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A STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA. ("STIHL"), já devidamente qualificada no procedimento
de chamamento de consumidores/reca/l dos Podadores à Bateria STIHL, Modelo HSA 65, vem por seus
procuradores, em cumprimento ao disposto no artigo 7°, inciso I da Portaria n° 487, de 15 de março de 2012,
apresentar o relatório bimestral de acompanhamento da campanha de chamamento aos consumidores.

I. Números atualizados da campanha
Conforme comunicação dirigida a esse órgão em 13 de maio de 2016, a STIHL apurou um número total de 1908
(mil novecentos e oito) unidades afetadas no Brasil (números de série 432930108 a 433455204). Dessas, 810
(oitocentos e dez) estavam no estoque da STIHL.
Outros aproximadamente 303 (trezentos e três) produtos estariam com clientes finais e os aproximadamente 795
(setecentos e noventa e cinco) produtos restantes estariam ainda no estoque dos Pontos de Venda STIHL.
Após o início deste procedimento de recall e transcorridos aproximadamente dois anos desde a divulgação da
campanha na mídia, que ocorreu a partir de 23 de maio de 2016, a STIHL informa que dos 81 O produtos que
estavam no estoque da STIHL, todos já foram devidamente inutilizados e descartados, juntamente com suas peças
de reposição exclusivas, impossibilitando qualquer tipo de comercialização ou saída desses produtos da sede da
STIHL.
Além do mais, de acordo com a tabela a seguir, dos 1098 (mil e noventa e oito) produtos comercializados pela
STIHL, em posse dos Pontos de Venda STIHL ou de consumidores finais, 810 (oitocentos e dez) produtos foram
retornados e substituídos, o que corresponde a 73.77% (setenta e três virgula setenta e sete por cento) do total de
1098 ( mi I e noventa e oito) produtos.
Todas as substituições e descartes realizados, somados, correspondem a 84,91% (oitenta e quatro vírgula noventa e
um por cento) da totalidade dos produtos afetados pelo recall.
A segu ir vão discriminados os referidos números atualizados, distribuídos por Estado da Federação:

~-É ~i~ do
;h ~~~
SP
RS
PR

...

· .N° de produtos
.. :-': c_omercializados
237
219
121

Documento assinado eletronicamente Verificação no site
através do cód1go 11 FKW-WPTTO-CDXDL-X4NQE

Percentual de~ prodútos ··
.,
retornados ·:
... ,••

'N° de produtos
retornados
162
164
91

68,35%
74,89%
75,21%

http://www~documentoeletronlco.com.br/validar-documentos.agJ

pagina 1 ele 3

·-·

Brasil

QUAUSOFT

?

A~.~tt~WodtN R.ptroWnu.doda • ICP -Ir•til

PROTOCOLO DE ASSINA TURA(S) DIGITAL(IS)
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agosto de 2001, que estabe lece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica
desde que utilize certificados digitais padrão !CP-Brasil.
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Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido
pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, va lidade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço
eletrônico http://www .documentoeletronico.com .br/va lidar-documen tos .asp. uti lizando o código de acesso (passcode) abaixo :
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Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-Qualisoft, Autoridade de Registro vinculada à
!CP-Brasil.
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