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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO
Rua Santa Alexandrina 416, - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-232
Telefone: 2125632794

 
Nota Técnica nº 111/2019/Divig/Dconf-Inmetro INMETRO/SEI/NÚMERO DO PROTOCOLO

0052600.010027/2019-63
Assunto: Análise de monitoramento de recall do produto Disposi�vos de retenção para crianças Transformer X-Bag..
 

1.  Obje�vo

Essa nota técnica tem como obje�vo apresentar os resultados da análise de monitoramento de recall do produto Disposi�vos de retenção para crianças Transformer X-Bag,
anunciado no Sistema de Alerta Rápido para os produtos não alimentares perigosos - Safety Gate, conforme figura abaixo. 

2.  Contextualização 

2.1 Histórico 

Como primeira etapa do desenvolvimento do processo de "Monitoramento de Recall" foi iden�ficado o anúncio do recall do produto Disposi�vos de retenção para crianças
Transformer X-Bag, des�nado a 15-36 kg de peso (grupo II, III), no Sistema de Alerta Rápido para os Produtos Não Alimentares Perigosos - Safety Gate – processo SEI
(0052600.010027/2019-63).

O anúncio se deu devido a possibilidade de, em caso de impacto, o encosto do disposi�vo ser reduzido, o que pode causar lesão na cabeça ou na coluna cervical da criança, além
de a criança poder também escorregar através do cinto de segurança e sofrer lesões.  h�ps://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?
event=viewProduct&reference=A12/0703/19&lng=en - documento SEI (0424893).

Foi então iniciado o monitoramento no mercado brasileiro considerando que esse �po de produto é regulamentado pelo Inmetro com o obje�vo de diminuir o risco de
ferimentos ou minimizar a gravidade dos ferimentos em caso de colisão ou de desaceleração brusca do veículo, conforme preconiza o Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ)
para Disposi�vos de Retenção para Crianças, anexo à Portaria n.º 18, de 14 de janeiro de 2014. Nessa etapa de monitoramento u�lizou-se como fontes:

- site de busca, inclusive por imagem: h�ps://www.google.com/imghp?hl=pt-BR.

- sites de vendas nacionais para iden�ficação se o produto é comercializado no Brasil.

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/0703/19&lng=en
https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR
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- bases Prodcert e Registro (disponíveis no sí�o do Inmetro). 

Como resultado da etapa de monitoramento no mercado brasileiro foram iden�ficados alguns sites de venda  de produtos similares e o Registro 007418/2017 de produto similar
realizado pelo distribuidor BRAKAY Serviços de Marke�ng e Distribuidora de Produtos Infan�s Eireli EPP.

2.2 Ações implementadas pelo Inmetro/Divig

Encaminhamento do O�cio nº 107/2019/Divig/Dconf-Inmetro ao distribuidor BRAKAY Serviços de Marke�ng e Distribuidora de Produtos Infan�s Eireli EPP informando sobre o
recall internacional e solicitando informações sobre as ações adotadas para recolher os produtos do mercado nacional e suas evidências. Além de informá-lo que, em caso de ser
encontrado o referido produto no mercado, este seria considerado irregular, sendo a fiscalização orientada a aplicar as penalidades previstas no Art. 8º da Lei nº 9.933 de 20 de
dezembro de 1999 - SEI (0424873).

Destaca-se que o referido o�cio foi inicialmente enviado no dia 03 de julho de 2019 ao responsável na empresa pelo e-mail disponível no sistema de registro
(mkt@turmadacegonha.com.br) e postado via correios nessa mesma data sendo recebido no dia 4 de julho do corrente ano, conforme aviso de entrega (0459787). Devido ao fato
de não termos recebido resposta da empresa, o mesmo o�cio foi novamente enviado por e-mail (atendimento@concordbrasil.com.br) dia 07 de agosto.

2.3 Ações da empresa fabricante/distribuidor 

A empresa até a presente data não respondeu ao O�cio.

3. Análise

Ao consultar mais uma vez o banco de registro, foi constatado que a BRAKAY Serviços de Marke�ng e Distribuidora de Produtos Infan�s Eireli EPP teve suspenso, em 01/10/2019,
o registro 007418/2017 referente aos Disposi�vos de Retenção para Crianças.

A suspensão ocorreu “devido ao vencimento do prazo de manutenção. Porém, foi concedido pelo Inmetro um prazo de suspensão (20/03/2020) para o cumprimento de
manutenção do registro. Informamos que, caso a exigência solicitada para a concessão da manutenção não seja cumprida até o prazo es�pulado, o registro poderá ser cancelado,
de acordo com a portaria 512/2016 - ART.9º e incisos”.

4. Conclusões e encaminhamentos

Considerando que:

- o alerta no Safety Gate se encontra a�vo;

- é possível ainda encontrar em site de venda brasileiro produtos similares ao do alerta (h�ps://importsbaby.com/produto/Cadeirinha-de-Carro-Concord-Transformer-
X%252dBag-Grey.html);

- a empresa não respondeu ao O�cio nº 107/2019/Divig/Dconf-Inmetro, e que,

- há possibilidade de a empresa re�rar a suspensão do registro do produto.

A equipe da Divig responsável pela a�vidade "monitoramento de recall" sugere que seja realizada uma ação fiscal pela RBMLQ-I para a re�rada do produto do mercado nacional e
que seja encaminhada esta Nota Técnica à Senacon para análise quanto à viabilidade de recall do produto.
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Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2019.
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