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Abrangência do INMETRO

O Inmetro atua em todo território nacional, através da Rede Brasileira de Metrologia Legal e

Qualidade: RBMLQ-I

19 mil empresas atuam no mercado de produtos ou serviços regulados pelo Inmetro.

9.137 atos normativos (Delegações, Portarias, Regulamentos Técnicos, Resoluções) foram

emitidos/revistos pelo Inmetro e seus antecessores

1.466 Laboratórios Acreditados

95 Organismo de Inspeção

162 Organismo de Certificação



Entre 2011 e 2017 o INMETRO:

Concedeu mais de 55 mil registros de objeto;

Anuiu mais de 650 mil pedidos de licença de

importação;

Fiscalizou mais de 90 milhões de instrumentos;

Realizou mais de 1,5 milhão de inspeções;

Arrecadou R$ 4,9 Bilhões com suas atividades

Ações de Regulação



O Inmetro Hoje

 Executa as mesmas atividades de uma agência reguladora, quer sejam de concessão, fiscalização, sanção,

quer sejam de controle e supervisão, dotada de poder de polícia administrativa, todavia não possui a

segurança jurídica necessária para sua plena execução;

 A falta de abrangência na fiscalização de produtos importados, gera concorrência desleal com os

produtos comercializados no país e que atendem a legislação vigente, colocando em risco a segurança do

cidadão e os empregos gerados pela indústria nacional;

 Falta de liberação orçamentária e financeira no momento e no montante adequados compromete de

forma direta a capacidade de arrecadação, investimentos e funcionamento da infraestrutura;

 O modelo atual restringe a abrangência da fiscalização e impede a ampliação indireta de arrecadação de

ICMS através de suas ações.



O Inmetro - 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

A nova Autarquia Especial  atuará de forma 

transversal com o objetivo de manter este 

modelo de atuação, porém com maior 

segurança jurídica. Desta forma, a INMETRO 

interagirá com outros setores sempre que no 

processo estiver envolvido o resultado de uma 

medição ou seu método ou ainda qualidade de 

produtos. 



Exemplos de Áreas de atuação Transversal

ANP PRF MAPA

ANEEL ANP GOVERNO



Ampliação das atuais competências

A reestruturação 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 de  ICMS

A recuperação de receitas se dará em parte por ação de fiscalização

do INMETRO no combate a fraudes em instrumentos de

medição (bombas de combustível, medidores de energia elétrica,

arqueação de tanques, sistemas de medição de vazão de bebidas

etc.).



Exemplo: aumento de ICMS por ampliação da 
fiscalização a fraude  em medidores s de energia 

elétrica

Apenas com recuperação de receitas por fraudes

em medidores de energia elétrica, o estado do Pará

teve um aumento de arrecadação de ICMS da

ordem de R$ 50 milhões em 2016.

Fonte:  CELPA



Exemplo: aumento de ICMS por ampliação da 
fiscalização a fraude  em medidores s de energia 

elétrica

Segundo a Aneel e ABRADEE, o setor elétrico sofre

uma perda de cerca de R$ 8,3 bilhões por ano em

decorrência de fraudes em medidores de energia

elétrica. Só o estado do Rio de Janeiro, deixa de

arrecadar mais de R$135 milhões por ano com

fraudes em medidores de energia.
Fonte:  ANEEL / ABRADEE



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

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.



Exemplo: empresa de luvas pode fechar por 

concorrência desleal

A empresa LEMGRUBER, maior indústria brasileira de luvas de procedimentos,

situada em Paraíba do Sul gera, segundos dados fornecidos pela “Centrosul

Noticias”, 2.000 empregos diretos e mais de 10.000 empregos indiretos em toda a

região.

Recentemente a empresa tem sofrido com a concorrência desleal de produtos de

origem asiática, cujos valores de impostos recolhidos via taxas de importação ao

tesouro é inferior ao estipulado pelo próprio governo para esta empresa.



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 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 5% deste montante aumentaria a arrecadação do estado

de São Paulo em mais R$ 250 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 Autarquia Especial  será regida por um 

contrato de gestão, negociado entre o seu Diretor-

Presidente e o Ministro da Pasta da qual estará 

subordinado 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



Para tangibilizar os resultados da atividade do

INMETRO, foi desenvolvida a ferramenta “Lucro Social”,

que tem visa quantificar 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.

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 



Articulações - Congresso

Destaque de bancada do Dep. Áureo SD-RJ, sugerindo a inclusão do

Inmetro no PL 6621/16, endossado pelos Deputados:

 Celso Russomanno PRB-SP;

 José Carlos de Araújo PR-BA ;

 Júlio Lopes PP/RJ;

 Roberto de Lucena PODE-SP



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 6.621, DE 2016 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 6.621, DE 2016 

Art. 2º Consideram-se agências reguladoras para os fins desta Lei, bem como para os fins da Lei nº
9.986, de 18 de julho de 2000:

(...)

XI – a Agência Nacional de Mineração (ANM); e

XII – o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei às autarquias especiais criadas a partir de sua vigência e
caracterizadas, nos termos aqui dispostos, como agências reguladoras.

§ 2º As agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno, além de
elaborar e divulgar Programa de Integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações
institucionais destinadas à prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes e atos de corrupção.
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Apoio no Congresso Nacional

Parlamentares do:

1. DEM
2. PCdoB
3. PMDB
4. PODE
5. PP
6. PPS
7. PRB
8. PSDB
9. PT
10. PTB
11. PV
12. 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 


