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O Sindicato Nacional dos Servidores de Metrologia,

Normalização e Qualidade é uma entidade de representação da

categoria profissional dos Servidores e Trabalhadores das

Carreiras e Cargos das Áreas de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia, Rede Brasileira de Metrologia Legal, Qualidade do

INMETRO e das áreas de Qualidade, Inovação e de

Acreditação, com abrangência Nacional e que tem em seus

quadros associativos 91% dos servidores da instituição

QUEM SOMOS



FINALIDADE DO ASMETRO-SN

Defender os direitos e interesses da 

categoria de forma individual ou coletiva e 

como substituto processual;



FINALIDADE DO ASMETRO-SN

Promover a união da categoria e 

utilizar todos os meios legais para 

garantir melhorias nas remunerações, 

condições de trabalho e de vida de 

todos os trabalhadores;



FINALIDADE DO ASMETRO-SN

Defender a qualidade do serviço 

público e promover a integração 

do movimento sindical com outros 

movimentos da sociedade civil 

organizada.



POLÍTICA DE QUALIDADE

MISSÃO
a) Defender os direitos e interesses da categoria de forma
individual ou coletiva e como substituto processual;

b) Promover a união da categoria e utilizar todos os meios legais para garantir melhorias
nas remunerações, condições de trabalho e de vida de todos os sindicalizados /
associados;

c) Defender a independência e autonomia da representação sindical e atuar na
manutenção e na defesa das instituições democráticas e das organizações Populares
brasileiras; e,

d) Defender a qualidade do serviço público e promover a integração do movimento
sindical com outros movimentos da sociedade civil organizada.



POLÍTICA DE QUALIDADE

VISÃO

Ter o reconhecimento nacional e internacional como 

instituição de excelência e vanguarda em atividades 

no âmbito sindical e com interesses maiores da 

sociedade



POLÍTICA DE QUALIDADE

VALORES
Ética

Transparência

Imparcialidade

Comprometimento

Valorização

Melhoria Contínua

Inovação





Algumas premissas básicas...



NÃO QUEREMOS CRIAR UMA NOVA AGÊNCIA

Nossa tese é de que o INMETRO já exerce

atribuições de regulação, tendo inclusive

sido criada, em 1973, com esta finalidade,

como pode ser evidenciado na exposição de

motivos EM/GM/Nº/79 de 31 de

outubro de 1973.



NÃO QUEREMOS  CRIAR 

NOVAS COMPETÊNCIAS
As atribuições de fiscalização,

inspeção, controle e verificação já

são de atribuição exclusiva do

INMETRO, naquilo que é de sua

competência. Haverá apenas

ampliação das que já existem



QUEREMOS  MAIOR ROBUSTEZ 

JURIDICA

A robustez jurídica que acompanha o modelo de autarquia 

especial permitirá uma melhor gestão e novas formas de 

controle serão possibilitadas, com resoluções conjuntas, 

incremento nas ações de supervisão e monitoramento, 

otimização nas distribuição e atividades das equipes em função 

de maior estabilidade administrativa, entre outras



NÃO  QUEREMOS AUMENTO DAS 

TAXAS DE SERVIÇOS

O modelo proposto prevê o aumento de 

arrecadação através  do incremento das ações de 

fiscalização , verificação e controle.



ENTENDENDO  A MODERNIZAÇÃO



DIVULGAÇÃO INTERNA
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O Inmetro - Autarquia Especial / Agência Reguladora

MISSÃO
Prover confiança à sociedade brasileira no resultado das medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da
conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, inovação, competitividade da indústria nacional e
Segurança das pessoas (saúde e meio Ambiente)

Foco
- Regulação de instrumentos de medição;
- Segurança de produtos e serviços;
- Apoio ao desenvolvimento industrial;

Forma
- Pesquisa;
- Disseminação de Conhecimento/informação;
- Fiscalização;
- Controle;
- Supervisão



Interfaces

Área  de atuação 
específica

Área  de atuação 
Transversal



Áreas de atuação Específica

O Inmetro tem sob sua competência 

várias atividades exclusivas às quais 

executa diretamente ou por delegação



Exemplos de atividades exclusivas do INMETRO



Áreas de atuação Transversal

Da mesma forma, os órgãos a disposição do 

governo federal , dependem em maior ou 

menor grau de ações, “expertise” e 

infraestrutura, principalmente no que tange a 

rastreabilidade e avaliação da conformidade. 

Este subsídio serve de base para a maioria das 

tomadas de decisão por parte deste entes. 



Áreas de atuação Transversal

O instituro atuará de forma transversal com o 

objetivo de manter este modelo de atuação, 

porém com maior segurança jurídica. Desta 

forma, o INMETRO interagirá com outros 

setores sempre que no processo estiver 

envolvido o resultado de uma medição ou seu 

método ou ainda qualidade de produtos. 


