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Generalidades sobre o recall

Acidente de Consumo

Vício X Defeito

Um acidente de consumo é configurado quando se constata um defeito no produto ou serviço 
que, além de torná-los inadequados para seu uso, também causa dano ao consumidor ou 

represente riscos à sua saúde ou segurança.



Generalidades sobre o recall

Por que fazer uma Campanha de Chamamento?

- Importante ação corretiva feita pelo fornecedor com o objetivo de manter intacta a
integridade física e psíquica dos cidadãos, em especial dos seus consumidores.

- Manter a segurança do mercado de consumo.

- Manter a confiança do consumidor.

Regulamentação

- Código de Defesa do Consumidor – artigo 10;
- Portaria 618/2019 MJSP.
- Portaria Conjunta 03/2019 MINFRA/MJSP



Regulação Colaborativa

Senacon

Interlocução com agentes reguladores de diversos setores:



Nova regulamentação do recall – Portaria 618/2019

• Mudanças no plano de mídia
• Maior liberdade para o fornecedor escolher os meios de veiculação;
• Obrigação de manutenção do aviso de risco durante o período de cinco

anos, o qual pode ser estendido;
• SENACON tem a obrigação de comunicar os PROCON a respeito do início

das campanhas de recall;
• Prazo para apresentação das campanhas;
• Comunicação da SENACON a respeito do início das investigações (art. 2º);
• Estímulo à adoção da plataforma Consumidor.gov.br como canal

preferencial para resolução dos conflitos;
• Modificação dos prazos para apresentação dos relatórios de

atendimento.



Nova regulamentação do recall – Portaria 618/2019

- Processo de investigação e apresentação do recall

Início das investigações sobre suspeita 
de risco

10 dias úteis

Comunicação sobre o início das 
investigações24 HOURS

Apresentação da campanha de recall, 
se for o caso

Conclusão das investigações2 dias úteis



Nova regulamentação do recall – Portaria 618/2019

- Processo de apresentação do recall

Detecção do risco Apresentação da campanha de recall2 dias úteis

O fornecedor pode requer a extensão do prazo para apresentação de 
documentos relacionados ao recall (tais como plano de mídia, plano de 

atendimento etc.), o que será decidido a critério da SENACON



Nova regulamentação do recall – Portaria 618/2019

Plano de mídia – canais de inserção
Importante justificar a escolha dos meios



Sistema Nacional de Alertas de Recall

Sistema Nacional de Alertas Rápidos de Recall - SNAR



Sistema Nacional de Alertas de Recall



Sistema Nacional de Alertas de Recall



Ações de 2019 e tendências para o futuro

• Acordos de cooperação técnica com INMETRO, ANVISA, DENATRAN e MAPA;

• Criação da CEPAC (Comissão de Estudos Permanentes de Acidentes de
Consumo)
• em substituição ao extinto GEPAC

• Adoção dos insights comportamentais (projeto em fase inicial de estudo)

• Criação de um sistema de monitoramento de acidentes de consumo.

• Busca de maior integração com organismos internacionais (notadamente:
OEA/RCSS, OCDE – Global Recalls, UNCTAD, ICPHSO)

• Aperfeiçoamento das ferramentas de B.I. do SIAR;
• Tendência de apresentação dos relatórios pelos próprios fornecedores.



Ações de 2019 e tendências para o futuro

• Adoção de mecanismos de inteligência artificial (com machine learning)
para:

• Monitoramento de acidentes de consumo em diversas bases de dados
(hospitais, boletins de ocorrência etc.);

• Monitoramento de sites de autoridades estrangeiras e de organismos
internacionais;

• Monitoramento de redes sociais e de inserções na internet relacionadas
à saúde e segurança do consumidor

• Preparação para um cenário mais adaptado à internet das coisas e à internet
5G.
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