Duração da campanha de chamamento:

O atendimento será feito por prazo indeterminado, com início em 12/11/2018
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12 - Modelo do aviso de risco de acidente ao consumidor a ser veiculado na imprensa, rádio e televisão

Televisão:

A Honda Automóveis convoca os(as) proprietários(as) dos veículos marca Honda modelo HR-V:

Medidas corretivas: comparecer a uma concessionária de automóveis Honda, a partir de 12 de novembro

de 2018, para a execução gratuita da sangria do fluído do freio para a remoção de eventuais bolhas no

sistema.

Defeito apresentado: em alguns veículos, em razão de falha no processo de fabricação dos pistões dos

calipers de freio traseiro, pode ocorrer o desprendimento de gás hidrogênio, gerando bolhas no fluído de

freio.

Riscos e Implicações: possibilidade de redução do desempenho de frenagem do veículo, aumentando os

riscos de acidente, podendo causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou

terceiros.

Locais de atendimento e contato: confirme no site www.honda.com.br/recall ou em nossa central de

atendimento pelo 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h e sábado, das 09h às 14h - horário

de Brasília) a necessidade do reparo, os endereços das concessionárias e faça o agendamento.

COMUNICADO IMPORTANTE
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ANO/MODELO
CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS DATA DE PRODUÇÃO

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

2016

8C3RV2850G 100490 108201

05/05/2015 02/09/201693HRV2730G 119954 169204

93HRV28*0G 130879 186410

2017

8C3RV2850H 200034 201089

06/09/2016 29/06/201793HRV2730H 200254 215372

93HRV28*0H 200033 237879

2018

8C3RV2850J 200030 201860

01/06/2017 28/09/201893HRV2730J 225181 251413

93HRV28*0J 200059 262332

* Variação numérica do chassi (poderá ser os números 3, 5, 7 e 9)



12 - Modelo do aviso de risco de acidente ao consumidor a ser veiculado na imprensa, rádio e televisão
(continuação)

Jornal Impresso:
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Agende aqui

Locais de atendimento e contato: confirme no site www.honda.com.br/recall ou em

nossa central de atendimento pelo 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às

20h e sábado, das 09h às 14h - horário de Brasília) a necessidade do reparo, os

endereços das concessionárias e faça o agendamento.

A Honda Automóveis convoca os(as) proprietários(as) dos veículos marca Honda modelo HR-V:

Medidas corretivas: comparecer a uma concessionária de automóveis Honda, a partir de 12 de novembro

de 2018, para a execução gratuita da sangria do fluído do freio para a remoção de eventuais bolhas no

sistema.

Defeito apresentado: em alguns veículos, em razão de falha no processo de fabricação dos pistões dos

calipers de freio traseiro, pode ocorrer o desprendimento de gás hidrogênio, gerando bolhas no fluído de

freio.

Riscos e Implicações: possibilidade de redução do desempenho de frenagem do veículo, aumentando os

riscos de acidente, podendo causar danos materiais e lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou

terceiros.

COMUNICADO IMPORTANTE

ANO/MODELO
CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS DATA DE PRODUÇÃO

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

2016

8C3RV2850G 100490 108201

05/05/2015 02/09/201693HRV2730G 119954 169204

93HRV28*0G 130879 186410

2017

8C3RV2850H 200034 201089

06/09/2016 29/06/201793HRV2730H 200254 215372

93HRV28*0H 200033 237879

2018

8C3RV2850J 200030 201860

01/06/2017 28/09/201893HRV2730J 225181 251413

93HRV28*0J 200059 262332

* Variação numérica do chassi (poderá ser os números 3, 5, 7 e 9)


