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Duque de Caxias, 01 de dezembro de 2022                             050-2022-OF-ASMETRO-PR  

 
Excelentíssimo Senhor GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO  

Coordenador do Gabinete de Transição Governamental Brasília/DF Assunto 
Vice Presidente da República do Brasil eleito 

protocolo.transicao@presidencia.gov.br  

 
 

Assunto: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO 
 

 
Prezado Senhor Vice Presidente da República eleito e Coordenador do Gabinete de Transição 

 

O Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (INMETRO) – ASMETRO SI – solicita especial atenção do novo governo eleito às 

demandas do Instituto - caixa de ferramentas da sociedade - e de seus servidores que trabalham 
em prol do bem estar de toda a população, bem como, do desenvolvimento da economia e da 

indústria do país.  

 
No documento “50 anos do INMETRO e seu Futuro”, em ANEXO/OF 039, as propostas 

detalhadas foram entregues no dia 31 de agosto de 2022, na Fundação Perseu Abramo, em São 

Paulo, para o Presidente da República eleito, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA.  
 

O ASMETRO-SI, portanto, reitera no mesmo documento, as propostas e sugestões visando a 
contribuir para tornar ainda mais eficiente e de qualidade o trabalho que o INMETRO realiza para o 

país, ao longo de seus 50 anos de fundação, que serão comemorados em dezembro de 2023.  

 
Iniciamos desde já as comemorações dos 50 anos do INMETRO com a entrega deste valioso 

documento, visando aprimorar e modernizar as nossas ferramentas de trabalho, voltadas para o 
Brasil de hoje e do futuro.  

 

As propostas detalhadas são todas essenciais para que o INMETRO possa, cada vez mais, trabalhar 
em parceria com os setores que formam a principal engrenagem capaz de alavancar o 

desenvolvimento do país, propiciando melhores condições de vida à sociedade brasileira. Buscam a 
excelência do trabalho do INMETRO no Brasil e no exterior, diante de um mundo cada vez mais 

globalizado, exigente, competitivo e desafiador.  

 
Importante ressaltar que todas as demandas apresentadas foram aprovadas pelos servidores do 

INMETRO, em assembleias promovidas pelo ASMETRO. É um trabalho democrático, participativo, 
voltado para um Brasil para todos com desenvolvimento, oportunidades e justiça social.   

 
Para que possamos viver em um Brasil cada vez mais igualitário, dependemos do fortalecimento do 

trabalho do INMETRO. Que seus servidores possam atuar em DEFESA DO CONSUMIDOR, seu 

principal cliente. Este trabalho tantas vezes invisível, pode ser aferido em números apresentados 
pela metodologia do LUCRO SOCIAL: Ferramenta de Transparência, Negociação e Gestão, que 

utiliza indicadores para se obter os valores e ou a medição do retorno do trabalho produzido pelo 
servidor público em prol da sociedade. 

 

No ano passado, os indicadores mostraram uma evasão de divisas no valor de R$ 800 bilhões. É, 
sem dúvida, trabalho em defesa da economia, do consumidor das empresas que atuam na 
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legalidade. O documento mostra também que o INMETRO/alcançou uma cifra de R$ 42 bilhões 

utilizando a ferramenta LUCRO SOCIAL, conforme gráfico em anexo. 
 

Entretanto, o INMETRO poderia ter uma atuação ainda mais abrangente. Por isto, solicitamos, 
assim, atenção especial à antiga proposta para a criação da Agência Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Segurança de produtos, o que dará ao Instituto a natureza de autarquia sobre regime 

especial, independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.           
 

Lembremos que o INMETRO trabalha pelo Brasil em todos os segmentos, de Norte a Sul, do Centro 
ao Oeste, nos mais distantes pontos do território nacional. Da acreditação, regulação e fiscalização 

de equipamentos e serviços, ao combate à pirataria ao roubo e furtos de mercadorias, o INMETRO 
está presente. E que possamos, em dezembro de 2023, comemorar o cinquentenário do Instituto, 

patrimônio nacional, marca indelével de competência: esperança que nos trouxe até aqui e nos 

levará ao futuro muito mais forte e promissor. 
 

“Reconhecer o Valor do Innetro é Investir na Sociedade” 
 

 

 
Respeitosamente  

 
 

 
 

Sérgio Ballerini 

Presidente do ASMETRO-SI 
 


