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“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 

O Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” será regido pela  mesma 

metodologia dos vários fóruns realizados ao longo dos anos que apresentaram 

resultados positivos para a instituição, fruto das discussões e engajamento dos 

servidores para as causas demandadas. 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 

Brainstorming 

Refinamento 

Consolidação 

RELATÓRIO 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 
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A realização do Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” foi solicitada 
por sindicalizados/servidores do Inmetro e aprovada na AGE do dia 22/02/2017 
com o objetivo discutir e debater questões relacionadas à Diretoria de 
Avaliação da Conformidade do Inmetro. 

 

O resultado do Fórum será encaminhado ao Ministro do MDIC, Dr. Marcos 
Pereira, ao Presidente do Inmetro, Professor Carlos Augusto de Azevedo e a 
Diretora da Dconf, Dra Annalina Camboim de Azevedo. 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 

O resultado do Fórum será encaminhado ao Presidente do Inmetro, Luiz 

Fernando Panelli Cesar.  



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 

O Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” será regido pela  

mesma metodologia dos vários fóruns realizados ao longo dos anos 

que apresentaram resultados positivos para a instituição, fruto das discussões e 

engajamento dos servidores para as causas demandadas. 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 

Duque de Caxias, 20 de março de 2017.  

  

013-2017-OF-ASMETRO-PR. 

  

Ao Senhor Presidente do Inmetro 

Professor Carlos Augusto de Azevedo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Inovação.  

  

Assunto: Convite - 1ª Reunião do Fórum “Regulação e Avaliação da Conformidade”  

  

Senhor Presidente,  

  

O ASMETRO-SN informa que a 1ª Reunião do Fórum “Regulação e Avaliação da Conformidade” será realizada dia 27 de março de 2017 as 14 h no auditório do 
prédio do RC. 

Por oportuno informamos que este fórum seguirá a mesma metodologia dos vários fóruns realizados ao longo dos anos que apresentaram resultados positivos 
para a instituição, fruto das discussões e engajamento dos servidores para as causas demandadas.  

A realização do Fórum “Regulação e Avaliação da Conformidade” foi solicitada por sindicalizados /servidores do Inmetro e aprovada na AGE do dia 22/02/2017 
com o objetivo discutir e debater questões relacionadas as áreas de Regulação e Avaliação da Conformidade do Inmetro.   

Desta feita convidamos V.Sa. a participar desta reunião. 

  

Respeitosamente  

  

Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira - Presidente do ASMETRO – SN  

  

Sérgio Ballerini - Secretário Geral do ASMETRO – SN 

  

. 
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014-2017-OF-ASMETRO-PR. 

  

A Diretora de Avaliação da Conformidade 

Dra. Annalina Camboim de Azevedo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Inovação.   

  

Assunto: Convite - 1ª Reunião do Fórum “Regulação e Avaliação da Conformidade”  

  

Senhora Diretora,  

  

O ASMETRO-SN informa que a 1ª Reunião do Fórum “Regulação e Avaliação da Conformidade” será realizada dia 27 de março de 2017 as 14 h no auditório do 
prédio do RC.  

Por oportuno informamos que este fórum seguirá a mesma metodologia dos vários fóruns realizados ao longo dos anos que apresentaram resultados positivos 
para a instituição, fruto das discussões e engajamento dos servidores para as causas demandadas.  

A realização do Fórum “Regulação e Avaliação da Conformidade” foi solicitada por sindicalizados /servidores do Inmetro e aprovada na AGE do dia 22/02/2017 
com o objetivo discutir e debater questões relacionadas as áreas de Regulação e Avaliação da Conformidade do Inmetro.   

Desta feita convidamos V.Sa. a participar desta reunião. 

  

Respeitosamente   

  

Rodrigo Otávio Ozanan de Oliveira - Presidente do ASMETRO – SN  

  

Sérgio Ballerini - Secretário Geral do ASMETRO – SN 

  

. 



 
 

 

Temas encaminhados  via  e-mails para o Fórum 
 
 Decisão da presidência do Inmetro de retirar a atividade de anuência da Dconf 
 Definição do papel do Inmetro como regulador na área de desempenho e segurança de produtos /serviços 
 Delegação de outros regulamentadores para o Inmetro para o desenvolvimento de regulamentos técnicos e programas de 

avaliação da conformidade e da fiscalização, sem o devido repasse de recursos 
 Definição de uma política de uso da avaliação da conformidade  
 Inmetro enquanto órgão regulador; 
 Papel da Avaliação da Conformidade no campo público (reguladores) e no campo privado; 
 Relevância e impacto (negativo e positivo) das atividades de regulamentação e avaliação da conformidade para a sociedade; 
 Necessidade de isenção para prática de atividades que representem poder de polícia administrativa, tais como regulamentação, 

registro, anuência e fiscalização; 
 Avocação das atividades relativas à anuência pela Presidência e relevância da atividade de anuência para um adequado controle 

de mercado regulamentado; 
 Criticidade e consequências da intervenção política na atividade de regulamentação e controle decorrente da mesma (captura 

regulatória).  
 Nome da diretoria: papel de regulador; 
 Escopo de atuação: segurança e desempenho de produtos de consumo e industriais; 
 Organização de trabalho: organização matricial, por processos ou por temas; 
 Atividades exclusivas dos cargos: fiscalização e regulação exclusiva de Pesquisador-Tecnologista e Especialista Sênior; 
 Delegação de competências: federalização da fiscalização nos estados; 
 Atuação junto a RFB: criação de unidades de verificação em Portos, Aeroportos e Fronteira; 
 Remuneração: subsídio; fim da gratificação; bônus por produtividade. 

 
 

“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 



 
“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum “ Regulação e Avaliação da Conformidade” 

Itens para debate no Fórum “Regulamentação e Avaliação da Conformidade”  
  

1. O papel e escopo de atuação da Dconf como regulador na área de desempenho e 
segurança de produtos /serviços. (campo público e no campo privado) 

2. Organização da Gestão da Dconf. 

3. A Dconf e o poder de polícia administrativa. 

4. Lucro Social da Dconf: Relevância e impacto das atividades de regulamentação e 
avaliação da conformidade para a sociedade; 

5. Política de uso da avaliação da conformidade. 

6. Delegação de outros regulamentadores para o Inmetro para o desenvolvimento de 
regulamentos técnicos e programas de avaliação da conformidade e da fiscalização, 
sem o devido repasse de recursos. 

7. Atuação junto a Receita Federal do Brasil. 

8. Atividade de anuência. 

9. Intervenção política na atividade de regulamentação e controle decorrente da 
mesma.. 
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Assunto: 
RES: Convite - 1ª Reunião do Fórum “Regulação e Avaliação da 

Conformidade” 

Data: 24.03.2017 15:41 

De: dconf <dconf@Inmetro.gov.br> 

Para: "secretaria@asmetro.org.br" <secretaria@asmetro.org.br> 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezados,  

Agradeço ao Convite, porém estarei em Missão ao Exterior, ficando impossibilitada de 

comparecer, mas desejo uma discussão proveitosa. 

  

Atenciosamente, 

  

Annalina Camboim de Azevedo 

Diretora de Avaliação da Conformidade (Dconf) 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 

Tel.: (21) 2563-5622 

www.inmetro.gov.br 

  

http://www.inmetro.gov.br/

