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A realização do FIML foi uma solicitação dos  

servidores/sindicalizados do ASMETRO-SN.

Com  objetivo analisar e debater os modelos de 

regulação de metrologia legal adotados por vários 

países, suas vantagens e pontos de fragilidade, 

considerando os aspectos legais inerentes de cada país.

MOTIVAÇÃO



A realização do Fórum de Metrologia Legal foi

solicitada por  servidores da Dimel.

Seu objetivo é propiciar um ambiente técnico de análise 

e discussão dos modelos de regulação adotados por 

vários países, suas vantagens e pontos de fragilidade, 

considerando os aspectos legais inerentes de cada país.

MOTIVAÇÃO



HISTÓRICO

20192016 2018

Análise conjuntural e decisão de 

lutar pelo Metrologia Legal. 

Foram feitas discussões sobre 

os pontos fortes e Fracos, 

ameaças e oportunidades, 

relatados em um relatório 

emitido a presidência e ao 

Ministro do MDIC

Primeira reunião 

do  Fórum de 

Metrologia 

Legal

Fev.

Mar

Set

Resposta da 

presidência: “A Dimel 

não será esvaziada, 

será sim, Fortalecida”

Debate com a direção da 

Metrologia Legal e alerta dos 

técnicos dos técnicos sobre os 

pontos de fragilidade do modelo 

proposto. servidores da Dimel 

externaram a necessidade de 

promover um amplo debate com a 

participação de todas as partes 

interessadas (Dimel, fabricantes e 

RBMLQ-I). Não ocorreu.

Análise conjuntural e 

discussão sobre as 

“Novas Diretrizes 

para a Metrologia 

Legal do Brasil” . 

Foram apresentadas 

múltiplas 

contribuições dos 

técnicos

Consolidação e elaboração de 

relatório emitido à diretoria da 

Dimel, à presidência e ao Ministro 

do MDIC

Mar

3ª Reunião do 

Fórum de 

Metrologia 

Legal

Debate sobre o papel da 

Metrologia Legal aa 

estrutura de uma Agência 

Reguladora: Desafios e 

oportunidades de melhoria 

do sistema. Necessidade 

de da participação dos 

servidores na estruturação 

de novo regimento interno

4ª Reunião do 

Fórum de 

Metrologia 

Legal

Junho Julho

5ª Reunião do 

Fórum de 

Metrologia 

Legal

2ª Reunião do 

Fórum de ML

6ª Reunião do 

Fórum de ML

Fev. OutAgo

Envio de Nota Técnica, via 

SEI, à diretoria da Dimel com 

assinatura de 24 Técnicos 

sobre pontos de fragilidade 

em processo que trata de 

mudança do modelo 

(Portaria Inmetro 400)



DEFINIÇÕES  IMPORTANTES

Metrologia Legal
Controle Metrológico Legal
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DEFINIÇÕES  IMPORTANTES

Metrologia Legal
legal metrology
métrologie légale

Prática e processo que consiste em aplicar à metrologia uma
estrutura legislativa e regulamentar e zelar pelo seu
cumprimento.



DEFINIÇÕES  IMPORTANTES

NOTA 2: A metrologia legal inclui:

• o estabelecimento de requisitos legais;

• o controlo e a avaliação da conformidade dos produtos e

das atividades regulamentados;

• a vigilância dos produtos e das atividades regulamentados;

• a definição da infraestrutura necessária para garantir a

rastreabilidade das medições e dos instrumentos de

medição regulamentados, ao SI ou aos padrões nacionais.



DEFINIÇÕES  IMPORTANTES

NOTA 1:  O âmbito da 
metrologia legal pode 
ser  diferente de país 

para país. 



VISÃO DO  FÓRUM

“Os presentes foram unânimes em

concordar que o modelo atual carece de
revisão. No entanto, dado o impacto do
tema, servidores da Dimel externaram a

necessidade de promover um amplo
debate com a participação de todas as
partes interessadas (Dimel, fabricantes e
RBMLQ-I)”

Relato da 5ª reunião do Fórum de Metrologia Legal



VISÃO DO  FÓRUM

Todos os Fóruns de Metrologia Legal motivados e 

exclusivamente voltados para análise de cenários futuros 

e contribuição para potencial solução de problemas. Os 

fóruns são eminentemente técnicos. 

A filosofia adotada é a “neo-schumpeteriana”   



TEORIA  SCHUMPETERIANA 

Atividades que levam aos ciclos de expansão e retração 

do sistema Capitalista. ... Schumpeter descreve o 

processo onde a inovações mais recentes substituem as 

inovações mais antigas como “destruição criativa”

Morte



TEORIA  SCHUMPETERIANA 

De uma maneira simplista, o modelo prevê que 

o mercado sofre o que chamamos de “ondas de 

inovação”. Nos novos processos, aquelas 

organizações que não conseguem se “adaptar”, 

morrem!  



TEORIA  SCHUMPETERIANA 

Schumpeter , porém  adverte que o 

crescimento de uma “FIRMA” (organização) é 

um processo que demanda tempo, e o 

conhecimento

adquirido pela equipe gerencial não pode ser 

descrito nem repassado mecanicamente, sendo

este um fator de desenvolvimento da firma de 

forma única e original  

Tá, mas como se 
adaptar a estas 
transformações? 

Copiando modelos de 
Sucesso pelo  

mundo? Tá maluco? 
Quer falir?

Adaptado da charge de Miguel Paiva



TEORIA  SCHUMPETERIANA 

Assim sendo, modelos adotados pela 

organização “A” só podem ser implantados na 

íntegra e imediatamente na organização “A”. É 

preciso entender todas as variáveis que cercam 

as organizações para, após uma análise 

criteriosa e sistemática, aplicá-lo em outra 

organização.



CONCLUSÕES DO FÓRUM -

A partir de uma visão sistêmica 

"O sucesso de um empresa é o resultado do trabalho 
de uma grande equipe"

Edi Carlos Junior



✓ 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.

✓ Interface com a RBMLQ-I com constantes ruídos (falta de ponto focal claro)

✓ A gestão do módulo de Metrologia Legal do SGI não é realizada pela Dimel

DIMEL HOJE

(Diagnostico do Forum)



✓ Tem seus repasses contingenciados a valores inferiores ao necessário para sua subsistência;

✓ Sofre com redução sistemática de mão de obra em face a expressiva saída de servidores (dificuldade de retenção ou

aposentadoria) ;

✓ Sucateamento dos equipamentos para realização das atividades

✓ Diminuição dos treinamentos dados por especialistas.

✓ Necessidade de revisão dos convênios entre o Inmetro e os órgãos da RMBLQ-I;

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

de suas ações.

✓ Restrições legais impedem o cumprimento integral das atribuições delegadas (Ex: entrada em aduanas e portos secos);

✓ Conflitos com múltiplos atores quanto a competências legalmente estabelecidas (Receita Federal, Aneel, ANP, etc) no

momento da fiscalização impedem a execução de algumas atividades de forma eficaz;

RBMLQ-I HOJE

(Diagnostico do Forum)



Programação 



Bom Trabalho!


