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O Inmetro e o Comércio Exterior

Acordo sobre 
Facilitação de Comércio

Acordo sobre Barreiras 
Técnicas ao Comércio

OMC
SECINT

Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais

SECEX 
Secretaria de Comércio Exterior

Subsecretarias de:

• Inteligência e Estatísticas de 
Comércio Exterior

• Operações de Comércio Exterior 
(Siscomex e Portal Único) 

• Facilitação de Comércio Exterior 
(melhoria do ambiente regulatório)  

• Defesa Comercial e Interesse Público 

SEINT  
Subsecretaria de

Negociações Internacionais

Interfaces com o 
INMETRO – Internacional e o 

INMETRO - Regulador



SECEX - Secretaria de Comércio Exterior

SEINT - Subsecretaria de Negociações Internacionais

• definição e implementação da posição brasileira para coordenação e participação 
em negociações relativas ao comércio exterior nos de temas de bens, regimes 
origem, barreiras técnicas, propriedade intelectual, solução de controvérsias nos 
âmbitos multilateral, plurilateral, regional e bilateral;

• coordenação, em articulação com os demais órgãos competentes, a participação 
brasileira nas comissões administradoras dos acordos firmados pela República 
Federativa do Brasil e pelo Mercosul com países e blocos econômicos, além de 
propor e implementar o seu aprimoramento;

• apoio ao setor produtivo brasileiro em relação às barreiras comerciais externas 
aos produtos brasileiros e às iniciativas facilitadoras e de convergência 
regulatória;

Interfaces com o 
INMETRO – Internacional e o 

INMETRO - Regulador

O Inmetro e o Comércio Exterior



para todas as barreiras

www.sembarreiras.gov.br

Todos os regulamentadores, inclusive INMETRO, têm 
acesso para providenciar respostas e propostas de 

solução, em articulação com ME e MRE.

SECEX - Secretaria de Comércio Exterior

SEINT - Subsecretaria de Negociações Internacionais

O Inmetro e o comércio exterior



Escopo:
 Aplica-se a ... produtos industriais e agrícolas
 Não se aplica a ... serviços, compras governamentais ou
     medidas sanitárias e fitossanitárias,

    que são objeto de acordos específicos

Autoridade Notificadora Nacional e
Ponto Focal junto ao Acordo sobre
Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC (TBT)

O principal objetivo do Acordo é assegurar que
regulamentos técnicos, normas técnicas e procedimentos 

de avaliação da conformidade não criem obstáculos 
desnecessários ao comércio internacional.



   

13.000 usuários cadastrados 

Serviços do Ponto Focal apoiam a superação de
barreiras técnicas às exportações 

Serviços na Internet para o exportador brasileiro:

• Alerta Exportador!
• Solicite Informações
• Denuncie Barreiras Técnicas!
• Perguntas mais frequentes
• Consulta às notificações
• Texto completo de regulamentos técnicos

Alerta Exportador no site do Inmetro

http://www.inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pontofocal/



• Coordenação Nacional do SGT nº 3/MERCOSUL 
       Regulamentos Técnicos e Avaliação da Conformidade 

• Coordenação do Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio (CBTC)
Comitê Assessor do Conmetro

• Comissão Administradora do AAR-8 sobre a Superação das Barreiras Técnicas 
ao Comércio

Inmetro participa de vários fóruns relacionados a 
barreiras técnicas

• Coordenação do Comitê Codex Alimentarius Brasil (CCAB)
Comitê Assessor do Conmetro

• Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC



A participação do Inmetro nos vários fóruns 
relacionados a barreiras técnicas se dá em 

coordenação com outros órgãos do governo

ME

AnatelAnvisa

INMETRO MAPA

MRE
Casa Civil

Outros

VDCs

A busca de soluções para os exportadores brasileiros quanto 
a problemas com  barreiras técnicas também...

DACESS/MRE + CGCB/SEINT/ME + INMETRO



MERCOSUL Estrutura do SGT nº 3

Coordenação Nacional do SGT nº 3 (INMETRO)
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Comissão da Indústria Automotiva (CIA)

Comissão de Alimentos (CA)

Instrumentos (CMI)

Comissão de Avaliação da Conformidade (CAC)

Comissão sobre Segurança de Produtos Elétricos (CSPE)

Comissão de Metrologia

Comissão de Gás GLP

Uso Doméstico

GNV

Comissão de Brinquedos

Comissão de Bicicleta de Uso Infantil

Pré-Medidos (CMPM)



Negociações de Acordos e Diálogos Comerciais
Capítulos TBT e Boas Práticas Regulatórias
Convergência Regulatória



Inmetro é signatário de acordos de reconhecimento mútuo de 
organismos regionais e internacionais e desempenha um papel 
importante em organizações internacionais

Codex Alimentarius

OMC




