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Ampliação das atuais competências

A modernização permitirá cobrir as seguintes lacunas de 

interesse da sociedade apenas :



Fiscalização mais eficaz de Produtos importados

Com a transformação, ficará assegurado

ao agente público fiscalizador do Inmetro ou

órgão delegado (RBMLQ-I) no exercício das

atribuições de verificação, supervisão, inspeção e

fiscalização, o livre acesso aos locais e recintos

alfandegados onde se processam, sob controle

aduaneiro, a movimentação ou armazenagem de

mercadorias importadas.

Ampliação das competências

Fonte: minuta de MP



Aumento da arrecadação

A recuperação de receitas se dará em parte por alteração no 

modelo de fiscalização do INMETRO, com parcerias entre órgãos 

(por exemplo o Denatran) incremento no número de 

verificações, gerando ganhos não só para os parceiros e para a 

população como para a união, Estados e municípios.



Exemplo: aumento de  arrecadação por ampliação 
da verificação de Cronotacógrafos através dos 

postos credenciados 

Apenas com alteração na forma de fiscalização,

através de parceria com o Denatran, estima-se que

a arrecadação com os postos de ensaios de

cronotacógrafos alcance patamares superiores a R$

500 milhões já no primeiro ano
Fonte:  Inmetro



Exemplo: aumento de  arrecadação por ampliação 
da verificação de Cronotacógrafos através dos 

postos credenciados 

Aliado a isto, devem ser consideradas arrecadações

indiretas, como o ICMS. Estima-se que estes valores

atinjam a casa dos R$ 95 milhões de incremento aos

cofres dos Estados também no primeiro ano

Fonte:  Inmetro



Com a modernização, o modelo de interação para

elaboração/revisão das normas e regulamentos

passará por uma reestruturação. O modelo de

agências reguladoras exige uma série de

mecanismos para garantir a transparência e

participação das partes interessadas
Fonte:  PL 6621/2016

Maior interação com o setor produtivo e a 
sociedade



Fortalecimento do setor industrial

A ampliação das áreas de atuação da INMETRO, 

sobretudo na elaboração de Portarias conjuntas e 

fiscalização de produtos importados, diminuirá a 

concorrência desleal entre os produtos 

comercializados no país. 



Fortalecimento do setor industrial e de serviços

Esta ação, além da proteção do cidadão, auxiliará 

não só na manutenção dos atuais empregos 

quanto na geração de novos postos de trabalho 

no setor industrial nacional.



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



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



NÃO HAVERÁ AUMENTO DE TAXAS 

PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO



Para tangibilizar os resultados da atividade 

do INMETRO, foi desenvolvida a ferramenta 

“Lucro Social”, 

Lucro Social



”Quantificação do 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”.

Ozanan et al

Definição de Lucro Social



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 

Exemplo de Lucro Social do INMETRO 



Qual o Lucro Social na área de 

cronotacógrafo?



Cronologia  do processo de 

modernização 



Cronologia


