
Exemplo: empresa de luvas pode fechar por 

concorrência desleal

Como ambos concorrem na mesma faixa de mercado, fica 

impraticável a concorrência.  Uma simples adequação nas 

exigências técnicas e verificação nos portos e aduanas, 

assim como nos locais de uso resolveria esta situação que, 

em permanecendo,  obrigará a empresa a encerrar suas 

atividades



Recuperação de receitas por ação de fiscalização do IPEM-

RJ/NMETRO no combate a entrada irregular de

produtos em portos, aeroportos e aduanas

(luvas cirúrgicas, brinquedos, balanças etc.).

Ampliação do Combate a fraude e Pirataria 



Segundo o Fórum Nacional Contra a Pirataria – FNCP, o Brasil

perde R$ 130 bilhões por ano com pirataria, contrabando e

comércio ilegal de produtos e conteúdo. Assumindo que este

valor é dividido igualmente entre os estados, a recuperação de

apenas 2% deste montante aumentaria a arrecadação do Estado

em R$ 100 milhões de reais por ano.

Exemplo: aumento de ICMS por ampliação da 
fiscalização contra a Pirataria

Fonte:  FNCP



Benefícios com a criação da Autarquia Especial -

INMETRO

 Maior eficiência na fiscalização de produtos regulados que chegam ao país e ampliação da 
concorrência justa. 

 Maior coerência das práticas com os outros reguladores brasileiros e a convergência 
regulatória com parceiros comerciais no exterior, proporcionando acesso a novos mercados;

 Criar um ambiente seguro e estável para investimentos dos setores regulados por meio de 
uma diretoria colegiada, com diretores sabatinados pelo senado e com tempo de mandato 
definido, atrelado ao cumprimento de metas pactuadas em contrato de gestão.

 Regulação de métodos de medição, por transferência de tecnologia, sem acrescentar custos 
à produção, permitindo maior competitividade da indústria nacional tanto no mercado 
interno quanto para o mercado internacional.



A Administração da Agência será regida por um contrato 

de gestão, negociado entre o seu Diretor-Presidente e o 

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no 

prazo máximo de cento e vinte dias seguintes à nomeação 

do Diretor-Presidente da autarquia

Contrato de Gestão

Fonte:  MINUTA DE MP



Parágrafo único. O contrato de gestão é o instrumento de 

avaliação da atuação administrativa do Inmetro e de seu 

desempenho, que estabelece os parâmetros para a 

administração interna da autarquia, bem como os 

indicadores que permitam quantificar, objetivamente, sua 

avaliação periódica, devendo especificar, no mínimo

Contrato de Gestão

Fonte:  MINUTA DE MP



I - metas e prazos de desempenho administrativo, operacional e de fiscalização;

II - previsão orçamentária e cronograma de desembolso financeiro dos recursos necessários ao 
cumprimento das metas pactuadas;

III - obrigações e responsabilidades das partes em relação às metas pactuadas; 

IV - sistemática de acompanhamento e avaliação;

V - medidas a serem adotadas em caso de descumprimento injustificado das metas e das 
obrigações pactuadas;

VI - período de vigência;

VII - requisitos e condições para revisão do contrato de gestão.”

Contrato de Gestão



“Art. 4º-K. O descumprimento injustificado das metas e 

das obrigações pactuadas no contrato de implicará a 

exoneração dos membros da Diretoria Colegiada pelo 

Presidente da República, mediante solicitação do 

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.” 

Contrato de Gestão

Fonte:  MINUTA DE MP



SUSTENTABILIDADE

Receita

A receita realizada no período de janeiro a dezembro de

2017, nas fontes 100, 174 e 250, alcançou R$ 701 milhões. Porém,

sucessivos cortes no orçamento vem causando comprometimento

profundo das atividades de regulação, controle e fiscalização de

instrumentos de medição e produtos. Por consequência, fica

comprometida também a capacidade de arrecadação, podendo

inclusive obter resultados inferiores aos obtidos em 2016
Fonte:  INMETRO/DPLAN

R$ 800 milhões



Nos últimos 4 anos a receita média do

sistema Inmetro tem sido de R$ 740

milhões/ano, com baixo coeficiente de

variação (7,2%), o que sugere que o atual

modelo atingiu o máximo de seu

potencial de arrecadação.

R$ 740 milhões

784,6 771,6

676,6 701

2014 2015 2016 2017

Arrecadaçãço do INMETRO

em milhões

Fonte: Baseado nos Relatórios de Gestão do INMETRO



Com a estabilidade jurídica e estabilidade

administrativa decorrentes da

transformação, a INMETRO deverá já nos

dois primeiros anos apresentar superávit

na da ordem de R$2 bilhões por ano

Fonte: INMETRO/Dplan, ASMETRO-SN



Lucro social

Para tangibilizar os resultados da atividade do INMETRO, foi desenvolvida a ferramenta “Lucro

Social”, que tem quantificado o retorno e/ou economia, em prol da sociedade, dos

investimentos feitos em função da ação deste órgão governamental, quer seja diretamente,

através das ações de fiscalização, regulação e controle, ou indiretamente, através dos

desdobramentos de suas ações.

O Estado do Pará, através desta atividade de fiscalização, obteve um aumento de cerca de 50

milhões de reais em ICMS através da recuperação de perdas em energia elétrica no ano de

2016 (dados fornecidos pela concessionária).



Instrumento Aplicação Indicadores Valor 

Bomba medidora de 
combustíveis 

líquidos 

Utilizado para verificar a quantidade de 
combustível entregue ao consumidor por 
um posto de combustíveis e o valor a ser 

pago 

Valores tributáveis Auferidos através de 
medição do volume de combustível 

entregue e valor total da transação entre 
o posto de combustível e o consumidor 

R$ 2.653.842.000,00 
 

IPNA rodoviário 
Balanças de controles de cargas nas 

rodovias e servem para pesar cargas e 
fiscalizar excesso de peso 

Economia com manutenção da malha 
viária (anual) 

R$ 1.000.000.000,00 
 

Medidores de Fluidos 
com Classe de 
exatidão 0,3 - 

Sistema de medição 
fiscal de petróleo em 

linha 

Sistema utilizado para determinar os 
volumes de produção de petróleo 

estabilizado, com menos de 1% de água 
e sedimentos. 

Apuração/arrecadação de royalties e 
participações especiais no setor de 
produção e exploração de petróleo 

R$ 3.200.000.000,00 

 Lucro Social/ano  de Instrumentos fiscalizados pelo INMETRO . Ano base: 2015                                                                Fonte: ASMETRO-SN 



Apoio no Congresso Nacional

Parlamentares do: 
1. DEM
2. PCdoB
3. PMDB
4. PP
5. PPS
6. PRB
7. PSDB
8. PT
9. PTB
10. PV
11. SD



Apoio Empresarial

1. ABENDI – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção .

2. ABIE - Associação Brasileira de Indústrias de Esquadrias.

3. ABIFER – Associação Brasileira da Indústria Ferroviária

4. ABIFINA – Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades

5. ABILUX – Associação Brasileira da Indústria de Iluminação

6. ABINEE – Associação Brasileira Indústria Elétrica Eletrônica

7. ABIPLAST – Sindicato Indústria Material Plástico Estado São Paulo

8. ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas 

9. ABRAC – Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade

10. ABRAESP – Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas.



Apoio Empresarial

11.  ABRAPUR – Associação Brasileira de Produtos Infantis

12.  ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

13.  ANPENCI – Associação Nacional dos Postos de Ensaio de Cronotacógrafos

14.  BRASNUTRI – Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins 

Especiais

15.  ELETROS – Associação Nacionais dos Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos

16.  FECOMBUSTÌVEIS – Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes

17.  IQB - Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação,

18.  SIBAPEM – Sindicato de Balanças Pesos e Medidas de São Paulo

19.  SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

20. SINDILUX – Sindicato da Indústria Lâmpadas Aparelhos Elétricos Iluminação Estado São Paulo

21. ÚNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar 



Reconhecimento do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO 

como Agência Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Segurança de Produtos - INMETRO

Vantagens da Transformação para o Governo Federal


