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O mundo mudando e nós nem percebemos o 

quanto isso irá afetar nosso trabalho! 

 

 



Os desafios estão só começando... 



O comércio esta mudando... 













E onde esta o Selo? 
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O bom funcionamento da economia depende de um  

regime eficaz de fiscalização. 

 

“Caso o ato de fiscalizar se torne um fardo e a regulação deixe de atender 

aos seus objetivos nas mais diversas políticas públicas, o dinamismo da 

atividade econômica é prejudicado.” 

Melhorar as práticas de fiscalização deve ser, portanto,  

uma prioridade governamental.  

“O principal desafio dos governos nessa área é desenvolver e aplicar 

estratégias na hora de fiscalizar para atingir melhores resultados, com 

altos níveis de conformidade voluntária – que ocorre quando as pessoas 

cumprem as regras por sua própria vontade, sem a necessidade de 

fiscalização ou punição – e custos e encargos reduzidos.” 

Fonte: CNI, 2014 



A subjetividade da ação dos fiscais e as diferenças de interpretações na 

forma como as normas são aplicadas devem ser reduzidas ao mínimo.  

 

Os grandes desafios de fiscalização estão relacionados à falta de 

transparência na forma como as regulações são implementadas. As 

normas devem trazer segurança jurídica e previsibilidade, indicando 

claramente o que é esperado das entidades reguladas. A informação é 

crucial neste processo. 

O país ainda convive com uma cultura de ação punitiva, o que também 

contribui para o aumento das fiscalizações, sem resultar em melhores 

serviços para a população. 

 

Tais procedimentos muitas vezes são conduzidos por fiscais mal 

treinados que aplicam as normas de forma discricionária 

Fonte: CNI, 2014 
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Gestão  
1 Chefe (André) – Relacionamento com a RFB 
1 Chefe Substituto (Jefferson) 

Processos Administrativos 
2 Analista Executivo (Giseli e Luiz Carlos) 

2 Pesquisadores (Humberto e Aline) 

Auditorias/ Supervisão 
2 Pesquisadores (Millene e Carlos) 

Capacitação da RBMLQ-I 
2 Pesquisadores (André e Ana Valéria) 

Suporte à Rede 
2 Pesquisadores (Márcia e Marcos) 

Operações Especiais e abrangência 

territorial 
1 Pesquisadores (Roberto) 

SAC 
1 Pesquisadores (Aline) 

1 Analista (Luiz Carlos) 

Monitoramento de Mercado 
2 Pesquisadores (Paulo e Luiz Claúdio) 

Gestão Orçamentária 
1 Pesquisador (Ana Valéria) 

Gestão de Risco 
1 Pesquisador (Millene) 

Investigações 
2 Pesquisadores (Monique e Paulo) 

Fiscalização 
2 Pesquisadores (Pedro e André) 

Gestão da Qualidade 
1 Pesquisador (Pedro) 

Apoio Administrativo e Operacional 
1 Auxiliar Administrativo (Carmem) 

1 Assistente Administrativo (Rose) 

1 Estagiário nível superior (Marco) 

1 Estagiário nível médio (Levi) 

Nossa Equipe – Nova Estrutura 



Missão 

 

 
 

“Identificar e coibir a oferta de produtos e serviços 

que não atendam aos requisitos definidos por 

regulamentos técnicos do Inmetro para proteger o 

cidadão e promover a concorrência justa entre as 

empresas.” 



Vigilância de Mercado 

Processo sistematizado de monitoramento 

do mercado, com objetivo de evitar a 

comercialização de produtos que não 

atendam à regulamentação técnica vigente. 



Ações de Vigilância de Mercado:  

 Orientação 

 Fiscalização Formal 

 Fiscalização Técnica 

 Operações Especiais 

 Atendimento a denúncias e reclamações 



2016 

330 produtos de consumo nos EUA e de cerca de 1700 

alertas de produtos que ofereciam sério risco à 

segurança dos consumidores. 

 

No Brasil, 138 recalls no Brasil (90% setor automotivo).  

 

Apenas 1 deles era de um produto regulamentado pelo 

Inmetro: cadeira plástica monobloco. 

 



O caso dos hand spinners? 



Benefícios do Controle Pós Mercado 

Atuar como instrumento de proteção e defesa 

do consumidor e do setor produtivo 

Prover confiança nas relações de mercado; 

Proteger o comércio interno e externo de práticas 

ilegais, inibindo a concorrência desleal; 



Cenário 

• Demandas crescentes em quantidade e complexidade pelo 

estabelecimento de regulamentos técnicos e certificações 

compulsórias de produtos. 

 

• Quadro de aumento significativo da quantidade e da 

complexidade das demandas por fiscalização. 

 



Ações de Fiscalização:  464.663 

Média de 1.100 ações/dia de 

Fiscalização Formal; 

Visitas:  55.180 

Unidades de produtos fiscalizados: 

42.768.072 

Unidades de produtos irregulares:  

827.245 

Atuação da RBMLQ-I no país 

Fiscalização Formal – Jan a Set  2017: 

Fonte: SGI – Inmetro - 2017 





Brasil: 8,6 milhões km2 (86 mil km2 por agente fiscal) 

Fonte: DG SANCO (2009) 

O desafio de nossa extensão territorial 

Conseguiremos abranger toda a extensão territorial? 



Pra onde devemos ir? 

Centros de Distribuição  Portos e Aeroportos 

Fábricas 

 

Comércio Eletrônico 

 



Incremento na Infraestrutura 

Laboratórios 

 

Inteligência 

 

Planejamento 

 



Portaria n.º 43, de 22 de janeiro de 2016 

“Art. 1º Determinar que ficará proibida a comercialização, no mercado 

nacional, de Bijuterias e Joias com concentrações de Cádmio e Chumbo 

iguais ou superiores respectivamente, em peso, a 0,01% e 0,03%, do metal 

presente no produto individualmente considerado. “ 

“Art. 6º Determinar que a partir de 36 (trinta e seis) meses, contados da 

data de publicação desta Portaria, Bijuterias e Joias deverão ser fabricadas 

e importadas em conformidade com esta.” 

 

“Art. 7º Determinar que a partir de 60 (sessenta) meses, contados da data 

de publicação desta Portaria, Bijuterias e Joias só poderão ser 

comercializadas, no mercado nacional, por atacadistas e varejistas, em 

conformidade com o instrumento legal ora aprovado.” 



Mudança Cultural 

• A cultura esta ligada a vários elementos das organizações; 

 

• A mudança de cultura é a definição de um novo rumo, uma 

nova forma de fazer as coisas; 

 

• A mudança cultural custa muito e leva tempo para 

acontecer.  



Cenário Atual da Fiscalização da Qualidade 

• Aleatória 

• Número de agentes fiscais insuficiente para cobrir o território nacional 

(transição de profissionais para a área da Metrologia Legal) 

• Concentrada no varejo (até agosto de 2017, 95% das ações de 

fiscalização foram realizadas no varejo) 

• Baixa aderência entre o que é planejado e o que é efetivamente 

realizado 

• Foco na quantidade em detrimento da qualidade da ação fiscal (até 

agosto de 2017, 422.699 ações de fiscalização, 31 milhões de unidades 

de produtos fiscalizadas, 229 mil unidades de produtos irregulares, 

0,72% de irregularidades) 



• Restrito à presença do selo de identificação da conformidade 

• Pequena infraestrutura laboratorial 

• Alto custo operacional, considerando o baixo percentual de 

irregularidade 

• Sem preocupação com o resultado (solução do problema) 

• Ação limitada ao local em que a irregularidade é encontrada (somos 

uma rede, mas não trabalhamos como tal) 

• Percentual elevado de autos de infração tornados insubsistentes 

(capacitação) 

• Multas de baixo valor pecuniário (estímulo à irregularidade), 

independente da irregularidade encontrada (não entra no mérito do 

risco) 

• Foco na arrecadação (valores mais baixos são mais fáceis de 

recebidos) 

Cenário Atual da Fiscalização da Qualidade 



Desafios 
 

 

• Incrementar as ações de fiscalização técnica; 

• Mudança de Cultura; 

• Sermos efetivamente uma Rede, 

• Diminuir o número de processos administrativos 

insubsistentes; 

 

 

 



Desafios 
 

 

• Aumentar a eficiência das ações de fiscalização; 

• Deslocar o foco da fiscalização do varejo para o atacado; 

• Laboratórios da Rede; 

• Adaptação às novas tecnologias de informação (SEI, por 

exemplo); 

 

 

 



Desafios 

 

 

• Adaptação à novas tecnologias de produtos e de 

comércio; 

• Abrangência territorial; 

• Redução dos orçamentos; 

• Adaptação da legislação às novas realidades; 

• Penalidades proporcionais às infrações; 

 

 

 



Desafios 

 

 

• Desenvolver ferramentas contra a corrupção (burocracia?); 

• Comunicação rápida e eficiente; 

• Conquistar a confiança da sociedade; 

 

 

 



Projetos 

• Estruturação da Fiscalização do comércio eletrônico 

• Supervisão técnica 

• Regulamento de Fiscalização 

• Selo Inteligente – QR Code (novas tecnologias) 

• Melhorias no SGI 

• Fiscalização técnica 

• Integração de informações da RBMLQ-I  

• Adaptar o planejamento à necessidades dinâmicas. 

 

 

 

 



Próximos Passos 

• Apoio institucional para implementação do que está sendo proposto (Dconf, Cored e Presi) 

• Reaproximação com a RBMLQ-I (encontros técnicos e jurídicos) 

• Maior e melhor participação da Dconf nas reuniões de pactuação e repactuação dos Planos de 

Trabalho e de Aplicação e nas reuniões regionais 

•  Elaboração de Guias de Orientação para os Planos de Trabalho que reflitam a mudança 

cultural que queremos (menos quantidade e mais qualidade da ação fiscal) 

• Exercício dos deveres do Inmetro definidos nos convênios de delegação 

• Reuniões com formadores de opinião da RBMLQ-I para que participem do processo de 

construção da proposta 

• Reativação dos GT Fiscalização e Articulação 

• Levantamento da infraestrutura da área da Qualidade existente na Rede 

• Plano de investimentos que contemple a instalação de laboratórios de ensaios, a exemplo da 

estrutura que existe para a ML (quais estados, quais produtos, quais ensaios) 

• Intercâmbio com outras autoridades regulamentadoras no Brasil e no exterior 

• Readequação das regras de enquadramento das irregularidades 

• Interrupção das ações de fiscalização de objetos regulamentados por terceiros 

• Aperfeiçoamento dos relatórios do SGI 








