
Lucro Social apontado nas diversas oficinas de Lucro Social 
 

 
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 

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 apreensão de drogas, contrabando de cigarros e 
descaminho 

23.000.000.000,00 

TOTAL 42.995.986.577,53 

 
Observação. Os indicadores acima foram elaborados por técnicos e servidores especializados, extraídos de fontes oficiais.   


