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Prover CONFIANÇA à sociedade 
brasileira nas medições e nos produtos, 
através da metrologia e da avaliação da 

conformidade, promovendo a 
harmonização das relações de consumo, 
a inovação e a competitividade do País.

Missão



Processo sistematizado, com regras pré -
estabelecidas, devidamente acompanhado e 

avaliado, de forma a prover ADEQUADO 
GRAU DE CONFIANÇA de que um produto 

atende a requisitos estabelecidos por normas 
ou regulamentos, com a MELHOR RELAÇÃO 

CUSTO-BENEFÍCIO para a sociedade.

Quem garante “qualidade” é o fornecedor do produto.

Conceito de Avaliação da Conformidade



Antes e Depois do Produto Entrar no Mercado

Ex-Ante:

• Regulamentação;

• Programas de Avaliação da 
Conformidade;

• Registro;

• Anuência;

• Orientação do Consumidor

Ex Post:
• Fiscalização nas fábricas, no 
mercado, em portos, aeroportos 
e fronteiras secas;

• Orientação do Consumidor;

• Verificação da Conformidade;

• Monitoramento de recalls no 
exterior





Número de Programas de Verificação da Conformidade Realizados por Ano





Art. 12. A Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999,  passa a vigorar 
com as seguintes alterações:
"Artigo 3º O Inmetro ... , é competente para:
IV - exercer poder de polícia administrativa, expedi ndo regulamentos 
técnicos  nas áreas de avaliação da conformidade de  produtos, 
insumos e serviços, desde que não constituam objeto  da competência 
de outros órgãos ou entidades da administração públ ica federal, 
abrangendo os seguintes aspectos:
a) segurança;
b) proteção da vida e da saúde humana, animal e veg etal;
c) proteção do meio ambiente; e
d) prevenção de práticas enganosas de comércio ;
XVII - anuir no processo de importação de produtos p or ele 
regulamentados ...;

A Lei 12.545/2011



“Artigo 6º É assegurado ao agente público fiscaliza dor do Inmetro ou do 
órgão ou entidade com competência delegada, no exer cício das 
atribuições de verificação, supervisão e fiscalizaç ão, o livre acesso ao 
estabelecimento ou local de produção, armazenamento , transporte, 
exposição e comercialização de bens, produtos e ser viços , 
caracterizando-se embaraço, punível na forma da lei , qualquer dificuldade 
oposta à consecução desses objetivos.
§ 1º O livre acesso de que trata o caput não se aplic a aos locais e recintos 
alfandegados onde se processam, sob controle aduane iro, a 
movimentação ou armazenagem de mercadorias importad as.
§ 2ºA Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá so licitar assistência 
do agente público fiscalizador do Inmetro ou do órg ão com competência 
delegada , com vistas à verificação, no despacho aduaneiro d e 
importação, do cumprimento dos regulamentos técnico s emitidos pelo 
Conmetro e pelo Inmetro.

A Lei 12.545/2011



O Acordo Inmetro -RFB



A Operacionalização do Acordo

• Denúncias Pontuais
Sempre que receber denúncias, mesmo que pontuais, o  Inmetro as 

encaminhará para averiguação da Receita

• Priorização de 6 setores
Brinquedos, Cabos e Fios de Aço, Capacetes, Luvas C irúrgicas, 

Pneus e Produtos Têxteis

• Protocolo de Execução
Define o procedimento sistemático que será adotado pelos fiscais do 

despacho aduaneiro para atuar no âmbito do acordo c om o Inmetro.

•Atuação focada e efetiva
Baseada em suspeitas levantadas a partir do cruzamen to de 

informações do Inmetro, da Receita e das associaçõe s que representam os 
setores priorizados



A Operacionalização do Acordo
• Indicação dos Pontos de Contato em cada Estado

Nomes e contatos de profissionais da Rede dos Estad os aonde estão 
localizados os despachos aduaneiros considerados est ratégicos em função 
das informações levantadas

• Capacitação dos Profissionais da Rede
Atuar nos recintos alfandegados para avaliar o prod uto importado; 

retirar amostras, se for o caso, e transporte ou en viar ao OCP
Avalia-se a possibilidade do agente fiscal ser acom panhado de um 

especialista

• Instrumentalização
Dotar os agentes fiscais de equipamentos que o perm itam identificar 

com o maior grau de confiança possível produtos sus peitos

• Pagamento dos Ensaios
Registro de preço e a possibilidade do importador a rcar com os 

custos



Efetividade das Ações

No total, 7 
TONELADAS de 

brinquedos foram 
apreendidos



Outras Ações que Contribuem para a Efetividade

O MUNDO MUDOU! TEMOS QUE MUDAR COM ELE!

• Portaria nº 333/2012

• “Fiscal” Inmetro

• Melhor fluxo de informações entre setor produtivo e  Inmetro

• Criação de banco de dados que permita traçar o perf il da 
empresa (consolidação dos dados de diferentes fonte s de 
informação)

• Articulação com SENACON para casos de recall e outr os 
regulamentadores, como a Anvisa, para aumentar a 
efetividade das ações tomadas

INTELIGÊNCIA



dqual@inmetro.gov.br
pcoscarelli@inmetro.gov.br

www.inmetro.gov.br
www.portaldoconsumidor.gov.br

OBRIGADO!!!


