
 

 
Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA  
INMETRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 de maio de 2014. 

 

MANUAL SGI  

 

PARA 

 

PRIORIZAÇÃO  

 

DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

 

E 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

 

 

 

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – 
DCONF 

 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO  

DA CONFORMIDADE - DIVEC 

 

 

 

 



Dconf/Divec                                      maio/2014 

 

2/14 

 

Planejamento de Ações de Fiscalização da Área da Qualidade 

 

O acesso ao planejamento do número de ações de fiscalização é feito pelo menu  13.1.17.1.2 

 

 

O primeiro passo para realizar o planejamento do número de ações de fiscalização é definir o ano de 

planejamento de interesse e verificar a situação em que se encontra. 

 

 

Em um segundo momento, o novo módulo de planejamento objetiva registrar o número de ações de 

fiscalização que o Órgão Delegado planeja realizar. Para tal, devem ser considerados 04 (quatro) 

fatores, a saber: 



Dconf/Divec                                      maio/2014 

 

3/14 

 a) Número de fiscais 

Deve ser considerado o número de fiscais dedicados à área da avaliação da conformidade.   

 

 

b) Número de dias úteis de fiscalização por mês  

O Órgão Delegado deve calcular o número de dias úteis da fiscalização da área de avaliação da 

conformidade. Importante ressaltar que deverá a ser levado em consideração se o fiscal atuar em 

outra(s) área(s). Nesse caso, o Órgão Delegado deve considerar o número de dias úteis efetivamente 

dedicados à área aqui contemplada. 
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c) Número de meses efetivos da fiscalização      

O Órgão Delegado deverá calcular o número de meses efetivamente dedicados à fiscalização da área 

de avaliação da conformidade. Para tal, deve atentar para o tempo em que não há atuação da 

fiscalização, como férias, tempo para capacitação, planejamento, análise crítica, etc.  

 

 

d) Número médio de ações dia / fiscal    

O OD deverá registrar o número médio de ações dia por fiscal. Importante destacar que há que se 

considerar o tempo de deslocamento e do tempo da fiscalização em função do tipo de 

estabelecimento. 
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Cálculo do número de ações de fiscalização da área de avaliação da conformidade. 

Uma vez reunidos os dados necessários e inseridos no módulo de planejamento, o número de ações 

planejadas será calculado automaticamente para o Plano de Trabalho considerado. 

 

Uma vez calculado o número total de ações, o Órgão Delegado deverá distribuir mensalmente os 

valores que achar apropriados, definindo assim o número de ações de fiscalização a serem realizadas 

em cada mês do ano considerado. Nessa tela, ainda há a possibilidade de realizar o planejamento de 

ações de fiscalização por regional, distribuindo a quantidade mensalmente. 

Cabe lembrar que os valores distribuídos mensalmente e por regional são somados e deve ser 

coincidentes com o valor calculado anteriormente. 
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Planejamento de Visitas da Área da Avaliação da Qualidade 

O acesso ao planejamento do número de visitas também é feito pelo menu  13.1.17.1.2 

 

Em função das orientações da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro de deslocar o foco 

das ações de fiscalização, intensificando-as em fabricantes, importadores, portos, aeroportos e 

atacadistas, em consequência, diminuindo-as no comércio varejista. 

Assim, o planejamento de visitas deve passar a ser feito com a distribuição das visitas por segmento 

da cadeia produtiva. 

Para tal, devem ser considerados 05 (cinco) tipos de estabelecimentos:  Fabricante; Importador; 

Distribuidor / Atacadista; Empresa de Serviço e Varejista. 

Uma vez definido o número de visitas do período, o Órgão Delegado deve estimar o percentual de 

visitas que deverão ser feitas por tipo de estabelecimentos. A seguir, o SGI calculará o número total 

de visitas do período considerado, por tipo de estabelecimento. 

Daí, o Órgão Delegado deve distribuir os valores que achar apropriados mês a mês, determinando 

assim o número de visitas a serem realizadas mensalmente no ano considerado. Cabe lembrar que os 

valores distribuídos mensalmente são somados e devem ser coincidentes com o valor definido 

anteriormente. 
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Priorização das Ações de Fiscalização da Área da Qualidade 

O novo módulo de planejamento objetiva também estabelecer a priorização das ações de fiscalização 

por objeto fiscalizável. Para tal deverão ser considerados diversos critérios, a saber: 

1 - Análise de Risco 

O acesso a Análise de Risco é feito pelo menu  13.1.17.1.1 

 

 

O primeiro passo para realizar a análise de risco dos objetos fiscalizáveis é preciso verificar a situação 

em que se encontra e definir o ano de planejamento de interesse. 

É importante observar que, nessa tela, há dois botões: 

- Carga Inicial de Produto: Esse botão carrega a listagem de objetos fiscalizáveis para a Análise de 

Risco para o ano de planejamento de interesse, sendo que novos objetos apareceram na listagem 

com letras em vermelho. 

- Copiar produtos/índices: Esse botão copia as classificações de risco realizadas no ano anterior para 

a listagem de objetos fiscalizáveis para o ano de planejamento de interesse. Cabe ressaltar que novos 

objetos no ano de interesse, que apareceram na listagem com letras em vermelho, estarão sem 

classificações e devem ter a sua análise de risco realizada, já que não faziam parte da listagem do ano 

anterior. 
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Nesse critério são considerados 02 (dois) aspectos relacionados com a Análise de Risco: a 

probabilidade da falha e a severidade da falha, ambas ligadas ao objeto fiscalizável. Os valores 

possíveis para esses dois aspectos são: Pequeno, Médio e Grande. Contudo, neste primeiro 

momento, os valores são atribuídos pelo Inmetro com as informações oriundas do desenvolvimento 

dos Programas de Avaliação da Conformidade ligados aos objetos fiscalizáveis. 

 

 

2 – Outros Critérios de Priorização 

O acesso aos outros Critérios de Priorização é feito pelo menu  13.1.17.1.3 

 

Antes de definir os valores para os outros critérios de priorização, é necessário verificar a situação 

em que se encontra e definir o ano de planejamento de interesse. 

É importante observar que, nessa tela, há três botões: 

- Carga Inicial de Produto: Esse botão carrega a listagem de objetos fiscalizáveis para a Priorização 

para o ano de planejamento de interesse, sendo que novos objetos apareceram na listagem com 

letras em vermelho. 
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- Copiar produtos/índices: Esse botão copia as classificações dos critérios de priorização realizadas 

no ano anterior para a listagem de objetos fiscalizáveis para o ano de planejamento de interesse. 

Cabe ressaltar que novos objetos no ano de interesse, que apareceram na listagem com letras em 

vermelho, estarão sem classificações e devem ter a sua análise realizada, já que não faziam parte da 

listagem do ano anterior. 

- Priorização das Ações: Esse botão gera a priorização das ações desde que todos os objetos 

fiscalizáveis tenham sido analisados para o ano de planejamento de interesse. 

 

 

 

2.1 – Histórico de Ações de Fiscalização por Objeto 

Para que não haja perda da evolução histórica das ações de fiscalização por cada Órgão Delegado, 

considerou-se os valores de ações de fiscalização realizados por objeto no último exercício finalizado. 

Os valores são atribuídos e considerados automaticamente pelo sistema. Nesse item, da mesma 

forma que no critério anterior - análise de risco, o Órgão Delegado não insere valores, na medida em 

que estes são buscados automaticamente pelo SGI. Entretanto, os valores citados não são 

visualizados na tela. Esses, no entanto, são considerados no cálculo dos pontos atribuídos a cada 

objeto fiscalizável na priorização. 

 

2.2 - Índices de Irregularidades por Objeto 

Para tornar mais abrangente a priorização, consideram-se 02 (dois) índices relacionados, o índice de 

irregularidades por estado (por Órgão Delegado) e o índice de irregularidades nacional (da RBMLQ-I) 

do último exercício finalizado. Os valores são atribuídos e considerados automaticamente pelo 

sistema. Nesse item, da mesma forma que no critério anterior, o Órgão Delegado não insere valores, 

na medida em que estes são buscados automaticamente pelo SGI. Os índices de irregularidades 

citados são visualizados na tela, para efeito informativo. Esses, no entanto, são considerados no 

cálculo dos pontos atribuídos a cada objeto fiscalizável na priorização. 
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2.3 - Dispersão do Objeto no Mercado 

Da mesma forma, deve ser considerado na priorização a Dispersão do Objeto no Mercado, que 

relaciona a disponibilidade do objeto fiscalizável no mercado de atuação do Órgão Delegado. Valores 

que podem ser atribuídos para esse aspecto são: Inexistente, Mínima, Esporádica, Muito Baixa, 

Baixa, Média, Alta, Muito Alta e Máxima. 

Os valores para esse aspecto devem ser atribuídos pelo Órgão Delegado, que podem usar 

informações oriundas da sua experiência fiscalizatória. 
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2.4 - Incidência de Reclamações e Denúncias 

Também deverá ser considerado na priorização a Incidência de Reclamações e Denúncias registradas 

para cada objeto fiscalizável. Os valores, a serem atribuídos pelo Órgão Delegado, podem ser: 

Esporádica, Ocasional e Frequente. 

Para atribuição desses valores o Órgão Delegado deve tomar como base as informações oriundas de 

sua Ouvidoria e do próprio SGI, ao verificar o número de denúncias no Estado que foram atendidas 

com ações de fiscalização para cada objeto fiscalizável do último exercício finalizado (coluna para 

referência). 

 

 

2.5 - Acidentes de Consumo 

Outro aspecto a ser considerado para a priorização é o que se refere aos acidentes de consumo 

registrados para cada objeto fiscalizável. Valores que podem ser atribuídos para esse aspecto são: 

Esporádico, Ocasional e Frequente. 

Os valores desse critério devem ser atribuídos pelo Órgão Delegado, que podem usar informações 

oriundas de sua Ouvidoria e do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo – 

SINMAC. 
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2.6 - Dificuldade de Rastreabilidade 

Mais um aspecto a ser considerado para a priorização é a Dificuldade de Rastreabilidade, que é a 

dificuldade que o Órgão Delegado apresenta ao identificar a cadeia produtiva (Fabricante / 

Importador / Distribuidor / Atacadista / Varejista) de um determinado objeto fiscalizável. Valores que 

podem ser atribuídos para esse aspecto são: Baixa, Média e Alta. 

Os valores para esse aspecto devem ser atribuídos pelo Órgão Delegado, que podem usar 

informações oriundas da sua experiência fiscalizatória. 
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2.7 - Dificuldade na Fiscalização 

Encerrando o rol de critérios, é também considerado na priorização a Dificuldade na Fiscalização, que 

relaciona ao esforço (homem-hora de trabalho, deslocamento, tempo de análise do objeto, entre 

outros.) desprendido para a realização da fiscalização para cada objeto. Valores que podem ser 

atribuídos para esse aspecto são: Baixa, Média e Alta. 

Os valores para esse aspecto devem ser atribuídos pelo Órgão Delegado, que podem usar 

informações oriundas da sua experiência fiscalizatória. 

 

 

Considerações Finais sobre a Priorização 

Após a priorização o sistema distribui o número de ações de cada objeto de forma proporcional, aos 

valores atribuídos na priorização, e, de forma contínua, distribuirá pela média, ou seja, linearmente, 

o número de ações de fiscalização a serem realizadas mensalmente pelo Órgão Delegado, em cada 

objeto, no período considerado. O resultado pode ser observado através do botão “Relatório”, que 

gera o relatório - Priorização de Ações da Qualidade – para o ano que está sendo planejado. 
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Planejamento de Abrangência Territorial da Área da Qualidade 

O acesso à tela para o planejamento de abrangência territorial é feito pelo menu  13.1.17.1.4 

 

Em função das orientações da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, devem ser 

visitados todos os municípios do estado de competência de um Órgão Delegado em um horizonte de 

03 (três) anos (triênio). 

Assim, o planejamento de Abrangência Territorial deve passar a ser feito com a definição dos 

municípios a serem visitados anualmente, considerando o triênio em que foi realizada a classificação 

dos municípios por tipo. 

 

 

Na tela de planejamento da abrangência territorial, deve ser escolhido o triênio do planejamento e, 

em seguida, deve ser feita a marcação dos anos em que cada município deve ser visitado. Ato 

contínuo, deve ser acionado o botão “Atualizar Planejamento Técnico / Plano de Trabalho” para que 

seja inserido no Plano de Trabalho o planejamento de abrangência territorial para o triênio 

considerado.  


