
VOLVO CAR BRASIL

Rua Surubim, nº 577, conjuntos 101, 102 e 103
CEP 04571-050 – São Paulo – SP – Brasil

Telefone: (011) 2348-6666
www.volvocars.com.br

São Paulo, 03 de Maio de 2021.

À
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – DECON/CE
Rua Barão de Aratanha, n° 100, Centro.
Fortaleza - CE
CEP: 60050 – 070

REF.: CAMPANHA DE RECALL - VOLVO XC90 Excellence - ANO 2017 a 2020

Prezados Senhores,

Para os fins e efeitos do artigo 10, §1º, da Lei nº 8.078/90, artigo 13, inciso II, do Decreto nº 2.181/97,
bem como em cumprimento a Portaria nº 618/2019, servimo-nos da presente para informá-los que a
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (“Volvo Car”)
decidiu dar início a campanha de recall para atualizar o software do display do controle elétrico do
banco traseiro dos veículos Volvo XC90 Excellence, ano/modelo 2017 a 2020, pois foi detectado que,
caso haja a presença de líquido na superfície do display do referido controle pode ocorrer uma falsa
detecção  de  acionamento  "constante"  do  equipamento,  e,  dessa  forma,  os  ocupantes  dos  bancos
traseiros poderão sofrer danos físicos em razão de eventual impacto com os bancos dianteiros dos
veículos.

    XC90
                  

A lista com todos os números de chassis envolvidos na presente campanha encontra-se no Anexo I
deste documento e abaixo seguem demais informações pertinentes.

I) Identificação do fornecedor
Razão Social: Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. 
Endereço da sede: Rua Surubim, 577, 10º andar, cj. 101, 102 e 103, São Paulo/SP, CEP: 04571-050.
CNPJ/MF: 10.918.425/0001-38.
Telefone: (11) 2348-6666.
Endereço eletrônico: www.volvocars.com.br.

Objeto  social:  (a)  importação,  exportação  e  comércio  de  veículos  automotores,  máquinas  e
ferramentas,  peças,  componentes,  acessórios,  implementos  e equipamentos,  produtos eletrônicos  e
outros  componentes  automotivos  em  geral;  (b)  prestação  de  serviços  relacionados  com  as  suas
atividades operacionais; (c) comercialização de óleos lubrificantes e graxas; (d) comercialização de
materiais  promocionais da marca Volvo; e (e) participação em outras sociedades, na qualidade de
sócia e/ou acionista.
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Administrador responsável: Gerente Pós-Vendas, Sr. Eduardo Issamu Oshima, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.125.990-2 (SSP/SP), inscrito
no CPF/MF sob o nº 034.090.339-20, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Surubim, 577, 10º andar, conjuntos 101, 102 e 103, CEP 04571-050.

II)  Descrição  pormenorizada  do  produto,  contendo  as  informações  necessárias  à  sua
identificação

VEÍCULO DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS

ENVOLVIDOS

Volvo XC90
Excellence

16/10/2016 a 21/08/2019 YV1LTBACDH1134692 a
YV1LTBACDL1552424

*Lista completa constante no Anexo I.

        XC90
                          

III) Descrição pormenorizada do defeito detectado, acompanhada das informações técnicas que
esclareçam os fatos

Foi detectado que, caso haja a presença de líquido na superfície do display do referido controle pode
ocorrer uma falsa detecção de acionamento "constante" do equipamento, e, dessa forma, os ocupantes
dos  bancos  traseiros  poderão  sofrer  danos  físicos  em razão  de  eventual  impacto  com os  bancos
dianteiros dos veículos.

Este fato foi constatado e considerado crítico pela Volvo Car Corporation (Suécia) em 14 de Abril de
2021, por meio de relatórios de campo. A decisão em lançar a campanha de recall foi tomada em 28
de Abril de 2021. O aviso de recall foi informado à Volvo Car Brasil pela Volvo Car Corporation em
29 de Abril de 2021. 

IV) Descrição dos riscos e suas implicações

Em razão da falha acima descrita, caso haja a presença de líquido na superfície do display do referido
controle  pode  ocorrer  uma  falsa  detecção  de  acionamento  "constante"  do  equipamento,  e,  dessa
forma, os ocupantes dos bancos traseiros poderão sofrer danos físicos em razão de eventual impacto
com os bancos dianteiros dos veículos.

Salienta-se  que  até  a  presente  data,  não  há  qualquer  relato  sobre  a  ocorrência  de  acidentes  em
decorrência de defeito verificado no componente indicado acima.
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V) Quantidade de veículos afetados

Em relação ao  recall referido acima, envolvendo os veículos Volvo XC90 Excellence ano/modelo
2017 a 2020 comercializados no Brasil, constatou-se que 25 (vinte e cinco) unidades possuem a falha
descrita.

VI) Distribuição dos veículos por Estado

Baseados no cadastro de primeiros proprietários da Volvo, os veículos estão distribuídos conforme a
tabela abaixo.

UF Quantidade

SP 11

SC 4

ES 2

MS 2

RS 2

AM 1

CE 1

DF 1

RJ 1

Total 25

VII) Medidas adotadas para resolver o defeito e sanar o risco

Com o intuito de solucionar o defeito e afastar os riscos dele decorrentes, será feita a atualização do
software do display do controle elétrico dos bancos traseiros.

VIII) Anexos

Constam como anexos ao presente documento:

Anexo I – chassis relacionados a esta companha de recall.
Anexo II – plano de mídia.
Anexo III – plano de atendimento ao consumidor.
Anexo IV – modelo do aviso de risco ao consumidor.
Anexo V – aviso da matriz

IX) Outras informações

A  campanha  de  serviço  terá  início  na  segunda  semana  de  Julho  de  2021,  quando  a  Rede  de
Concessionárias Volvo estará preparada para atender aos veículos objetos da presente campanha de
recall. 
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Para informações adicionais entre em contato com a Rede de Concessionárias Volvo ou Central de
Atendimento Volvo pelo telefone 0800 707 7590 (das 6 às 23 horas, 7 dias por semana) ou e-mail
sac.volvocars@volvocars.com.

Correspondência  de  idêntico  teor  também  será  encaminhada,  nesta  data,  à  SECRETARIA
NACIONAL DO CONSUMIDOR – “SENACON” e ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO – “DENATRAN”.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevado apreço e consideração
e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

__________________________________________________________________________
VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Por: Eduardo Issamu Oshima
Cargo: Gerente Pós-Vendas
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ANEXO I (VEÍCULOS ENVOLVIDOS)

YV1LTBACDH1134692
YV1LTBACDH1135060
YV1LTBACDH1135065
YV1LTBACDH1135076
YV1LTBACDH1135081
YV1LTBACDH1135337
YV1LTBACDH1135359
YV1LTBACDH1135363
YV1LTBACDH1135370
YV1LTBACDH1135455
YV1LTBACDH1165539
YV1LTBACDH1171403
YV1LTBACDH1171615
YV1LTBACDJ1198980
YV1LTBACDJ1212574
YV1LTBACDJ1332220
YV1LTBACDJ1367480
YV1LTBACDK1467160
YV1LTBACDK1469077
YV1LTBACDK1470011
YV1LTBACDK1506338
YV1LTBACDK1506424
YV1LTBACDL1551414
YV1LTBACDL1551476
YV1LTBACDL1552424
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ANEXO II – Plano de Mídia

Plano de Mídia – Campanha de Recall R-10093

Objetivo: gerar conhecimento da campanha de Recall  

Meio/veículo: Mídia programática com acordo de exibição em portais de 
conteúdo qualificado - abaixo:

Globo.com

MSN

Yahoo

Valor Econômico

Exame

Quatro Rodas

Auto Esporte

Outlook

Entre outros

Formato da peça de comunicação: Vídeo com cartela de texto e locução

Modelo de compra e KPI: Por número visualizações concluídas (CPCV)

Resultado Projetado: 1.780.628 de impressões e 712.251 views

Investimento Planejado: R$ 100.000,00

Período de veiculação: 11/05 a 24/05/2021 



ANEXO III

PLANO DE ATENDIMENTO DE RECALL 
VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELOS XC90 Excellence ano/modelo 2017 a 2020

I - FORMA DE ATENDIMENTO DISPONÍVEL AO CONSUMIDOR

O atendimento dos veículos Volvo, sujeitos à presente campanha de recall, poderá ser realizado
em qualquer Concessionária Volvo, mediante agendamento prévio.

Para agendar o atendimento, acima mencionado, o cliente deve entrar em contato com a Rede de
Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo pelo telefone 0800 707 7590 (das 6 às
23 horas, 7 dias por semana). 

II - LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

O atendimento será realizado nas Concessionárias Volvo das 08:00 às 18:00 horas, sujeito a
agendamento prévio. A localização e o contato de referidas concessionárias podem ser obtidos
no site www.volvocars.com.br. 

III - DURAÇÃO MÉDIA DO ATENDIMENTO

O tempo estimado para a atualização do software do display do controle elétrico dos bancos
traseiros dos veículos envolvidos neste recall é de 30 (trinta) minutos. 

IV - PLANO DE CONTINGÊNCIA E ESTIMATIVA DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
COMPLETA DE TODOS OS PRODUTOS AFETADOS

A Volvo elaborou  um plano  de  contingência  para  atender  o  recall da  forma mais  rápida  e
eficiente, por meio de anúncio da campanha em mídias digitais e contato por telefone junto aos
proprietários dos veículos Volvo, que são partes da presente campanha de recall. 

A Volvo estima que a conclusão da campanha dar-se-á após 1 (um) ano da data de lançamento,
mas ressaltamos que o atendimento depende do comparecimento dos consumidores. 
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ANEXO IV (AVISO DE RISCO)

COMUNICADO DE RECALL 
VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – MODELO XC90 Excellence ano modelo 2017 a 2020  

           
XC90 

 
VEÍCULO DATA/PERÍODO DE FABRICAÇÃO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS

ENVOLVIDOS

Volvo XC90
Excellence

16/10/2016 a 21/08/2019 YV1LTBACDH1134692 a
YV1LTBACDL1552424

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos veículos da marca 
Volvo, modelo XC90 Excellence ano/modelo 2017 a 2020, acima referidos, para comparecerem a uma 
Concessionária Volvo, a fim de que seja realizada, de forma gratuita, atualização do software do display do 
controle elétrico dos bancos traseiros dos veículos envolvidos neste recall.

Defeito: Foi detectado que, caso haja a presença de líquido na superfície do display do referido controle pode 
ocorrer uma falsa detecção de acionamento "constante" do equipamento, e, dessa forma, os ocupantes dos 
bancos traseiros poderão sofrer danos físicos em razão de eventual impacto com os bancos dianteiros dos 
veículos.

Riscos e implicações: Em razão da falha acima descrita, caso haja a presença de líquido na superfície do 
display do referido controle pode ocorrer uma falsa detecção de acionamento "constante" do equipamento, e, 
dessa forma, os ocupantes dos bancos traseiros poderão sofrer danos físicos em razão de eventual impacto com 
os bancos dianteiros dos veículos.

Início do atendimento: Segunda semana de Julho de 2021

Medidas preventivas e corretivas: será feita a atualização do software do display do controle elétrico dos 
bancos traseiros dos veículos envolvidos neste recall.

Locais de atendimento e duração do mesmo: O atendimento para correção do defeito acima referido será
realizado na Rede de Concessionárias Volvo, mediante agendamento, sendo a duração do mesmo de 30 (trinta)
minutos.

Contato:  Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo - telefone 0800 707 7590 (de
segunda à sexta-feira das 6 às 23 horas) ou e-mail sac.volvocars@volvocars.com. 

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a Volvo Car Brasil destaca a importância do
pronto atendimento a esta convocação.

VOLVO CAR BRASIL
www.volvocars.com.br
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ANEXO V (AVISO MATRIZ)
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