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A medida certa para 
promover confiança à 

sociedade e competitividade 
ao setor produtivo.

MISSÃO DO INMETRO
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A Metrologia no mundo
Estrutura Internacional



Diagrama simplificado – Infraestrutura de qualidade do Brasil
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Dimensões do 
Campus de Inovação e 
Metrologia
1,7 milhão m2

(52,7 mil m2 de área construída)

Quantidade de 
Laboratórios
52

Prédios do campus
55

Força de Trabalho
do Sistema Inmetro
6.620 profissionais, 
em todo o País



Regulação
• 684 categorias de produtos regulados;

• 1.108 modelos/versões de automóveis 
de 34 diferentes marcas no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE 
Veicular);

• 260 mil processos de anuência de 
produtos regulamentados;

• 1,9 mil processos de análise de licença de 
importação para anuência de 
instrumentos de medição;

• 300 relatos de acidentes de consumo 
recebidos pelo Sistema Inmetro de 
Monitoramento de Acidentes de 
Consumo (Sinmac).

Fiscalização
• 28,6 milhões de instrumentos de medição 

verificados; 

• 350 mil cronotacógrafos fiscalizados; 

• 626 mil avaliações preliminares em produtos pré-
embalados;

• 178 mil exames de indicação quantitativa e do 
conteúdo líquido de produtos pré-embalados;

• 635 mil ações de fiscalização em produtos com 
conformidade avaliada.

(Dados de 2018)

Acreditação
• 2.700 organismos acreditados, dos quais 10 

(dez) são no exterior (China, Espanha, Itália 
e Angola);

• 970 avaliadores externos;

• 4.000 avaliações por ano.





Principais parcerias com
Instituições congêneres

Cerca de 60 acordos
de cooperação vigentes



O que o  Inmetro já fez para acelerar o processo de 
fortalecimento da economia brasileira e o comércio 
exterior ...

• Inmetro se tornou Autoridade Certificadora Normativa, junto ao ITI, para 
IOT;

• Revisão do nosso estoque regulatório com revogação e/ou simplificação;

• Portaria Inmetro nº 260/maio 2019 - anuência pós embarque;

• Portaria Inmetro nº 302/junho 2019 – organismos acreditados no processo 
de aprovação de modelo;

• Portaria Inmetro nº 322/julho 2019 – início do processo para o Regulamento 
Geral;

• Portaria nº336/julho 2019 – a qual permite que fabricantes e importadores 
de instrumentos de medição emitam auto declaração de conformidade em 
substituição à verificação inicial realizada pelo Inmetro;

• Lançamento de consulta pública de portaria Inmetro com nova sistemática 
de registro.



O que o  Inmetro está fazendo para ser cada vez mais 
eficiente na prestação de serviços a sociedade 
brasileira e ao setor produtivo...

• Novo modelo organizacional onde se contempla as atividades finalísticas do 
instituto com clareza: Metrologia Científica e Industrial, Regulação, Supervisão 
de Mercado, Acreditação e Relações Internacionais;

• Sede Jurídica em Brasília e Campus de Inovação e Metrologia em Xerém –RJ;

• Toda a diretoria das áreas finalísticas é composta por técnicos de carreira do 
Inmetro com qualificação inquestionável;

• Foco em resultado e aculturamento no senso de urgência;

• Comunicação com stakeholders : melhoria gradativa do nosso portal, mídia 
digital, agenda de relacionamento estruturada; 

• Criação de um Comitê de Gestão Estratégico, junto a diretoria plena, composto 
por pessoas de notório saber, integrantes de setores produtivos relevantes, 
integrantes de organismos reguladores ou de governo de relacionamento 
transversal.



Um convite para a 
Manufatura Avançada 


