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“Lucro Social é um termo que parece novo, mas se trata da concretização que 
vem sendo aprimorado pelo nosso incrível Inmetro, com a participação do 
Ministério da Justiça, suas secretarias e órgãos vinculados”

“Serve para mostrar qual o valor do trabalho realizado pelo servidor, como medir 
esse o impacto para a sociedade e de que forma podemos mensurar os 
benefícios econômicos e atividades.

Anderson Gustavo Torres - Ministro da Justiça e Segurança Pública



“Em uma economia, um dos serviços essenciais é o de transporte. 

E, como em qualquer mercado, neste de transportes um dos fatores essenciais é 
a qualidade do produto e do serviço que são ofertados.

O cronotacógrafo representa essa construção da qualidade nas relações 
comerciais, para que haja confiança no serviço que vai ser prestado”

Marcos Heleno Guerson – Presidente do Inmetro



“É relevante que a sociedade conheça esse equipamento e a 
capacidade de proteção que possui, auxiliando os agentes de 
fiscalização e os profissionais de perícia. 

O evento foi muito produtivo porque permitiu a participação de todos 
os setores que operam com o equipamento. 

Foi muito útil em conhecimentos para que possamos aplica-los em 
nossas empresas”

Murillo Moura Filho. Presidente da Associação Nacional dos Postos 
de Ensaio de Cronotacógrafos (ANPECI),



“O cronotacógrafo é o instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a 
indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e 
a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como 
os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: o tempo de 
trabalho e os tempos de parada e de direção. 

“a importância do equipamento quanto à instrução de medição em 
saúde, segurança, meio ambiente e transação comercial. E lembrou 
que o equipamento é vital para o controle de velocidade e distância 
desenvolvidos pelos veículos, controle do tempo e direção e de 
informações úteis em caso de acidentes”

Eduardo Ribeiro de Oliveira - Coordenador Técnico do Programa de 
Cronotacógrafo da presidência do Inmetro



A CNTA,  representa cerca de 800 mil caminhoneiros autônomos, reunindo sete 
federações e 140 sindicatos, 

“Podemos afirmar isso, uma vez que a questão do cronotacógrafo expande não 
somente os aspectos ligados ao equipamento em si, mas aos impactos do lucro 
social ao qual ele está envolvido, que acaba gerando consequências aos vários 
atores dessa cadeia produtiva”.

“A CNTA vê com muito bons olhos a oficina, evento fundamental e estratégico, 
que reúne vários atores, trocando informações e alinhando um trabalho futuro, 
que vai trazer resultado positivo, não só para os envolvidos, mas para toda a 
sociedade brasileira”

Marlon Maues  - Diretor Executivo da Confederação Nacional 
Transportadores Autônomos (CNTA)



Quando é o dia do caminhoneiro

•30 de junho: Através da lei nº 5.487, Francisco Montoro sancionou o dia do 
caminhoneiro em São Paulo. Isto é, trata-se de uma comemoração local.

•25 de julho: Neste dia, comemora-se o dia de São Cristóvão, que é o santo 
padroeiro dos motoristas. Mas neste dia, não são apenas motoristas de 
caminhão que comemoram. Mas também, de ônibus, carro e qualquer outro 
transporte.

•16 de setembro: A data mais difundida para celebrar o dia do caminhoneiro é 
16 de setembro. Ela é reconhecida em todo país, embora não seja a única. 
Afinal, podem haver comemorações tanto no dia 30 de junho, como no dia 25 
de julho ou 16 de setembro.



George KerteszJosé Augusto Basso



Resultados´: Abril de 2022

Instrumento / Aplicação Indicadores Valor
Bomba de 
Combustível 

Verificação da quantidade de combustível e o 
valor pago

Valores tributáveis através da medição do volume 
do combustível

2.663.842.000,00

Medidores de 
Fluídos 

Sistema que determina os volumes da 
produção de petróleo estabilizados

Apuração de Royalties para o Estado do Rio de 
Janeiro

3.200.000.000,00

Sistema de medição 
de Vazão de 
bebidas 

Estimar o volume de bebida produzido em 
dada unidade de tempo, diferenciando os 
tipos de bebida Garantia da transação 
comercial

Aumento da arrecadação da Receita Federal em 
36% em 2 anos Programa encerrado no governo 
anterior ao do presidente Temer

2.590.000.000,00

Hidrômetros Prestação de serviços ligados ao 
Abastecimento de Água/Saneamento Básico -
SABESP

Arrecadação PIS/Confins 1.800.000.000,00

IPNA Rodoviário Balanças rodoviárias Economia com a manutenção da malha viária 1.501.016.597,70

Laboratório de 
Força da DIMCI

Calibração de máquinas de tração no 
Inmetro

Economia no custo da calibração de máquinas de 
tração 2.789.608,00

Material de 
Referência 
Certificado - MRC 

Demanda do Ministério da Justiça, 
envolvendo drogas de abuso (perícia 
criminal. Demanda do Ministério da Justiça, 
envolvendo drogas de abuso (perícia criminal

Redução nos custos de importação de MRC
2.350.000,00



Resultados´: Abril de 2022

Instrumento / Aplicação Indicadores Valor

Cronotacógrafo Economia resultante da verificação 
metrologia, na manutenção da frota.

Redução do custo efetivo na troca de pneus, 
redução do número de sansões legais e custos 
judiciais trabalhistas, de responsabilidade civil 
e criminal, através dos ensaios de verificação 
metrológica dos cronotacógrafos” 

133.504.114,50

Cronotacógrafo Perícia de acidentes de trânsito com vítimas, 
envolvendo veículos que possuem 
cronotacógrafos

Economia com horas de perícia devido ao uso 
de cronotacógrafo. 

9.609.657,86

Cronotacógrafo Abordagem seletiva aos veículos de cargas e 
passageiros que são obrigados a utilizar o 
cronotacógrafo.

Redução no número de acidentes em função 
da fiscalização da PRF do Cronotacógrafo 

92.266.199,47

Cronotacógrafo Regulamentação Custo social evitado pelo setor de transporte 
pela inibição de roubo/furto dos TCO 
fomentada pela portaria 535/2019(RTM) no 
Estado do Paraná 

608.400,00            

Cronotacógrafo 8.000.000.000,00

Atuação da PRF Operação contra o crime organizado Prejuízo ao crime organizado por apreensão de 
drogas, contrabando de cigarros e descaminho

23.000.000.000,00

TOTAL 42.995.986.577,53



1ª Webinar: Lucro Social como Ferramenta de Transparência, Negociação e Gestão.

A Asmetro-SI, com apoio do Inmetro e da Sociedade Brasileira de Metrologia (SBM), realizou no dia
11/05/22 o “1° Webinar Lucro Social como Ferramenta de Transparência”.

O evento contou com a participação do Ministro da Justiça Anderson Torres, do presidente do Inmetro,
Marcos Heleno Guerson e de representantes de instituições que já utilizaram a metodologia e de seus
casos de sucesso: PRF, Anpeci, Dimci, Dimav e Dimel

https://asmetro.org.br/portalsn/2022/05/14/retrospectiva-do-1o-webinar-lucro-social/

https://asmetro.org.br/portalsn/2022/05/14/retrospectiva-do-1o-webinar-lucro-social/



