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RESUMO 
 

Esta dissertação tem como objetivo analisar os impactos internos, positivos ou negativos, da 

implantação de uma ferramenta de gestão no setor público, no caso, o Sistema de Gestão Inte-

grada (SGI), para avaliá-la quanto a sua eficácia, eficiência e efetividade como ferramenta de 

apoio na tomada de decisão dos gestores envolvidos, especificamente na área de Produtos Pré 

Medidos/Metrologia Legal. Através dos resultados obtidos, por meio de pesquisa, somados 

aos estudos bibliográficos, análise dos relatórios de fiscalização da Rede Brasileira de Metro-

logia Legal e Qualidade (Inmetro) e da coleta de dados por meio da aplicação de questionários 

com idealizadores do sistema, gestores e usuários, podemos verificar se o SGI realmente está 

adequado ao seu objetivo específico, que é a tomada de decisão pelo gestor da área de produ-

tos pré-medidos, bem como se está alinhado à missão do Inmetro. 

 

Palavras-Chave: Gestão, Produtos pré-medidos, Metrologia Legal. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims to analyze the internal impacts, positive or negative, the deployment of 

a management tool in the public sector, in the case, the Integrated Management System (Sis-

tema de Gestão Integrada - SGI), to evaluate this management system as to its effectiveness, 

efficiency and effectiveness as a tool to support decision making of the managers involved, 

specifically in the area of Pre Measured/Legal  Metrology. With the results of the analysis of 

this impact, we can judge if this system is really suited to its specific goal, making the correct 

decision by the are a manager for pre measured and aligned with the mission of Inmetro. 

 

Keywords: Management, Product pre-measured, Legal Metrology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização e a economia capitalista, aliadas à revolução tecnológica das últimas 

décadas, trouxeram como consequência uma série de fatores que afetam a economia e o pro-

gresso das nações. Dentre esses fatores destaca-se o aumento da competitividade, o surgimen-

to de novas tecnologias de informação e comunicação e a utilização de práticas de inovação.  

Criar e inovar são pré-requisitos fundamentais para um país sobreviver em uma eco-

nomia globalizada, dinâmica e extremamente competitiva, obtendo, assim, um constante e 

crescente desenvolvimento econômico e social. 

O capitalismo propiciou o livre comércio entre os países; os investimentos em quali-

dade e inovação tornaram-se fundamentais para as empresas que querem se manter no merca-

do. A busca por inovação tecnológica gera e assegura altos níveis de eficiência, produtividade 

e competitividade. 

 O estímulo a essas inovações, criações, pesquisas e desenvolvimento necessitam de 

políticas para a sua proteção e apropriação, trazendo como consequência a valorização desses 

ativos. Não há dúvidas de que a gestão da inovação deve estar presente no setor público.  

Frente a essa nova realidade, a Tecnologia da Informação passou a ser um instrumento 

essencial de gestão de todas as organizações, inclusive públicas, visando o melhor atendimen-

to das demandas da sociedade brasileira.  

Entretanto, as diferentes realidades econômicas e culturais existentes nos estados, no 

que se refere a recursos materiais e recursos humanos, devem ser consideradas, para que o 

processo de transformação da gestão não se torne traumático e, dessa forma, deixe de atender 

seu objetivo.  

Ao analisar o desempenho das funções exercidas pelos Órgãos Delegados pelo Inme-

tro em todo o país, no contexto da economia globalizada, percebe-se a importância da cons-

tante capacitação desses órgãos, tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de pes-

soal, de modo a torná-los aptos a atender, com eficiência e eficácia, às demandas locais decor-

rentes das atividades a eles delegadas.   

Nesse contexto, a alta administração do Inmetro optou pela adoção de um sistema cor-

porativo único de gestão, o Sistema de Gestão Integrada (SGI), desenvolvido na Superinten-

dência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul (Surrs), para ser implantado nos Órgãos 

Delegados da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I). O SGI 
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foi desenvolvido com o intuito de agrupar informações e processos em uma única base de 

dados. 

A presente dissertação se propõe a analisar o impacto do Sistema de Gestão Integrada 

(SGI) no gerenciamento dos produtos pré-medidos, em nível nacional, enfatizando a impor-

tância do referido sistema na integração e no alinhamento das informações produzidas pelas 

áreas: administrativa, técnica e jurídica, propiciando segurança, confiabilidade, padronização 

e agilidade para os processos. 

Este trabalho também analisa a dinâmica do Sistema de Gestão Integrada à luz dos 

princípios da Qualidade na gestão e dos conceitos de Inovação, governança e tomada de deci-

são. Para tanto, foi utilizada uma ampla bibliografia sobre esses temas, a fim de identificar o 

grau de aderência do SGI a tais conceitos, bem como a sua eficiência, eficácia, avanços e li-

mitações na automação do gerenciamento dos produtos pré-medidos em nível nacional.   

O estudo de caso apresentado destaca a efetividade na área de Produtos Pré-Medidos 

e, especificamente, nas atividades de campo (avaliação preliminar) e nos exames realizados 

em laboratórios (exames quantitativos finais e formais), enfatizando os seguintes objetivos 

específicos:  

● Analisar, através de relatórios gerenciais, as variações na quantidade e qualidade de 

exames realizados; 

● Validar junto aos usuários o ganho percebido na execução das atividades diárias a-

pós a implantação do SGI; 

● Verificar junto ao Gestor e aos usuários do SGI quais as dificuldades encontradas 

com relação à utilização do sistema. 

Para a realização do estudo de caso, com o intuito de analisar os resultados da implan-

tação do SGI, a pesquisa foi aplicada em um estado (Órgão Delegado) por região do Brasil, 

totalizando cinco estados pesquisados. 

O presente trabalho está dividido em oito capítulos. Esta introdução, que compõe o 

capítulo 1 é dedicada à apresentação do tema, objetivos, geral e específicos, estratégia e estru-

tura da dissertação. 

No capítulo 2 é apresentada a Metrologia no Brasil, histórico, importância na socieda-

de, evolução e estrutura hierárquica. Nesse capítulo é feita uma retrospectiva da metrologia de 

4000 anos atrás, quando o homem usava partes do corpo como referência de medida, além da 

evolução das medidas como, por exemplo, o metro. Também é enfatizada a importância da 

ciência das medições no dia a dia do ser humano, cuja principal função é garantir a justa rela-

ção de troca, culminando com a estrutura da Metrologia no Brasil. 
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O capítulo 3, Qualidade e Gestão Pública, é reservado para apresentação dos conceitos 

de Gestão da Qualidade, evolução da Qualidade e princípios. Cabe salientar que a gestão é 

considerada uma das atividades mais antigas da humanidade. Para que pudessem atingir seus 

objetivos e atender satisfatoriamente seus clientes, os governos e as sociedades já se valiam de 

sistemas de gestão para obter êxito entre as partes interessadas, por ser um campo do conhe-

cimento que se aplica à administração privada e à pública. Este capítulo descreve inclusive os 

princípios da qualidade. 

O capítulo 4, Governança e Inovação na Gestão Pública, tem a finalidade de embasar 

os conceitos de Governança Corporativa na administração pública, sendo mencionados o his-

tórico e tipos de inovação, mais a política de Inovação no Setor Público Brasileiro e no mundo 

globalizado. 

 No Brasil, em 1990, com a criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

começou o padrão de Governança da legislação brasileira e teve avanços com as boas práticas 

de Governança, tornando a gestão profissionalizada e transparente, buscando maximizar a 

criação de valor na organização. 

 No capítulo 5, A Tomada de Decisão na Gestão Pública, são desenvolvidos conceitos, 

modelos e a importância da tomada de decisão. Diante do cenário em que estão inseridas as 

organizações, com constantes transformações, é indispensável a habilidade do gestor para 

perceber que o ambiente interno e o externo indicam as ameaças e as oportunidades para que 

a tomada de decisão seja feita de acordo com a realidade organizacional. Nesse contexto, o 

capítulo 5 evidencia os fatores preponderantes para esclarecer a importância da tomada de 

decisão. 

O capítulo 6 abordará sobre a gestão da Metrologia Legal no Brasil, que tem como fi-

nalidade descrever como é desenvolvida a gestão da área de produtos pré-medidos, objeto do 

estudo de caso da presente dissertação. 

A Metrologia Legal no Brasil é anterior à lei n° 5966/1973, que criou o Sistema Na-

cional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, pois, no Brasil, a Metrologia co-

meçou nos anos 60 com a criação do Instituto Nacional de Metrologia Legal.  

Ainda no capítulo 6, estão descritas as principais definições e como se procede à fisca-

lização de produtos pré-medidos, na área onde se implantou o Sistema de Gestão Integrada.  

Nesse capítulo também são apresentadas as telas do sistema, as quais são utilizadas 

nas atividades desenvolvidas pelos Órgãos Delegados. 

O capítulo 7 é dedicado ao desenvolvimento do estudo de caso e subdivide-se em his-

tórico, objetivos, implantação do Sistema de Gestão Integrada nos Órgãos Delegados, pesqui-
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sa de campo, metodologia e análise dos dados aplicados à pesquisa.  Destaca-se que, na meto-

dologia utilizada, se optou pelo questionário de perguntas abertas com intuito de permitir a 

flexibilidade necessária à natureza exploratória da pesquisa. 

No que diz respeito aos impactos causados pelas mudanças tecnológicas, estruturais e 

comportamentais, a pesquisa procurou identificar o grau de satisfação com as mudanças de-

correntes da implantação do Sistema de Gestão Integrada nos diferentes níveis hierárquicos. 

Para aplicação dos questionários, foi selecionado um Órgão Delegado por região, na Região 

Sul o estado do Paraná; Região Sudeste o estado de São Paulo, Região Nordeste o estado da 

Bahia, Região Norte o estado do Amazonas e na Região Centro-Oeste o estado de Goiás, na 

área de produtos pré-medidos que já tem o SGI implantado e implementado. Os critérios utili-

zados para a escolha dos estados foram o tempo de implantação e a continuidade de uso do 

sistema pelas pessoas envolvidas. 

Cabe salientar que os aspectos quantitativos e qualitativos analisados no estudo de ca-

so têm como delimitador o fato de que não foram considerados fatores, tais como número de 

pessoas envolvidas, quantidade de equipamentos utilizados para realização das atividades, 

assim como o porte e os tipos de estabelecimentos fiscalizados, mesmo sabendo que essas 

informações podem influenciar nos resultados da fiscalização. 

 Como foram utilizados dados dos relatórios gerenciais emitidos por meio do SGI, 

módulo de produtos pré-medidos, optou-se por cruzar esses dados com a pesquisa realizada 

junto aos gestores e usuários do sistema nos Órgãos Delegados em que a pesquisa foi aplica-

da, pois cada um conhece suas particularidades.  

Por fim, no capítulo 8, são apresentadas as conclusões advindas das análises realizadas 

no estudo de caso e algumas sugestões para implementação de melhorias, objetivando mini-

mizar os impactos negativos da implantação do sistema. 
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2 METROLOGIA DO BRASIL 

 

2.1. Histórico das Medidas  

 

  Há 4000 anos o homem fazia uso de partes do corpo como referência de unidades de 

medição, para medir comprimento. Assim sendo, qualquer pessoa teria acesso a essas medi-

das. Foi dessa forma que começaram as medidas padrão como: a polegada, o pé, a jarda, o 

palmo, o passo e a braça. 

Os desenhos ilustrativos a seguir foram extraídos da Apostila do Curso de Metrologia, 

de autoria do professor Ms. Emílio Dionísio Porto, da Universidade Luterana do Brasil 

(ULBRA/RS).   

  

Figura 1 - Referência de unidade de medição – polegada, pé e jarda 

 

           POLEGADA                      PÉ                                         JARDA 

             
 Fonte: PORTO, 2009                                             

      

                           

Figura 2 - Referência de unidade de medição – palmo e passo 

 

             PALMO                                            PASSO 
 

               
Fonte: PORTO, 2009                                                                              
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Figura 3 - Referência de unidade de medição - braça 

                                                                                                      

BRAÇA 
 

 
      Fonte: PORTO, 2009       

                                                                        

                                       

As medidas padrão como polegada, pé e jarda são utilizadas até hoje, sendo suas refe-

rências em centímetros:  

1 polegada = 2,54 cm 

1 pé = 30,48 cm 

1 jarda = 91,44 cm 

1 palmo = aprox. 22 cm 

1 passo = 2, 2,5 e 3 pés 

1 braça = 2,2 m 

O Antigo Testamento registra que o criador ordenou que Noé construísse a arca com 

dimensões bem determinadas, chamada de medidas em côvados. Essa medida padrão corres-

pondia  a três palmos, aproximadamente 66 cm, era uma medida utilizada no lugar onde mo-

rava Noé. 

Figura 4 - Referência de unidade de medida – côvado 

 

 
Fonte: PORTO, 2009  
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Normalmente, essas medidas referiam-se às medidas do corpo do rei e todos deveriam 

fazer uso sempre que fizessem medições.  

Já os egípcios usavam como medida de comprimento, o cúbito, que correspondia à 

distância do cotovelo à ponta do dedo médio. 

 

Figura 5 - Referência de unidade de medida – o cúbito 

 

 
Fonte: PORTO, 2009                                                                              

 

Como varia o tamanho das pessoas, o cúbito também variava causando distorções nos 

resultados das medições. Frente a essa variação, os egípcios criaram um padrão único. Substi-

tuíram por barras de pedra com o mesmo comprimento, chamado de cúbito-padrão, com o 

intuito de facilitar o transporte, essas barras de pedra, foram substituídas por barras de madei-

ra.  

Como o desgaste da madeira era mais rápido, resolveram gravar comprimentos equi-

valentes a um cúbito-padrão nas paredes dos templos principais. Assim sendo, cada detentor 

de medida poderia periodicamente conferir sua barra ou fazer outra, utilizando como padrão 

aquela medida. 

No século XVII, na França aconteceu uma grande mudança nas medidas. A unidade 

de medida linear, denominada Toesa, foi padronizada em barra de ferro com dois pinos nas 

pontas e, chumbada na parede de fora do Grand Chatelet, próximo de Paris.  

Como no caso do cúbito-padrão, quem tivesse interesse em conferir seus instrumentos 

poderia fazer uso dessas barras de ferro.  

Esse padrão também sofreu desgaste em decorrência do tempo, tendo que ser refeito.   

Surgiu um movimento para estabelecer uma unidade natural, que fosse encontrada na 

natureza, facilitando a cópia, constituindo um padrão de medida. Outra exigência era que essa 

unidade de medida tivesse seus submúltiplos segundo o sistema decimal. 

  Diante desse cenário, segundo Dias (1998), foi apresentando na França por Talle-

yrand um sistema com as características sugeridas, inicialmente em forma de projeto que re-

sultou em lei, sendo aprovado em 8 de maio de 1790.  

Os astrônomos franceses Delambre e Mechaim, utilizando a toesa como unidade,  me-

diram a distância entre Dunkerque (França) e Montjuich (Espanha), essa distância foi materia-
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lizada numa barra de platina de secção retangular e denominada de metro, termo grego metron 

que significa medir. 

O comprimento dessa barra correspondia ao comprimento da unidade padrão metro, 

que foi definido como: “Metro é a décima milionésima parte de um quarto do meridiano ter-

restre” (DIAS, 1998). 

Esse metro passou a ser chamado de “metro dos arquivos”. 

Com o passar dos tempos e o avanço da ciência, observou-se que se tivesse uma medi-

ção mais precisa do meridiano, teriam um metro diferente. Assim, a primeira definição foi 

substituída por uma segunda e assim ficou definido o metro como “a distância entre dois ex-

tremos da barra de platina depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima 

flexão na temperatura de zero grau Celsius” (DIAS, 1998). 

Foi escolhida a temperatura de zero grau Celsius, porque na época, era a mais fácil de 

ser obtida com o gelo fundente. 

No século XIX, muitos países haviam aderido o sistema métrico. No Brasil, no segun-

do reinado de D. Pedro II, o sistema foi implantado através da Lei Imperial n° 1157, de 26 de 

junho de 1862, com ela oficializa em todo o território nacional, o sistema métrico decimal 

francês. Foi concedido um prazo de dez anos para substituir os padrões antigos.  

No decorrer dos tempos com o avanço científico e tecnológico, concluiu-se que o me-

tro dos arquivos já não atendia às necessidades da época. O material era relativamente mole, o 

paralelismo das faces apresentava irregularidade, podendo se desgastar e a barra não era rígi-

da, por exemplo. Para resolver esses problemas apresentados, foi feito outro padrão com as 

seguintes características: 

 Seção transversal em X para ter maior estabilidade; 

 Uma adição de 10% de irídio, para tornar o material mais durável; 

 Dois traços em seu plano neutro de forma a tornar a medida mais perfeita. 

 

Com isso em 1889, surgiu a terceira definição de Metro: 

 

Metro é a distância entre os eixos de dois traços principais marcados na superfície 

neutra do padrão internacional depositado no BIPM (Bureau International des Poids 

et Mesures), na temperatura de zero grau Celsius e sob uma pressão atmosférica de 

760 mmHg e apoiado sobre seus pontos de mínima flexão (INMETRO,2012b). 
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Em outubro de 1960, na XI Conferência Geral de Pesos e Medidas, foi adotado e re-

conhecido o Sistema Internacional de Unidades (SI) e o metro mais uma vez, acompanhando 

os avanços da ciência e da tecnologia, foi redefinido: metro é 1.650.763.73 vezes o compri-

mento de onda de uma luz emitida pela transição entre os níveis de energia 2p10 E 5d5 do 

átomo de criptônio 86 (Kr 86) no vácuo. 

Atualmente, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo Instituto Na-

cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), baseado na velocidade da luz, con-

forme decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983. O Conmetro, através 

de sua Resolução nº 12, de 12 de outubro de 1988, define o metro como “o comprimento do 

trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo 1/299.792.458 de segundo” 

(CONMETRO, 1988).  

Cabe salientar que todas essas definições somente estabeleceram com maior exatidão 

o valor da mesma unidade, o metro. 

 

 

2.2. A Importância da Metrologia na Sociedade Produtiva 

 

A Metrologia (palavra de origem grega: metron=medida e logos=ciência), cuja defini-

ção está descrita no Vocabulário de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia (VIM) co-

mo a “ciência da medição que abrange todos os processos teóricos e práticos relativos às me-

dições, qualquer que seja a incerteza, em qualquer campo da ciência ou da tecnologia” (VIM, 

2012), desempenha papel fundamental nos modernos modelos econômicos, sendo indispensá-

vel para garantir a qualidade dos produtos e serviços de nosso país.  

Atualmente o mundo passa por uma revolução tecnológica, calcada em normas globa-

lizadas e harmonizadas pelos institutos tecnológicos regionais. Dentro desse cenário, a Metro-

logia aparece como a base da normalização e serve de referência, em torno da qual os proces-

sos e serviços, realizados em diferentes países, podem ser avaliados igualmente, evitando exi-

gências adicionais ou desvios sistemáticos de processo de medição, que resultariam em sérios 

problemas de comercialização.  

Pode-se afirmar que a Metrologia, como insumo estratégico, é indispensável na pe-

quena, média e grande indústria e serve de base para a normalização. Assim sendo, o controle 

metrológico, através de sistemas de medição e de sua rastreabilidade, das calibrações de pa-

drões, torna-se uma exigência para a comercialização de produtos e serviços. 
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O sucesso econômico de um país depende da comercialização de produtos e serviços 

que passaram por eficazes sistemas de medição e uma série de testes. Diante disso, a Metrolo-

gia é vital para fornecedores, fabricantes e consumidores que querem ter confiança na quali-

dade do produto. “Se você não pode medir algo, não pode melhorá-lo” (KELVIN, apud 

JORNADA, 2005). 

 

Figura 6 - Relação Metrologia/Qualidade 

 

 
 

Fonte: JORNADA, 2005 

 

A Metrologia faz parte do cotidiano dos cidadãos, desde que desperta, na hora do seu 

banho, na balança do supermercado, nas transações bancárias, na multa por excesso de velo-

cidade, na hora da refeição, etc. Em todo esse contexto ela está presente através das medições 

que estão sendo realizadas extrínseca ou intrinsecamente. 

Segundo a Lei nº 9933/1999, de 20 de dezembro de 1999, a Metrologia busca:  

 Fornecer à sociedade instrumentos e procedimentos para efetuar as medições e gerir 

seus resultados para que tenham utilidade para a sociedade estruturada, facilitando 

o comércio, a produção industrial, os serviços, o manejo e proteção do meio-

ambiente, a saúde e segurança dos cidadãos e auxiliar para que as relações sociais 

sejam mais justas, transparentes e confiáveis;  

 Uniformizar as práticas usadas nas medições para que resultados de medições pos-

sam ser comparados e compreendidos pelos seus utilizadores, que podem ser desde 

cidadãos leigos até os especialistas e pesquisadores; 

 Garantir a justa relação de troca; 

 Servir de Ferramenta para: Qualidade, Inovação e Competitividade: Desenvolvi-

mento Industrial; 
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 Base para regulamentação e fiscalização; 

 Atuar na área da Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

 

Segundo Theisen (1997), não é somente na física que a Metrologia ocupa um papel 

importante, de uma maneira geral, ocupa um papel relevante em todas as ciências, sendo en-

carada como uma ciência básica. 

A Metrologia representa uma ciência estratégica para o progresso da nação, além de 

ser importante para o crescimento tecnológico e comercial das organizações. Outra grande 

importância da ciência das medições é possibilitar a precisão do processo produtivo e a redu-

ção do índice de incerteza, contribuindo para a diminuição do número de sobras nas empresas 

e, particularmente, para a qualidade do produto. 

Com a crescente competitividade no mercado e a internacionalização das relações de 

trocas, a contribuição dessa ciência é de fundamental importância. A competitividade cresce 

de acordo com o valor agregado ao produto, justificando a necessidade do controle metrológi-

co no processo.    

No atual cenário, o comércio internacional vem passando por várias alterações, sendo 

uma delas a queda das barreiras tarifárias e o incremento maior das barreiras não tarifárias, 

representadas por barreiras técnicas.  

Conforme a Organização Mundial do Comércio (OMC), que regulamenta 90% do co-

mércio internacional, a grande maioria é regida por padrões e regulamentos técnicos, sendo 

que a diminuição das barreiras comerciais tornou mais evidentes as barreiras técnicas, que 

compreendem as áreas de Metrologia, Normalização Técnica, Regulamentação Técnica e A-

valiação da Conformidade. 

As taxas comerciais vêm caindo no decorrer dos anos, sendo que a média aplicada pa-

ra bens era de 40% em 1947 e em 1994 com a Rodada do Uruguai, essa média caiu em 4%. 

Praticamente, os produtos e serviços produzidos pelos 136 países membros da OMC estão 

protegidos por algum tipo de acordo. 

Com o intuito de regularizar essas questões a OMC criou o Acordo sobre Barreiras 

Técnicas ao Comércio, conhecido como Technical Barriers to Trade (TBT). O Objetivo, com 

esse acordo, é prever regras que assegurem que padrões, regulamentos técnicos e procedimen-

tos para avaliação de conformidade não sejam empecilho para o comércio e devam ser trans-

parentes, não discriminatórios e, dentro do possível, fundamentados em padrões internacio-

nais.   
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A Metrologia facilita o comércio, a produção e os serviços, favorecendo a competição 

entre empresas e países, para que negociem em bases justas, com maior transparência, pro-

movendo uma competição mais ética.  

Com respeito ao cidadão, a Metrologia busca diminuir os abusos e explorações que 

possam ocorrer. Essa preocupação está presente nas atividades do Inmetro, em que a proteção 

ao cidadão, trabalhador e consumidor é prioritária. São importantes a educação e a cultura do 

cidadão para perceber a atuação da Metrologia em prol de seus direitos. 

Mais recente, porém não menos importante, é a atuação da Metrologia na área do meio 

ambiente, realizando medições sobre o nível de poluição. É necessário que as medições sejam 

realizadas de forma padronizada, confiável e reprodutível. 

Para a tomada de decisão gerencial é importante mensurar o impacto da qualidade nas 

informações.  Para obtermos uma medição confiável ao final de um processo, é necessário 

acompanhar toda cadeia de operação, partindo da matéria-prima, operação de medições, como 

também ter o controle estatístico das partes desse processo.  Caso não haja esse acompanha-

mento, não há medida que tenha significado comunicável.  

Nesse sentido, a confiabilidade metrológica engloba diversas etapas: 

 Especificação correta dos instrumentos de medição; 

 Treinamento; 

 Controle estatístico das medições; 

 Conscientização dos envolvidos no processo; 

 Rastreabilidade das medições; 

 Controle dos instrumentos de medição;  

 Intercomparações; 

 Mecanismos formais de reconhecimento de competência.   

 

No Brasil, a Metrologia vem se fortalecendo e o grande responsável por isso é o Inme-

tro, que, através de investimentos em pesquisas, treinamento e qualificação de seu quadro 

funcional, se empenha para manter em alto nível a credibilidade do cidadão brasileiro e do 

mercado internacional no que se refere à qualidade dos produtos, serviços, importação e ex-

portação. 

Com o desenvolvimento do comércio interno e a ascensão do Brasil no comércio in-

ternacional, torna-se necessário buscar a melhor qualidade para os produtos nacionais. Dessa 
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forma, a Metrologia é crucial para o desenvolvimento, além de ser um fator preponderante 

para o crescimento tecnológico e comercial das organizações. 

 

2.3. Evolução da Metrologia 

 

Quando o homem intensificou a vida em grupos, nos primórdios da humanidade, sur-

giu a necessidade de comunicação, levando-o às primeiras formas de linguagem. Com a evo-

lução, o homem desenvolveu a capacidade de contar, mas, com o passar do tempo, ele perce-

beu que a descrição de certa quantidade, apenas por números, era insuficiente para desenvol-

ver o comércio entre grupos e tribos vizinhas. Surgiu a necessidade de estabelecer um proces-

so de medição que satisfizesse ambas as partes.  

Com isso, percebeu-se a necessidade de criação de unidades de medida que possibili-

tassem as trocas e o comércio de mercadorias. Ciente de que a história do progresso do ho-

mem está em consonância com o progresso da ciência da medição, o homem percebeu que 

para sua medição fazer sentido era necessário que estivesse de acordo com as medições exe-

cutadas pelos outros homens, para isso tornou-se obrigatória a adoção de padrões que repro-

duzissem as unidades de medida.  

Todavia, a necessidade de criar medidas padrão tomou força quando os homens come-

çaram a negociar em grande quantidade, na construção de navios, casas e utensílios em geral. 

Em razão disso, as ações dos Romanos, Fenícios e Hebreus mostram a utilização dessas me-

didas padrão, até a invasão da Europa por tribos bárbaras, provocando um atraso significativo 

no conhecimento adquirido pelo homem. Após vários anos, os reis saxões reintroduziram os 

sistemas de medida e padrões unificados. 

Quanto às unidades de medida praticadas durante o período colonial no Brasil, o qua-

dro é o mesmo em Portugal na mesma época, onde a vara, a canada e o almude eram medidas 

de uso mais comum, mesmo que mudasse de região para região. Portanto, a primeira menção 

expressa à atividade metrológica, em documentos coloniais, refere-se à fiscalização dos mer-

cados locais, atividade do almotacé. 

Na experiência colonial, dois aspectos referentes aos padrões de pesos e medidas me-

recem destaque. O envolvimento da administração municipal com a fiscalização dos instru-

mentos utilizados nas transações comerciais e o outro se refere à diversificação dos ofícios 

metrológicos, ditada pela expansão do controle da coroa sobre várias atividades econômicas 

(DIAS, 1998).  
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A necessidade constante de aprimoramento do processo de medição levou ao desen-

volvimento da Metrologia. Hoje se sabe que a Metrologia é utilizada há muito tempo e há 

evidências do uso de conceitos metrológicos há milênios antes de Cristo. 

No Brasil, a história da Metrologia, começou de fato no tempo do Império, com a ne-

cessidade de uniformizar um sistema de unidades de medida. Contudo, a formalização de me-

canismos de proteção de produtores e de consumidores é recente. A organização desses me-

canismos deu-se em 1961 com a criação do Instituto Nacional de Pesos e Medidas,  que im-

plantou a rede Nacional de Metrologia Legal e instituiu,  no País, o Sistema Internacional de 

Unidades (SI).  

Em 1973, por meio da Lei 5966/1973, foi instituído o Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), com a finalidade de formular e executar a 

política nacional de metrologia (legal, industrial e científica), as de normalização e de certifi-

cação da qualidade de produtos. Seu órgão normativo é o Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e o órgão executivo é o Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). 

Conforme Dias (1998), no trabalho que relata a história da Metrologia no Brasil, as a-

tividades datam do início da colonização, em 1816, com a padronização de medidas com ma-

terial vindo de Portugal. A primeira legislação metrológica do Brasil independente, atribuída à 

constituição de 1828, delegava ao Poder Legislativo a competência para elaboração de leis 

relativas às unidades de medida. Em 1883, foi criado o Manual de Metrologia, formalizando a 

adesão do Brasil ao Sistema Métrico Decimal. 

Dentre os tipos de Metrologia, conforme o VIM (2012), podemos citar: 

Metrologia Legal: parte da Metrologia que se refere às exigências legais, técnicas e 

administrativas, relativas às unidades de medida, aos métodos de medição, aos instrumentos 

de medir e às medidas materializadas. Seu objetivo principal é a proteção ao consumidor, pa-

dronizando as unidades de medida, métodos e instrumentos de medição, de acordo com as 

exigências técnicas e legais obrigatórias, por meio de regulamentos metrológicos. 

Metrologia Científica e Industrial: parte da Metrologia relacionada às unidades de me-

dida e seus padrões, estabelecimento, reprodução, conservação e transmissão. Seu objetivo é a 

padronização das unidades no mais alto nível, pesquisando processos para medição de gran-

dezas e encarregando-se, também, de sua normatização, sistematização e aprimoramento. 

A Metrologia tem sido empregada na pesquisa e no desenvolvimento de novos produ-

tos, bem como na comercialização de produtos, serviços, processos de industrialização e no 

controle de processos como item importante para a qualificação de produtos.  
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2.4. Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro) 

 

A Lei n° 5966, de 11 de dezembro de 1973, institui o Sistema Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), tendo como finalidade formular e executar a 

política nacional de metrologia, normalização e certificação da qualidade de produtos indus-

triais, a qual é constituída por entidades nacionais, públicas ou privadas, que executam essas 

atividades.  

Simultaneamente, foram criados os órgãos normativos e executivos, Conselho Nacio-

nal de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), respectivamente, os quais foram regulamenta-

dos através dos Decretos n° 74.209/1974, 79.206/1977 e 81.128/1977. A Lei n° 9.933, de 20 

de dezembro de 1999, completa as atribuições. 

O Sinmetro foi criado para prover uma infraestrutura de serviços tecnológicos ao país, 

inclusive capaz de avaliar e certificar a qualidade de produtos, processos e serviços através de 

organismos de certificação, rede de laboratórios de ensaios e de calibração, organismos de 

treinamento, organismos de ensaios de proficiência e organismos de inspeção, todos acredita-

dos pelo Inmetro.                                    

Abaixo estão listados os organismos principais que compõem o Sinmetro: 

 Conmetro e seus Comitês Técnicos; 

 Inmetro; 

 Organismos de certificação acreditados (sistemas da qualidade, gestão ambiental, 

produtos e pessoal); 

 Organismos de Inspeção acreditados; 

 Organismos de treinamento acreditados; 

 Organismo provedor de ensino de proficiência credenciado; 

 Laboratórios acreditados, calibrações e ensaios, RBC/RBLE; 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 Institutos Estaduais de Pesos e Medidas (IPEM), 

 Superintendências do Inmetro (SUR); 

 Rede metrológica estadual. 
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  Nesse sentido, o Sinmetro tem o apoio dos organismos de normalização, os 

laboratórios de Metrologia Científica e Industrial e os institutos de Metrologia Legal dos 

estados. Com base nessa estrutura, as necessidades da indústria, comércio, governo e cidadão 

podem ser atendidas.   

 

2.5. Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) 

 

O Conmetro foi instituído por meio da Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, como 

órgão público central do Sinmetro que tem a função de órgão normativo e representa o colegi-

ado interministerial. São partes integrantes do Conmetro os ministérios do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; da Ciência e Tecnologia; da Saúde; do Trabalho e Emprego; 

do Meio Ambiente; das Relações Exteriores; da Justiça; da Agricultura, Pecuária e do Abaste-

cimento; da Defesa; a Presidência do Inmetro e as Presidências da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Confederação 

Nacional do Comércio (CNC) e do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). 

  O Conmetro conta com o assessoramento de comitês com representação dos principais 

agentes econômicos, públicos e privados, relacionados exclusivamente às questões de certifi-

cação e acreditação de laboratórios e de organismos de inspeção, tais como: Comitê Nacional 

de Credenciamento (CONACRE), Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM),  Comitê Nacional 

de Normalização (CNN), Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 

(CBTC) e  Comitês do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB).   

          Cabe salientar que, através da Resolução Conmetro n° 02, de 23 de julho de 2002, foi 

extinto o Comitê Nacional de Credenciamento (CONACRE) e foi criado o Comitê Brasileiro 

de Avaliação da Conformidade (CBAC). Além disso, outra mudança significativa ocorreu em 

2001, com a troca de nomenclatura do Comitê Nacional de Normalização (CNN) para Comitê 

Brasileiro de Normalização (CBN), isso ocorreu com o propósito de padronizar o nome do 

Comitê de Normalização em relação ao nome dos outros comitês de assessoramento ao Con-

metro. 

De acordo com o artigo 3°, da Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, compete ao 

Conmetro: 

 Assegurar a uniformidade e a racionalização das unidades de medida utilizadas 

em todo o território nacional;  

 Formular e supervisionar a política nacional de Metrologia, normalização indus-

trial e certificação da qualidade de produtos industriais, prevendo mecanismos de 
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consulta que harmonizem os interesses públicos das empresas industriais e do 

consumidor; 

 Estabelecer normas referentes a materiais e produtos industriais; 

 Fixar critérios e procedimentos para certificação da qualidade de materiais e pro-

dutos industriais; 

 Estimular as atividades de normalização voluntária no país; 

 Coordenar a participação nacional nas atividades internacionais de Metrologia, 

Normalização e Certificação da Qualidade; 

 Fixar critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no caso de infração 

ao dispositivo da legislação referente à Metrologia, à normalização industrial, à 

certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela decor-

rentes. 

 

Com a promulgação da Lei 9933, de 20 de dezembro de 1999, o Conmetro recebeu 

competências para expedir atos normativos e regulamentos técnicos nas áreas de Metrologia e 

de Avaliação da Conformidade de produtos, processos e de serviços. 

O Conmetro é uma instância em que as decisões sobre as áreas de Metrologia e de A-

valiação da Conformidade são tomadas. Com o objetivo de que essas decisões tomadas sejam 

as mais corretas, o Conselho conta com assessoramento aberto à participação de entidades que 

representam a sociedade, os Comitês de Assessoramento Técnico do Conmetro e a Comissão 

Permanente dos Consumidores. 

Cabe ao Inmetro, como órgão executivo do Sinmetro, atuar como secretaria executiva 

do Conmetro e dos seus Comitês Assessores, que são: 

 Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC); 

 Comitê Brasileiro de Regulamentação (CBR); 

  Comitê Brasileiro de Normalização (CBN); 

 Comitês do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB); 

 Comitê de Coordenação sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (CBTC); 

 Comitê Brasileiro de Metrologia (CBM). 

           O CBM foi criado pela Resolução Conmetro n° 02, de 19 de maio de 1995, com a fina-

lidade de integrar as entidades do governo e as entidades privadas, envolvidas nas atividades 

de Metrologia. Outra incumbência do CBM, no âmbito do Sinmetro, é a de atuar, como foro 

voltado exclusivamente ao planejamento e à avaliação das entidades de Metrologia Científica, 



30 

 

Industrial e Legal. Dessa forma, o CBM é colegiado assessor do Conmetro, tendo como obje-

tivo realizar ações com relação ao planejamento, formulação e avaliação das diretrizes básicas 

relacionadas à política de Metrologia no Brasil. 

O Comitê Brasileiro de Metrologia é formado por instituições governamentais e outros 

representantes da sociedade civil, dentre os quais o Inmetro opera como secretaria executiva, 

cuja responsabilidade é delegada ao Diretor de Metrologia Científica e Industrial. 

Conforme Portaria n° 294, de 25 de julho de 1995, do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, o Comitê Brasileiro de Metrologia é composto por órgãos pú-

blicos e representantes da sociedade civil. 

Cabe ao CBM assessorar o Conmetro  na área de Metrologia: 

  Propor ao Conmetro orientações e subsídios à atividade de fomento à Metrologia; 

 Promover articulação entre os setores privados e governamentais; 

 Para aprovação do Conmetro, elaborar o planejamento plurianual das atividades de 

Metrologia; 

 Propor ao Conmetro a Política Nacional de Metrologia Científica, Industrial e Legal. 

 

2.6. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 

 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é uma autarquia 

do Governo Federal Brasileiro, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior (MDIC), criada por lei específica, que atua de forma descentralizada, e é uma 

instituição de direito público e com regime jurídico próprio.  

O Inmetro foi criado pela Lei 5966, de 11 de dezembro de 1973, tendo como atribui-

ções a metrologia e a qualidade industrial. 

A Autarquia atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), que é o órgão normativo do Sistema Nacio-

nal de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), objetivando integrar uma 

estrutura sistêmica articulada. 

Segundo Oliveira (2002, p.134), a transformação em Agência Executiva deve-se ao fa-

to do engajamento do Inmetro, no movimento de reforma do Estado e está ligada com o que 

denomina de “projeto de modernização” do órgão, que,  por outro lado, precedeu a concepção 

de modelo de gestão no seu ponto de vista.  
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Não obstante, um dos princípios pelos quais se fundamentou a criação do modelo foi a 

condição de obter mais e melhores resultados com um custo menor, conforme Oliveira (2002, 

p. 136): 

 

Em suma, o Inmetro posicionou-se no sentido de atender às  demandas da sociedade 

na quantidade requerida e a menores custos. No fundo, o que se pretende é o efetivo 

exercício de uma gestão baseada no binômio benefício/custo e que implique uma 

postura empreendedora e voltada para a agregação de valor aos recursos públicos. 

 

O Inmetro agrega várias funções e competências de atividades que, em outros países, 

são desenvolvidas por várias organizações. Com isso, se justifica a grande complexidade no 

cadastro de serviços oferecidos, desde a criação dos regulamentos técnicos que norteiam dis-

posições, como exemplo, com relação à Metrologia e à avaliação da conformidade até sua 

aplicação na prática. Toda essa gama processual e o grande número de produtos e serviços 

coordenados têm como missão promover confiança à sociedade brasileira naquilo que compe-

te ao órgão. 

  Coube ao Inmetro, substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e 

ampliar significativamente o seu campo de atuação a serviço da sociedade brasileira. 

No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro tem como objetivo:  

Fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção 

de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de vida do cidadão, saúde e meio ambien-

te (BRASIL, 2012a). 

               Segundo as Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2008 – 

2012,(BRASIL, 2012i) o Inmetro tem como missão, prover confiança ao cidadão brasileiro 

nas medições e nos produtos, através das atividades de Metrologia e da avaliação da confor-

midade, estimulando a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitivida-

de do país. 

                  Visão: órgão de Estado e estratégico/fundamental ao desenvolvimento socioeco-

nômico do Brasil, pela relevância e qualidade de seus serviços, pelo apoio à inovação, por sua 

excelência técnica, científica e de gestão, com amplo reconhecimento nacional e internacional 

(INMETRO, 2012a).    

                  Valores e princípios organizacionais: formalismo e disciplina, praticidade, orienta-

ção para o cliente, foco em resultados, integridade e probidade, respeito, agilidade, transpa-

rência, postura inovadora, excelência e simplicidade (INMETRO, 2012a). 

               Segue abaixo o quadro com os valores e princípios organizacionais, bem como seus 

significados dentro da organização: 
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Quadro 1 - Valores e princípios organizacionais/ significado 

Valores e prin-

cípios organiza-

cionais 

Significado 

Formalismo e 

Disciplina 

 

Rigor na execução dos processos com foco na exatidão, observância dos 

detalhes, obediência aos procedimentos e respeito aos requisitos legais. 

 

Praticidade 

 

Busca da simplicidade nos procedimentos e na execução das atividades, 

sem prejuízo do rigor técnico. 

 

Orientação para 

o Cliente 
Atividades orientadas para as necessidades do cliente. 

Foco em Resul-

tados 
Cultura da mensuração (eficiência, eficácia e efetividade) visando o al-

cance dos objetivos institucionais. 

Integridade e 

Probidade 
Atuação ética isenta e imparcial. 

Respeito Convivência harmônica e colaborativa. 

Agilidade Capacidade de atender com celeridade às demandas. 

Transparência Critérios claros para a tomada de decisão, compartilhamento das informa-

ções disponíveis e comunicação ágil em todos os níveis. 

Postura Inova-

dora 
Atitude de buscar novas soluções factíveis. 

Excelência Busca permanente do estado da arte das atividades desenvolvidas para 

fazer frente aos novos desafios. 

Simplicidade Abertura para aceitar críticas e aprender com os próprios erros. 

Fonte: elaboração da autora 

 

Conforme estabelecido pela Portaria MDIC n° 82, de 1° de abril de 2008, entre as 

competências e atribuições do Inmetro destacam-se: 
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O Inmetro tem o poder de executar as políticas nacionais de Metrologia e de qualida-

de, verificando a observância das normas técnicas e legais, no que se refere à unidade de me-

dida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição, bem como aos 

produtos pré-medidos.  

 É de competência do Inmetro manter e conservar os padrões das unidades de medida, 

assim como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medi-

da no país, de forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacio-

nal.  

Cabe ao Inmetro o fortalecimento do país através de participação nos fóruns interna-

cionais referentes à Metrologia e à Qualidade, assim como incentivar o intercâmbio com ou-

tros órgãos e entidades internacionais. 

Quanto aos laboratórios de calibração e de ensaios, de provedores de ensaios de profi-

ciência, de organismos de certificação, de inspeção e de outros, necessários ao desenvolvi-

mento da infraestrutura de serviços tecnológicos no país, cabe ao Inmetro planejar e executar 

as atividades de acreditação. 

Outra atribuição do Inmetro é a de coordenar, no âmbito do Sinmetro, a certificação 

compulsória e voluntária de produtos, processos, serviços e a certificação voluntária de pesso-

al.            

Segundo a Lei 9933, de 20 de dezembro de 1999, o Inmetro possui as competências 

para elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas pelo 

Conmetro. 

Na área da Metrologia, o Inmetro elabora e expede com exclusividade os regulamen-

tos técnicos, abrangendo o controle das quantidades que os produtos pré-medidos são comer-

cializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das quantidades referidas, bem como 

as tolerâncias admitidas. 

Na área da Avaliação da Conformidade e da Metrologia, exerce o poder de polícia 

administrativa em relação aos produtos regulamentados ou por competência que lhe seja dele-

gada. 

Cabe a Autarquia executar, coordenar e supervisionar as atividades referentes à Metro-

logia legal em todo Brasil, podendo delegar poderes a entidades congêneres dos Estados, Dis-

trito Federal e dos Municípios.  

O Inmetro é o único organismo acreditador reconhecido no Sinmetro e internacional-

mente acreditado. 
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Além de desempenhar o papel de Secretaria Executiva do Conmetro e dos seus comi-

tês técnicos assessores, o Inmetro supervisiona os organismos de fiscalização, delegando as 

atividades de fiscalização nas áreas da Metrologia Legal e dos produtos com conformidade 

avaliada compulsoriamente às entidades da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 

(RBMLQ-I). 

De acordo com as atividades que o Conmetro designa, o Inmetro exerce outras ativi-

dades na área da avaliação da conformidade, tais como as de coordenar, junto ao Comitê Bra-

sileiro de Avaliação da Conformidade, o estabelecimento do Programa Brasileiro de Avalia-

ção da Conformidade, coordenar programas de verificação da conformidade, e expedir regu-

lamentos para produtos, processos ou serviços, em caráter supletivo.  

Outra atividade que cabe ao Inmetro é o desenvolvimento da atividade orientada e de 

incentivo à qualidade.  

Quanto aos produtos regulamentados com conformidade avaliada compulsoriamente, a 

coordenação e fiscalização junto ao comércio faz parte das atividades do Inmetro. 

O Inmetro atua nas seguintes áreas:  

 Metrologia Científica e Industrial; Metrologia Legal;  

 Qualidade e Avaliação da Conformidade;  

 Acreditação de Organismos e Laboratórios; 

 Articulação Internacional (Ponto focal de TBT);  

 Difusão de conhecimento, tecnologia e inovação;  

 Modernização 

da gestão no setor público. 

 

Segundo o Presidente do Inmetro, a nova visão da instituição é: 

 Estar na base de infraestrutura técnica para prover confiança e conhecimento; não 

somos um mero depósito de padrões ou cartório de regulamentos; 

 Instituição de conhecimento, comprometida com inovação e com a excelência de 

seus serviços, de sua base C&T e da sua gestão; 

 Instrumento de política industrial, desenvolvimento, competitividade, proteção do 

cidadão e defesa dos interesses nacionais; 

 Envolvimento na geração e difusão de conhecimentos, bem como promoção da 

inovação; 

 Grande articulação nacional e internacional; 
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 Evolução contínua e superação da  “destruição criativa” (INMETRO, 2012c). 

O Inmetro, por intermédio da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel), coordena e su-

pervisiona a atuação da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro 

(RBMLQ-I), responsável em todo o Brasil pela execução das atividades de Metrologia Legal. 

Essa rede é composta pelos 26 (vinte e seis) Órgãos Delegados (INMETRO, 2012, web). 

Cabe ressaltar que, através da Lei n°12.545, de 14 de dezembro de 2011, o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), passou a denominar-

se Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), autarquia federal vin-

culada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com personalidade 

jurídica e patrimônio próprio. 

 

2.7. Estrutura Organizacional do Inmetro 

 

           Através da Portaria Inmetro n° 165 de 2 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial 

da União de 4 de abril de 2013, em substituição aos anexos das Portarias MDIC n°82 de 1° de 

abril de 2008 e n° 286 de 29 de novembro de 2011,  a estrutura organizacional fica assim 

constituída:  

 

Art. 2º O Inmetro tem a seguinte estrutura organizacional: 

 

I - Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Presidente: 

 

1 Coordenação de Ensaios de Produtos – Coens 

2 Coordenação de Ações Transversais – Codat 

3 Ouvidoria – Ouvid 

4 Gabinete – Gabin 

4. 1 Divisão de Comunicação – Dicom 

4. 1.1. Núcleo de Artes Gráficas – Nugra 

4. 2  Divisão de Gestão da Qualidade - Digeq 

5 Coordenação Geral da Articulação – Caint 

5.1. Divisão de Cooperação Técnica Internacional – Dicoi 

5.2  Divisão de Negociações Regionais – Diner 

5.3  Divisão de Superação de Barreiras Técnicas - Disbt 

5.4  Serviço de Monitoramento de Articulação Internacional – Sema 

6 Coordenação Geral de Acreditação - Cgcre 

6.1  Seção de Apoio à Acreditação - Secre 

6.2. Divisão de Acreditação de Organismos de Certificação - Dicor 

6.2.1  Núcleo de Organismos de Certificação - Nucer 

6.3. Divisão de Acreditação de Organismos de Inspeção  - Diois 

6.3.1. Núcleo de Organismos de Inspeção - Nuois 

6.4. Divisão de Acreditação de Laboratórios - Dicla 

6.4.1. Setor de Confiabilidade Metrológica - Secom 
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6.4.2. Núcleo de Avaliação de Laboratórios de Calibração -Nualc 

6.4.3. Núcleo de Avaliação de Laboratórios de Ensaios - Nuale 

6.5. Divisão de Desenvolvimento de Programas de Acreditação – Didac 

6.6. Divisão de Capacitação em Acreditação - Dicap 

7. Coordenação-Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Cored 

 
II – Órgãos Seccionais: 
 
1.  Auditoria Interna - Audin 

1.1. Serviço de Auditorias Internas - Serai 

1.2. Serviço de Auditorias Externas - Serax 

2. Procuradoria Federal - Profe 

2.1. Divisão de Consultoria - Dcons 

2.2. Divisão do Contencioso – Dicot 

3. Diretoria de Planejamento e Articulação Institucional - Dplan 

3.1. Divisão de Gestão Corporativa - Dgcor 

3.2. Divisão de Planejamento e Monitoramento - Dipla 

3.3. Divisão de Planejamento Orçamentário - Diplo 

3.4. Divisão de Custos - Dcust 

3.5. Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas - Cogep 

3.5.1. Divisão de Desenvolvimento e Estratégias em Gestão de Pessoas - Dides 

3.5.2. Divisão de Operacionalização de Recursos Humanos - Divop 

3.5.3, Divisão de Administração de Pessoas, Segurança e Saúde Ocupacional - Dapso 

3.5.3.1. Serviço de Administração de Pessoal - Seape 

3.5.3.1.1. Núcleo de Cadastro - Nucad 

3.5.3.1.2. Setor de Controle de Pagamento  - Secop 

3.5.3.2. Serviço de Segurança e Saúde Ocupacional - Sesao 

3.5.3.2.1. Núcleo de Perícia e Vigilância em Segurança e Saúde Ocupacional - Nupev 

3.5.3.2.2. Núcleo de Promoção e Assistência à Saúde do Servidor - Nupas 

3.6. Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - Ctinf 

3.6.1. Serviço de Sistemas - Sesis 

3.6.2. Serviço de Infraestrutura - Seinf 

3.7.Centro de Informação e Capacitação em Metrologia e Avaliação da Conformidade -Cicma 

3.7.1. Serviço de Documentação e Informação - Sedin 

3.7.2. Serviço de Produtos de Informação - Sepin 

4. Diretoria de Administração e Finanças - Diraf 

4.1. Coordenação-Geral de Administração - Coadi 

4.1.1. Núcleo de Diárias e Passagens - Nudip 

4.1.2. Núcleo de Gestão Ambiental - Nugam 

4.2. Núcleo de Apoio do Distrito Federal - Nuadi 

4.3. Divisão de Operações - Diope 

4.3.1. Núcleo de Controle e Suprimento - Nucot 

4.3.2. Serviço de Patrimônio - Sepat 

4.3.3. Serviço de Administração Geral - Seage 

4.3.3.1. Núcleo de Segurança e Vigilância - Nuvig 

4.3.3.2. Setor de Transporte Oficial - Setro 

4.3.3.3. Núcleo de Protocolo - Nupro 

4.3.4. Serviço de Material e Compras - Semco 

4.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado - Nucal 

4.3.4.2. Setor de Importação - Seimp 
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4.4. Divisão de Finanças - Difin 

4.4.1. Serviço de Contabilidade - Secon 

4.4.2. Serviço de Execução Orçamentária e Financeira - Seorf 

4.4.3. Setor de Análise Administrativa e Financeira – Seafi 

4.4.4. Núcleo de Controle e Acompanhamento da Receita – Nucar 

4.5. Divisão de Engenharia - Dieng 

4.5.1. Serviço de Manutenção e Operações - Semop 

4.5.2. Serviço de Obras e Projetos -Sepro 

 
 
III -Órgãos Específicos Singulares: 

 

1. Diretoria de Avaliação da Conformidade - Dconf  

1.1. Seção de Apoio Operacional em Avaliação da Conformidade - Seapo 

1.2. Divisão de Articulação Externa e Desenvolvimento de Projetos Especiais - Diape 

1.2.1. Setor de Gestão de Demandas - Seged 

1.3. Divisão de Regulamentação Técnica e Programas de Avaliação da Conformidade - Dipac 

1.3.1. Núcleo de Anuência e Registro - Nuart 

1.3.2. Núcleo de Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Implementação - Nudap 

1.4. Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade – Divec 

1.4.1. Núcleo de Capacitação dos Agentes Fiscais - Nucaf 

1.5. Divisão de Orientação e Incentivo à Qualidade - Diviq 

1.5.1. Setor de Orientação para o Consumo - Seorc  

2. Diretoria de Metrologia Científica e Industrial - Dimci 

2.1. Divisão de Comparações Interlaboratoriais e Ensaios de Proficiência - Dicep 

2.2. Seção de Apoio Operacional em Metrologia Científica e Industrial - Samci 

2.3. Serviço de Engenharia de Instrumentação em Metrologia Científica e Industrial - Sengi 

2.4. Divisão de Metrologia Térmica - Diter 

2.4.1. Laboratório de Pirometria - Lapir 

2.4.2. Laboratório de Termometria - Later 

2.4.3. Laboratório de Higrometria - Lahig 

2.5. Divisão de Metrologia Óptica - Diopt 

2.5.1. Laboratório de Interferometria - Laint 

2.5.2. Laboratório de Radiometria e Fotometria - Laraf 

2.5.3. Laboratório de Colorimetria e Espectrofotometria - Lacoe 

2.6. Divisão de Metrologia Mecânica - Dimec 

2.6.1. Laboratório de Fluidos - Laflu 

2.6.2. Laboratório de Massa - Lamas 

2.6.3. Laboratório de Metrologia Dimensional - Lamed 

2.6.4. Laboratório de Pressão - Lapre 

2.6.5. Laboratório de Força - Lafor 

2.7. Divisão de Metrologia Elétrica - Diele 

2.7.1. Laboratório de Metrologia em Padronização Elétrica - Lampe 

2.7.2. Laboratório de Metrologia em Energia Elétrica - Lamel 

2.7.3. Laboratório de Metrologia Elétrica Quântica - Lameq 

2.7.4. Laboratório de Calibração em Metrologia Elétrica - Lacel 

2.7.5. Laboratório de Metrologia em Alta Tensão - Lamat 

2.8. Divisão de Metrologia Acústica e Vibrações - Diavi 

2.8.1. Laboratório de Ensaios Acústicos - Laena 

2.8.2. Laboratório de Eletroacústica  - Laeta 
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2.8.3. Laboratório de Vibrações -Lavib 

2.8.4. Laboratório de Ultrassom - Labus 

2.9. Divisão de Metrologia Química - Dquim 

2.9.1. Núcleo de Laboratório de Eletroquímica - Label 

2.9.2. Laboratório de Análise Orgânica - Labor 

2.9.3. Laboratório de Análise de Gases – Lanag 

2.9.4. Setor de Laboratório de Análise Inorgânica - Labin 

2.9.5. Setor de Laboratório de Motores e Combustíveis - Lamoc 

2.10. Divisão de Metrologia de Materiais - Dimat 

2.10.1. Núcleo de Laboratório de Biomateriais e Tribologia - Labit 

2.10.2. Núcleo de Laboratório de Microscopia - Nulam  

2.11. Divisão de Metrologia em Tecnologia da Informação e Telecomunicações - Dmtic 

2.12. Divisão de Metrologia em Dinâmica de Fluidos - Dinam 

2.13. Coordenação-Geral de Laboratórios e Infraestrutura - Colab 

3. Diretoria de Metrologia Legal - Dimel 

3.1. Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica - Diart 

3.2. Divisão de Supervisão em Metrologia Legal - Disme 

3.3. Divisão de Mercadorias Pré-Medidas - Dimep 

3.4. Divisão de Massa e Comprimento - Dimac 

3.5. Divisão de Fluidos e Físico-Química  - Dfluq 

3.6. Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição - Dicol 

3.7. Divisão de Instrumentação, Software e Condições Ambientais - Dinst  

3.8. Divisão de Grandezas Elétricas - Digel 

3.9. Divisão de Análise e Gestão de Processos - Dgpro 

3.10. Seção de Apoio Operacional em Metrologia Legal – Samel 

4. Diretoria de Inovação e Tecnologia - Ditec 

4.1. Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica - Coint 

4.1.1. Divisão de Apoio ao Desenvolvimento Industrial e Tecnológico - Diadi 

4.2. Coordenação-Geral de Estudos Estratégicos e Projetos - Coepe 

4.2.1. Divisão de Estudos Prospectivos e de Avaliação de Impacto -Diest 

5. Diretoria de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida - Dimav 

5.1. Coordenação-Geral de Biologia - Cobio 

5.2. Divisão de Metrologia Biológica – Dibio 

 

 

IV - Órgãos Descentralizados: 

 

1. Superintendência de Goiás - Surgo 

2. Superintendência do Rio Grande do Sul - Surrs 
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Essa estrutura organizacional está representada a seguir no organograma da estrutura 

regimental do Inmetro com suas UP. 

 

Organograma 1 - Estrutura regimental do Inmetro com suas UP 

 

 

 

Fonte: Manual da Qualidade do Inmetro 2013 

 

 

 

2.8.  Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) 

 

 O Inmetro, por meio da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel), coordena e supervisio-

na a atuação da RBMLQ-I, responsável em todo o Brasil pela Execução das atividades de 

Metrologia Legal. Essa rede é integrada pelos Institutos de Pesos e Medidas (Ipem)  e Supe-

rintendências do Inmetro, Surrs e Surgo. 

 Conforme determinado na Portaria MDIC n° 82, de 1° de abril de 2008, a Diretoria de 

Metrologia Legal tem por atribuições planejar, orientar, coordenar, controlar, dirigir e promo-
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ver a execução de atividades no âmbito da Metrologia Legal, propor projetos de regulamentos 

técnicos metrológicos e, principalmente,  

 Propor programas de formação e aperfeiçoamento de RH em Metrologia Legal; 

 Especificar os requisitos que os modelos de medidas materializadas e instrumentos 

de medição devem atender, examinando-os, definindo-os e aprovando-os; 

 Especificar os requisitos que os produtos pré-medidos devem satisfazer; 

 Estabelecer as especificações de equipamentos, padrões e instalações a serem utili-

zados pelos órgãos executores das atividades operacionais de Metrologia Legal; 

 Participar de foros internacionais e regionais relacionados às atividades de Metro-

logia Legal. 

 

É de competência da Dimel os seguintes serviços: 

 Regulamentação Metrológica; 

 Apreciação técnica de modelos de instrumentos de medição; 

 Capacitação a técnicos de órgãos metrológicos estrangeiros; 

 Autorização para autoverificação pelos fabricantes; 

 Autorização para postos de ensaios para concessionárias de água, energia elétrica e 

gás domiciliar; 

 Perícias judiciais; 

 Auditorias nos órgãos da RBMLQ-I. 

 Centralização estratégica (Inmetro/Dimel) 

 Elaboração e edição da regulamentação metrológica; 

 Definição e elaboração de programas e projetos estratégicos; 

 Coordenação e supervisão das atividades metrológicas. 

  A relação das atividades da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) com os Órgãos 

Delegados é de verificação, fiscalização de instrumento de medição e de medidas materializa-

das e controle de produtos pré-medidos, formalizada pelo Inmetro através de Convênio. 

A área técnica dos Órgãos Delegados executa as atividades de exame, marcação ou se-

lagem e emissão de certificados para instrumentos de medição e medidas materializadas regu-

lamentadas, tais como balanças, medidas de comprimento, termômetros, taxímetros, entre 

outros. Todas essas atividades são realizadas sob a orientação da Dimel.   

  Cabe ressaltar que o Inmetro/Dimel regulamenta o processo metrológico, por meio de 

portarias e normas específicas e supervisiona a ação dos Órgãos Delegados.  
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A fiscalização de produtos pré-medidos abrange a verificação das dimensões, número 

de unidades, volume, massa de produtos pré-medidos, etc. Além disso, também são abrangi-

das a emissão de laudos quantitativos e/ou formais com o resultado do exame realizado, bem 

como emissão de auto de infração quando o produto objeto do exame não estiver de acordo 

com a legislação em vigor. Destaca-se que a Dimel monitora as atividades desenvolvidas pe-

los Órgãos Delegados através dos relatórios gerenciais do Sistema de Gestão Integrada (SGI). 

     As auditorias de qualidade dos serviços nos Órgãos Delegados são executadas pela 

Dimel de modo periódico e têm o objetivo de avaliar a adequação da prestação dos serviços 

aos parâmetros técnicos estabelecidos. Além disso, as auditorias têm como foco verificar as 

formas segundo as quais os serviços são executados e controlados em campo.   

  A Diretoria de Metrologia Legal emite a autorização de empresas de reparos de arte-

fatos. Isso representa a emissão de concessão de autorização às empresas para fins de reparos 

em medidas materializadas e instrumentos de medir. A autorização é solicitada ao Órgão De-

legado, que avaliará a competência técnica do pessoal, o registro da empresa na Junta Comer-

cial e a existência de instalações físicas adequadas. 

A Dimel atua também na elaboração conjunta de novas normas e regulamentos para 

verificação e fiscalização de um novo produto, a partir de reuniões coordenadas com comis-

são técnica, composta por representantes da RBMLQ-I, Inmetro e de organismos da sociedade 

do segmento. 

  A Portaria de Aprovação de Modelo é o procedimento adotado para aprovação de mo-

delo de instrumento de medir e de medida materializada. O fabricante ou importador do ins-

trumento solicita a emissão dessa portaria por meio de requerimento encaminhado à Dimel. 

              Também é de responsabilidade da Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) a distribui-

ção, controle de documentos e numeração referente aos formulários impressos, bem como o 

controle da numeração que são utilizados nos documentos informatizados (SGI). Esses docu-

mentos são utilizados pelos técnicos nas atividades de Metrologia Legal desenvolvidas nos 

órgãos RBMLQ-I, porém a responsabilidade da aprovação e controle dos mesmos é do Inme-

tro. 

  Entre as divisões pertencentes à Dimel, a Divisão de Mercadorias Pré-Medidas (Di-

mep) é a responsável pelo gerenciamento das atividades desenvolvidas nos órgãos delegados 

no que diz respeito a área de produtos pré-medidos . 

            Cabe salientar que é de responsabilidade da Dimep as seguintes atividades: 

           ● Desenvolver metodologias para os exames que são realizados em produtos pré-

medidos, dando origem às Normas Inmetro Técnicas (NIT); 
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          ● Desenvolver estudos sobre produtos novos, no mercado, a fim da origem a novos 

Regulamentos Técnicos Metrológicos (RTM); 

          ● Orientar a indústria com relação as exigências metrológicas; 

          ● Treinar e orientar a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade; 

          ● Ministrar cursos aos técnicos metrológicos, lotados na área de produtos pré-medidos, 

quanto a novas portarias, Nits e RTM; 

          ● Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela RBMLQ-I, através dos relató-

rios de análises dos exames realizados nos produtos pré-medidos; 

         ● Harmonizar a legislação brasileira com a legislação Mercosul; 

         ● Harmonizar a legislação brasileira com a Organização Internacional de Metrologia 

Legal (OIML). 

          Com as atividades acima, a Dimep garante o planejamento e a implementação de ativi-

dades de treinamento e desenvolvimento direcionadas à qualificação dos profissionais da re-

de. Essas atividades são focadas basicamente no uso e na utilização das normas e regulamen-

tos. Têm por objetivo a reciclagem dos técnicos, não só renovando seus conhecimentos sobre 

normas antigas, mas também os  orientando sobre normas e regulamentos novos.  

     Entre os projetos estratégicos do Inmetro com a RBMLQ-I, cabe citar dois deles que 

estão inseridos nos objetivos da presente dissertação: 

  A automação do processo de fiscalização e verificação metrológica, a qual tem como 

objetivo capacitar a força de trabalho da RBMLQ-I a fim de executar as atividades de fiscali-

zação e verificação metrológica, utilizando tecnologias avançadas, com o uso de palm tops no 

ato da fiscalização e da verificação metrológica e na captação e envio das informações de 

forma rápida e confiável.  

  O Sistema de Gestão Integrada (SGI)  que tem como objetivo aperfeiçoar o processo 

de gestão das atividades realizadas pelos Órgãos Delegados, através da implantação de um 

sistema informatizado, visando planejar, executar, monitorar controlar e garantir a confiabili-

dade das informações, além de agilizar  o processo de tomada de decisões. 

 

2.9.  Rede Brasileira de Metrologia Legal Qualidade (RBMLQ-I) 

 

Respaldado pela política de descentralização das atividades administrativas e opera-

cionais do Governo Federal e levando em consideração a extensão territorial de nosso país, o 

Inmetro optou por um modelo descentralizado de atuação.  Ao longo dos anos, esse modelo se 

fortaleceu com delegação de atividades nas áreas de Metrologia Legal e de Avaliação da Con-
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formidade a Institutos de Metrologia e Qualidade. Como resultado desse fortalecimento foi 

constituída a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I).  

Com esta estrutura, as atividades de verificações e inspeções, no que tange aos instru-

mentos de medição, à fiscalização da conformidade dos produtos e ao controle da exatidão 

das indicações quantitativas dos produtos pré-medidos, ficaram sob a responsabilidade dos 

estados, ficando estes como braço executivo do Inmetro em todo o Brasil. 

Hoje a RBMLQ-I está composta por 26 (vinte e seis) Órgãos Delegados, sendo 23 

(vinte e três) órgãos pertencentes à estrutura dos governos estaduais, 01(um) órgão municipal 

e 02 (duas) superintendências. Com essa estrutura, o Inmetro vem garantindo a execução das 

atividades no âmbito da Metrologia Legal e da Avaliação da Conformidade em todo o territó-

rio Nacional. 

O mapa abaixo evidencia as localidades brasileiras onde se situam os órgãos delega-

dos: 

 

Figura 7 - Mapa da RBMLQ-I   

 

 

Fonte: Pohlmann Filho, 2012 

 

Desse modo, o Inmetro nos 26 Estados brasileiros conta com a seguinte estrutura: 

23 Órgãos públicos estaduais; 
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02 Superintendências – Inmetro; 

01 Órgão público municipal; 

10 Escritórios Regionais – Inmetro; 

4.634 servidores; 

77 sedes regionais; 

33 postos (verificação veículos-tanque); 

53 laboratórios pré-medidos; 

1.020 veículos;  

65 caminhões (balanças de grande porte); 

53 telecentros; 

11 postos de verificação de cronotacógrafos; 

161 postos de ensaios credenciados de cronotacógrafos. 

 

    Os órgãos que compõem a RBMLQ-I executam, por delegação documentada 

através de convênio, atividades de competência do Inmetro nas áreas de Metrologia Legal e 

de Avaliação de Conformidade.  

             Como exemplo, o convênio firmado nº 11/2010, entre o Inmetro e o Instituto de Pesos 

e Medidas do Estado do Paraná (Ipem/PR), com a interveniência da Secretaria da Indústria, 

Comércio e Assuntos do Mercosul. 

  Na área de Metrologia Legal, conforme Convênio de Cooperação Técnica e Adminis-

trativa entre o Inmetro e o Órgão Delegado, as atividades delegadas são as seguintes: 

 Verificação inicial, subsequente e pós-reparo de instrumentos de medição e medi-

das materializadas; 

 Inspeção, fiscalização e perícias técnicas de métodos de medição, instrumentos de 

medição e medidas materializadas; 

 Emissão de laudos técnicos de medição e capacitação para reservatórios, medidas, 

medidores, instrumentos de medição, máquinas e equipamentos; 

 Autorização de empresas para efetuar o reparo de artefatos metrológicos, bem como 

a fiscalização das mesmas quanto ao atendimento das características técnicas e opera-

cionais exigidas para o exercício de sua atividade; 

 Perícia e fiscalização concernente ao uso correto das unidades de medida; 

 Perícia e fiscalização dos produtos pré-medidos expostos à venda, acondicionados; 
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 Lavratura de autos de infração, notificações, autos de apreensão e interdição contra 

pessoas físicas e jurídicas que infringirem as normas legais e os regulamentos técnicos con-

cernentes à fabricação e utilização de instrumentos de medição e medidas materializadas, à 

produção e à comercialização de produtos pré-medidos e ao emprego das unidades de medida; 

 Julgamento dos processos de autos de infração e imposição de penalidades admi-

nistrativas previstas em lei, no âmbito de sua competência e jurisdição; 

 Supervisão e auditoria das atividades de autoverificação por fabricantes, por postos 

de verificação e por instaladores credenciados. 

 

                Atividades delegadas na área da Qualidade de bens e serviços, conforme Convênio 

de Cooperação Técnica e Administrativa entre o Inmetro e o Órgão Delegado: 

 Inspeção e fiscalização de produtos têxteis no que concerne à conformidade dos e-

nunciados de sua composição e dos cuidados de conservação; 

 Inspeção e fiscalização da observância de normas e regulamentos técnicos per-

tinentes a bens e serviços; 

 Coleta de amostras, interdição e apreensão de produtos; 

 Participação em perícias, exames, ensaios ou testes com vistas à emissão de 

laudos comparativos, inclusive, desempatadores, quando for o caso; 

 Avaliação de empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços re-

gistradas pelo Inmetro; 

 Lavratura de autos de infração contra pessoas físicas e jurídicas que infringi-

rem as normas legais e os regulamentos técnicos concernentes a produtos de 

certificação compulsória; 

 Participação na pesquisa de mercado, bem como a coleta de produtos a serem 

submetidos à verificação da conformidade; 

 Desenvolvimento de ações de educação para a qualidade; 

 Esclarecimentos ao público em geral, em particular à mídia, sobre fatos refe-

rentes à qualidade de produtos, processos e serviços; 

 Atendimento às denúncias, informações, reclamações e apelações. 

 

Levando em consideração a extensão territorial de atuação da Rede e a dificuldade em 

geri-la, o Inmetro, junto aos Órgãos Delegados, desenvolveu uma estrutura de coordenação e 

articulação com base na participação e compartilhamento das decisões. Como o sistema conta 
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com uma diversidade de poderes, a rede torna-se um importante mecanismo de articulação 

entre poderes federais, estaduais e municipais em diversos níveis. 

                            

 

 

 

Figura 8 - Visão geral da estrutura de gestão da RBMLQ-I 
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Fonte: Elaboração da autora 

 

Com a prática da descentralização, O Inmetro delega poderes para os órgãos delegados 

com a finalidade de executarem as atividades relacionadas à  Metrologia Legal e Avaliação da 

Conformidade. Para melhor gerir essa estrutura, o Inmetro criou uma Coordenação para 

acompanhamento, articulação e participação nas decisões, tornando assim mais estreito o 

relacionamento do Inmetro com a RBMLQ-I. 

 

2.10. Coordenação Geral da RBMLQ-I (Cored) 

 

 Com a aprovação da Lei n° 11.355/2006 é criado o Plano de Carreiras e Cargos do 

Inmetro; nova estrutura regimental e a ampliação dos cargos em comissão e funções gratifica-

das são aprovadas pelo Decreto n° 5.965/2006, com isso são criadas e implantadas novas uni-

dades organizacionais. No ano de 2007, com a nova estrutura regimental, foi criada a Coorde-

nação Geral da RBMLQ-I (Cored), que tem, dentre suas atribuições a função de coordenar e 

identificar a implementação de ações de capacitação e desenvolvimento da força de trabalho 

dos órgãos  da RBMLQ-I. Com a criação da Cored foi possível refinar o sistema de execução 
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das atividades delegadas, o processo decisório, assim como sua disseminação e implementa-

ção. 

São atribuições da Coordenação Geral da RBMLQ-I, conforme Portaria MDIC n° 82, 

de 1° de abril de 2008: 

 Supervisionar e controlar a definição e a elaboração dos termos dos convênios e 

contratos necessários para a delegação e execução das atividades delegadas pelo Inme-

tro no País; 

 Coordenar as ações de acompanhamento e supervisão das atividades delegadas 

aos órgãos integrantes da RBMLQ-I; 

 Coordenar a elaboração dos planos anuais de investimento para a RBMLQ-I; 

 Coordenar ações de identificação e priorização de necessidades, bem como de im-

plementação do desenvolvimento e capacitação da força de trabalho dos órgãos da 

RBMLQ-I; 

 Propor, desenvolver e implementar projetos de modernização e uniformização da 

execução das atividades delegadas pelo Inmetro, especialmente as atividades de in-

formatização e implementação do Sistema de Gestão Integrada para a RBMLQ-I; 

 Coordenar a aquisição e a distribuição do material necessário para a execução das 

atividades delegadas aos órgãos integrantes da RBMLQ-I; 

 Coordenar a ação integrada das câmaras setoriais e regionais com o conselho ges-

tor e reuniões plenárias da RBMLQ-I. 

 

Por intermédio do SGI a Cored implantou o Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação, 

pois o sistema permite planejar, executar, monitorar e tomar medidas corretivas e/ou fazer 

correções. 

Por meio da utilização de software, os dados gerados pelas equipes executoras trans-

formam-se em informação, facilitando assim o controle e monitoramento por parte do gestor, 

conforme a figura nº 10, camadas do software, apresentada a seguir. 

O Plano de Trabalho tem por objetivo pactuar as atividades delegadas nas áreas de 

Metrologia Legal (verificações e fiscalização de instrumentos e produtos pré-medidos) e de 

avaliação da conformidade (fiscalização de produtos e serviços) que serão realizadas pelos 

Órgãos Delegados. Esse Plano é elaborado com base na infraestrutura e recursos humanos 

existentes, bem como no histórico das atividades realizadas em exercícios anteriores.  
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Por outro lado, o Plano de Aplicação é uma exigência dos órgãos de controle externos 

e visa acompanhar a finalidade dos gastos realizados pelos Órgãos Delegados da RBMLQ-I. 

Com isso, a gestão dos recursos transferidos à Rede é feita com a devida segurança e transpa-

rência, assim como a efetiva execução das despesas através de um planejamento detalhado, 

por meio de diretrizes, metas e estratégias de alocação de recursos. O Plano de Aplicação é 

elaborado por ocasião das reuniões regionais nos dois ciclos de relacionamento anuais e a-

companhados mensalmente pela Cored, que só libera recursos mediante recebimento desse 

instrumento. 

 

Figura 9 - Camadas do software 

 

 

Fonte: Reunião Plenária 2º Ciclo, 2011 

                         

A partir dos dados armazenados e a padronização de procedimentos, o banco de dados 

gera informação. A informação, sendo processada, organizada e aplicada de alguma forma, 

transforma-se em conhecimento. Com isso, o Inmetro controla a RBMLQ-I. 
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3 QUALIDADE E GESTÃO PÚBLICA 

 

3.1. Gestão Pública 

 

   A gestão pode ser considerada como uma das atividades mais antigas da humanidade. 

Desde o tempo das civilizações antigas, os governos, as sociedades e os empreendimentos 

privados, para que pudessem atingir seus objetivos e atender satisfatoriamente seus clientes e 

partes interessadas, precisaram valer-se de sistemas de gestão para a permanência e sucesso 

desses entes. 

           Gestão pode ser compreendida como a capacidade de fazer o que necessita ser feito, 

bem como, conduzir a organização visando o atendimento de sua missão e objetivos estratégi-

cos. Para que a organização possa atingir os resultados almejados, fez-se necessário decompor 

a gestão em cinco atividades fundamentais: planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar.    

A gestão não é específica a um determinado segmento. Ela é um campo do conheci-

mento que é aplicado tanto no setor privado quanto no setor público. Dentro das subáreas da 

Administração encontram-se ênfases como Finanças, Recursos Humanos, Produção, Marke-

ting e outras temáticas correlatas. 

Entretanto, deve-se observar que existem algumas peculiaridades na maneira como a 

gestão é desenvolvida no âmbito das organizações públicas em relação às privadas. Enquanto 

as organizações do setor privado, normalmente, pautam-se pelo lucro econômico, a adminis-

tração pública persegue “lucro social”. No enfoque público, a organização sempre deve bus-

car o atendimento das necessidades dos cidadãos-usuários e da sociedade, sem fazer qualquer 

tipo de distinção, ideia que se vincula diretamente ao princípio da impessoalidade no serviço 

público.  

Especificamente no Brasil, a Administração Pública divide-se em três tipos de mode-

los, o patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Sem adentrar muito em cada um deles, sin-

teticamente, pode-se conceituar a vertente patrimonialista como o primeiro modelo a ser im-

plementado na gestão pública brasileira. Esse modelo se caracteriza com a forte predominân-

cia de práticas que confundem o público com o privado, em que o Estado não se preocupa 

com o atendimento dos interesses do cidadão comum.  

O modelo burocrático nasceu na década de 30, no primeiro governo da era Vargas. 

Basicamente, o que se buscou foi uma maior profissionalização da gestão pública, promoven-

do, por exemplo, o ingresso ao serviço público por meio de concurso público. As característi-
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cas da impessoalidade e do tecnicismo podem ser facilmente encontradas na concepção desse 

modelo.  

A partir da década de 70, o estado, calcado no modelo burocrático de administração, 

passou por questionamentos, que colocaram em xeque o modelo no mundo todo, seja relacio-

nado ao ponto de vista econômico, administrativo ou social. 

Diante desse quadro de reformulação, surge o modelo gerencial de administração pú-

blica, que busca a superação do modelo burocrático de gestão. Adotando mecanismos que 

visam à excelência administrativa e ao foco no cidadão. 

O conceito de New Public Managment (NPM) ou Nova Gestão Pública (NGP) emerge 

de uma nova exigência da sociedade por melhores serviços e cobrança de resultados aos res-

pectivos governos, em países como Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Esse conceito, que 

se relaciona fortemente com o modelo gerencial na administração pública, se iniciou na déca-

da de 90, especialmente com a proposição da Reforma do Aparelho do Estado, que aponta a 

utilização de novas práticas na administração do setor público, sendo que algumas são absor-

vidas e adaptadas do setor privado e outras desenvolvidas nas últimas décadas. 

No final da década de 80, o Brasil buscou, com a abertura de mercado, estratégias e 

métodos que pudessem preparar as organizações e o setor público com relação à qualidade e à 

produtividade. O governo Collor (1990-1992) teve como um dos seus direcionamentos a aber-

tura do mercado às importações e também à privatização de empresas estatais. 

Em 1995, assume o governo Fernando Henrique Cardoso, que dá continuidade ao mo-

delo de privatizações, que é nominado por muitos como o neoliberalismo. O tamanho e a efi-

ciência do Estado passam a ser questionados, demandando um novo olhar sob a administração 

pública, que teve como vieses uma maior responsabilidade fiscal, o enxugamento da máquina 

pública e uma maior responsabilização em cima do desempenho dos servidores públicos.  

Além disso, busca-se nas ferramentas de gestão a melhor eficiência e eficácia do setor 

público. Nesse sentido, a Gestão Total da Qualidade insere-se como uma proposta a ser im-

plantada em diversas organizações públicas.  

Um desses movimentos pode ser compreendido no resgate de um modelo que tem sua 

origem em 1979, a época em que Hélio Beltrão comandou o extinto Ministério de Desburo-

cratização, que implantou o Programa Nacional de Desburocratização. O referido programa 

passou por diversas repaginações, até chegar ao Programa Nacional de Gestão Pública e Des-

burocratização (GESPÚBLICA), em 2005, quando da promulgação do Decreto nº 5378, de 23 

de fevereiro de 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. 
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O Gespública é um programa do Governo Federal, que tem como uma de suas bandei-

ras o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). Esse modelo é derivado do Modelo 

de Excelência em Gestão (MEG), disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) 

que, por sua vez, é inspirado no Prêmio Malcom Baldrige, desenvolvido nos Estados Unidos a 

partir da década de 80.  

Em relação à proposta original, verifica-se que buscou um alinhamento desse modelo 

com o seu congênere da FNQ. Com esse movimento não se propôs uma cópia fiel aos pressu-

postos preconizados para a gestão.  

Segundo Lima (2007), as alterações não foram concessões à gestão pública, mas sim a 

observância de princípios e especificidade próprios da esfera pública. Em nenhuma situação 

se cogitou a possibilidade de avaliar as organizações de maneira complacente. Entende-se, 

pois, que leis e normas burocratizadas ainda pesam sobre os órgãos e setores públicos por 

exigirem o desnecessário, por conseguinte prestando serviço ao cidadão e criando situação da 

autorreferência no serviço público, uma disfunção herdada do modelo burocrático. 

Dentro da concepção do modelo, o propósito é contribuir para a melhoria da qualidade 

e da desburocratização dos serviços, visando à geração de ganhos sociais para os cidadãos-

usuários.  

A excelência em gestão pública é superior, considerada o melhor padrão gerencial 

contemporâneo, sem mudar a sua natureza pública. Lima (2007) parte da premissa de que por 

si só expressa o maior de todos os fundamentos, “ser uma gestão excelente sem deixar  de ser 

pública”. 

Conforme Lima (2007), os princípios da excelência em gestão pública são:  

  Legalidade, pois se refere à obediência à lei. Diferentemente do setor privado, que 

pode fazer tudo que não é proibido em lei, ao setor público só é permitido fazer o que está 

prescrito por lei. 

Com isso, fica claro que a excelência só é possível naquilo que estiver instituído em 

lei, caso a lei vigente apresente obstáculo para busca da gestão de excelência, outras leis terão 

que ser definidas, a fim de melhorar a boa gestão. 

Moralidade, a gestão pública é calcada por um código moral. Não se trata de ética, 

mas sim de princípios morais de consentimento público. 

A Impessoalidade não admite distinção, a gestão pública é para todos, com exceção 

dos casos específicos tratados em lei. 

São valores do serviço público que devem ser oferecidos aos cidadãos indistintamente: 

conforto, confiabilidade, rapidez no atendimento e cortesia. 
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Segundo Beltrão (2002), todos são iguais perante a burocracia. Com isso, independen-

temente da qualidade e da necessidade, todos devem ser atendidos e exigidos da mesma for-

ma. 

As reformas gerenciais da administração pública têm sido empreendidas no sentido de 

assegurar mecanismos que possibilitem maior eficiência, eficácia e efetividade.  

         Eficiência não se trata de reduzir custos, nem de fazer qualidade a qualquer custo. 

Refere-se a produzir resultados a partir da melhor relação entre a qualidade do resultado e 

qualidade do gasto para produção. 

           Eficácia organizacional é o grau em que a organização realiza seus objetivos. 

           A Efetividade na área pública afere em que medida os resultados de uma ação trazem 

benefícios à população, mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população visada. 

            A moderna teoria gerencial sobre o Estado e, mais ainda, todas as ações do Estado 

devem ocorrer de modo que os objetivos desejados pela administração devam ser alcançados, 

com melhores meios possíveis, atendendo às necessidades da população. 

Características contemporâneas da excelência em gestão, segundo Lima, (2007): 

Enfoque sistêmico: agregar as práticas gerenciais de um órgão em um sistema de ges-

tão, identificando as ligações dos componentes e o movimento interno destes. 

Gestão participativa: refere-se à força de trabalho da entidade ou órgão, quer dizer 

gerentes e gerenciados. 

Gestão baseada em processos e informações: o centro prático da gestão é o proces-

so, o qual se entende como um conjunto de tarefas interativas que transforma insumos (entra-

das) em produtos/serviços (saídas), com valor agregado. 

Conforme Lima, (2007, pag. 70), gerenciar um processo significa planejar, desenvol-

ver e executar as suas atividades, e avaliar, analisar e melhorar seus resultados, proporcionan-

do melhor desempenho à organização. A gestão de processos permite a transformação das 

hierarquias burocráticas em redes de unidades de alto desempenho. 

Valorização das pessoas: significa dar autonomia para buscar as metas, oferecendo 

oportunidades de conhecimento, desenvolvimento das potencialidades e reconhecimento pelo 

desempenho. 

Visão do futuro: indica o caminho para a organização e a persistência de propósitos 

que a mantém. 

Aprendizado organizacional: é maneira segura de alcançar e manter a excelência ge-

rencial e o alto desempenho. 
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Foco em resultados: são os efeitos mediatos e imediatos das ações realizadas por uma 

organização. Os resultados melhores são aqueles decorrentes de um sistema de gestão com 

alta capacidade. 

 

3.2 Sistema de Gestão 

 

  Outra vertente que deve ser considerada no processo de profissionalização da Admi-

nistração Pública brasileira relaciona-se ao conceito de Qualidade Total. 

  O padrão normativo ISO 9000 é composto de um conjunto de normas técnicas e pro-

cessos voltados à gestão de sistemas da qualidade. Essas  normas são consensuais, de caráter 

prescritivo e são aplicáveis internacionalmente. 

International Organization for Standardization (ISO) é uma entidade internacional, 

fundada em 1946, com sede em Genebra, na Suíça, e tem como objetivo o desenvolvimento 

de normas técnicas. A sigla ISO é uma referência à palavra grega iso, que significa “igualda-

de”. 

O padrão ISO 9000 foi introduzido pela International Organization for Standardizati-

on (ISO) em 1987, inspirado nos procedimentos de controle da qualidade total adotados por 

empresas japonesas a partir da década de 70, e numa versão prévia de normas de garantia da 

qualidade, a BS5750, da Grã-Bretanha, aprovada pelo Instituto Britânico de Normalização, 

British Standards Institute (BSI), em 1979. (ISO, 2008). 

A série de normas ISO 9000 foi publicada pela primeira vez em 1987, depois disso 

passaram por três revisões, uma em cada ano, 1994, 2000 e 2008. As normas ISO não são de 

caráter imutável, devem ser revistas e revisadas ao menos uma vez a cada cinco anos. 

A família de normas da série ISO 9000 publicada no Brasil, atualmente compõe-se, 

basicamente, das seguintes normas: 

 NBR ISO 9000: Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário: 

Definem os principais conceitos utilizados nas normas da série NBR ISO 9000; 

 NBR ISO 9001: Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos: Define os requisi-

tos básicos para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade; 

 NBR ISO 9004: Gestão para o sucesso sustentado de uma organização: Uma a-

bordagem da gestão da qualidade. 

 

Esse conjunto de normas tem evoluído ao longo dos anos em termos de seu escopo.  
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As organizações podem adotar diferentes tipos de sistema de gestão, sendo que os 

mais utilizados são: 

 Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2008; 

        Planejamento, controle e melhorias do atendimento aos requisitos dos clientes e 

aos requisitos regulamentares aplicáveis; 

 Sistema de Gestão Ambiental - NBR ISO 14001:2004; 

        Planejamento, controle e melhoria do desempenho ambiental associados aos as-

pectos ambientais significativos e ao atendimento à legislação ambiental aplicável; 

 Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 18001:2008; 

        Planejamento, controle e melhoria contínua do desempenho, segurança e saúde 

ocupacional associados aos perigos e riscos identificados e à legislação aplicável;  

  Sistema de Gestão da Responsabilidade Social – NBR ISO 16001:2004. 

         Planejamento, controle e melhoria do desempenho associados aos aspectos signi-

ficativos da responsabilidade social e ao atendimento à legislação aplicável. 

 

  Segundo a NBR ISO 9000:2008, Sistema é um conjunto de elementos inter-

relacionados ou interativos e Gestão são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma 

organização. Assim sendo, podemos definir Sistema de Gestão como estrutura organizacio-

nal, atividades de planejamento, responsabilidade e práticas para gerenciar e, continuamente 

melhorar as políticas, procedimentos e processos visando atingir os objetivos da empresa.  

Segundo Viterbo (1998), Sistema de Gestão é definido como sendo um trabalho que 

visa aumentar continuamente a confiança do cliente sob os produtos ou serviços oferecidos, o 

sucesso no mercado através da melhoria continua dos resultados operacionais, a satisfação dos 

funcionários com a organização e a contribuição socioambiental. 

Segundo Cerqueira (2010),  as organizações convivem com problemas, ou resultados 

indesejáveis, que geram grande variabilidade em seus processos e produtos, muitos dos quais 

não são controláveis, ou seja, não são previsíveis. Convivem com custos e índices elevados de 

perdas, com reclamações e insatisfações de clientes internos e externos e de outras partes inte-

ressadas. A organização desses padrões dentro de um sistema de gestão assegura a previsibili-

dade desejada, sendo sempre vantajosa para qualquer organização. 

As organizações buscam com essa ferramenta (sistema de gestão) assegurarem um de-

senvolvimento sustentável, possibilitando: 
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 Mapear com clareza seus cenários de atuação, internos e externos, para identificar 

os requisitos essenciais a serem atendidos; 

 Traduzir esses requisitos em informações que possam ser utilizados para a tomada 

das ações essenciais visando impedir a ocorrência dos modos potenciais de falha; 

 Estabelecer as estratégias, as políticas de atuação e os objetivos a serem atingidos 

pelo negócio; 

 Planejar de forma preventiva todas as ações rotineiras e não rotineiras que irão as-

segurar o sucesso no atendimento daqueles requisitos, por meio de padrões adequados 

aos modos de falhas potenciais identificados; 

 Implementar esses padrões, provendo os recursos necessários, financeiros, materi-

ais, humanos, instalações, equipamentos e infraestrutura de uma forma geral; 

 Medir, monitorar e analisar os resultados atingidos para balizar a necessidade de 

tomada de ações reativas, corretivas, preventivas e preditivas; 

 Melhorar continuamente sua eficácia em atender a todos os requisitos essenciais. 

 

No atual cenário do século XXI, as organizações produtoras de bens e serviços depa-

ram com grandes desafios, incluindo: 

 Globalização; 

 Competitividade; 

 Lucratividade; 

 Crescimento; 

 Adaptabilidade; 

 Velocidade de mudança; 

 Tecnologia. 

 

Nivelar esses entre outros requisitos dentro da organização pode ser um processo difí-

cil, aí é que entra o sistema de gestão para facilitar a administração dos gestores. 

Com a implementação do sistema de gestão, a organização terá benefícios  e facilida-

des, como segue: 

 Gerenciar seus riscos sociais, ambientais e financeiros; 

 Melhorar a eficácia operacional; 

 Proteger sua marca e imagem; 

 Conseguir melhorias contínuas; 
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 Melhorar a satisfação dos clientes;  

 Promover inovação; 

 Deixar as regras claras no mercado. 

 

Com a utilização de um sistema de gestão comprovado, a organização renova continu-

amente sua missão, estratégias, operações e serviço. A partir da década de 90, diante do pro-

cesso de globalização das economias e a pressão competitiva do mercado, a busca incessante 

por padrões internacionais de qualidade passou a ser exigência nas organizações, com o obje-

tivo de proporcionar um custo-benefício adequado e ao mesmo tempo posição de destaque no 

mercado de atuação. Na década de 80, muitas empresas passaram a implementar o Sistema de 

Gestão da Qualidade baseado nas normas da família ISO 9000. 

A implantação de um sistema de Gestão da Qualidade representa a otimização de pro-

cessos dentro da organização e a melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos. 

 

  

3.3. Sistema de Gestão da Qualidade 

 

  A ISO (International Organization for Standardization) é uma organização interna-

cional que congrega vários países, com o objetivo de criar e normalizar padrões internacio-

nais.  Essa  organização  desenvolveu a série de normas ISO 9000, que é um conjunto de 

normas relacionadas à gestão da garantia da qualidade. O objetivo dessas normas é assegurar 

a qualidade dos serviços e produtos desenvolvidos pelas empresas.  

Em 1979 surgiu o primeiro modelo genérico para a garantia da qualidade, com a pu-

blicação da BS 5750. Como o sucesso desse modelo foi total, em 1987, a comunidade inter-

nacional elaborou a versão pioneira da norma ISO 9001, por meio do Comitê Técnico 176, 

Garantia da Qualidade, cuja função foi de analisar criticamente as normas vigentes com o 

objetivo de propor um modelo de Sistema da Qualidade que pudesse ser utilizado em qual-

quer organização.   

Em 1993 foi elaborada a primeira revisão da norma e teve o acompanhamento de mui-

tos países, sendo publicada em 1994. 

Em 2000 foi publicada a segunda revisão da ISO 9001, com grande repercussão, pois 

desburocratizou os processos de auditoria, passando o enfoque para a satisfação do cliente, a 

abordagem de processos e  a melhoria contínua. 

Em 2008, a versão atual da ISO 9001:2008 foi publicada na Suíça. 
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O modelo de gestão da qualidade definido pela ISO na revisão de 2000.  Manteve-se 

inalterado na revisão de 2008, porém mais clara e alinhada com os conceitos da gestão ambi-

ental da ISO 14001. 

Conforme Carpinetti (2011, p.20), a versão ISO 9001:2008, estabelece cinco requisi-

tos, que podem ser entendidos como processo inter-relacionado de gestão da qualidade. São 

eles: 

 Sistema da Qualidade (seção 4 da norma);  

 Responsabilidade da Direção (seção 5 da norma);  

 Gestão de Recursos (seção 6 da norma);  

 Realização do Produto (seção 7 da norma);  

 Medição, Análise e Melhoria (seção 8 da norma). 

 

 

Figura 10- Requisitos de gestão da qualidade ISO 9001:2008 

 

 

 
Fonte: Carpinetti ,2010 

 

            O autor Carpinetti (2011) esclarece em sua literatura que a nova norma ISO 9001:2008 

está fundamentada em abordagem de processo, alinhado aos 

requisitos dos clientes e sua satisfação e conclui que os requisitos da ISO 9001:2008 podem 

ser relacionados às etapas do ciclo PDCA:  

 Planejar (plan) - estabelecer objetivos e processos necessários para fornecer resulta-

dos de acordo com os requisitos do  cliente  e políticas  da  organização;  

 Agir  (do) - executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho 

do processo; 
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 Checar (check ) -  monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos 

objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados;  

 Fazer (act)  - Implementar os processos. 

                 

  Entretanto, todo e qualquer sistema da qualidade só terá sucesso se estiver apoiado na 

Metrologia, que é a base física da qualidade. Por isso, as normas ISO 9000 exigem que as 

empresas garantam a confirmação metrológica de seus equipamentos de medição, inspeção e 

ensaios. 

 Conforme ISO 9000:2008, o sistema de gestão é o que permite dirigir e controlar uma 

organização no que diz respeito à Qualidade. 

 Sistema de gestão significa um conjunto de elementos interligados, integrados na or-

ganização, que trabalham coordenados para estabelecer e alcançar o cumprimento da política 

e dos objetivos da qualidade, dando consistência aos produtos e serviços para satisfazer às 

necessidades dos clientes. O Sistema de Gestão da Qualidade é uma ferramenta que visa pa-

dronizar e controlar  os processos, medir a eficiência e verificar a eficácia das ações tomadas, 

com foco na satisfação do cliente e na melhoria contínua dos processos.       

A NBR ISO 9001:2008 específica requisitos para a gestão da qualidade em uma orga-

nização, conforme a seguir: 

• Deseja demonstrar habilidade em fornecer produtos que atendam às necessidades dos 

clientes e aos requisitos regulatórios aplicáveis;  

  • Visa alcançar a satisfação dos clientes através da efetiva aplicação do sistema, inclu-

indo processos de melhoria contínua do sistema e a garantia de conformidade com os requisi-

tos do cliente e requisitos regulatórios aplicáveis.  

 

  Segundo os requisitos da NBR ISO 9001: 2008, o sistema de gestão de qualidade de 

uma organização visa: 

 Capacidade de fornecer produtos que atendem as exigências do cliente;  

 Efetiva aplicação do sistema com melhorias contínuas. 

   

A norma ainda sugere que a organização deve: 

 Identificar processos necessários;  

 Determinar métodos para controle deste;  

 Monitorar, medir e analisar esses processos;  

 Implementar ações para atingir os objetivos e melhoria contínua. 
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A mudança mais significativa na norma foi a introdução da visão de foco no Cliente.  

Anteriormente à mudança, o cliente era considerado como externo à organização e, posteri-

ormente à mudança, passou a ser percebido como peça do sistema da organização.  Desse 

modo, a qualidade passou a ser considerada como uma variável de diversas dimensões, defi-

nida pelo cliente, suas necessidades e desejos. Nesse cenário, são considerados como clientes 

não só os consumidores finais do produto, mas também todos os envolvidos na cadeia de pro-

dução. 

        

 

3.4.  Evolução da Qualidade 

 

  O sistema da qualidade NBR ISO 9001:2008 fundamenta-se nos princípios de gestão 

da qualidade, resultado da evolução do conceito e prática da qualidade nas últimas décadas.            

Ao longo do século XX a gestão da qualidade passou por quatro estágios: a inspeção do pro-

duto, o controle do processo, os sistemas de garantia da qualidade e a gestão da qualidade 

total. As organizações que adotam a gestão da qualidade total e os sistemas de gestão da qua-

lidade são beneficiadas com o ganho ou aumento da competitividade.  

Ao longo das décadas vem evoluindo o conceito da qualidade. Até o início dos anos 

50, a qualidade do produto entendia-se como sinônimo de perfeição técnica. A partir dos anos 

50, segundo Carpinetti (2011), com a divulgação do trabalho de Juran (1990), Deming (1990) 

e Feigenbaun (1991), evidenciou-se que o conceito de qualidade, além de estar associado ao 

grau de perfeição técnica, teria que atingir o grau de adequação aos requisitos do cliente. As-

sim, a qualidade passou a ser conceituada como satisfação do cliente com relação à adequação 

do produto ao uso. A ISO adota essa conceituação ao definir qualidade como “grau no qual 

um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos” (ISO 2000). 

Portanto, Juran (1990) e Feigenbaun (1991) estabeleceram a compreensão da impor-

tância de um conjunto de atividades no decorrer da cadeia produtiva, visando a satisfação do 

cliente quanto à adequação de um produto ao seu uso. Tais contribuições de Juran e Feigen-

baun foram importantíssimas para o surgimento de sistemas da qualidade, que evoluíram para 

os atuais sistemas de gestão da qualidade. 

Como Juran (1990) e Feigenbaun (1991), William Edwards Deming tornou-se reco-

nhecido e influente pioneiro da qualidade. Após a segunda guerra mundial, o Japão se apre-

senta ao mundo literalmente destruído, precisando iniciar seu processo de reconstrução, De-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente
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ming foi convidado para proferir palestras e treinar, empresários e industriais sobre controle 

estatístico de processo e sobre gestão da qualidade.  

Segundo Carpinetti (2011), após a derrota da segunda guerra mundial, o Japão, neces-

sitava reerguer suas indústrias de bens e consumos e, através dos fundamentos de Deming, 

especialista em técnicas estatísticas para o controle da qualidade, tornou-se uma potência em 

qualidade. Em 1951 foi instituído o premio Deming de controle da qualidade. Outra contribu-

ição de grande importância de Deming foi o ciclo de Deming ou Ciclo PDCA, como se tornou 

conhecido, criado por Shewhart  na década de 30 e Deming popularizou. O Ciclo PDCA é um 

método cíclico para a condução de atividades de melhoria contínua, que consiste em quatro 

fases: planejar (plan), executar (do), avaliar (check) e agir (act) para melhoria. 

Os processos de melhoria contínua de produtos e processos dependem do comprome-

timento da alta administração e do envolvimento e capacitação da força de trabalho em dire-

ção à melhoria. Tais afirmativas servem de sustentação para os princípios fundamentais da 

gestão pela qualidade total, como a seguir: 

 Foco no cliente e qualidade em primeiro lugar; 

 Melhoria contínua de produtos e processos; 

 Envolvimento, comprometimento e desenvolvimento dos recursos humanos. 

 

3.5. Princípios da Gestão pela Qualidade  

 

           Princípios de Gestão da Qualidade são rotinas indispensáveis para qualquer empresa 

que busque uma gestão voltada à excelência. A Gestão da Qualidade pode ser explicada como 

qualquer atividade controlada, para dirigir e controlar uma organização, com o intuito de ofe-

recer a melhoria de produtos e/ou serviços com vistas a garantir a satisfação do cliente, ou 

ainda, superar as suas expectativas. 

           Nesse sentido, a gestão da qualidade não precisa implicar adesão de certificação, ape-

sar de ser o meio mais comum e o mais praticado, porém exige o cuidado com alguns princí-

pios básicos de gestão da qualidade, ao quais são estabelecidos pela NBR ISO 9001:2008 e que 

devem ser observados pela organização.  São eles: 

 Foco no cliente: atendimento das necessidades atuais e futuras do cliente (exceder 

expectativas);  

 Liderança: estabelecimento do rumo da organização. Ambiente interno para atingir 

objetivo;  
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 Envolvimento das pessoas: essência de uma organização. Envolvimento para uso de 

habilidades;  

 Abordagens de processos: atividades e recursos gerenciados como um processo na 

busca de um resultado;  

 Abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar os processos 

inter-relacionados como um sistema;  

 Melhoria contínua: objetivo permanente da organização. Melhoria contínua do seu 

desempenho;  

 Decisões baseadas em fatos: decisões eficazes são baseadas na análise de dados e 

informações;  

 Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: relação de benefícios mútuos 

aumenta a capacidade de ambos em agregar valor. 

 

Um sistema de gestão eficaz agrega muitos benefícios para a organização.  Seguem al-

guns deles: 

 Redução dos custos operacionais, através da diminuição dos custos da qualidade e 

aumento da eficiência, alcançado como resultado da prevenção intensificada x corre-

ção; 

 Aumento da motivação dos empregados, na medida em que executam suas tarefas 

com maior eficiência;  

 Aumento da satisfação e fidelidade dos clientes, pela segurança que seus requisitos 

são atendidos; 

 Melhoria da transparência de conhecimento dentro da empresa; 

 Aumento da competitividade, com custo mais baixo. 

 

As empresas certificada com base na NBR 9001 são consideradas possuidoras de um 

diferencial competitivo diante da concorrência (ROTH, 1998).  

Além de ser um diferencial, a certificação abre as portas do mundo globalizado para 

essas empresas. No momento em que o consumidor adquire um produto de uma empresa cer-

tificada, ele tem a certeza de que existe um sistema confiável de controle das fases de desen-

volvimento, elaboração, execução e entrega do produto, o qual é documentado com o objetivo 

de fornecer a garantia dos resultados.  
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Para que uma empresa tenha certificação de acordo com a norma ISO 9001, esta deve 

possuir um sistema de qualidade que abranja desde o desenvolvimento, a fabricação, a monta-

gem e a assistência técnica pós-entrega do produto. 

A adoção da ISO 9001 dá-se por ser um sistema de Gestão da Qualidade voltado a 

conquistar e conservar clientes e também porque se faz necessário que clientes e fornecedo-

res, mundialmente, usem o mesmo vocabulário no que diz respeito ao Sistema de Qualidade. 
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4 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA 

 

4.1. Governança Corporativa 

 

A expressão Governança Corporativa, traduzida originalmente, do Inglês, tem no 

mundo acadêmico, importantes colaborações no sentido de defini-la. Conforme Vidigal 

(2000), a palavra governance origina-se do verbo latino gubernare, que em português signifi-

ca “governar”. Nesse cenário, Governança seria o meio pelo qual os acionistas administrariam 

uma organização ou empresa. 

Entre as várias definições de autores estrangeiros para Governança Corporativa, cabe 

citar as principais: 

 

[...] governança corporativa é o conjunto de mecanismos que protegem os investido-

res externos da expropriação pelos internos (gestores e acionistas controladores). 

(LA PORTA et. al., 2000, p. 1) 

 

[...] governança é a estrutura de controle de alto nível, consistindo dos direitos de 

decisão do Conselho de Administração e do diretor executivo, dos procedimentos 

para alterá-los, do tamanho e composição do Conselho de Administração e da com-

pensação e posse de ações dos gestores e conselheiros. (JENSEN, 2000, p. 58) 

 

 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) apresentou a defi-

nição bastante abrangente e estabeleceu seus principais objetivos: 

 

[...] Governança Corporativa é o sistema que assegura aos sócios proprietários o go-

verno estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. A rela-

ção entre propriedade e gestão se dá através do conselho de administração, a audito-

ria independente e o conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do 

controle. A boa governança assegura aos sócios, equidade, transparência, respon-

sabilidade pelos resultados (accountability) e obediência às leis do país (compli-

ance). No passado recente, nas empresas privadas e familiares, os acionistas eram 

gestores, confundindo em sua pessoa propriedade e gestão. Com a profissionaliza-

ção, a privatização, a globalização e o afastamento das famílias, a Governança Cor-

porativa colocou o Conselho entre a Propriedade e a Gestão (IBGC, 1999). 

 

Na década de 80, nos Estados Unidos, começou o movimento pela Governança Corpo-

rativa. Partiu da mobilização dos maiores investidores institucionais, contra algumas organi-

zações que eram administradas de forma irregular, em detrimento dos acionistas. Esse movi-

mento foi se alastrando pelo mundo, chegando primeiramente à Inglaterra e, após, se expan-

dindo pelo resto da  Europa. 
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No Brasil começou a partir de 1990, com a criação do Instituto Brasileiro de Gover-

nança Corporativa (IBGC) e do primeiro Código Brasileiro das Melhores Práticas de Gover-

nança Corporativa, e depois disso vem crescendo significativamente. A reforma da lei das 

sociedades anônimas em 2001 também promoveu um considerável avanço nos padrões de 

governança da legislação brasileira. Com a Governança Corporativa cria-se a “democracia 

societária”, sistema de equilíbrio e separação de poderes, em oposição ao regime anterior de 

onipotência e poder absoluto e discricionário do controlador ou grupo de controle. 

A importância da Governança Corporativa não está em apenas disciplinar as relações 

entre as áreas de uma organização ou com partes externas. A implementação das boas práticas 

de governança corporativa facilita uma gestão mais profissionalizada e transparente, minimi-

zando a assimetria informacional, diminuindo o problema da organização, procurando con-

centrar os interesses de todas as partes envolvidas, buscando maximizar a criação de valor na 

organização. Tem como principal objetivo recuperar e garantir a confiabilidade em uma de-

terminada empresa para com os seus acionistas. Com esse intuito cria um conjunto eficiente 

de mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de garantir que o com-

prometimento dos executivos esteja em sincronia ao interesse dos acionistas. 

As principais características da Governança Corporativa são: 

 Participação; 

 Estado de direito;  

 Transparência; 

 Responsabilidade; 

 Orientação por consenso; 

 Igualdade e inclusividade; 

 Efetividade e eficiência; 

 Prestação de conta. 

 

Cabe ressaltar que as principais ferramentas utilizadas na Governança Corporativa, a 

fim de garantir o controle da propriedade sobre a gestão são: o Conselho de Administração, a 

Auditoria Independente e o Conselho Fiscal. 

A Governança Corporativa eficiente corrobora para o desenvolvimento econômico 

sustentável, proporcionando melhorias no desempenho das organizações, além de maior aces-

so a fontes externas e sistemas de Governança Corporativa de Qualidade. Evitando-se diver-

sos fatores de fracassos organizacionais, objetos de: 
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 Abusos de poder: do maior acionista controlador sobre os menores, da direção so-

bre o acionista e por sua vez dos administradores sobre terceiros; 

 Erros estratégicos: resultado de maior poder concentrado no executivo principal; 

 Fraudes: posse de informação privilegiada em detrimento próprio. 

 

Com isso, tornou-se notável que a adoção das boas práticas de Governança Corporati-

va tem se expandido tanto nos mercados desenvolvidos como nos mercados em desenvolvi-

mento. Expandindo a prática, as empresas atraem investimentos aos negócios e aos países.  

Frente aos diversos modelos de governança praticados mundialmente, é impossível o 

entendimento de apenas uma forma ou conjunto de estruturas uniformes de atuação. Assim 

sendo, além de demonstrar que as mudanças na situação mundial tornaram indispensável a 

existência de melhores mecanismos para a governabilidade dos assuntos internacionais, faz-se 

necessário, também, a identificação de conceitos e valores que devem orientar a sedimentação 

de uma nova ordem no ambiente corporativo das empresas e nações. 

 

4.2. Governança Corporativa na Administração Pública 

 

No cenário da Administração Pública, as questões relacionadas à governança pública, 

estão mais evidentes principalmente na esfera macro, incluindo a gestão das políticas gover-

namentais, o exercício de poder e o controle da sua aplicação.  Ultrapassando, inclusive, a 

dimensão operacional para incorporar aspectos da articulação dos mais diversos atores sociais 

e arranjos institucionais (MELLO, 2006; FILHO, 2003). 

É notório o aumento dos debates sobre ética e governança nas organizações nos últi-

mos anos. As organizações têm evoluído, objetivando alcançar maior transparência e inde-

pendência na gestão (VIEIRA, 2004). Nesse contexto fica claro que, na administração públi-

ca, a governança deve tornar explícito o papel de cada ator, definindo os seus objetivos, res-

ponsabilidades, modelos de decisão e rotinas. 

Cabe ressaltar a relevância do estudo desenvolvido pelo International Federation of  

Accountants (IFAC), denominado Governance in the public sector: A governing body pers-

pective (2001). Conforme o citado estudo, os três princípios de governança no Setor Público 

são: 
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 Opennes (Transparência): é requerido para assegurar que as partes interessadas (so-

ciedade) possam ter confiança no processo de tomada de decisão e nas ações das enti-

dades do setor público, na sua gestão e nas pessoas que nela trabalham; 

 Integrity (Integridade): compreende procedimentos honestos e perfeitos. É baseada 

na honestidade, objetividade, normas de propriedade, probidade na administração dos 

recursos públicos e na gestão da instituição; 

 Accountability (responsabilidade de prestar contas): as entidades do setor público e 

seus indivíduos são responsáveis por suas decisões e ações, incluindo a administração 

dos recursos públicos e todos os aspectos de desempenho e, submetendo-se ao escrutí-

nio externo apropriado. 

 

Além dos princípios, acima citados, o IFAC, menciona as dimensões que as organiza-

ções públicas devem praticar: 

Padrões de comportamento: como a administração deve exercer a liderança e deter-

mina os valores e padrões da instituição, como define a cultura da organização e o comporta-

mento dos envolvidos; 

Estruturas e processos organizacionais: como a alta administração é designada e or-

ganizada dentro da instituição, como as responsabilidades são definidas e como elas são asse-

guradas; 

Controle: a rede de vários controles estabelecidos pela alta administração da organi-

zação no apoio ao alcance dos objetivos da entidade, da efetividade e eficiência das opera-

ções, da confiança dos relatórios internos e externos, da complacência com as leis aplicáveis, 

regulamentações e políticas internas; 

Relatórios externos: como a alta administração demonstra a prestação de contas da 

aplicação do dinheiro público e seu desempenho. 

No setor público a boa governança, entre outras atitudes, requer gestão estratégica, 

gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. Através de uma gestão estratégica 

será possível criar valor público. Com isso, a administração pública capacita-se para atender 

de forma efetiva as demandas ou carências da sociedade que sejam politicamente desejadas 

(legitimidade); que sua propriedade seja coletiva; e que requeiram a geração de mudanças 

sociais que modifiquem aspectos da sociedade. A gestão da eficiência, eficácia e efetividade é 

a maneira de usar apropriadamente os instrumentos disponíveis para tornar viável uma boa 

governança.  



67 

 

Como o objetivo principal do serviço público é servir ao público, é de grande impor-

tância a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, buscando o crescimento sus-

tentável, protegendo o meio ambiente e investindo no social. Assim, adotando boas práticas 

de governança corporativa e fazendo da transparência na gestão e da prestação de contas os 

pilares da administração pública, englobam os interesses das diversas partes do complexo 

sistema: funcionários, fornecedores, estados e sociedade.  

 

 

4.3.  Inovação 

 

O tema inovação é bastante complexo, permitindo interpretações, bem como adapta-

ções, dependendo preferencialmente da sua aplicação. Inovar engloba competências tecnoló-

gicas, gerenciais e mercadológicas. Inovação é, para a espécie humana, o principal vetor que 

possibilitou sua sobrevivência. 

Desde a criação das primeiras ferramentas, utensílios e armas, a história da humanida-

de pode ser contada e confundida com a história das inovações criadas pelo homem. Não são 

apenas novas tecnologias e novos produtos. Sempre que nos referimos à descoberta do fogo, à 

invenção da roda, à escrita, à fala, à música, ao papel, à religião e à matemática, entre outros, 

estaremos nos referindo de exemplos do gênio criativo e inovador do ser humano. O homem 

inova constantemente, buscando atender suas necessidades físicas, lógicas e emocionais. 

No universo dos negócios, esse fenômeno se repete. As necessidades das pessoas mu-

dam, mudam os produtos, os processos, as tecnologias, as organizações e seus métodos de 

trabalho. Como as empresas estão expostas à concorrência cada vez maior, inovar é a forma 

mais eficaz de manter-se competitivo. 

São inúmeras formas de definir o que é inovação, depende do autor, da obra ou do ob-

jetivo: 

“Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos (pessoas e processos) e-

xistentes na empresa para gerar riqueza” (DRUCKER, 1986, p.45). 

“Inovação é adotar novas tecnologias, que aumentam a competitividade da companhi-

a” (HAMEL; PRAHALAD, 1995). 

“Inovação é um processo estratégico, de reinvenção contínua, do próprio negócio e da 

criação de novos conceitos de negócios” (HAMEL, 2000). 

“Inovação caracteriza-se pela abertura de um novo mercado” (SCHUMPETER apud 

SIMANTOB, 2006 p. 42). 
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“Inovação é um processo de alavancar a criatividade para criar valor de novas manei-

ras, por meio de novos produtos, novos serviços e novos negócios” (JONASH; 

SOMMERLATTE, 2001). 

“Inovação é a busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento, imitação e adoção 

de novos produtos, novos processos e novas técnicas organizacionais” (DOSI, 1994). 

“Inovação pode ter vários significados e sua compreensão depende do contexto em 

que ela for aplicada. Pode ser ao mesmo tempo resultado e processo ou ser associada à tecno-

logia ou marketing” (PLONSKI, 1999). 

Diante dessas definições, pode-se compreender que inovação é um processo comple-

xo,  resultante de vários fatores, e pode ser entendido de diversas maneiras, depende do ângu-

lo pelo qual é visto e analisado.  Para que  ideias e, ou, inventos tornem-se  inovações, é ne-

cessário que sejam introduzidos com sucesso e sejam aceitos no mercado, somente depois 

disso  pode-se qualificar como inovação, ou seja, o novo produto vendeu bem, criou demanda, 

pagou os investimentos, dá conta dos custos e ainda dá lucro? Então temos uma inovação. A 

inovação pode ser compreendida como o somatório de uma ideia nova, a implementação de 

ações, mais os resultados obtidos. Com isto podemos chegar a uma fórmula matemática: 

 

inovação = ideia + implementação de ações + resultado 

 

 

4.4. Histórico da Inovação 

 

Desde os primórdios da civilização o homem começou a inovar. Conscientemente ou 

não, a Inovação sempre foi uma constante na história das civilizações. 

No final do século XVII foram identificadas grandes mudanças e fundamentos com o 

lançamento do livro de Adam Smith, tendo como título “Uma Investigação sobre a Natureza e 

as Causas da Riqueza das Nações”.  Essa foi a obra mais conhecida de Adam Smith, na qual 

procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação de indivíduos que, movi-

dos apenas pelo próprio interesse, promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnoló-

gica. 

O final do século XVIII e o início do século XIX foram marcados pela evolução da 

administração científica de Taylor, em que ele queria gerenciar os trabalhadores, pois acredi-

tava que, se recebessem treinamentos e se tivessem procedimentos adequados, produziriam 
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mais e melhor, criando habilidades. Esse princípio foi a base da estratégia do sistema de pro-

dução em massa da Ford Brasil, com ganho em escala e aparecimento da necessidade de con-

trole, foi quando surgiu a supervisão funcional com a finalidade de monitorar o tempo de exe-

cução das tarefas. 

No século XX, o economista Joseph Schumpeter foi um dos primeiros defensores da 

vinculação entre Inovação e desenvolvimento econômico com destaque no papel da empresa e 

dos empreendedores, versou sobre os aspectos teóricos, mercadológicos e organizacionais.  

Segundo o entendimento de Schumpeter (1988), o desenvolvimento referia-se somente 

às mudanças que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, por sua própria 

iniciativa. Portanto, o processo de desenvolvimento não se confunde com o mero crescimento 

da economia, demonstrado pelo crescimento da população e da riqueza, é um fenômeno dis-

tinto que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente.  

Em 1988, Dosi (1994) assegurou que Inovação está relacionada à descoberta, experi-

mentação, ao desenvolvimento, imitação e à adoção de novos produtos, processos e arranjos 

organizacionais.  

Em síntese, pode-se afirmar que entramos em uma era completamente diferente, a qual 

se denomina “Era do Conhecimento.” Esta se caracteriza pela utilização do conhecimento 

como base de competitividade sobre a qual se centram as empresas. Surgiu uma nova econo-

mia nas últimas décadas, a Globalização caracterizada pelo desenvolvimento das tecnologias 

da informação e das comunicações, pelo processo de integração que leva muitos países a inte-

grarem-se em blocos econômicos para um desenvolvimento conjunto. Conforme Kelley 

(2000, p. 3), “A tendência mais importante que nós temos observado (em contato com mais de 

mil empresas, de diferentes setores) é o crescente reconhecimento da Inovação como peça 

central das estratégicas e iniciativas corporativas”. 

 

 

4.5.  Tipos de Inovação  

 

          Segundo Manual de Oslo (2005),  a empresa pode realizar diversos tipos de mudanças 

em seus métodos de trabalho, seu uso de fatores de produção e os tipos de resultados que au-

mentam sua produtividade e/ou seu desempenho comercial. O Manual define quatro tipos de 

inovações que encerram um amplo conjunto de mudanças nas atividades das empresas: 

 Inovações de Produto; 

 Inovações de Processo; 
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 Inovação Organizacional, e 

 Inovação de Marketing. 

 

Inovação de produto é a introdução de bens ou serviços totalmente novos  ou aper-

feiçoamentos importantes para os já existentes. 

Inovação de processo refere-se à implementação de um método de produção ou dis-

tribuição novo ou significativamente melhorado. 

Inovação organizacional refere-se à implementação de um novo método organiza-

cional nas práticas de negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou nas rela-

ções externas da empresa. 

Inovação de marketing envolve a implementação de novo método de marketing com 

mudanças importantes na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do 

produto ou na fixação de preços de bens e de serviços.  

 

4.6.  Política de Inovação no Brasil 

 

O grande aspecto positivo da inovação no Brasil é que o país possui uma agência es-

pecífica para tratar a respeito do tema que é a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

empresa pública, criada em 24 de julho de 1967, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecno-

logia. A FINEP tem como missão promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e 

tecnológica em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas 

ou privadas. 

A Política de Inovação do Brasil, nos últimos anos, teve grandes avanços, culminando 

com um marco legal fundamentador, principalmente com as denominadas  “Lei de Inovação”, 

de 2004, e “Lei do Bem”, de 2005, com a atuação de várias instituições governamentais e 

particulares. Conforme declaração do então Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da 

Silva, que disse ser necessário que “as indústrias brasileiras, sobretudo, a pequena e média 

empresa e a microempresa descubram que somente a inovação é que vai permitir que elas 

possam competir nesse mundo globalizado”.  

De acordo com Matias, Pereira e Kruglianskas (2005), o modelo de desenvolvimento 

adotado nas últimas décadas no Brasil não vem criando os estímulos e condições para que 

empresas implementem setores de P&D em sua estrutura. 

A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n°5.563, de 

11 de outubro de 2005, denominada “Lei da Inovação”, reflete a necessidade de o  país contar 
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com dispositivos legais eficientes que contribuam para o delineamento de um cenário favorá-

vel ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao incentivo à inovação. (BRASIL, 2012j) 

O artigo 2° da “Lei de Inovação”, considera inovação a introdução de novidade ou a-

perfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou 

serviços. 

Principais aspectos da Lei 10.973/2004: 

 Medidas para a construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação; 

 Mecanismos de autorização que estimulem a participação de Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICT) no processo de inovação; 

 Medidas de estímulo à inovação nas empresas; 

 Apoio ao inventor independente; 

 Autorização para a criação de fundos de incentivo à inovação. 

 

A Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentada  pelo Decreto n° 5.798, 

de junho de 2006, denominada “Lei do Bem”, consolidando  os incentivos fiscais que as pes-

soas jurídicas podem usufruir de forma automática desde que realizem pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica, sob a responsabilidade e gestão da Secretária de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

Incentivos fiscais da “Lei do Bem”: 

 Isenções e deduções de impostos para compra de máquinas e equipamentos 

relacionados à inovação e a atividades de exportação; 

 Deduções relacionadas a gastos em P&D, contratação de pesquisadores e registro 

de patentes; 

 Depreciação acelerada de ativos usados em atividades de P&D; 

 Isenções fiscais para compensar custos de registro e manutenção de patentes e mar-

cas registradas no exterior. 

 

A inovação é um importante fator para o desenvolvimento econômico e social do país, 

favorecendo a exportação, gerando mais empregos, e permitindo que as empresas nacionais 

enfrentem a concorrência dos produtos importados (INMETRO, 2012c). 

A inovação é considerada uma opção estratégica para elevar o patamar de competitivi-

dade do país e, desse modo, assegurar o desenvolvimento humano sustentável, traduzindo em 
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melhora na saúde, educação, renda e na condição geral de todos os níveis da população brasi-

leira. 

O fato de se estabelecer uma cultura de Inovação, no país, fica explicitado a política de 

desenvolvimento. Neste universo, o conhecimento é o elemento principal das novas estruturas 

econômicas que surgem e a Inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento 

em riqueza e melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 

4.7.   Inovação no Mundo Globalizado 

 

A globalização e os acordos e mecanismos de comércio, Mercosul, Mercado Comum 

Europeu, Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), entre outros, passaram a exigir um 

modelo de negócios para os quais diversos países não estão estruturados para competir em 

níveis de conhecimento, inovação, tecnologia e economia. Assim sendo, as empresas que não 

têm condições de se adequarem ao modelo globalizado acabam sendo excluídas desse merca-

do. No passado as empresas competiam em um mercado regional ou nacional, hoje, indepen-

dentemente de uma atuação regional, a competição é global. Uma forma de as empresas se 

prepararem para enfrentar esse desafio global é empregar  estratégias de inovação em seu ne-

gócio. 

Conforme Reis (2004), inovação tecnológica é a introdução, com êxito, no mercado de 

novos produtos ou tecnologias no processo de produção ou nas próprias organizações. 

No mundo globalizado, mercado e consumidor procuram produtos novos, de qualidade 

e que ofereçam uma relação custo/benefício compatível com a realidade econômica do país. É 

nesse cenário que se insere a importância da pesquisa em processo de inovação nos produtos, 

processos ou serviços.  

Diante da globalização e aceleração histórica de que somos protagonistas, inovar já é 

uma necessidade, pois os desafios da inovação devem ser vistos como instrumento moderni-

zador da economia.  

Os progressos tecnológicos são inseridos através das mudanças nos produtos e nos 

processos de produção  e  resultam em uma verdadeira difusão da inovação, revertendo-se em 

mudanças tecnológicas nos sistemas produtivos e no desenvolvimento das empresas, com 

isso, identificam-se as dimensões política, econômica e sociocultural das novas tecnologias. 

 Ao mesmo tempo, observa-se que os processos de inovação são, em muitos aspectos, 

internacionais. Tecnologia e conhecimento circulam entre as fronteiras, pois empresas nacio-
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nais interagem com empresas estrangeiras, transcendem limites, à medida que envolvem 

transferências internacionais de capital, conhecimento e tecnologia. 

Segundo Bessant (2001) a vantagem é resultado do que a empresa conhece e dos pro-

cessos através dos quais ela cria e dissemina conhecimento. 

Pode-se concluir que, na medida em que a globalização aproxima os povos, necessida-

des e culturas, a inovação,  associada ao conhecimento e à aprendizagem, ocupa lugar de des-

taque na sociedade.  

 

4.8.  Inovação no Setor Público 

 

A Inovação, como no setor privado, também traz benefícios ao setor público. Os servi-

ços públicos e o governo devem inovar a fim de desenvolver soluções para os problemas, uti-

lizar recursos e satisfazer necessidades de maneira mais eficiente. 

 

Conforme o Manual de Oslo (2005, p. 16): 

 

Inovação é importante no setor público. Entretanto, sabe-se muito menos sobre os 

processos inovadores em setor se não orientados ao mercado. Muito trabalho ainda 

há de ser feito para estudar a inovação e desenvolver uma metodologia para a coleta 

de dados sobre inovação no setor público. Esse trabalho deverá servir de base para 

um manual à parte. 

 

Frente à complexidade pelos diversos interesses, diversidade organizacional e deman-

das e restrições relacionadas ao setor público, não há uma sistemática única para classificar as 

diversas formas com as quais as ações de inovação se apresentam no cenário do setor público. 

A inovação é classificada com dimensões distintas, por diversos autores. Como exemplo: 

 Quanto à natureza; 

 Quanto ao impacto; 

 Quanto a níveis. 

Segundo Alberti e Bertucci (apud GATTO, 2010, p. 20), a inovação pode ocorrer de 

diversos modos no setor público. Esses autores distinguem quatro tipos de inovação no âmbi-

to do setor público: 
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Quadro 2 - Os quatro tipos de inovação no setor público 

 

Inovações institucionais 
Foco na renovação das instituições estabelecidas e/ou criação de novas 

instituições. 

Inovações organizacionais 
Introdução de novos processos ou técnicas de gerenciamento na adminis-

tração pública. 

Inovações em processos Foco na melhoria da qualidade dos serviços públicos. 

Inovações conceituais 
Foco na introdução de novas formas de governança (formulação interativa 

de políticas, participação popular, dentre outras). 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

Baker (2002) e Hartley (2005, apud GATTO, 2010, p. 20)  acrescentam à lista quatro 

outros tipos de inovação, conforme tabela a seguir: 

 

Quadro 3 - Tipos de inovação, segundo Baker (2002) e Hartley (2005) 

 

Estratégicas Novas metas e propósitos da organização. 

Governança 
Novas formas de participação da população (conceitual para Alberti e Bertuc-

ci, 2006). 

Entrega Novas formas de prestar serviços ou de relacionamento com clientes. 

Interação de sistemas Novas formas de interagir com outros atores e repositórios de conhecimento. 

 

Fonte: elaboração da autora 

Segundo o impacto provocado, Christensen e Laergreid  (apud GATTO, 2010, p. 20), 

classificam as inovações no setor público em dois níveis: 
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Quadro 4 - Níveis  de Inovação no setor público, segundo Christensen e Laergreid (apud SANDAMAS, 

2005) 

Sustentadoras 
Mantém a organização em trajetória estabelecida por aprimoramento no desempenho 

dos sistemas/serviços existentes. 

Descontínuas 
Nova trajetória de desempenho  pela introdução de novas dimensões, novos serviços e 

processos. 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

Mulgan e Albury (2003, apud GATTO, 2010, p. 20)  classificam a inovação em três 

níveis: 

Quadro 5 - Níveis de Inovação, segundo Mulgan e Albury (2003) 

Incremental Pequenas alterações em produtos e serviços 

Radical 

 

Novos serviços ou formas de prestar serviços, novos processos, sem alterar a 

dinâmica do setor. 

Transformadora/sistêmica 

 

Novas estruturas de pessoal, novos tipos organizacionais, 

Novas relações interorganizações. 

 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

Para garantir que as inovações implementadas não se percam com a troca de liderança 

no setor público, as mesmas devem ser institucionalizadas, bem como o ambiente que ocorre 

a inovação, também requer atenção. A integração dos serviços, a formação de parcerias, a 

descentralização da prestação de serviços e o engajamento dos cidadãos e, principalmente, o 

aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação são alguns dos princípios que 

encaminham para os processos de inovação no setor público.  

De modo geral, a inovação na administração pública resulta em uma resposta única, 

efetiva e criativa para novos problemas ou resposta para problemas antigos. A retribuição a 

isso é o reconhecimento público, o qual impacta diretamente na moral dos servidores públicos 

e estimula a cultura de melhoramento contínuo nos serviços. 
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5 A TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO PÚBLICA 

 

5.1.  Tomada de Decisão  

 

  Tomando-se em consideração os avanços tecnológicos, a diminuição do tempo de in-

formação, o desenvolvimento das telecomunicações e a globalização, o ambiente organiza-

cional torna-se cada vez mais complexo, levando a uma constante reavaliação do processo 

decisório por parte dos gestores.  

  A habilidade do gestor é indispensável para perceber o que o ambiente interno e o ex-

terno indicam em relação às ameaças e oportunidades em um contexto em que ocorrem cons-

tantes transformações.  Cabe destacar que a tomada de decisão por parte do administrador 

envolve riscos. Nesse sentido, torna-se necessário que as escolhas na tomada de decisão sejam 

feitas de acordo com a realidade organizacional. 

Dentre as decisões, com as quais muitas vezes o gestor depara-se,  devem ser escolhi-

das as que levem a organização a atingir seus resultados. Pensando assim, Manãs (2002) de-

fende a tomada de decisão de forma consciente de um curso de ação, entre as alternativas dis-

poníveis, na busca do resultado que se deseja alcançar. 

De acordo com Stoner e Freeman (apud JAMIL, 2006), o processo decisório envolve a 

identificação de um problema específico e a escolha de uma ação para resolvê-lo ou aprovei-

tar uma oportunidade. 

Da mesma forma, Drucker (2001) defende a necessidade da atenção por parte do ges-

tor em relação a sua percepção do que ocorre no mundo. O autor evidencia que esse procedi-

mento influenciará a forma como a organização poderá ser vista e também será determinante 

para a tomada de decisão. 

Já para Oliveira (2004), o processo decisório é a conversão das informações analisadas 

em ação. Os desafios impostos levam os administradores a buscar informações que espelhem 

fielmente a real situação das organizações para que o processo decisório seja efetuado de for-

ma eficaz com o propósito de alcançar os resultados pretendidos. 

Com isso, podemos afirmar que a tomada de decisão por parte do gestor tem que ser 

precisa e ágil, pois o sucesso da organização depende da qualidade de sua gerência. Desse 

modo, a tomada de decisão depende da capacidade e da competência de seu gestor em saber 

avaliar qual a melhor decisão para a organização  no sentido de satisfazer as necessidades 

organizacionais para atingir os resultados almejados. 
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A afirmação de Drucker (apud JAMIL, 2006, p. 8) reforça a ideia: “O que define o ge-

rente é justamente se esperar dele, por virtude da formação e do conhecimento, que tome de-

cisões com significativo impacto sobre toda a organização, seu desempenho e resultados”. 

Analisando-se a tomada de decisão no caso do Inmetro, uma vez que se trata de Ad-

ministração Pública, pode-se observar que o Inmetro tem por característica principal uma ad-

ministração regida por leis que definem o processo de administrar. Nessa seara, diferencia-se 

da administração empresarial, em que não há uma lei em que esteja escrito o que deve ou não 

ser feito. Assim sendo, o processo de tomada de decisão na Administração Pública exige cau-

tela por parte do gestor, sob a pena de infringir as leis vigentes, mesmo que não seja de má fé. 

A burocracia legal também é uma característica inerente ao setor público. Conforme 

Campos (2006), a sociedade brasileira, nos dias atuais, vem exigindo do serviço público efici-

ência e eficácia na prestação de serviços com qualidade, em função da competitividade, glo-

balização e avanços tecnológicos definidos pelo cenário mundial. 

 A tomada de decisão na Administração Pública alinha-se com a melhoria contínua da 

gestão pública e com a correta e transparente aplicação de recursos, devendo estar alinhada 

com os anseios da coletividade. 

 

5.2.   Modelos de Tomada de Decisão 

 

No atual cenário das empresas, o processo decisório muitas vezes exige resposta rápi-

da por parte do responsável pela organização. Essa atividade é de suma importância para o 

sucesso das organizações. Por toda essa importância, o tema despertou não só o interesse dos 

pesquisadores teóricos e empíricos mas também de administradores que começaram a desen-

volver estudos na área.  

O processo decisório abrange a aplicação de diferentes modelos de tomada de decisão, 

pois cada um dos modelos pertence a uma situação específica.  Choo (2003), autor de uma 

obra reconhecida como referência sobre o tema, propõe os seguintes modelos de tomada de 

decisão: Racional, Processual, Anárquico e Político. 
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Quadro 6- Modelos de tomada de decisões 

 

 

 

Fonte: CHOO (2003, p. 276) 

 

5.2.1. Modelo Racional 

 

O modelo Racional de tomada de decisão é o mais sistematizado e estruturado, pois é 

orientado para objetivos e norteado por problemas. Nesse modelo, o comportamento de esco-

lha é guiado por regras e procedimentos que devem ser seguidos, de modo que a organização 

possa agir de maneira procedimental e intencionalmente racional com o objetivo de atingir os 

melhores resultados. O modelo Racional é utilizado em empresas que têm uma estrutura or-

ganizacional burocrática, com diretrizes definidas através de regras formais. As questões cha-

ve do modelo Racional são: 

a) Qual é o problema? 

b) Quais são as alternativas? 

c) Quais são os custos e vantagens de cada alternativa? 

d) O que deve ser observado como padrão para tomar decisões em situações simila-

res? 

 

No processo de tomada de decisão, o modo mais fácil para se atingir um resultado sa-

tisfatório tem a ver com a análise das informações que contrariam a decisão escolhida. Por 
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meio dessa análise  é possível constatar  os pontos fracos, identificando a possibilidade de a 

decisão falhar ou de não atingir o resultado esperado. 

 

5.2.2.  Modelo Processual 

 

O modelo Processual de tomada de decisão elucida as fases e os ciclos que dão arca-

bouço às atividades decisórias (estratégicas), aparentemente complexas e dinâmicas. Inicial-

mente esse modelo foi exemplificado no trabalho de Mintzberg, Raisinghani e Théorêt 

(1976), que conseguiram discernir fases e rotinas que mencionam uma estrutura implícita aos 

processos decisórios. 

As questões chaves do modelo processual são: 

a) Quais são as organizações que atuam nesse tipo de circunstância? 

b) Quais são as rotinas e procedimentos utilizados usualmente? 

c) Quais são as informações disponíveis? 

d) Quais são os procedimentos padrões utilizados nesses casos? 

 

Diante da complexidade e da amplitude das decisões estratégicas, o modelo Processual 

possui três fases decisórias, três rotinas de apoio às decisões e seis grupos de fatores dinâmi-

cos. 

Segundo Choo (2003, p. 283), as três fases decisórias são: 

 Identificação: reconhece a necessidade de tomar uma decisão e desenvolve a com-

preensão das questões implicadas na decisão. Consiste em rotinas de reconhecimen-

to e rotinas de diagnóstico do problema; 

 Desenvolvimento: desenvolvimento de uma ou mais soluções para um problema, 

crise ou oportunidade. Consiste na busca (memória, passiva, armadilha, ativa) e ro-

tinas de criação; 

 Seleção: avalia as alternativas e escolhe uma delas. 

 

Segundo Choo (2003, p. 283), as três rotinas de apoio às decisões são: 

 Rotinas de controle: guiam o processo decisório e consistem em planejamento, de-

terminam os limites do espaço da decisão; 

 Rotinas de comunicação: reúnem e distribui a informação como parte do processo 

decisório; 



80 

 

 Rotinas políticas: importantes nos processos estratégicos, pois podem assumir a 

forma de barganha, de persuasão ou de cooptação. 

 

Segundo Choo (2003, p. 283-287), os seis grupos de fatores dinâmicos são: 

 Interrupções: intervenções ambientais, tanto internas quanto externas; 

 Adiantamento ou adiantamento de prazos: diminuir o ritmo das atividades do 

processo decisório; 

 Feed back: surge quando os responsáveis guardam os resultados de ações pratica-

das para serem usadas mais tarde; 

 Ciclos de compreensão: necessários para lidar com questões complexas; 

 Ciclos de fracasso: ocorrem quando não se consegue chegar a uma decisão. 

 

O modelo processual apresenta muitas semelhanças ao modelo racional e suas princi-

pais características são convergentes em muitos aspectos. Entretanto, um fator que os diferen-

cia é a condição de flexibilidade, permitindo que os gestores realizem ajustes sempre que con-

siderarem necessário. 

 

5.2.3.  Modelo Anárquico 

 

No modelo Anárquico as organizações são consideradas “anarquias organizadas”, pois 

tanto os objetivos quanto os procedimentos não são bem entendidos. Não existe clareza em 

relação aos problemas e às decisões. Esse modelo é discutido com referência ao modelo “lata 

de lixo” proposto por Cohen, March e Olsen (1972). As organizações não apresentam coerên-

cia em relação às situações vivenciadas, tendo em vista que os problemas e as soluções são 

jogados pelos gestores que têm o poder de decidir e “as decisões resultam do encontro de cor-

rentes independentes de problemas, soluções, participantes e situações de escolha.” 

Choo (2003, p. 295) comenta que: 

 

[...] O modelo anárquico de decisão pode ser comparado a uma lata de lixo, onde vá-

rios tipos de problemas e soluções são atirados pelos indivíduos, à medida que são 

gerados. A decisão ocorre quando problemas e soluções coincidem. 

 

O modelo anárquico é dirigido pelo acaso e pela sorte, pois não segue nenhum tipo de 

estrutura ou sequência. Nesse modelo, segundo Choo (2003, p. 297), as decisões são tomadas 

de três maneiras: 
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 Resolução: é a tomada de decisão que ocorre depois de se pensar sobre o problema, 

por determinado tempo; 

 Inadvertência: uma escolha é adotada rápida e incidentalmente, para outras escolhas 

serem feitas; 

 Fuga: ocorre quando os problemas abandonam a escolha, quando não há resolução 

do problema. 

 

As escolhas empregadas na tomada de decisão são mal definidas e incoerentes, não 

são organizadas como no modelo racional e processual. A organização não trata com clareza 

as situações, os processos e procedimentos não são definidos, causando falta de entendimento 

e gerando insegurança em seus colaboradores. 

 

5.2.4.  Modelo Político 

 

O modelo político, conforme o nome já define, existe na política o mecanismo de a-

poio à decisão, em que os atores ocupam as mais diversas posições e exercem diferentes graus 

de influência, de modo que as decisões resultem da influência dos atores e não em escolha 

racional. Inicialmente esse modelo foi desenvolvido por Allison (1971), que garante que a 

decisão está relacionada ao poder de cada indivíduo e como este relacionamento se dá dentro 

do cenário organizacional. As questões chave para o modelo político são: 

a) Quais são os canais usados para produzir ações que resolvam um tipo de proble-

ma? 

b) Quem são os atores e quais suas posições? 

c) Quais são as pressões que estão influenciando? 

Nesse modelo, em muitas situações, os objetivos pessoais se sobrepõem aos organiza-

cionais, prejudicando a organização. Esse tipo de disputa é mais acentuado em organizações 

públicas, pois são ambientes altamente influenciados pela política que rege o desenvolvimen-

to das estratégias de ação e o seguimento organizacional. 

Segundo Teodósio, Silva e Rodrigues (2007, p.13), “[...] o processo político de tomada 

de decisão acaba se assemelhando ao processo racional tradicional, cheio de limitações”. Nes-

se sentido, Choo (2003, p. 300) argumenta que “[...] o modelo político foca nos efeitos dos 

objetivos conflitantes sobre as decisões”. 

De modo geral, no modelo político os objetivos pessoais superam os organizacionais, 

pois o que se sobressai são as preferências individuais de quem tem o poder decisório. 
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5.3. A importância da Tomada de Decisão 

 

As constantes mudanças no cenário econômico mundial geram grandes incertezas para 

os administradores das organizações. Diante disso, as mesmas são levadas a adequarem suas 

práticas de gestão à nova realidade de mercado. Tais mudanças estão ocorrendo no campo 

político, tecnológico, comportamental, ambiental, econômico, social, entre outros, o que exige 

da organização buscar meios confiáveis de obter as informações necessárias ao seu sucesso. 

 A tomada de decisão pode ser considerada uma habilidade essencial para o adminis-

trador. Mesmo com tecnologia e um eficiente sistema de informações como a Internet, um 

ponto de extrema importância no ambiente de gestão é a consciência sobre a amplitude dos 

riscos a que se expõem as organizações modernas. Nesse sentido, a informação como recurso 

estratégico supera qualquer outro fator de produção.  

Em razão da importância da tomada de decisão na organização, o tema tornou-se obje-

to de estudo com intuito de possibilitar o entendimento das diferentes formas de tomada de 

decisão. Com isso, os gurus da administração as dividiram em diversos modelos, cada um 

com suas características e diferentes estilos de analisar os processos que envolvem uma deci-

são. 

Mintzberg, Stewart e Simon (2000) consideram de grande importância a tomada de 

decisão. Esse é um tema de interesse vital aos gestores, pois decisões podem ser fundamen-

talmente relacionadas à alocação e ao exercício do poder nas organizações. A decisão de um 

modo genérico possui dois objetos: a ação no momento e a descrição de um futuro. No mo-

mento, essa ação possui uma qualidade imperativa, pois seleciona um estado de coisas futuras 

em detrimento de outro e orienta o comportamento rumo à alternativa escolhida. 

 Os fatores importantes na tomada de decisão são muitos, tais como: 

  Sistemas de Informações Gerenciais: o objetivo é auxiliar a organização a fim de al-

cançar maior eficiência, bem como fornecer ao gestor informações que o auxiliem nas toma-

das de decisão e no monitoramento de suas tarefas. 

           Conforme Schmidt (2002, p. 86), “Os Sistemas de Informações Gerenciais têm por 

finalidade auxiliar e dar suporte no processo de alcançar as metas e objetivos traçados pela 

organização”.  

  Sistema de Apoio à Decisão: é um sistema exclusivo para ser utilizado no auxílio dire-

to à questão das decisões gerenciais. Faz uso da base de dados dos sistemas gerenciais, cen-

trando em problemas e flexibilizando informações não estruturadas para tomada de decisão. 
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De acordo com Schmidt (2002, p.84),  “os Sistema de Apoio à Decisão passaram a se 

caracterizar por sistemas interativos e comunicativos baseados no uso de computadores, que 

auxiliam aos tomadores de decisões a resolver problemas não estruturados e mais e mais in-

tuitivos do processo decisório”. 

  Sistema de Informações Executivas: é um sistema mais específico, direcionado ao 

nível estratégico da organização. Esse sistema tem como objetivo principal aumentar as alter-

nativas de solução para problemas organizacionais, possibilitando ao gestor traçar novos ru-

mos à gestão do ambiente em que se encontra. Dessa forma, o Sistema de Informações Execu-

tivas serve de solução em termos de informática, possibilitando a gestão de  informações es-

tratégicas e corporativas voltadas para a tomada de decisão, facilitando ao gestor tomar as 

decisões mais certas possíveis nos negócios da organização. 

  Diante do exposto, evidencia-se que a tomada de decisão é a principal função do ad-

ministrador da organização.  Como não existe decisão perfeita, o administrador terá que men-

surar os prós e os contras de cada alternativa para melhor escolher,  com vistas a melhor situ-

ação para a organização e à satisfação dos atores do negócio e dos colaboradores. 

  Considera-se, portanto, que a tomada de decisão é um processo que engloba a identifi-

cação do problema, a forma de elaborar, analisar e optar pela alternativa mais adequada, veri-

ficando a eficácia da decisão. Dá-se a esse processo a importância de sistematizar um ambien-

te, criar um cenário mais próximo da realidade, onde as possibilidades de decisão sejam exa-

minadas sob todos os ângulos.
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6  A GESTÃO DA METROLOGIA LEGAL NO BRASIL 

 

6.1. Metrologia Legal no Brasil 

 

A Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) define o termo Metrologia 

Legal como:  

 

Parte da Metrologia que tratam das unidades de medida, métodos de medição e ins-

trumentos de medição em relação às exigências técnicas e legais obrigatórias, as 

quais têm o objetivo de assegurar uma garantia pública do ponto de vista da segu-

rança e da exatidão das medições” (Inmetro, 2012a). 

 

 

No Brasil a Metrologia Legal  é anterior a Lei n° 5966, de 12 de dezembro de 1973, 

que criou o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), 

no qual o Inmetro é o órgão executivo.  

Nos anos 30 foi criada a primeira legislação com a estrutura de uma Lei de Metrologi-

a.  Porém, a implantação do controle metrológico no Brasil começou nos anos 60 com a cria-

ção do Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM), cujas atividades foram incorporadas 

pelo Inmetro e repassadas à Diretoria de Metrologia Legal.  

Organizar e executar as atividades de Metrologia Legal no Brasil, conforme legislação 

vigente no País, é de responsabilidade do Inmetro. Internamente, essa atribuição pertence à da 

Diretoria de Metrologia Legal, observando a competência que lhe é outorgada pelas leis 

5966/1973, 9933/99, 10829/03 e pela Resolução n° 11, de 12 de outubro de 1988, emitida 

pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro). 

No Brasil, os instrumentos de medição e medidas materializadas, utilizadas nas ativi-

dades comerciais e nas medições que interessem à incolumidade das pessoas nas áreas da sa-

úde, segurança, do meio ambiente e os produtos pré-medidos estão sujeitos à regulamentação 

e ao controle metrológico. Destaca-se que essa atribuição é de responsabilidade de um orga-

nismo de Metrologia Legal. 

É de responsabilidade do Inmetro garantir que a Metrologia Legal seja igualmente a-

plicada através do mundo, realizando um papel em cooperação com o Mercosul e a Organiza-

ção Internacional de Metrologia Legal (OIML). 
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No que se refere à Garantia Metrológica, para garantir a credibilidade dos resultados 

das medições em Metrologia Legal, é necessário um conjunto de regulamentos, meios técni-

cos e operações. 

      

Fluxograma 1 - Garantia Metrológica 

 

 

 
Fonte: elaboração da autora 

 

Como acontece nas sociedades organizadas, o avanço tecnológico, econômico e social 

tem igualmente no Brasil determinado a efetiva implantação do controle metrológico dos ins-

trumentos de medição. 

                    O Controle Metrológico é o conjunto de atividades de Metrologia Legal que visa à 

garantia metrológica e, de acordo com Inmetro (2012a), abrange: 

 

Controle dos instrumentos de medição ou medidas materializadas, através de ações re-

lativas à: 

a) apreciação  técnica de modelo; 

b) verificação inicial, subsequente e após reparo;  

c) inspeção metrológica. 

 

  Supervisão metrológica, a qual se refere aos procedimentos realizados na fabricação, 

utilização, manutenção e no conserto do instrumento de medição ou medida materializada,  

para garantir que as exigências regulamentares, estejam sendo atendidas.  Esses procedimen-

tos atingem o controle da exatidão das indicações declaradas nos produtos pré-medidos. 
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Perícia metrológica, que é conjunto de operações que visa examinar e certificar as 

condições de um instrumento de medição ou medida materializada e determinar suas qualida-

des metrológicas, conforme as exigências regulamentares específicas,  como no caso de emis-

são de laudo para fins judiciais, por exemplo. 

Com a finalidade de obter esse controle o governo publica leis e regulamentos. Esses 

regulamentos determinam as unidades de medida autorizadas, às exigências técnicas e metro-

lógicas, às exigências de utilização e o controle metrológico, a que devem atender os fabrican-

tes, importadores e detentores dos instrumentos de medição. 

 A elaboração da regulamentação, geralmente, está respaldada nas Recomendações da 

Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML R), na qual o Brasil é filiado como 

país membro, e na cooperação dos fabricantes dos instrumentos de medição, representados 

por suas entidades de classe e entidades representativas dos consumidores, pela participação 

nos grupos de trabalho de regulamentação metrológica.  

O objetivo desses grupos é tornar o processo de elaboração de Regulamentos Técnicos 

Metrológicos mais participativos, transparentes e representativos, compondo-se por represen-

tantes do Inmetro, dos órgãos metrológicos estaduais, RBMLQ-I, de representantes de classe, 

de órgãos governamentais envolvidos na área de atuação do grupo e de outros cuja participa-

ção seja necessária. 

 Atualmente a regulamentação técnica envolve medições no campo das principais 

grandezas, principalmente no que se refere aos instrumentos utilizados na determinação de 

massa, volume, comprimento, temperatura e energia. 

Quanto aos produtos pré-medidos, a regulamentação técnica visa à padronização das 

quantidades em que são comercializados os produtos medidos sem a presença do consumidor, 

assim como estabelece as tolerâncias admitidas na sua comercialização.  Adicionalmente,  

estabelece regras para correta indicação e posicionamento das indicações quantitativas nas 

embalagens, assim como  no caso de inclusão de vales brindes ou anexação externa de brindes 

nas embalagens. 

Essas ações são os mecanismos utilizados para uma efetiva proteção ao consumidor e 

garantia da justa concorrência no mercado e, conforme Inmetro (2012c), assim descritas:  

Ações preventivas de proteção ao consumidor: 

a) Emissão dos regulamentos técnicos e das normas de procedimentos deles decor-

rente, tendo como escopo requisitos da qualidade metrológica dos instrumentos, 

medidas, meios e métodos de medição; 

b) Apreciação técnica dos modelos de medidas e instrumentos de medição; 
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c) Verificação inicial e subsequente dos instrumentos e medidas: inicial antes de ser 

colocado em uso e a subsequente em intervalos geralmente de um ano; padroniza-

ção quantitativa em que são acondicionados os produtos pré medidos, a fim de evi-

tar a concorrência desleal; 

d) Estabelecimento de procedimentos nas operações com instrumentos de medição e 

medidas materializadas; 

e) Estabelecimento das unidades legais de medida e a correta utilização. 

 

Ações fiscalizadoras para proteção ao consumidor: 

a) Inspeção metrológica para verificação do correto funcionamento e uso adequado 

dos instrumentos e medidas; 

b) Perícia metrológica em produtos pré-medidos para constatação quanto à quantida-

de nominal declarada pelo fabricante e a quantidade efetiva; 

c) Aplicação de penalidade, apreensão e interdição de instrumentos e produtos que se 

encontrem  em desacordo com a legislação metrológica; 

d) Revogação de aprovação e/ou suspensão da verificação inicial de um modelo 

que possa permitir, quando da utilização, facilidade a fraude contra o consumidor. 

 

A Metrologia Legal, em sua essência, é uma função exclusiva do Estado. Consiste em 

procedimentos técnicos, jurídicos e administrativos, estabelecidos por meio de dispositivos 

legais, pelas autoridades públicas, visando garantir a qualidade e a credibilidade dos resulta-

dos das medições realizadas nas operações comerciais e nos controles públicos relativos à 

saúde, meio ambiente, segurança, proteção ao consumidor, entre outros. 

           Portanto, a Metrologia Legal tem seu foco de atuação em quatro direções básicas, con-

forme Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira  2008 – 2012 (INMETRO, 2012c). 

  A correta correspondência entre o conteúdo efetivo e a indicação quantitativa dos 

produtos pré-medidos, a confiabilidade dos instrumentos de medição utilizados nas 

transações comerciais, nas medições que possam oferecer riscos à saúde à segurança 

das pessoas e do meio ambiente, visando assegurar a confiabilidade dos resultados das 

medições; 

 A segurança, equidade e eficácia das atividades essenciais do Estado, promovendo os 

meios para a realização de medições adequadas e confiáveis;  

 As atividades produtivas, tendo em vista disponibilizar as empresas instrumentos de 

medição mais adequados e compatíveis com suas necessidades; 
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 O apoio à indústria nacional de instrumentos de medição e de produtos pré-medidos, 

visando à melhoria da confiabilidade das medições e da indicação de conteúdo de seus 

produtos e ao aumento de sua competitividade. 

 

Levando em consideração os desafios e tendências mundiais que são colocados à Me-

trologia Legal e considerando também as diretrizes estratégicas recomendadas para o período 

2008 - 2012, cabe citar as que correspondem ao presente trabalho, de acordo com Inmetro 

(2012c):  

Expandir e buscar a melhoria contínua dos serviços de Metrologia legal, tendo em vis-

ta o atendimento à demanda e à incorporação, no sistema metrológico, de novas áreas estraté-

gicas, em especial; 

 Fortalecer a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro (RBMLQ-I), 

por meio da implantação de novos laboratórios, da modernização da infraestrutura la-

boratorial e da capacitação tecnológica e gerencial dos seus integrantes; 

 Ampliar e consolidar a incorporação de novos agentes na execução das atividades téc-

nicas como, por exemplo, a realização de ensaios, ou parte deles, no processo de apre-

ciação técnica de modelo por laboratórios acreditados, ou designados, e estimular par-

cerias com instituições de ensino e pesquisa, organizações técnicas e metrológicas; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento e a expansão da indústria nacional de instru-

mentos de medição e de produtos pré-medidos; 

 Fortalecer a integração e o reconhecimento externo da Metrologia legal brasileira em 

fóruns internacionais e regionais e em instituições estrangeiras relevantes, visando a-

poiar a inserção internacional dos setores produtivos afins; 

 Aprimorar a interface entre a regulamentação técnica metrológica e a normalização 

brasileira, assim como difundir o emprego do Guia de Boas Práticas de Regulamenta-

ção aprovado pelo Conmetro; 

 Estimular o uso das normas da série NBR ISO 9000 e da norma NBR ISO/IEC17025 

na Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro; 

 Adotar ações para assegurar o uso correto das unidades legais de medida para produtos 

e serviços; 

 Adotar ações visando à confiabilidade metrológica, considerando a forte e ampla utili-

zação da tecnologia da informação nos instrumentos e sistemas de medição; 
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 Ampliar e intensificar as atividades e ações visando fortalecer a supervisão metrológi-

ca; 

 Ampliar o alinhamento da regulamentação metrológica brasileira aos parâmetros in-

ternacionais estabelecidos pela Organização Internacional de Metrologia Legal 

(OIML), a fim de possibilitar a competitividade dos produtos brasileiros. 

 

O Brasil desponta como centro estratégico para a comercialização e exportação na 

América Latina. Um programa integrado e calcado nos fundamentos da Metrologia, normali-

zação e treinamento propiciam um maior investimento externo em nossas indústrias. 

A Metrologia Legal corrobora para que ocorram transações mais justas e corretas, a-

lém de proteger os consumidores nacionais e internacionais, garantindo, assim, a estabilidade 

e a competitividade industrial. 

O organograma a seguir apresenta os segmentos que atuam em conjunto para que o 

controle metrológico seja executado, visando garantir a qualidade e a credibilidade dos resul-

tados das medições, direcionadas à proteção do consumidor, saúde, segurança e meio ambien-

te. 

Organograma 2 - Estrutura do controle metrológico 

 

Fonte: Réche, 2012, adaptado pela autora 
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O Organograma apresentado representa como se organizam as atividades na área de 

Metrologia Legal, sendo que a Diretoria de Metrologia Legal é a diretoria organizacional do 

Inmetro, responsável por orientar, planejar, coordenar, controlar, monitorar e promover a  

execução das atividades no âmbito Nacional de Metrologia Legal. 

Para garantir a eficiência e eficácia dessas atividades em todo o território, o Inmetro 

conta não só com a Dimel  mas também com os órgãos metrológicos dos estados (RBMLQ-I), 

aos quais delega poderes para a execução das atividades metrológicas que fiscalizam a Indús-

tria, Comércio e Serviços. Essa fiscalização fundamenta-se na legislação desenvolvida pela 

Diretoria de Metrologia Legal e aprovada pelo Inmetro.  

Cabe salientar que essa legislação do Inmetro segue a recomendação do Organização 

Internacional de Metrologia Legal.  

 

 

 

 

6.1.1.  Produtos Pré-Medidos  

 

O sistema de exposição dos produtos ao alcance do consumidor foi implantado pelos 

grandes comércios, denominados supermercados. Com essa implantação, os produtos que 

eram pesados na presença do consumidor, por meio de um procedimento denominado venda a 

granel, passaram a ser comercializados embalados e com as quantidades determinadas pelo 

fabricante na embalagem ou no rótulo do produto.  

A comercialização de produtos embalados proporcionou  praticidade e agilidade para 

o consumidor efetuar suas compras, mas, por outro lado, o fez confiar na quantidade declara-

da pelo fabricante, demandando o surgimento de regulamentação para esses produtos, bem 

como uma definição. 

O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conme-

tro), através da Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, aprovou a Regulamentação Metro-

lógica que, no capítulo V,  item 14, estabelece: 

 

As mercadorias pré-medidas acondicionadas ou não, sem a presença do comprador, 

deverão trazer, de modo bem visível e inequívoco, a indicação da quantidade líquida 

ou da quantidade mínima expressa em unidades legais, ou nos casos definidos pelo 

Inmetro, o número de unidades contidas no acondicionamento. (Resolução Conme-

tro, 1988, p. 4) 
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Junto a esta necessidade foi desenvolvido um estudo para definir a forma de  expressar 

a indicação quantitativa do conteúdo líquido dos produtos pré-medidos. Através da Portaria 

Inmetro n° 157, de 19 de agosto de 2002, a qual aprovou o Regulamento Técnico Metrológico 

que, no item 2, define produto pré medido como: “Todo o produto embalado e medido sem a 

presença do consumidor e em condições de comercialização”. 

Desse modo, nenhum produto pré-medido embalado pode ser comercializado sem a 

indicação do conteúdo líquido nominal, acompanhada da unidade de medida no seu rótulo ou 

embalagem. 

A execução do controle metrológico, em todo o território brasileiro, é delegada aos ór-

gãos estaduais ou municipais (IPEMs), agências regionais, superintendências e coordenadori-

as do Inmetro, que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro 

(RBMLQ-I), atualmente formada por 26 órgãos metrológicos. 

O objetivo principal desse controle está no campo econômico, protegendo o consumi-

dor, na condição de comprador e usuário de produtos e serviços medidos, e o vendedor, na 

condição de fornecedor desses produtos e serviços. 

 
Figura 11 - Produtos pré-medidos 

 

 
 
Fonte: Acesso pessoal 

 

  Os produtos pré-medidos podem ser de: 

a) Conteúdo Nominal Igual - todo produto embalado e, ou, medido sem a presença do 

consumidor, com conteúdo nominal igual e predeterminado na embalagem duran-
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te o processo de fabricação. Todas as unidades expostas à venda, do mesmo pro-

duto, estarão com o mesmo conteúdo nominal. Ex.: arroz 5 kg, farinha de trigo 1 

kg, etc. 

 

 
Figura 12 - Produtos pré-medidos de conteúdo nominal igual 

 

 
 
Fonte: Acesso pessoal 

 

b) Conteúdo Nominal Desigual - todo produto embalado e medido sem a presença do 

consumidor e  que apresenta conteúdo nominal diferente entre as unidades expostas à 

venda Tais como  bolos de fabricação do ponto de venda, frios fatiados, por exemplo. 

 
 

Figura 13 - Produtos pré-medidos de conteúdo nominal desigual 

 

 
 
Fonte: Acesso pessoal 



22 

 

 

A fiscalização dos produtos pré-medidos é realizada em todos os locais onde se encon-

tram produtos expostos à venda como, supermercados, agropecuárias, ferragens, fábricas e 

outros estabelecimentos comerciais. O principal objetivo é verificar se a quantidade declarada 

na embalagem ou no rótulo do produto corresponde ao conteúdo efetivo que está sendo adqui-

rida pelo consumidor.  

Além dos produtos que compõem a cesta básica, por exemplo, arroz, feijão, farinha, 

sabão em barra, outras categorias de produtos são fiscalizadas diariamente, tais como produ-

tos de limpeza, cosméticos, produtos farmacêuticos, produtos considerados sazonais, como é 

o caso de produtos consumidos em épocas especiais como Natal, Semana Santa e Páscoa. 

Para os produtos sazonais, a fiscalização é intensificada em operações especiais. 

O Inmetro, por intermédio  dos Órgãos Delegados, mantém uma permanente vigilân-

cia sobre fabricantes e acondicionadores de produtos pré-medidos com o intuito de inibir pos-

síveis fraudes que possam prejudicar o consumidor. Os Órgãos Delegados, que executam a 

atividade em todo país,  são orientados a intensificar a fiscalização dos produtos acondiciona-

dos, dando uma atenção especial àqueles produtos que vêm sendo citados na mídia como ten-

do alterado a quantidade declarada nas embalagens. 

 

6.1.2. Principais Definições 

 

Para uma melhor compreensão sobre a área de produtos pré-medidos é relevante citar 

alguns dos principais conceitos: 

Produto pré-medido: é todo produto embalado e medido sem a presença do consu-

midor e em condições de comercialização.  

Produto pré-medido de conteúdo nominal igual: é todo produto embalado e medido 

sem a presença do consumidor, com conteúdo nominal igual e predeterminado na embalagem 

durante o processo de fabricação. 

Produto pré-medido de conteúdo nominal desigual: é todo produto embalado e me-

dido sem a presença do consumidor que não tem conteúdo nominal igual para todas as unida-

des de um mesmo produto. 

Conteúdo nominal (Qn): é a quantidade líquida declarada na embalagem do produto. 

Conteúdo efetivo: é a quantidade de produto realmente contida no produto pré-

medido. 
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Indicação quantitativa: é o número do conteúdo nominal acompanhado da unidade 

de medida correspondente de acordo com a regulamentação vigente. 

Peso drenado: é a quantidade do produto declarada na rotulagem da embalagem, ex-

cluindo a mesma e qualquer líquido, solução, caldo, vinagres, azeites, óleos e sucos de frutas 

e hortaliças, de acordo com a regulamentação vigente. 

Rotulagem: é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica 

que seja escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou colada 

sobre a embalagem. 

Vista principal da embalagem: área visível em condições usuais de exposição onde 

está escrita em sua forma mais relevante a denominação de venda, a marca e, ou, logotipo se 

houver. 

 

6.1.3. Produtos Pré-Medidos Padronizados 

 

Nos produtos pré-medidos de consumo básico e conteúdo nominal igual, a legislação 

prevê uma particularidade que é a padronização.  O objetivo dessa padronização é garantir 

uma justa concorrência entre os fabricantes, permitindo ao consumidor poder comparar preços 

de um mesmo produto nas diferentes marcas expostas à venda. 

Produtos pré-medidos padronizados são aqueles que têm legislação específica deter-

minando os conteúdos nominais, as quais os produtos citados devem ser comercializados 

(INMETRO 2012c). 

 Os órgãos delegados que executam as atividades de fiscalização em produtos pré-

medidos mantém uma constante vigilância com o objetivo de detectar alteração na quantidade 

declarada em algum produto de consumo básico da população, para os quais existem valores 

padronizados.  Caso constatada alguma irregularidade que contrarie a legislação, o fabricante 

fica passível de autuação e de apreensão do produto fora da padronização. 

A Portaria Inmetro n° 153, de 19 de maio de 2008, determina a padronização do con-

teúdo líquido dos produtos pré-medidos que são acondicionados sem a presença do consumi-

dor. A seguir apresentamos o quadro de produtos padronizados, conforme estabelecido por 

essa Portaria.               
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Quadro 7 - Produtos padronizados, anexo da Portaria Inmetro nº 153/2008 

 

 
 
Fonte: BRASIL, 2012c 
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6.1.4. Fiscalização de Produtos Pré-Medidos 

 

            A fiscalização é uma atividade executada pela RBMLQ-I, prestada à sociedade brasi-

leira sem que seja necessária a solicitação por parte dos usuários. Esse serviço tem por finali-

dade evitar que os produtos pré-medidos, os quais não estejam de acordo com os regulamen-

tos em vigor, sejam disponibilizados ao consumidor brasileiro. 

          Com essa fiscalização o Inmetro busca harmonizar as relações de consumo, incentivar e 

manter a concorrência entre os diversos setores do comércio e proteger o consumidor. 

A regulamentação metrológica utilizada pelo Inmetro, desde o início da década de 90, 

de acordo com as Recomendações Internacionais da Organização Internacional de Metrologia 

Legal (OIML), com o Acordo de Barreiras Técnicas da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) e com as Resoluções do Grupo Mercado Comum do Mercosul, visa à proteção do 

consumidor e, por outro lado, a justa concorrência entre fabricantes. Essa regulamentação 

consolida-se, entre outras, nos aspectos e atos legais, conforme apresentados a seguir: 

A Resolução Conmetro n° 11, de 12 de outubro de 1988, trata da definição da grande-

za de massa, volume, comprimento e número de unidades em que devem ser comercializados 

os diversos produtos pré-medidos. 

A Portaria Inmetro n° 248, de 17 de julho de 2008, aprova o Regulamento Técnico 

Metrológico que estabelece os critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos pré-

medidos com conteúdo nominal igual, comercializados nas grandezas de massa e volume, 

expostos nos pontos de venda, nos depósitos ou nas fábricas.  

A portaria Inmetro n° 248/2008 prevê dois critérios nos exames quantitativos, realiza-

dos, que são  critério individual e critério da média. Logo, para que um produto tenha resulta-

do “aprovado”, terá que aprovar simultaneamente nos dois critérios. 

O quadro nº 8 apresenta na primeira coluna “tamanho do lote”, na segunda coluna o 

tamanho da amostra. Isso quer dizer que, de acordo com a quantidade do lote, será respecti-

vamente, o tamanho da amostra coletada para exame quantitativo. 

Entende-se por lote a quantidade de unidades de um mesmo produto, mesmo fabrican-

te, com embalagem e conteúdo nominal igual, existentes no estabelecimento fiscalizado. 

A terceira coluna refere-se ao critério para aceitação da média, ou seja: para que o 

produto aprove, a média das unidades que compõem a amostra deve ser maior ou igual ao 
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conteúdo declarado, menos a constante especificada, conforme o tamanho da amostra, multi-

plicado pelo desvio padrão da amostra. 

A quarta coluna indica a quantidade de unidades da amostra que é tolerado abaixo do 

conteúdo nominal, isto é,  Qn – T, tolerância individual determinada na tabela 7. 

                    

Quadro 8 – Amostra para controle 

 

 

Fonte: Regulamento Técnico Metrológico a que se refere a Portaria Inmetro nº 248,  de 17  de  julho de 2008 

(BRASIL, 2012d) 

 

            

Quadro 9 - Tolerâncias individuais permitidas 

 

 

Fonte: Regulamento Técnico Metrológico a que se refere a Portaria Inmetro nº 248,  de 17  de  julho de 2008 

(BRASIL, 2012d) 

 

   A Portaria Inmetro n°149, de 24 de março de 2011, aprova o Regulamento Técnico 

Mercosul sobre controle metrológico de produtos pré-medidos comercializados em unidades 

de comprimento e em número de unidades de conteúdo nominal igual, expostos nos pontos de 

venda, nos depósitos ou nas fábricas.  
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Os quadros 10, 11,12 foram retirados da Portaria Inmetro nº 149/2011. O critério, qua-

dro 10, é o mesmo apresentado na Portaria Inmetro nº 248/2008,  no quadro 11 a tolerância 

individual é fixa, independentemente do conteúdo nominal declarado pelo responsável pelo 

produto. 

O quadro 10 refere-se à tolerância individual para produtos comercializados em n° de 

unidades, por exemplo,  cotonetes. 

 

Quadro 10 - Amostra para controle 

 

 
 
Fonte: Anexo à Portaria Inmetro n° 149, de 24 de março de 2011, Regulamento Técnico Mercosul, tabela I, 

(BRASIL, 2012e) 

 

 
Quadro 11 - Tolerância individual produtos comercializados em unidade de comprimento 

 

 
 
Fonte: Anexo à Portaria Inmetro n° 149, de 24 de março de 2011, Regulamento Técnico Mercosul, tabela II, 

(BRASIL, 2012e) 

 

 
Quadro 12 - Tolerância individual produtos comercializados em número de unidades 

 
* Arredonda-se para o número inteiro imediatamente superior por tratar-se de número de unidades que não po-

dem ser fracionados 

Fonte: Anexo à Portaria Inmetro n° 149, de 24 de março de 2011, Regulamento Técnico Mercosul, tabela III, 

(BRASIL, 2012e) 

 

 

A Portaria Inmetro n° 157, de 19 de agosto de 2002, aprova o Regulamento Técnico 

Metrológico, estabelecendo a forma de expressar o conteúdo líquido a ser utilizado nos produ-
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tos pré-medidos, com vista a garantir uma informação clara e facilmente perceptível ao con-

sumidor. 

A Portaria Inmetro n° 180, de 14 de dezembro de 1998, estabelece regras sobre brin-

des e vale-brindes em produtos pré-medidos, com o objetivo de evitar falsas ofertas promo-

cionais. 

Portaria Inmetro n°153, de 19 de maio de 2008, determina a padronização do conteúdo 

líquido dos produtos pré-medidos acondicionados.  

Essa regulamentação serve de orientação para a ação do Inmetro e de seus órgãos de-

legados, nas fiscalizações, tanto para os produtos fabricados no país quanto para os importa-

dos. Caso seja constatado qualquer desvio com relação a legislação vigente, o infrator estará 

sujeito a penalidade pecuniária, apreensão e interdição dos produtos. 

Portaria Inmetro n° 120, de 15 de março de 2011, aprova o Regulamento Técnico 

Mercosul sobre controle metrológico de produtos pré-medidos comercializados em unidades 

legais de massa de conteúdo nominal desigual. 

Os quadros 13 e 14 referem-se a produtos de conteúdo nominal desigual. Nesse caso o 

critério de aceitação é somente individual. 

No quadro 13 a primeira coluna refere-se ao conteúdo nominal declarado, inferior a 

500 g a tolerância individual é de 5 g. 

Exemplo: um produto que indique 400 g será admitida uma tolerância de 5 g, caso o 

produto apresente peso efetivo de 394 g, estará reprovado. 

O quadro 14 representa na primeira coluna o tamanho do lote. O fiscal sabendo o lote 

vai separar para pesagem a amostra respectiva e na terceira coluna o n° de unidades admissí-

vel abaixo do conteúdo nominal menos a tolerância. 

Exemplo, lote 9 a 25, de um produto com Qn inferior a 500 g, separa 5 unidades para 

pesagem. Caso alguma unidade  apresente resultado inferior a Qn – T, esse lote será reprova-

do, pois com esse lote nenhuma unidade será aceita, conforme terceira coluna do quadro 14.  

 Quadro 13 - Tolerâncias individuais permitidas 

 

Fonte: Anexo à Portaria Inmetro n° 120/2011, Regulamento Técnico Mercosul, tabela I, (BRASIL, 2012g) 
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Quadro 14 - Amostra para controle 

 

 
 
Fonte: Anexo à Portaria Inmetro n° 120/2011, Regulamento Técnico Mercosul, tabela II, (BRASIL, 2012g) 

 

Entre os locais fiscalizados pelas equipes de produtos pré-medidos estão os supermer-

cados, agropecuárias, lojas de material de construção, bazares, lojas de armarinhos, farmácias, 

atacados, fábricas e varejo em geral.    

      

Figura 14 - Foto de equipe (Metrologista e Auxiliar Metrológico) realizando pré-exame em produtos pré-

medidos no ponto de venda 

 

 

                               Fonte: Acesso pessoal 
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Figura 15 - Foto de equipe (Técnica em Metrologia e Auxiliar Metrológico) realizando exame final em 

produtos pré-medidos no laboratório. 

 

 
  

                                               Fonte: Acesso pessoal 

 

6.1.5. Tipos de Exame em Produtos Pré-Medidos 

 

6.1.5.1. Avaliação Preliminar em Produtos Comercializados em Unidade de Massa ou Vo-

lume 

 

A fiscalização tem livre arbítrio para visitar os estabelecimentos, onde estão expostos 

os produtos pré-medidos, e realizar coletas a fim de verificar se o valor declarado, pelo fabri-

cante, confere com o conteúdo efetivo.  

          Porém, tal prática causaria transtornos aos proprietários dos estabelecimentos, se não 

contasse com a logística para transporte desses produtos.  

          Pensando nisso, o Inmetro optou por realizar, no local onde estão expostos os produtos, 

a avaliação preliminar, ou seja, uma triagem, com isso coletando somente os que apresentem 

erros ou indícios de erros que possam causar prejuízo ao consumidor. 

        A Norma Inmetro Específica n° 023 fixa os procedimentos para execução de pré-exame 

de produtos pré-medidos, comercializados em unidade de massa ou de volume, visando à i-

dentificação daqueles produtos que apresentem maior probabilidade de erro quantitativo, para 

coleta e posterior exame, conforme legislação metrológica específica.  
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  A triagem do pré-exame é realizada em produtos comercializados em unidades legais 

de massa ou volume, tendo em vista que estes podem ser comparados através de balança, o 

que não ocorre com os produtos comercializados em unidades de comprimento e número de 

unidades. Nesse caso, esses produtos são coletados aleatoriamente, uma vez que não se tem 

possibilidade de comparação da indicação quantitativa e algum parâmetro de referência pré-

estabelecido, aumentando a quantidade de exames em produtos sem irregularidades no labora-

tório. 

Todos os produtos coletados com indício de erro ou de forma aleatória são recolhidos 

ao laboratório para realização de exame quantitativo e, ou, formal. 

A coleta de produto pré-medido é realizada em produtos reprovados na avaliação pre-

liminar, em que a amostra é retirada de acordo com o lote do produto existente no estabeleci-

mento fiscalizado. 

Outra modalidade de realizar a coleta de produtos pré-medidos é de forma aleatória, 

como por exemplo, quando se tratar de produto comercializado em número de unidades ou de 

comprimento, pois nesse caso não é possível realizar a avaliação preliminar. 

Sempre que um produto for coletado, será obrigatória a emissão do formulário Termo 

de Coleta, o FOR-DIMEL – 030.    

   

6.1.5.2 Exame Quantitativo Final em Produtos Pré-Medidos 

 

O controle metrológico em produtos pré-medidos é executado pela fiscalização da 

RBMLQ-I. Essa fiscalização pode ser realizada na fábrica, no depósito ou no ponto de venda, 

atendendo à regulamentação vigente.  

No caso de coletas para exame no laboratório, o primeiro passo é comunicar o respon-

sável pelo produto, marcando o dia e horário em que será realizado o exame quantitativo.  

Esse exame tem a finalidade de comparar o conteúdo nominal declarado pelo respon-

sável com o conteúdo efetivo que será conhecido através da medição de todas as unidades do 

produto que compõem a coleta, uma por uma.  

O resultado será avaliado por dois critérios, o individual e a média, conforme legisla-

ção em vigor. Para que o resultado do exame seja aprovado, os dois critérios devem ser aten-

didos.  

A Norma Inmetro Específica n° 025 estabelece os procedimentos para execução de 

exame de determinação do conteúdo efetivo de produtos pré-medidos de conteúdo nominal 

igual, comercializados em unidade de massa.     
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A Norma Inmetro Específica n°026 estabelece os procedimentos para execução de e-

xame quantitativo em produtos pré-medidos de conteúdo nominal igual e comercializados em 

unidade de volume. 

Cabe salientar que o Órgão Delegado responsável pela realização do exame é obriga-

do, por lei, a comunicar o exame, porém o responsável pelo produto não é obrigado a compa-

recer. 

Caso o resultado do exame quantitativo seja reprovado, abre-se um processo adminis-

trativo contra a empresa responsável pelo produto e encaminha-se para o setor jurídico para 

dar prosseguimento no processo. 

 

6.1.5.3 Exame Formal em Produtos Pré-Medidos 

 

O exame formal é realizado quanto à forma de expressar o conteúdo nominal, verificar 

se o produto é padronizado e se está dentro dos conteúdos estipulados pela Portaria de Padro-

nização; se o produto está sendo comercializado na grandeza que a Portaria determina; se a 

indicação quantitativa encontra-se na vista principal da embalagem, ou seja, quanto à forma 

correta de expressar o conteúdo nominal a qual a legislação em vigor estabelece.  

A Portaria Inmetro n°157, de 19 de agosto de 2002, aprova o Regulamento Técnico 

Metrológico que estabelece a forma de expressar o conteúdo nominal a ser utilizado nos pro-

dutos pré-medidos. Entre outras prerrogativas estabelecidas, podemos citar como exemplo as 

seguintes: 

 A indicação quantitativa do conteúdo nominal dos produtos pré-medidos deve cons-

tar na rotulagem da embalagem, ou no corpo dos produtos, na vista principal, e deve 

ser de cor contrastante com o fundo onde estiver impressa, de modo a transmitir ao 

consumidor uma fácil, fiel e satisfatória informação da quantidade comercializada; 

 Os acondicionamentos múltiplos, promocionais ou não, de produtos de natureza di-

ferente e, ou, de quantidade nominal diferente, apresentados sob a forma de conjunto, 

devem trazer a indicação quantitativa descritiva dos produtos nelas contidos, em carac-

teres legíveis e precedidos pela palavra “contém” ou “conteúdo” ou “cont.”. 

 A indicação quantitativa dos produtos pré-medidos deve ser expressa no Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

 A altura mínima dos algarismos da indicação quantitativa do conteúdo líquido de-

verá obedecer ao dispositivo na Tabela II. 
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 A tabela 13 determina a altura mínima dos caracteres para a indicação do conteúdo 

nominal dos produtos comercializados em unidades legais de massa e de volume. Por 

exemplo, produto com Qn 100 g a altura dos caracteres utilizados para esta indicação 

tem que ter, de altura, no mínimo 3 mm . 

 

Quadro 15 - Dimensões mínimas dos caracteres alfanuméricos das indicações quantitativas do conteúdo 

líquido 

 

Conteúdo líquido em gramas ou mililitros Altura mínima dos algarismos em milímetros  

Menor ou igual a 50 2 

Maior que 50 e menor ou igual a 200 3 

Maior que 200 e menor ou igual a 

1000 

4 

Maior que 1000 6 

 
Fonte: Tabela II, regulamento Técnico Metrológico, anexo à  Portaria Inmetro n°157, de 19 de agosto de 2002 

(BRASIL, 2012b) 

 

 

 

6.1.6 Fluxograma das Atividades em Produtos Pré-Medidos 

 

          Os produtos pré-medidos se dividem em produtos de conteúdo nominal igual e conte-

údo nominal desigual, conforme descrito: 

        Conteúdo nominal igual: são realizados dois tipos de exames no local onde estes 

estão expostos. 

 No exame formal de embalagem serão observadas formalidades quanto à forma 

de indicar o conteúdo nominal, a fim de constatar se está de acordo com a legislação 

vigente. 

Ex.: inscrições obrigatórias, produtos padronizados e anexação de brindes ou vale-

brindes. 

 No Pré-exame quantitativo (Avaliação preliminar), o exame é realizado no lo-

cal da coleta, onde o produto está exposto. O fiscal separa a amostra de acordo com o 

lote existente no estabelecimento. Realiza a pesagem conforme determina a NIT 004.  

Caso aprove o produto, será devolvida para prateleira e caso o reprove, será coletada a 
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amostra para realização de exame quantitativo final no laboratório do Órgão Delega-

do. Caso confirme a reprovação, será lavrado o Auto de Infração e será aberto proces-

so administrativo contra o responsável pelo produto. Esse processo está organizado do 

modo virtual no SGI, com os documentos de interesse escaneados. 

   

Conteúdo nominal desigual: são realizados dois tipos de exames no local onde os 

mesmos estão expostos: 

  No exame formal de embalagem serão observadas formalidades quanto à forma 

de indicar o conteúdo nominal a fim de constatar se está de acordo com a legislação 

vigente. 

 No exame quantitativo final, como esses produtos são de responsabilidade do 

ponto de venda, não tem por que realizar pré-exame. O fiscal coleta a amostra de a-

cordo com o lote, conforme portaria Inmetro n° 120/2011, e realiza as pesagens. Caso 

aprove, devolve o produto à prateleira, caso reprove, emite o laudo de exame final. 

Nesse caso, só é recolhido para o laboratório, caso o estabelecimento não ofereça con-

dições adequadas para garantir a fidelidade dos resultados das pesagens.    
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Fluxograma 2 – Produtos pré-medidos 

 

 
 

Fonte: elaboração da autora 

 

   

  Com base nas normas citadas, o fluxograma apresentado representa a dinâmica das 

atividades na área de produtos pré-medidos. 
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7 ESTUDO DE CASO 

 

7.1. Objeto de Estudo: Sistema de Gestão Integrada na RBMLQ-I 

 

 O Sistema de Gestão Integrada visa proporcionar alto nível de informatização das ati-

vidades executadas em todo território nacional, resultando em uma significativa redução na 

emissão de documentos e permitindo a utilização de processos virtuais, o que contribuirá para 

sustentabilidade e economia na gestão. Além disso, gera maior agilidade, confiabilidade e 

segurança nas informações e nos serviços prestados. O SGI baseia-se em dados para trans-

formar em informação o que, por sua vez, vai gerar conhecimento aos usuários do sistema.                            

     

 

Figura 16 - Transformação de dados em conhecimento 

 

 
 
Fonte: elaboração da autora 

 

 

O Sistema de Gestão Integrada é um sistema web e, portanto, utilizado de forma des-

centralizada por usuários com diferentes perfis e necessidades. Atualmente o SGI é utilizado 

pelos Órgãos Delegados do Inmetro, pelo próprio Inmetro, Procuradorias Federais e usuários 

do Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE). 

Todo esse contexto de estruturas diversas exige do sistema uma grande parametriza-

ção, controles de acessos e permissões. Cada Órgão Delegado que utiliza o sistema precisa 

disponibilizar em sua estrutura funcional um ou mais gestores de Tecnologia da Informação 

que execute a função de administrador do sistema.  
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Inicialmente, o sistema foi projetado para a plataforma Oracle na versão cliente servi-

dor (rede interna), o SGI foi migrado para a Oracle-web
1
, em 2007, possibilitando o acesso 

via internet.  

Para que todos os Órgãos Delegados RBMLQ-I naveguem pelo sistema, é recomenda-

da conexão com velocidade de pelo menos 2Mbps.  

O SGI contempla cerca de 880 tabelas, 926 telas e 912 relatórios. Observa-se um ex-

pressivo aumento no volume, e principalmente na qualidade, dos serviços executados pelos 

Órgãos Delegados após a implantação do SGI.  

          No momento da implantação do sistema o profissional que trabalha na área, recebe trei-

namento. As equipes que realizam o trabalho externo, ou seja, executam a fiscalização nos 

pontos de venda de produtos pré-medidos, para realizarem suas atividades, são equipadas com 

laptop, balança e impressora,  conforme ilustrado a seguir. 

 

Figura 17- Equipe em trabalho no supermercado com o kit 

 

 
 

                           Fonte: acesso pessoal 

 

Nesta dissertação analisaremos os aspectos positivos, bem como os negativos do Sis-

tema de Gestão Integrada implantado nos Órgãos Delegados do Inmetro, para execução das 

atividades que lhes são delegadas na área de produtos pré-medidos. 

 

 

 

                                                 
1
 Oracle Web  ferramenta utilizada para gerenciamento de política e segurança da infra-estrutura do sistema.  
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7.1.1. Histórico do Sistema Gestão Integrada (SGI) 

 

 A seguir apresentamos um breve histórico do Sistema de Gestão Integrada. 

 

1979 – Início informatização hardware e software-Cobra; 

1988 – Início utilização de Banco de Dados; 

1994 – Aquisição SGBD ZIM – S.O. Unix – Multiusuário (TI); 

1995 – Implantação do BD em Zim; 

1999 – Definição plataforma de BD e compra do SGBD Oracle; 

2000 – Modelagem e desenvolvimento do Sistema Integrado; 

2001 – Implantação do Sistema Integrado (cliente/servidor); 

2004 – Ibametro/BA – primeiro Órgão Delegado a utilizar o SGI (cliente/servidor); 

2006 – IAS à WEB (Forms/Reports); 

2007 – ITPS/SE – primeiro Órgão Delegado a utilizar o SGI (via web) Set/2007; 

2008 – Ibametro/BA – primeiro Órgão Delegado a ter base de dados própria (centralizador); 

2010 – Meta – Dezembro 2010 – Todos os Órgãos Delegados com módulos básicos implan-

tados; 

2011 – Implantação de todos módulos na RBMLQ-I, refinamento, capacitação, integração e 

maior participação (administração/gerenciamento) das Diretorias do Inmetro. 

 

Os primeiros Órgãos a usarem o SGI foram o Instituto Tecnológico e de Pesquisa do 

Estado de Sergipe (ITPS-SE) e o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Alagoas 

(Inmeq-AL). Inicialmente projetado para a plataforma Oracle na versão cliente servidor (rede 

interna), o SGI foi migrado para a Oracle-web, em 2007, possibilitando o acesso via internet. 

 

 

7.1.2. Objetivos do Sistema de Gestão Integrada (SGI) 

 

Entre os principais objetivos do SGI estão o compartilhamento e a padronização de in-

formações, desde o cadastramento e o acompanhamento de processos administrativos, co-

branças, inscrições em dívida ativa, protocolos, almoxarifado, patrimônio, coleta e distribui-

ção, ensaios em produtos pré-medidos até a verificação dos instrumentos de medição do In-

metro, entre outros módulos.  
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Dessa forma, todos os processos são inseridos dentro de um mesmo sistema e ambien-

te, com isso elimina a redundância de informações. No momento que um usuário cadastra um 

proprietário e, ou, instrumento, a partir daí todos os usuários terão acesso a essas informações. 

O banco de dados é único, assegurando a integridade das informações. O sistema integrado 

fornece credibilidade, agilidade e evita o retrabalho. 

Para Lieber (1995), o objetivo é ser capaz de imputar a informação no sistema uma e 

única vez, em contrapartida para Corrêa (1998), o objetivo de um sistema é a perfeita integra-

ção entre os setores da organização, com uma base de dados única e não redundante, e a in-

formação boa e certa na hora certa. 

Para exemplificar esses conceitos, citamos  a seguinte situação: quando da fiscalização 

de produtos pré-medidos em um estabelecimento, faz-se necessário o cadastro desse estabele-

cimento no sistema. Caso um técnico da área de fiscalização de instrumentos ter verificado as 

balanças desse estabelecimento e já  o ter cadastrado, não será necessário um novo cadastro 

pela equipe de pré-medidos, pois como o SGI é integrado, essas informações já constam no 

banco de dados. 

 

7.1.3. Implantação do SGI nos Órgãos Delegados 

 

Conforme o Contrato de Gestão, firmado entre o Ministério de Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior (MDIC) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-

nologia (Inmetro), em seu item 2, objetivos de desenvolvimento Institucional, letra d), Im-

plantar o Sistema de Gestão Integrada em todos os órgãos delegados até dezembro de 2010, 

fica evidenciado a importância de um sistema de informação para o acompanhamento da exe-

cução das atividades delegadas em todas unidades federativas. 

Corroborando a essa informação, no desdobramento do Plano Brasil Maior nos proje-

tos e ações da Coordenação Geral da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (Co-

red) está a implementação do SGI, Planos de Trabalho e de Aplicação nos 26 órgãos da 

RBMLQ-I. 

  

  Premissas básicas para a implementação do SGI : 

Da gestão: 

 Princípios básicos de gerenciamento: 

  Implementação de metodologia de execução das atividades que permita a otimiza-

ção da força de trabalho, utilizando as competências e potenciais existentes. 
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Da informatização: 

 Automatização e integração das áreas administrativa, técnica e jurídica; 

 Digitalização da informação de forma a minimizar redundâncias, maximizar consis-

tências e descentralizar o acesso ao sistema; 

 Adequação dos processos provendo maior agilidade e segurança. 

 

                 Expectativa com a implantação do SGI (informatizado) na área de produtos pré-

medidos: (NA MEDIDA, 2012) 

               Controle sobre as atividades executadas proporcionando uma padronização das nor-

mas técnicas utilizadas; 

               Melhor apresentação e qualidade na entrega dos documentos oficiais evitando erros 

de preenchimento; 

                Melhor direcionamento nas consultas às normas técnicas utilizando-se de uma apli-

cação para pesquisa,  evitando, assim, consultas em listagens nem sempre atualizadas; 

               Reaproveitamento de cadastro de produtos e, ou, marcas,  evitando redundâncias e 

agilizando a digitação; 

               Ganho de tempo em pré-exames no campo, uma vez que não será necessário retornar 

mais cedo para a sede onde teria que preencher os relatórios de controle internos. 

             Conforme reforça a autora desta dissertação, além das expectativas mencionadas aci-

ma, é necessário que o sistema ofereça os seguintes elementos: 

 Automação dos processos para execução dos serviços, servindo como apoio à de-

cisão sobre o exame realizado, validando cada etapa do processo; 

 Implementação de uma padronização dos serviços executados em campo (pré-

exame); 

 Criação de uma base de dados para consultas e aproveitamento, objetivando a se-

leção dos mesmos para futuros exames: 

 Impressão e controle no SGI, de faixas de numeração utilizada para todos os rela-

tórios de controle interno e documentos oficiais; 

 Atualizações automáticas das bases de dados envolvidas, gerando uma base de da-

dos abastecida com dados coletados por todos os laptops e fazendo uma replica-

gem dessas informações novas, retornando assim para os laptops (importação e 

exportação de dados). 
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            O sistema tem como proporcionar cadastros e pesquisas na base de dados, objetivan-

do:  

 Cadastramento de novos estabelecimentos; 

 Cadastramento de novos produtos e marcas; 

 Cadastramento de novos fabricantes. 

 

           O sistema tem como escopo principal a tomada de decisão sobre o tipo de resultado do 

exame feito no produto, a saber:  

 Registro das pesagens; 

 Aplicação de fórmulas para resultado do exame no produto pesado; 

 Consulta à base para pesquisa de normas aplicadas no exame realizado. 

   

Após o exame realizado, dependendo do tipo e do resultado, o sistema possibilita emi-

tir documentos oficiais e relatórios: 

 Termo de coleta de produtos pré-medidos; 

 Laudo de exame quantitativo de produtos pré-medidos de conteúdo nominal desi-

gual; 

 Laudo de exame quantitativo de produtos pré-medidos de conteúdo nominal igual; 

 Auto de interdição e apreensão; 

 Auto de infração; 

 Relatórios diários (registro do trabalho executado no dia); 

 Controle da numeração dos documentos utilizados, bem como seu registro na base 

de dados. 

           O modelo proposto deverá gerenciar as atualizações dos dados das bases móveis (lap-

tops) para o banco de dados central, proporcionando: 

 Evitar a redundância dos dados migrados;  

 Interface para tratamento das inconsistências; 

 Interface para tomadas de decisão de exportação e importação de dados. 

                             

      O ator principal na hora de realizar o exame é o agente metrológico (fiscal), pois é a ele 

que compete o cadastro do produto, marca, fabricante etc. no SGI e também a escolha do tipo 

de exame que será realizado, conforme os seguintes tipos: 

 Pré-exame em produtos de conteúdo nominal igual; 
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 Exame quantitativo final em produtos de conteúdo nominal desigual; 

 Exame quantitativo final em produtos de conteúdo nominal igual; 

 Exame formal de embalagem; 

 Coleta para exame final e formal; 

 Coleta aleatória. 

          Quando o agente metrológico detecta alguma irregularidade através do pré-exame em 

produtos pré-medidos, ele coleta uma amostra de acordo com a legislação vigente, emite o 

termo de coleta, no qual vai descrever todas as características do produto e recolhe, para mar-

cação de exame no laboratório. É obrigatório enviar o comunicado com a data, horário e local, 

ao responsável pelo produto, porém o mesmo não é obrigado a comparecer ao exame. Com ou 

sem a presença do responsável, o exame é realizado e são tomadas todas as providências, con-

forme determina a legislação inerente ao produto. 

               A seguir serão apresentadas as telas do SGI que são utilizadas pelo agente metroló-

gico na atividade de campo, no local onde visita para fiscalizar produtos pré-medidos. 

               A autora optou por demonstrar o passo a passo do sistema, tendo como intenção 

mostrar a praticidade, facilidade e clareza com que o usuário pode operar a ferramenta, com 

isso facilitando o desempenho das suas atividades de uma forma mais tranquila e com maior 

confiabilidade. Cabe ressaltar que o sistema é muito didático e sequencial, nas tarefas execu-

tadas pelo fiscal metrológico. 

            Abaixo a tela de principal de acesso ao sistema, a que vai aparecer no momento em 

que o sistema é acessado, independentemente da atividade que será executada. Cabe ao usuá-

rio escolher a aplicação, de acordo com suas necessidades de uso, pois se trata de uma ferra-

menta utilizada em todas as áreas do Inmetro e Órgão Delegados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 
Figura 18 - Tela apresentação do SGI 

 

 

Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)        
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Para realizar os exames, em campo, o agente metrológico irá acessar a tela a seguir no laptop. 

Pode-se observar que no lado esquerdo da tela é exibido um campo com “tipo de exame”, 

cabe ao usuário selecionar o tipo que será executado. 

 

Figura 19 - Tela para executar exames e coletas de produtos pré-medidos 

 

 

Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       
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  Caso o estabelecimento que o agente metrológico esteja visitando não tenha cadastro 

no SGI, para realizar o referido cadastro, o agente deverá acessar a tela a seguir. 

 

Figura 20 - Tela para cadastrar o estabelecimento 

 

 
  
Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       
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Quando o agente metrológico opta pelo “tipo de exame: prévia”, o passo seguinte é in-

formar no sistema qual o produto em que será realizado o pré-exame. Para facilitar a ativida-

de, assim que informar o produto, abrirá uma tela, conforme imagem a seguir, com as marcas 

já cadastradas do produto mencionado. Caso o mesmo já esteja cadastrado, basta optar pela 

informação e clicar no campo “ok”, desse modo não será necessário digitar todas as informa-

ções novamente. 

                                

Figura 21 - Tela para selecionar produto e/ou marca 

 

 
 
Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       

 

  Caso a marca do produto não tenha cadastro, o SGI disponibilizará a tela a seguir, na 

qual o agente metrológico efetuará o cadastro.                                      
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Figura 22 - Tela para cadastro da marca do produto 

 

 
 

Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       

 

 A próxima tela refere-se ao cadastro do fabricante, ou seja, o responsável pelo produ-

to, a quem somos obrigados a comunicar o exame, quando o produto for coletado para exame 

final e, ou, formal no laboratório do Órgão Delegado.  

 
Figura 23 - Tela para cadastro do fabricante 

 

 
 
Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       
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   A tela apresentada a seguir é utilizada pelo agente metrológico para registrar as in-

formações referentes às pesagens do produto. O sistema realiza os cálculos e passará a infor-

mação quanto à aprovação ou à reprovação do produto, sendo desnecessário o uso de calcula-

dora ou cálculos manuais por parte do agente metrológico. Dependendo do resultado no pré-

exame, o agente vai coletar o produto para o laboratório do Órgão Delegado para ser realizado 

o exame quantitativo final. 

         

Figura 24 - Tela para pesagem de pré-exame 

 

 
    
   Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       
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A tela a seguir é a de “relatório diário” e é utilizada no término das atividades para 

prestar conta de suas atividades diárias. 

 

Figura 25 - Tela para relatório diário 

 

 
 

Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012) 

   

  Cabe salientar que as etapas descritas acima, antes da implantação do Sistema de Ges-

tão Integrada, eram na sua grande maioria preenchidas manualmente. 

A seguir são exibidas as telas do SGI que são utilizadas nos laboratórios de produtos 

pré-medidos na realização de exames, quanto aos aspectos quantitativo e formal. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

A próxima tela é a de “cadastro de laudo de exame”. Os produtos que são coletados 

para realização de exame em laboratório podem ser para exame em produtos comercializados 

em massas desiguais (autosserviço), produtos comercializados em massas iguais e o exame 

formal. Como pode ser observado na tela a seguir, à esquerda da tela são exibidas três opções 

de exame, sobre as quais cabe ao agente metrológico assinalar a correspondente e dar continu-

idade nas etapas seguintes do exame. 

 

Figura 26 - Tela cadastro laudo de exame 

 

 

 
Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)                                       
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De posse do número do Termo de Coleta, documento emitido no momento em que o 

produto é retirado do ponto de venda, o agente irá digitar e automaticamente todos os dados 

inerentes ao produto, fazendo o preenchimento de todos os campos, conforme tela a seguir, 

“cadastro laudo de exame formal”. 

 

Figura 27 - Cadastro laudo de exame formal 

 

 
 
Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012) 
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A tela com os registros quantitativos encontrados é utilizada para registro dos valores 

do conteúdo de cada unidade examinada que contemplam a amostra coletada para exame final 

quantitativo. 

 

   
Figura 28 - Tela com os registros quantitativos encontrados 

 

 
 
Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012)  
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 Após a realização das pesagens, o agente tem que salvar as informações e clicar no 

campo “calcular/tipificar”, para que o sistema busque a tipificação e o respectivo enquadra-

mento para a irregularidade apresentada, conforme exemplificado na tela de enquadramento e 

tipificação da irregularidade. 

 

Figura 29 - Tela de enquadramento e tipificação da irregularidade 

 

 
 

Fonte: SGI, INMETRO/SURRS (2012) 

 

Após essa etapa, o agente envia para impressora,  a fim de imprimir a documentação 

emitida com vistas a dar continuidade ao processo administrativo. 

Cabe salientar que todos os exames realizados nos laboratórios dos Órgãos Delegados 

devem ser comunicados, por escrito, ao responsável pelo produto, objeto do exame, porém 

este não é obrigado a comparecer. A empresa que infringir a legislação vigente estará passível 

de autuação, por outro lado, cabe a mesma o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar defe-

sa por escrito ao setor jurídico. Assim que se encerra o exame e emissão do processo adminis-

trativo, cessa a atuação do agente metrológico, cabendo ao setor jurídico analisar e tomar pro-

vidências conforme determinação legal. 
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7.2.  Pesquisa de campo 

 

7.2.1.  Metodologia Aplicada à Pesquisa  

 

Optou-se por um estudo descritivo, que, segundo Gil (1994, p.45), “[...] tem como ob-

jetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Sua abordagem é quantitativa, isto é, “[...] significa quantificar opiniões, dados, na 

forma de coleta de informações, assim como também com o emprego de recursos e técnicas 

estatísticas” (OLIVEIRA, 1997, p. 115); e qualitativas, ou seja, estimulam os entrevistados a 

pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. 

Segundo Gil (1994, p. 91), a população é definido como “[...] um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características”, sendo a população deste estudo os Ór-

gãos Delegados do Inmetro. 

Para Marcondi e Lakatos (1992), universo ou população é um conjunto de seres ani-

mados ou inanimados que pelo menos apresenta uma característica comum. Para esse mesmo 

autor, a amostra é uma parcela ou porção convenientemente selecionada do universo ou popu-

lação. 

         De acordo com o Yin (2001), a coleta de dados para estudos de caso pode se fundamen-

tar em seis fontes importantes: 

 Documentação;  

 Registros em arquivos; 

 Entrevistas; 

 Observação direta; 

 Observação participativa; e 

 Artefatos físicos. 

           O Autor ainda afirma que nenhuma das fontes possui vantagem indiscutível sobre as 

outras. O fato é que as várias fontes são complementares e auxiliam na realização de um bom 

estudo de caso. Além disso, os procedimentos utilizados para coletar cada tipo de evidência 

devem ser desenvolvidos e administrados independentemente, a fim de garantir que cada fon-

te seja adequadamente utilizada pelo pesquisador.      
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No presente trabalho foi utilizado como instrumento de coleta o questionário de per-

guntas abertas, como fonte primária e relatórios gerenciais como fonte documental de nature-

za secundária. 

Conforme Gil (2009, p. 76) “o mais importante uso da documentação é o fornecimento 

de informações específicas com vistas a corroborar resultados obtidos mediante outros proce-

dimentos”. 

 Inicialmente, o gestor da área foi estimulado a responder o questionário tendo como 

base os relatórios gerenciais, com o objetivo de avaliar a parte quantitativa dos dados relativos 

ao seu estado, pois este quesito foi a resposta de um item do questionário.   

Optou-se pelo questionário de perguntas abertas com intuito de permitir a flexibilidade 

necessária à natureza exploratória da pesquisa realizada.  

           Com respeito aos impactos causados devido às mudanças tecnológicas, estruturais e 

comportamentais, a pesquisa procurou identificar o grau de sentimento dessas mudanças para 

os diferentes níveis hierárquicos e de interesses do órgão. 

A amostra selecionada para aplicação do questionário é a escolha de um Órgão Dele-

gado por região, compondo-se da seguinte forma: na Região Sul o estado do Paraná; Região 

Sudeste o estado de São Paulo, Região Nordeste o estado da Bahia, Região Norte o estado do 

Amazonas e na Região Centro-Oeste o estado de Goiás, na área de produtos pré-medidos que 

já tem o SGI implantado e implementado. 

Para validar a amostra, será utilizado um grupo heterogêneo de usuários, para contem-

plar o uso do SGI nos vários segmentos aplicáveis. 

 

7.2.2. Coleta de Dados 

 

     O questionário foi aplicado aos idealizadores do sistema, Gestores e Usuários da 

área de Produtos Pré-Medidos nos cinco estados pesquisados. Optou-se por não mencionar o 

nome das pessoas, com as quais foram aplicados os questionários, mantendo assim a privaci-

dade dessas pessoas.  

Os questionários foram denominados como “Pesquisa de Campo” e compostos do se-

guinte modo: 

Para os 02 (dois) Idealizadores do sistema, o Coordenador da RBMLQ-I, e o Diretor 

de Informática da Surrs, o questionário foi composto de 08 (oito) perguntas. 

Para os 05 (cinco) Gestores da área de produtos pré-medidos dos estados do Paraná, 

São Paulo, Bahia, Goiás e Amazonas, o questionário foi composto de 08 (oito) perguntas e; 
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Para os 06 (seis) usuários do sistema na área de Produtos Pré-Medidos, sendo 01 (um) 

de cada estado escolhido e mais 01 (um) escolhido no estado da Bahia pela Gestora local, por 

ser relevante, na sua visão, a opinião de 02 (dois) daquele estado. 

Os questionários foram enviados aos pesquisados por meio eletrônico e, da mesma 

forma, devolvidos para autora desta dissertação.  

De posse dos questionários respondidos, foi possível uma análise pontual dos resulta-

dos, verificando variações apresentadas em relação à quantidade e qualidade das atividades 

após a implantação do Sistema de Gestão Integrada. 

Marconi e Lakatos, (1991) enfatizam que o questionário, que é uma entrevista estrutu-

rada, cumpre pelo menos duas funções, descrever as características e medir determinadas va-

riáveis de um grupo social.  

Com o objetivo de obter os questionários sempre respondidos em sua totalidade, esta 

coleta foi realizada através da remessa, por meio eletrônico, bem como o recebimento, das 

respostas por parte dos atores pesquisados. 

A autora optou por escolher um estado por região, com o intuito de não expandir mui-

to a pesquisa, levando-se em consideração o atendimento ao cronograma para realização desta 

dissertação. 

Os critérios utilizados nesta pesquisa foram o tempo de implantação e a continuidade 

efetiva das pessoas envolvidas com a utilização do sistema. 

Levando em consideração as dimensões continentais do País e as desigualdades regio-

nais, cada Órgão Delegado conta com condições diferentes para realização de suas atividades 

metrológicas. As variáveis são muitas, desde condições climáticas, geográficas, desenvolvi-

mento econômico, disponibilidade de infraestrutura, conhecimento técnico e influências polí-

ticas na indicação de funções gerenciais. 

Por isso, reconhecemos que essas condições proporcionaram limitações de ordem me-

todológica ao estudo de caso desenvolvido, levando em conta a elevada dispersão de estrutu-

ras organizacionais diferenciadas identificadas, cada uma com especificidades que podem 

dificultar a intercomparação entre os entes, a fim de compreender os impactos causados em 

razão da implementação do sistema. 

Como a maioria dos órgãos delegados pertence à estrutura de governos estaduais, cada 

unidade está sujeita às diferentes restrições para a administração, em muitos estados com mu-

danças drásticas no quadro de colaboradores. Cabe ressaltar que muitos desses órgãos contam 

com um número elevado de trabalhadores com cargos de confiança e trabalhadores terceiriza-

dos. 



57 

 

Essa condição, muitas vezes, proporciona uma alta rotatividade na força de trabalho do 

órgão, pois a cada troca na direção é comum perceber que muitos dirigentes acabam trocando 

substancialmente, indicando novos cargos de confiança de fora do quadro efetivo do órgão.  

Por sua vez, isso gera uma ineficiência generalizada na continuidade da consolidação do sis-

tema, pois novos trabalhadores terão que ser treinados e levarão um bom tempo até que pos-

sam estar familiarizados com o sistema. 

Essa característica pôde ser confirmada por meio de constatação da autora do trabalho, 

que identificou uma grande rotatividade nas funções de gestores da área de Produtos Pré-

Medidos em diversos estados, por exemplo, nos estados de Pernambuco e Sergipe, inclusive 

com a necessidade de retorno, por parte da equipe de implantação, a fim de ministrar um novo 

treinamento, em função da radical mudança de atores chaves usuários do sistema. Ou seja, a 

alternância repentina na direção máxima do órgão pode significar descontinuidade e perda de 

eficiência nos processos finalísticos e organizacionais, pois são perdidos trabalhadores que 

detinham conhecimento específico sobre o sistema. Um tempo considerável é utilizado para 

que os novos atores tenham a possibilidade de desempenhar de forma satisfatória a operacio-

nalização do sistema. 

Assim sendo, justifica-se a escolha dos estados pesquisados, uma vez que nestes, não 

houve mudança nos cargos de gerente da área de Produtos Pré-Medidos, durante o período 

referente à pesquisa, 2009, 2010 e 2011. Mesmo prezando-se por certa uniformidade nas ca-

racterísticas dos órgãos delegados pesquisados, salienta-se que outras variáveis podem influ-

enciar os indicadores relativos aos resultados do processo de garantia metrológica dos produ-

tos pré-medidos, além das melhorias e impactos obtidos por meio da implantação do sistema 

corporativo.   

 

7.2.3.  Análise de Dados 

 
  Após a coleta de dados, o próximo passo da pesquisa é analisar e interpretar os dados 

obtidos através dos questionários aplicados aos atores envolvidos. Apesar de estes dois pro-

cessos terem conceitos distintos, apresentam-se sempre relacionados: 

                                                              
A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibi-

litem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a in-

terpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que 

é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 

1999, p.168). 
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  Na presente dissertação optou-se por aplicar questionário aos idealizadores do sistema, 

justamente para poder confrontar os objetivos iniciais quando da criação do sistema com a 

realidade da operacionalidade do mesmo, depois de colocado em prática nos Órgãos delega-

dos. 

 

7.2.4. Idealizadores do Sistema de Gestão Integrada (SGI) 

 

  A seguir apresentamos o resumo das respostas dos entrevistados contidas nos questio-

nários em relação ao surgimento do sistema, importância, impacto, pontos fortes, relação dos 

Órgãos Delegados com o Inmetro, inovação, desempenho e desafios de melhorias, respecti-

vamente,  questões nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.   

   Segundo a posição dos Idealizadores, o sistema começou na Surrs, mais fortemente 

implementado a partir do ano de 2000.  Com a criação da Cored foi percebida a necessidade 

de implantar o sistema em todos os Órgãos Delegados, com o propósito de consolidar as in-

formações das atividades metrológicas de todo o Brasil. 

Segundo o Diretor de Informática da Surrs, em qualquer atividade em que a quantidade 

e a qualidade da informação sejam ferramentas indispensáveis para a operacionalidade e con-

trole dos processos internos da instituição, há a necessidade de um sistema de informação com 

dados consolidados e de rápida recuperação. 

De acordo com o Coordenador da RBMLQ-I, o sistema possibilitou um controle efetivo 

das atividades, desde o nível operacional, informações gerenciais de cada Órgão Delegado e 

informações consolidadas da RBMLQ-I. 

Segundo os atores pesquisados, as dificuldades mais acentuadas ao longo da implanta-

ção do sistema foram as diferenças significativas entre os estados, desde a infraestrutura bási-

ca (internet, equipamentos de TI, etc.) até a formação, rotatividade e comprometimento do 

pessoal envolvido, aliadas a questões culturais e regionais. 

Quanto ao impacto, o mais acentuado foi no gerenciamento, visto que os gestores da 

RBMLQ-I contam com o sistema para planejar e acompanhar todas as atividades, praticamen-

te em tempo real. Outro fator importante é a transparência das informações, que contribui para 

a exposição e o controle da tarefa de gerenciamento. 

Como pontos fortes do sistema foram citados pelos idealizadores: a integração dos da-

dos e a possibilidade da criação de visões compartilhadas de informações, bem como o fato de 

o sistema acompanhar e suportar todo o ciclo de todos os processos do Órgão Delegado. 
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Segundo Coordenador da RBMLQ-I, o sistema foi projetado e desenvolvido para a rea-

lidade das atividades desenvolvidas pelos Órgãos Delegados, podendo ser customizado de 

acordo com novas demandas. 

Quanto à relação dos Órgãos Delegados com o Inmetro foi citado como predominante 

no sistema, o fator transparência. Afirma o Diretor de TI da Surrs que, atualmente, o Inmetro 

detém um maior controle dos Órgãos Delegados, pois com o sistema consolidado, as ferra-

mentas do plano de trabalho e plano de aplicação estreitaram o relacionamento de forma con-

junta e coordenada. 

Com as respostas ao questionário, no quesito inovação, ficou evidenciado que a utiliza-

ção de tecnologias inéditas aos trabalhos de fiscalização de campo, com a possibilidade de 

obter informações consolidadas de todo o Brasil, principalmente, a automação das atividades 

técnicas e a indução dos Órgãos Delegados a utilizarem o planejamento para a sua gestão pro-

duziu resultados positivos e um melhor aproveitamento dos recursos. 

Quanto ao desempenho, o Coordenador da rede conclui que superou as expectativas, 

pois hoje o sistema conta com uma média de 1400 usuários utilizando simultaneamente o 

SGI, sem maiores problemas de performance, atendendo às necessidades dos usuários e por 

vezes até superando. Por outro lado, Brandes conclui que o desempenho poderia ser melhor, 

atribuindo isso à falta de estrutura, principalmente de pessoal, para a utilização plena do sis-

tema. 

Com relação ao desafio para melhoria do sistema, os idealizadores alegam que, devido à 

dinâmica das atividades da RBMLQ-I, sempre haverá novos desafios, inovações e implemen-

tações a serem adotadas no SGI.  

Conclui o Diretor de TI da Surrs que o maior desafio é o de capacitar o quadro de pes-

soal da Rede para melhor utilização do sistema. 

O Coordenador da RBMLQ-I destaca que os próximos desafios serão a inovação do sis-

tema, no que se refere à leitura de código de barras para identificação de produtos e instru-

mentos, automação efetiva da ação de fiscalização de instrumentos e o georreferenciamento 

que se trata de um projeto de incorporação ao sistema de coordenadas geográficas para locali-

zação dos estabelecimentos comerciais.  
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7.2.5. Gestores Locais da Área de Produtos Pré-Medidos 

 

  Apresentamos, resumidamente, as respostas dos Gestores da área de Produtos Pré-

Medidos, quanto ao ano de implantação do sistema, dificuldades encontradas, pontos fortes e 

fracos do sistema, como o sistema contribui para tomada de decisão gerencial, ganho qualita-

tivo e quantitativo nas atividades executadas, inovação trazida pelo sistema e sugestões para 

melhoria do sistema, respectivamente questões nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. 

  Segundo os atores pesquisados, o período de implantação do sistema ficou entre os 

anos de 2006 a 2009. Quanto às dificuldades, foram apontadas como principais, a migração 

dos dados cadastros para o SGI, falta de suporte local de informática com autonomia para 

resolução dos problemas e problema de link (lento). 

  Segundo o Gestor da área de PPM (AM), o sistema foi implantado sem treinamento 

formal, as informações eram repassadas pelo gestor da informática local, tendo assim um pe-

ríodo longo de adaptação ao sistema. 

  Quanto aos pontos fortes e fracos do sistema, foram apontados os seguintes: 

  Pontos Fortes: uniformidade de informações e disponibilidade a todos os usuários, 

agilidade, transparência, melhoria significativa dos resultados, maior confiabilidade nas medi-

ções, aumento de produtividade, agilidade nos processos, padronização na rotina de trabalho, 

relatórios gerenciais para auxiliar no planejamento e controle de todas as áreas envolvidas. 

(Foi possível evitar erros de cálculos, leitura direta da balança evitando-se erros de digitação). 

  Pontos Fracos: como o sistema é utilizado por todas as áreas dos Órgãos Delegados, 

pode acontecer de cadastrar um proprietário já existente. A informática não está preparada 

para resolver os problemas com maior agilidade, sistema vulnerável, morosidade em alguns 

ajustes de tela ou novas demandas. Banco de dados desatualizados para os estados que não 

estão ligados ao banco de dados do RS e os laudos emitidos em fábrica como volume, unidade 

de comprimento e número de unidades não estão disponíveis nos laptops. 

         Para uma melhor visualização dos pontos fortes e pontos fracos acima descritos, a autora 

optou por sistematizá-los em forma de tabela, conforme a seguir: 
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PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Uniformidade de informações Duplicidade de cadastro 

Agilidade Carência de pessoal de TI 

Transparência Demora na resolução dos problemas 

Melhoria dos resultados Sistema vulnerável 

Confiabilidade nas medições Morosidade para atender novas demandas 

Aumento de produtividade Banco de dados desatualizados 

Agilidade nos processos Não disponível laudo de volume no laptop 

Padronização na rotina Não disponível laudo de unidade no laptop 

Relatórios gerenciais Não disponível laudo dimensional no laptop 

Planejamento -- 

Controle das áreas -- 

 

  Quanto à tomada de decisão, esta ficou mais precisa, pois o planejamento, monitora-

mento e extração dos resultados através dos relatórios gerenciais do sistema, possibilitam uma 

visão sistemática, panorâmica e detalhada das atividades desenvolvidas.  Isso permite ao ges-

tor evitar ou corrigir eventuais falhas, por meio de reuniões de análise crítica com os colabo-

radores, não comprometendo o cumprimento das metas. 

  No quesito qualitativo e quantitativo foram apontadas como fatores principais as se-

guintes questões:  

  Qualitativo: apresentação dos documentos emitidos nas atividades externas como 

Laudos de Exames, Autos de Infração e Termos de Coletas, com agilidade, confiabilidade, 

clareza, segurança nas informações, transparência, credibilidade na realização dos exames. O 

SGI é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das atividades nos Órgãos Dele-

gados. 

  Quantitativo: maior desempenho nos trabalhos realizados tanto administrativos quanto 

técnicos, aumento no número de exames, aumento significativo de produtos fiscalizados e um 

aumento de, em média, 60% de produtos reprovados.    
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  Para melhor visualizar os aspectos qualitativo e quantitativo, descritos, segue tabela: 

 

QUALITATIVO QUANTITATIVO 

Qualidade na apresentação dos documentos Maior desempenho administrativo 

Agilidade Maior desempenho técnico 

Confiabilidade Aumento no número de exames 

Clareza 

Aumento significativo de produtos fiscali-

zados 

Segurança nas informações Aumento de 60% de produtos reprovados 

Transparência -- 

Credibilidade na realização dos exames -- 

Ferramenta fundamental -- 

 

Segundo os Gestores pesquisados, o sistema apresentou como fator inovação o domínio 

das informações a qualquer momento, o monitoramento das atividades (visão panorâmica e 

detalhada), o acompanhamento do planejamento (realizado x planejado), relatórios que con-

trolam as equipes internas e externas. Essa inovação proporcionou à gestão a informatização 

de todo o processo técnico, avaliação preliminar mais detalhada, trazendo para laboratório o 

que realmente possa estar com erro, aumentando a eficácia do trabalho. 

Por último, os gestores apontaram como ponto de melhoria para o sistema o Suporte 

Técnico.  Esse suporte deve contemplar o tempo de resposta em relação a uma demanda, so-

lução de problema, laptop com comunicação online, realizando exames e prévias em tempo 

real com o servidor do SGI. Sugerem que haja um especialista exclusivo da informática para 

prover e adequar as necessidades de ajustes no sistema na área de Produtos Pré-Medidos e 

melhorar a estrutura de informática nos Órgãos Delegados. 

 

7.2.6. Usuários do Sistema de Gestão Integrada 

 

Por último, o resultado do questionário aplicado aos Usuários do sistema. Da mesma 

forma a autora sintetiza para melhor compreensão das respostas sobre tempo que está utili-

zando o sistema, como avalia o treinamento para utilização do sistema, quais as dificuldades 

encontradas, benefícios trazidos com o uso do sistema, pontos fortes e fracos do sistema e 

sugestões para melhorias, respectivamente compondo as questões 1, 2, 3, 4, 5, e 6, conforme 

explanado abaixo: 

De acordo com as respostas o tempo de utilização pelos usuários pesquisados varia de 

um a três anos. 



63 

 

Quanto ao fator treinamento foi considerado satisfatório. Com relação às dificuldades 

foi apontado a demora para resolução de problemas surgidos na rotina diária e o travamento 

do sistema do laptop, com frequência. 

Foi apontado como benefícios do sistema nas atividades de rotina, pelos usuários a agi-

lidade no processo, a diminuição do trabalho administrativo com a implantação do sistema 

informatizado em campo e confiabilidade nas atividades diárias. 

Pontos fortes: agilidade em determinadas atividades, interação com as regionais, rapidez 

na emissão de documentos e pesagem dos produtos, armazenamento de informações, automa-

ção do processo, controles através de relatórios e aumento da produtividade. 

Pontos fracos: não conseguir obter confirmação de leitura do e-mail dos convites para 

perícia, travamento do laptop com perda de tempo, duplicidade de registro e documentos e 

cadastro de novas marcas e produtos. 

Com o intuito de melhor visualizar os pontos fortes e fracos, acima listados, sistemati-

zamos as informações na tabela a seguir: 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
Agilidade em determinadas atividades Não obter confirmação de leitura do e mail 

Interação com as regionais Travamento do laptop, com perda de tempo 

Rapidez na emissão de documentos Duplicidade de registro  

Rapidez nas pesagens dos produtos Duplicidade de documento 

Armazenamento de informações Duplicidade  de cadastro de novas marcas e 

produtos 

Automação do processo   

Controles através de relatórios    

Aumento da produtividade   

 

Quanto às sugestões deixadas pelos usuários do SGI são as seguintes: 

Diminuir as janelas, tornando o sistema mais direto, organização dos enquadramentos 

para melhorar à busca, agilizar a resolução dos problemas, maior flexibilidade e consistência 

nas informações, melhorar a busca de endereços para as atividades executadas em campo e os 

quadros de avisos de erros estarem em português. 

 

7.2.7. Análise dos Gráficos 

   

   Para analisar o desempenho das atividades desenvolvidas nos Órgãos Delegados, a 

autora incluiu no questionário aplicado aos Gestores, a pergunta de n° 6, “para análise, infor-
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me os dados dos últimos três anos, nas seguintes atividades de fiscalização: Pré-Exames (A-

valiação Preliminar), Exames Formais, Exames Finais e Total de Exames, nos anos de 2009, 

2010 e 2011”, com esses dados e com as respostas dos Gestores envolvidos, foi possível ava-

liar o aspecto quantitativo do sistema. Optou-se por apresentar em gráficos para melhor visua-

lização,  

  Para uma melhor organização das informações, a análise dos gráficos foi realizada por 

estado: 

  Paraná: O sistema foi implantado, conforme declaração do Gestor, no ano de 2009, 

no período de 28 de setembro a 02 de outubro.  Analisando o gráfico, observou-se que, do ano 

de 2009 para 2010, houve um decréscimo nos pré-exames e exames formais, em compensação 

houve um acréscimo significativo nos exames finais. Esse dado pode ser relacionado à im-

plantação do módulo do sistema, pois, com a informatização dos laudos, foi possível obter 

uma melhor dinâmica na realização de exames. Antes da implantação o técnico tinha que digi-

tar todos os valores apresentados nas pesagens, dos produtos, com o sistema a balança está 

interligada ao computador, assim, basta colocar o produto sobre a balança, que o registro pas-

sa para o computador, agilizando o trabalho do técnico.  

  Comparando o ano de 2010 com o ano de 2011, constatou-se que os pré-exames e os 

exames finais aumentaram sensivelmente, cruzando os números com as resposta do Gestor, 

responsável pela área, foi apontado que seria possível uma evolução, no aspecto quantitativo. 

Porém, aponta como pontos negativos, não atingir o que se esperava, deficiências de moder-

nidade nos equipamentos, tais como como balanças antigas de vários fabricantes, que não 

permitiam interligação com os laptops, além de não possuírem balanças com baterias, o que 

impedia de agilizar os exames de campo, mais próximos das prateleiras dos produtos, nos 

estabelecimentos. 
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Gráfico 1 - Quantitativo pré-exames Ipem-PR 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora. 
 
Gráfico 2 - Quantitativo exames finais Ipem-PR 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora. 
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Gráfico 3 - Quantitativo exames formais 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora. 
 

   São Paulo: O sistema foi implantado, conforme declaração da Gestora, no ano de 

2006, analisando o gráfico observou-se que, de 2009 para o ano de 2010, houve um acréscimo 

significativo nos pré-exames, exames formais e exames finais. Comparando o ano de 2010 

com o ano de 2011, constatou-se que os pré-exames e os exames finais aumentaram sensivel-

mente, cruzando os números com as respostas da Gestora, responsável pela área, foi declarado 

que o ganho quantitativo foi o aumento significativo de produtos fiscalizados e um aumento 

de, em média, 60% de produtos reprovados.  

                

Gráfico 4 - Quantitativo pré-exames Ipem-SP 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora. 
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Gráfico 5 - Exames formais Ipem-SP 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora. 

 

Gráfico 6 - Exames finais Ipem-SP 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora. 

 

   Bahia: O sistema foi implantado, conforme declaração da Gestora, no ano de 2009, 

analisando o gráfico, observou-se que, de 2009 para o ano de 2010, houve acréscimo nos  

exames formais e principalmente nos pré-exames, porém nos exames finais houve um decrés-

cimo. Comparando o ano de 2010 com o ano de 2011, constatou-se que os pré-exames e os 

exames finais aumentaram sensivelmente, cruzando os números com as respostas da Gestora, 

responsável pela área, foi declarado que, com a implantação do sistema,  obtiveram um me-

lhor desempenho nos trabalhos realizados tanto no âmbito administrativo quanto técnico.  
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Com essa resposta, pode- se inferir que outras variáveis influenciaram nas diferenças de pro-

dutividade. 

Gráfico 7 - Quantitativo pré-exames Ibametro. 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 

 
Gráfico 8 - Quantitativo exames formais Ibametro. 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 
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Gráfico 9 - Quantitativo exames finais Ibametro 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 

 

 

   Goiás: O sistema foi implantado, conforme declaração do Gestor, no ano de 2008, 

analisando o gráfico observou-se que, de 2009 para 2010, houve um acréscimo nos pré-

exames, exames formais e exames finais, representando um ganho de produtividade.  Compa-

rando o ano de 2010 com o ano de 2011, constatou-se que apenas nos exames formais houve 

um aumento. Confrontando os números com as resposta do Gestor responsável pela área, foi 

declarado que, com a implantação do sistema houve acréscimo no total de exames, diante 

dessa resposta, pode-se perceber que outras variáveis influenciaram nessa flutuação de resul-

tados. Cabe ressaltar que o Gestor local da área informou que o fato de diminuir os exames 

com relação do ano 2011 para 2010 deve-se ao fato de redução de equipes no setor de produ-

tos pré-medidos.                                           
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Gráfico 10 - Quantitativo pré-exames Surgo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 

 
Gráfico 11 - Quantitativo exames formais Surgo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 
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Gráfico 12 - Quantitativo exames finais Surgo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 

 

 

   Amazonas: O sistema foi implantado na íntegra (exames de campo e de laboratório, 

informatizados). Conforme declaração do Gestor, no ano de 2009 o Amazonas passou por 

problemas relacionados ao temporal que causou destruição na região, houve inclusive o des-

moronamento do prédio onde funcionava o Ipem/AM. Em função do temporal, foram perdi-

dos todos os registros, com isso não foi possível responder os dados referentes ao ano de 

2009.   

   Analisando o gráfico, observou-se que, de 2010 para 2011, houve um acréscimo muito 

grande nas atividades desenvolvidas. Num total de 1.157 exames realizados em 2010, houve 

um aumento  em 2011, passando para 10.737.  Cruzando os números com as respostas do 

Gestor responsável pela área, foi declarado que o sistema é uma ferramenta fundamental para 

o desenvolvimento das atividades, sem dúvida nenhuma houve  ganhos em qualidade de ser-

viço tanto em campo como em laboratório. O número de fiscalizações vem crescendo a cada 

ano no Amazonas. 

                   Com esses resultados a autora concluiu que,  mesmo com os fatores que influenci-

aram o desenvolvimento das atividades,  o sistema foi um fator facilitador para atingir as me-

tas que os Órgãos Delegados, considerados na pesquisa se propuseram. 
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Gráfico 13 - Quantitativo pré-exames amazonas 

 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 

 

 

 

 
Gráfico 14 - Quantitativo exames formais Amazonas 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 
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Gráfico 15 - Quantitativo exames finais Amazonas 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa – elaboração da autora 

 

 

 

7.2.8. Análise de Resultados 

 

          Com as respostas dos idealizadores do sistema, observou-se que o grande ganho com o 

uso do SGI foi a padronização e o controle efetivo das atividades e dos processos. Com isso, a 

administração do Inmetro e os gestores podem realizar um gerenciamento mais eficiente, efi-

caz e efetivo. A seguir é apresentada uma análise dos aspectos da Qualidade, Governança, 

Inovação e Tomada de Decisão, aplicados ao SGI à luz das teorias que fundamentam o objeto 

deste estudo de caso. 

 

7.2.8.1 Aspectos de Gestão da Qualidade 

 

Considerando os aspectos teóricos desta dissertação, quanto ao capítulo Sistema de 

gestão, pode-se traçar um paralelo entre a aplicação dos princípios de Gestão da Qualidade e 

as características da cadeia processual do SGI, objeto deste trabalho, conforme descrito a se-

guir. 

Foco no cliente: o Sistema de Gestão Integrada ao melhorar o processo de Garantia 

Metrológica da área de Produtos Pré-Medidos, por meio de dados e informações disponibili-

zadas e a informatização do processo, contribui para que as saídas sejam melhoradas, podendo 

também melhorar a satisfação dos cidadãos-usuários. Informatizando as atividades de fiscali-

zação, tanto em campo como nos laboratórios, o tempo utilizado nos exames de um determi-
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nado produto será menor, podendo a fiscalização examinar uma quantidade maior de produ-

tos, respaldando os direitos do consumidor e garantindo uma maior transparência e qualidade 

nos serviços prestados aos cidadãos.  

  Liderança: ao melhorar a informatização do processo e possibilitar aos gestores infor-

mações mais acuradas para a tomada de decisão, os gestores podem organizar melhor seu 

tempo, com menor desperdício de tempo em rotinas que, anteriormente, não estavam automa-

tizadas e, com isso, eles têm melhores condições para orientar as equipes. As correções de 

rumo podem ser tomadas ao verificar-se que alguns indicadores sinalizam que as metas não 

estão sendo atingidas. Quanto mais precisa a informação, melhor será o papel do gestor. Pelas 

respostas ao questionário, observa-se que os gerentes reforçam esse princípio.  Os relatórios 

gerenciais disponíveis no SGI possibilitam alcançar melhores resultados direcionando a fisca-

lização em pontos que apresentam irregularidades. 

  Envolvimento com as pessoas: os membros das equipes podem consultar os relatórios 

com as informações no sistema e, de alguma forma, podem checar como anda o desempenho 

do setor de Produtos Pré-Medidos e da equipe como um todo. Anteriormente, pelo que se de-

preende dos relatos dos gestores e usuários e da própria experiência da autora deste trabalho 

no processo específico, a informação era centralizada nos gestores e, muitas vezes, ocorria 

uma espécie de desinteresse dos subordinados, por não terem compreensão do processo de 

forma mais abrangente. O sistema acabou gerando mais confiança na relação entre líderes e 

subordinados. Segundo os Gestores, com o sistema implantado os subordinados podem moni-

torar suas atividades em tempo integral e tomar medidas de correção, caso detectem algum 

desajuste em seu planejamento.  

         Abordagem de processo: o sistema recebe os inputs de seus “clientes”. Os requisitos 

dos regulamentos, procedimentos e normas técnicas servem como requisitos para balizar os 

parâmetros do sistema. A informação dos produtos é inserida dentro do sistema e há um pro-

cessamento dessa informação que irá ter uma saída final. Por sua vez, essa saída final se rela-

cionará com a satisfação dos clientes finais. Essa visão dentro do SGI é corroborada pelo Ges-

tor do Ipem(AM), que expõe que o sistema facilita a extração dos resultados através dos rela-

tórios gerenciais, possibilitando uma visão sistemática, panorâmica e detalhada das atividades 

desenvolvidas. 

  Abordagem factual para tomada de decisão: os dados e as informações obtidas no SGI 

permitem aos gestores a melhor tomada de decisão, visto que aumentam a transparência e 

confiabilidade dos dados obtidos. A gestão passa a ser baseada em dados e fatos, minimizan-
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do possíveis subjetividades. Um dos ganhos apontados pelos gestores é justamente a transpa-

rência que o SGI oferece aos usuários. 

  Melhoria contínua: quanto maior for o número de usuários melhor ficará o sistema. 

Pensando em melhorar e aperfeiçoar o sistema, foi criado no ano de 2009 o Comitê de Produ-

tos Pré-Medidos do SGI, para oferecer um canal de comunicação aos estados com intuito de 

receber sugestões, analisar e repassar para a área de Tecnologia de Informação responsável 

pelo suporte técnico do sistema. Muitas melhorias foram tratadas no sistema, tais como relató-

rios, sistema informatizado nas equipes externas de fiscalização, planejamento e plano de a-

plicação por parte dos Órgãos Delegados. 

  Abordagem sistêmica para a gestão: o módulo do sistema de produtos pré-medidos 

deve refletir na integração com os demais módulos do sistema. Uma gestão integrada pressu-

põe que as saídas de um processo ou subprocesso são as entradas do processo seguinte. O 

sistema conta com um módulo em que é possível planejar e monitorar os resultados, bem co-

mo o plano de aplicação da receita gerada. 

  Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: este princípio não foi aplicado 

na análise do objeto deste trabalho. Tendo em vista que se trata de um processo específico, 

não contempla as atividades do processo de aquisições, invariavelmente, pertencentes aos 

macroprocessos de apoio dos Órgãos. 

 

7.2.8.2 Aspectos de Governança 

 

            Como já descrito nesta dissertação, devido à dimensão territorial do Brasil a política 

praticada pelo Inmetro é a de delegar as atividades de Metrologia e da Avaliação da Confor-

midade aos 23 (vinte e três) órgãos estaduais, 02 (duas) superintendências e  01 (um) órgão 

municipal. 

          Pensando na gestão de maneira uniformizada, transparente e atualizada para que todos 

se integrem tendo como princípio uma gestão calcada na troca de conhecimentos e informa-

ções foi desenvolvido o SGI. Esse sistema é uma ferramenta criada para dar suporte às ativi-

dades executadas na RBMLQ-I, a fim de padronizar os procedimentos de fiscalização. 

         A governança por parte do Inmetro acontece verticalmente, pois é ele quem estabelece 

os indicadores para o planejamento dos Órgãos Delegados e entre os órgãos acontece de ma-

neira horizontal, buscando alcançar através das atividades o planejado pela Administração 

central. Isso significa que a gestão, por parte do Inmetro é descentralizada, sendo a RBMLQ-I 

o braço executivo da instituição. 
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        Outro ganho com o SGI foi a implantação do Plano de Trabalho, bem como o Plano de 

Aplicação que são exigências dos órgãos de controle externos, com a finalidade de acompa-

nhar os gastos realizados pelos órgãos delegados. Com isso, a gestão dos recursos transferidos 

aos órgãos delegados é realizada com maior segurança e transparência, assim como a efetiva 

execução das despesas por meio de um planejamento detalhado, através de diretrizes, metas e 

estratégias de alocação de recursos.    

          Pela análise das respostas às pesquisas, evidenciou-se que o conceito de Governança 

também está presente no sistema. Além de o SGI disciplinar a relação entre as áreas da insti-

tuição, assim como com as partes externas, tornou a gestão mais profissionalizada e transpa-

rente, minimizando a assimetria informacional, diminuindo os problemas, tais como procedi-

mentos diferenciados entre órgãos delegados para uma mesma situação. O SGI possibilitou 

concentrar os interesses de todas as partes envolvidas, maximizando a criação de valor da 

instituição. 

           Considerando os princípios da governança no setor público é possível aferir que os 

órgãos delegados pelo Inmetro, a partir da implantação do SGI, em modo local, estão alinha-

dos a tais princípios e para demonstrar tal afirmativa apresenta-se uma análise de como esses 

princípios estão aplicados nas práticas de gestão dos órgãos delegados, a partir dos dados ob-

tidos na pesquisa de campo. 

  • Transparência: sendo todas as atividades desenvolvidas, através do SGI, em todo o 

Brasil é assegurado maior confiabilidade e transparência nos processos e nas ações gerenciais, 

sabendo-se que todos trabalham de forma padronizada, toda rede faz uso dos mesmos relató-

rios gerenciais, das mesmas tipificações e enquadramentos, aplicáveis através de regulamen-

tação, portarias e políticas internas;  

             • Integridade: com o uso do SGI os procedimentos são uniformes, pois trabalhamos 

via web, relacionados em um banco de dados, com as mesmas informações, baseados na ho-

nestidade, objetividade, probidade na administração dos recursos públicos e na gestão da ins-

tituição; e 

              • Responsabilidade de prestar contas: através do sistema é realizado o planejamento, 

execução, monitoramento e ajustes com o objetivo de gerenciamento das atividades delegadas 

pelo Inmetro. Como determina a definição, as entidades do setor público e seus indivíduos são 

responsáveis por suas decisões e ações, incluindo a administração dos recursos públicos, bem 

como os aspectos de desempenho. 

           A boa governança no setor público, entre outras atitudes, requer gestão estratégica, 

gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. 
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7.2.8.3 Aspectos de Inovação 

 

   Inovar engloba competências tecnológicas, gerenciais e mercadológicas. Nesse con-

texto está inserida a implantação do sistema em todo território brasileiro, nos 26 (vinte e seis) 

órgãos delegados, o que antes cada um dos estados fazia gestão da sua maneira, hoje é padro-

nizada, uniformizada, ordeira e disciplinar, todos voltados a missão do Inmetro.  

Isso não quer dizer que antes do sistema não havia gerência, quer dizer que cada um 

fazia a gerência de acordo com a sua melhor maneira de ver o processo de gestão. 

            Cabe ressaltar que o sistema, como foi apontado pelos pesquisados, representa um 

fator importante de Inovação. A utilização de tecnologia de ponta nos trabalhos realizados 

pelos fiscais que executam suas atividades externas possibilita obter informações consolida-

das de todo Brasil. O que antes era feito manualmente, com a implantação do sistema passou 

a ser informatizado, proporcionando uma melhor produtividade nas atividades, qualidade e 

transparência nos resultados. Cabe considerar a melhora significativa da qualidade dos docu-

mentos emitidos que, antes da implantação, eram todos manuscritos.  

           O sistema está inserido no aspecto inovação quando apresenta e incorpora atividades 

desenvolvidas em todas as áreas da instituição, buscando melhoria dos processos, procurando 

respeitar as especificações de cada área e atender as necessidades organizacionais, garantindo 

a colaboração de todos no desenvolvimento da gestão. 

           O SGI pode ser inserido nos quatro tipos de Inovação descritos nesta dissertação, da 

seguinte forma: 

         • Inovação de produto: é a introdução de bens ou serviços totalmente novos ou aperfei-

çoamentos importantes para os já existentes. Nesse caso, o sistema foi um produto novo inse-

rido nas atividades e na gestão dos Órgãos Delegados, com um número crescente de usuários 

no sistema, que cada vez mais vai se aperfeiçoando com o objetivo de alcançar e atender as 

necessidades da RBMLQ-I; 

       • Inovação de processos: refere-se à implantação de um método de produção ou distribui-

ção novo ou significativamente melhorado. Para ilustrar a presente definição, pode ser associ-

ado ao processo que antes da implantação do sistema era quase que na totalidade manuscritos 

e, hoje, tanto as atividades externas quanto as internas estão totalmente informatizadas, inclu-

sive um dos produtos da fiscalização que é o processo administrativo. Quando é verificada 

uma infração, atualmente tramita um processo virtual, o que antes era montada uma pasta com 

toda documentação emitida, numerada e carimbada, folha por folha, nos dias de hoje, não é 

mais praticado, pois basta digitalizar as imagens e anexar ao processo virtual; 
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              • Inovação organizacional: refere-se à implantação de um novo método organizacio-

nal nas práticas de negócios da empresa, na organização do local de trabalho ou nas relações 

externas da empresa. Com esse aspecto, situa-se o próprio planejamento, pois antes do siste-

ma a direção do Inmetro deliberava metas de atividades a serem alcançadas pela rede. Ao 

final de cada mês, na área de produtos pré-medidos, realizava-se um levantamento com as 

atividades desenvolvidas e digitava-se em uma planilha no portal do Inmetro. 

Hoje, com a implantação nos Órgãos Delegados, a administração geral tem condições 

de acessar os relatórios gerenciais de cada Órgão Delegado e acompanhar em tempo real as 

atividades que estão sendo desenvolvidas, isso foi um ganho com relação à gestão institucio-

nal. 

            • Inovação de marketing: envolve a implementação de novo método de marketing com 

mudanças importantes na concepção do produto. Nesse aspecto, pode-se considerar o ganho 

com a informatização dos dados e produtividade, facilitando com isso absorver outras ativida-

des que, no momento, podem ser citadas como exemplo a fiscalização de cronotacógrafos e 

outros instrumentos que estão para entrar nas atividades desenvolvidas pelos Órgãos Delega-

dos.  

               Com a aceleração histórica da globalização de que somos atores, inovar já é uma 

necessidade, pois os desafios da inovação devem ser vistos como instrumento modernizador 

da economia. 

             Para que as inovações implementadas não se percam com a troca de liderança no setor 

público, as mesmas devem ser institucionalizadas. Foi com esse espírito que o sistema foi 

implantado nos Órgãos Delegados, pois mesmo que mudem governos e, com isso, dirigentes, 

nos estados o SGI continuará, pois é uma ferramenta de trabalho determinada pelo Inmetro. 

     

7.2.8.4 Aspectos de Tomada de Decisão 

 

          Dentre as decisões, com as quais muitas vezes o gestor depara, devem ser escolhidas 

as que levem a organização a atingir seus resultados.            

            No caso do Inmetro como administração pública, a tomada de decisão tem por caracte-

rística principal a gestão regida por leis que definem o processo de administrar. Assim, o pro-

cesso decisório no órgão público tem que ser cauteloso por parte do gestor, para não infringir 

as leis. 

            Nesse contexto está inserida a importância dos relatórios gerenciais disponíveis no 

SGI. Cabe salientar a importância dos atores envolvidos na introdução de dados que irão se 
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transformar em informações e que estas evidenciem a real situação para que a tomada de deci-

são, por parte do gestor, seja feita de forma eficaz com o objetivo de alcançar os resultados 

esperados pelo Inmetro. 

            Quando é realizado o planejamento do ano são levados em consideração indicadores 

para que o Órgão Delegado atinja os objetivos propostos pelo Inmetro. Porém, muitas vezes 

pode acontecer alguns imprevistos que, com o monitoramento do gestor, é possível adotar 

medidas corretivas para que ao final do ano não se depare com resultados negativos.  

             Nos tempos atuais, a sociedade cobra do serviço público eficiência, eficácia e quali-

dade nos serviços prestados, isso justifica a inovação e os avanços tecnológicos que passam 

pelo Inmetro e, como exemplo disso, a implantação do SGI da RBMLQ-I. 

             Dentro dos modelos de tomada de decisão, conforme Choo (2003), dividem-se em 

quatro: 

               • Modelo Racional: orientado por objetivos e guiado por regras, rotinas e programas 

de desempenho. Nesse cenário podemos situar o SGI, pois o Inmetro dita os objetivos e o 

sistema é guiado através de normas, regulamentos e leis, bem como o programa de desempe-

nho, que pode ser citado o Plano de Trabalho Inmetro (atingimento de metas); 

                  • Modelo Processual: orientado por objetivos, baseado em rotinas, procedimentos 

padrões e informações. Nesse modelo o SGI está inserido, pois todas as atividades estão res-

paldadas em rotinas, padrões e oriundas de informações; 

               • Modelo Anárquico: objetivos são ambíguos e os processos para atingir os objetivos 

são obscuros. Esse modelo não é aplicado a administração pública, pois nesta as decisões têm 

que ser bem claras e objetivas, pois são ditadas por leis; 

               • Modelo Político: objetivos e interesses conflitantes, certeza sobre abordagens e 

resultados preferidos. Este modelo não é contemplado no SGI, pois no sistema todas as ativi-

dades são preconizadas por normas, procedimentos, regulamentos, portarias, etc. 

O Sistema de Gestão Integrada, objeto desta dissertação, é um sistema de informações 

gerenciais as quais têm a finalidade de auxiliar a organização a alcançar maior eficiência, bem 

como fornecer ao gestor informações que o auxiliem na tomada de decisão e no monitoramen-

to de suas tarefas. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Nas sociedades globalizadas, as necessidades, produtos, processos, organizações e 

seus métodos de trabalho estão em constantes mudanças. Inovar nas organizações públicas é 

uma questão de sobrevivência, pois essas instituições devem prestar contas à sociedade que, 

cada vez mais, cobra das organizações melhores resultados e eficiência dos gastos públicos, 

pois quanto melhor for à qualidade dos serviços prestados à comunidade, mais satisfeito ficará 

o cidadão brasileiro. 

Nesse contexto, se inserem a implantação e a implementação do Sistema de Gestão In-

tegrada (SGI) nos Órgãos Delegados do Inmetro. Conforme declaração dos idealizadores do 

sistema, qualquer atividade em que a quantidade e a qualidade da informação são ferramentas 

indispensáveis para a operacionalidade e o controle dos processos internos da instituição, é 

necessário que a informação seja consolidada em base de dados integrados e de rápida recupe-

ração. 

Levando-se em conta o que foi observado na pesquisa, a autora conclui que o SGI as-

sume seu papel de ser um sistema transacional, ou seja, os dados ficam armazenados em um 

sistema gerenciador de banco de dados e toda manutenção é efetuada garantindo que o banco 

sempre permaneça em um estado de integridade, e que deve estar contido e inserido dentro do 

sistema de gestão da qualidade dos Órgãos da RBMLQ-I 

Considerando os aspectos teóricos desta dissertação a autora conclui que o sistema 

contempla os princípios de gestão da qualidade, informatizando as atividades de fiscalização, 

em campo e nos laboratórios. O tempo utilizado nos exames de um determinado produto será 

menor, podendo a fiscalização examinar uma quantidade maior de produtos, respaldando os 

direitos do consumidor e garantindo uma maior transparência e qualidade nos serviços presta-

dos aos cidadãos. Por outro lado, ao melhorar a informatização do processo, possibilita aos 

gestores obter informações mais acuradas para a tomada de decisão.  

Considerando os princípios da governança no setor público é possível aferir que os 

Órgãos Delegados pelo Inmetro, a partir da implantação do SGI, em modo local, estão alinha-

dos a tais princípios e para demonstrar tal afirmativa apresenta-se uma análise de como esses 

princípios estão aplicados nas práticas de gestão dos Órgãos Delegados, a partir dos dados 

obtidos na pesquisa de campo. 

Quanto ao aspecto Inovação pode-se afirmar que o fato de o sistema estar inserido nos 

26 (vinte e seis) Órgãos Delegados da RBMLQ-I, o que antes cada um dos estados fazia ges-
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tão a sua maneira, hoje é padronizada, uniformizada, ordeira e disciplinada, todos os Órgãos 

de delegados estão voltados ao cumprimento da missão do Inmetro.  

Tendo em vista os aspectos observados na pesquisa de campo, a implantação do siste-

ma teve como pontos positivos, sendo unânime entre os pesquisados, agilidade nos processos, 

uniformidade de informações, transparência, melhoria significativa dos resultados, maior con-

fiabilidade nas medições, relatórios gerenciais e padronização na rotina de trabalho e tomadas 

de decisão mais precisas, assim como a agilidade no planejamento.  

Entretanto, manifesta-se a preocupação com os pontos fracos indicados pelos gestores 

e usuários:            

 O setor de informática não está preparado para resolver os problemas com maior 

agilidade;  

 Fragilidade dos dados cadastrais, pois é usado por todas as áreas como, jurídica, 

verificação metrológica, fiscalização de produtos com conformidade avaliada, o-

casionando alterações no cadastro, principalmente criação, desnecessária, de no-

vos cadastros para um mesmo estabelecimento;  

 Falta de agilidade em alguns ajustes de telas e ou novas demandas, atrasando ou 

impedindo alguns serviços. 

Na concepção da autora, o ponto mais crítico é não ter um suporte de informática que 

dê respaldo imediato às resoluções dos problemas detectados pelos usuários do SGI. Esse 

ponto fraco fica corroborado nas respostas dos gestores e usuários. 

Conforme depoimento dos gestores locais, um fator de extrema importância é a capa-

citação dos colaboradores do setor de informática. O ideal seria contar com pessoas capacita-

das e com conhecimento do Sistema de Gestão Integrada, a fim de oferecer suporte técnico 

diante das dificuldades apresentadas. Segundo alguns gestores, esta área é bastante deficitária, 

em seu estado. 

Quanto às informações referentes aos dados necessários para desenvolver suas ativi-

dades, os gestores locais afirmaram que estão disponibilizadas com maior rapidez e melhor 

qualidade, ocorrendo com isso uma racionalização dos processos de trabalho. 

 No que diz respeito aos processos, os atores pesquisados afirmam estarem mais inte-

grados devido às informações estarem acessíveis a todas as áreas dos Órgãos Delegados. Hoje 

há uma interdependência entre os módulos disponíveis no SGI. 

 Com a implantação do sistema, houve a conscientização do usuário sobre a importân-

cia da qualidade de seu trabalho, através da unificação das informações, a padronização e 
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formalização dos processos por meio da informatização. Isso é considerado como uma mu-

dança de cultura nos Órgãos Delegados. 

           Outro impacto a ser considerado diz respeito ao aspecto comportamental. Na etapa de 

implementação, a autora observou a existência de alguma resistência por parte de alguns usu-

ários quanto ao sistema, além de demonstrar certa desconfiança, porém na medida em que 

começaram a operar o SGI foram criando empatia e confiança com o sistema. Muitos usuários 

não estavam acostumados a trabalhar com computador, estes demonstraram maior resistência, 

que aos poucos foi sendo superada.       

       Os atores pesquisados, após terem vivenciado problemas do tipo: migração de dados, 

forma de comunicação (transmissão de dados) lenta via internet, dificuldades operacionais, 

dentre outros inerentes à implantação do sistema SGI, concluíram que esse processo teve o 

retorno esperado em muitos aspectos e afirmaram que, caso necessário, enfrentariam nova-

mente as dificuldades de implantação, para ter a praticidade, objetividade e transparência, que 

estão tendo com o sistema implantado para o desenvolvimento de suas atividades diárias. 

          Considerando os resultados do estudo de caso apresentado, apresenta-se algumas re-

comendações à gestão central do sistema, consideradas relevantes, com base nos dados obti-

dos por meio da pesquisa: 

     • Considerar as limitações dos recursos locais, tanto material como pessoal para o bom 

desempenho das atividades;  

     • Divulgar de forma clara e muito bem documentada os objetivos da implantação do 

SGI às pessoas envolvidas, para que as mesmas estejam cientes da importância da assiduidade 

no período marcado para treinamento; 

     • Buscar o comprometimento da alta direção local para suprir as carências com recur-

sos materiais e humanos, a fim de se obter êxito com a implantação do sistema;  

      • Conscientização dos gestores e usuários de que a implantação do sistema constitui 

um projeto organizacional; 

     • Implementar uma dinâmica em que todos os atores da área envolvida devam partici-

par e contribuir ativamente no treinamento e participem propondo melhorias que julguem 

relevantes ao melhor desempenho; 

    • Implantar um grupo específico de Informática, a fim de dar suporte técnico a pro-

blemas que venham a surgir no decorrer das atividades.             

            Cabe destacar que as recomendações deste trabalho estão fundamentadas em observa-

ções e análises efetuadas a partir do trabalho de campo e que as mesmas devem ser entendidas 

como tendências observadas a partir do ponto de vista dos atores locais, que aceitaram com-



83 

 

partilhar suas percepções técnicas com a pesquisadora. Trata-se, portanto, de um quadro de 

percepções que não pode ser aplicado a todos os estados, mas como um indicador de aspectos 

críticos que merecem ser analisados com maior profundidade. 
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APÊNDICE A – PESQUISA COM GESTOR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
 

Cargo: Resp. Serv. De Apoio e Coleta de Dados da Fisc.-Pré-Medidos 

 

1) Em que ano o sistema foi implantado no seu Estado?  

R: 2006 

2) Quais foram as dificuldades no momento da implantação? 

R: Foi cm o Setor de informática que não estava preparado. 

3) Quais são os pontos fortes e pontos fracos do sistema? 

R: Pontos Fortes; agilidade,transparência, melhora significativa dos resultados. 

     Pontos Fracos: A informática não esta preparada para resolver os                 

                              Problemas com maior agilidade. 

                              O sistema é muito vulnerável. 

      

4) De que forma contribui para tomada de decisão e atividades gerenciais? 

R: As tomadas de decisões ficaram mais precisas e agilizou o planejamento. 

5) Qual o ganho qualitativo nas atividades executadas? E quantitativo? 

R: A qualidade da apresentação dos Laudos e Autos legíveis e de fácil entendimento  e 

com transparência, ganho quantitativo foi o aumento significativo de produtos fiscali-

zados e um aumento em média de 60% de produtos reprovados. 

6) Para análise, informe os dados dos últimos três anos (2009, 2010 e 2011) (BO 14 e BO 

18 

     R: 2009: E. realizados- 24.8923 – Pré-Exame- 227.224- e.                

 Formais- 5717- e. finais-15.982 ---2010: E.    rea 

                     lizados-273.805- pré-exame-234462- e.formais- 5.974- e. 

                      Finais-33.369 ---- 2011-E.realizados- 286.822 – pré-exame-      

   247.270 – e.formais-5.132- e. finais- 34420. 

 

7) Que tipo de inovação foi trazida com a implantação do sistema? 

Um número menor de fiscais internos, e a informatização das perícias e do planeja-

mento. 

8) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

Uma melhor estrutura no setor de Informática do IPEM e do INMETRO-RS. 
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APÊNDICE B – PESQUISA COM GESTOR DO ESTADO DO PARANÁ 
 

Cargo: Gerente de Pré-Medidos – Ipem-PR. 

 

1) Em que ano o sistema foi implantado no seu Estado? 

R= Ano 2009 no período 28 de setembro a 02 de outubro; 

2) Quais foram às dificuldades no momento da implantação? 

R= A princípio menores do que imaginávamos, e na verdade mais ligadas ao cadastro e 

sua migração do cadastro Ipem-Pr para o novo do SGI, pois quanto aos técnicos, as difi-

culdades foram bem digeridas, sempre com apoio do Inmetro-RS; 

3) Quais são os pontos fortes e pontos fracos do sistema? 

R= Como pontos fortes, a uniformidade de informações e sua disponibilidade a todos os 

usuários, seja na Sede ou nas Regionais; 

Como pontos fracos, a fragilidade de acesso aos dados cadastrais tanto pela Procuradoria 

Jurídica como pelas Gerências de Verificação Metrológica e de Fiscalização de produtos 

com a Conformidade Avaliada, o que ocasiona alterações, nem sempre benéficas ao Pré-

Medidos, principalmente na criação de novos cadastros para o mesmo estabelecimento, 

sem necessidade. Também a falta de algumas telas com informações estatísticas mais con-

centradas, pois alguns dados estão distribuídos em várias telas, quando o ideal seria tê-los 

concentrados num menor número de telas ou até mesmo, em tela única, no caso, Curitiba 

e Regionais. 

4) De que forma contribui para tomada de decisão e atividades gerenciais? 

R= Considerando que até poucos dias ainda desenvolvíamos a utilização de relatórios em 

paralelo, feitos no excel, nossas tomadas de decisão eram baseadas em dados históricos. 

Na verdade os parâmetros de obtenção dos dados não nos pareciam claros, o que ocorre 

agora apenas quanto ao número total de autuações. Isso porque, deveria ser pautado no 

somatório autos de exames de produtos com irregularidade quantitativa mais o número de 

autos de formais com irregularidade, pois estes estão definidos como “número de erros 

formais de embalagem, mas na soma são considerados como “total de laudos de exames 

formais”, quando deveriam  

somar somente os Autos para totalização.  

Hoje, com o planejamento sendo todo ele baseado no SGI, nossas atividades gerenciais es-

tão pautadas somente nele e temos nos concentrado nas metas estabelecidas e pactuadas 

com o Inmetro. 

5) Qual o ganho qualitativo nas atividades executadas? E quantitativo? 

     R= Sem dúvidas, o padrão dos documentos gerados das atividades               

     externas, como Termos de Coleta, Laudos e Autos de Infração, além dos  

     Relatórios Diários de finalização, tiveram um ganho QUALITATIVO  

     imensurável.  

     Quanto ao QUANTITATIVO, talvez não tenhamos tido evolução maior em  

     virtude de deficiências de modernidade em nossos equipamentos, como  

     balanças antigas de vários fabricantes, que sequer possibilitam sua  

     interligação com os Laptops, além de não as termos com bateria, o que  

     impede nossa agilização nos exames de campo, nos exames prévios, ao  

     lado das gôndolas de produtos nos estabelecimentos. 

 

6) Para análise, informe os dados dos últimos três anos (2009, 2010 e 2011) (BO 14 e BO 

18) 

7) Que tipo de inovação foi trazida com a implantação do sistema? 
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R= Melhoria na realização de filtro em exames prévios de campo, com repesagem dos 

produtos e cálculo da média considerada com desvio padrão, quando anteriormente só 

se fazia com média absoluta somente de 05 amostras examinadas. 

8) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

R= 1) Criação de relatório sintético que apresente por equipe ou técnico, quais os pro-

dutos e quantidades verificou por dia em relação aos de Cesta Básica e Outros Produ-

tos nominados no Relatório do Sistema de Tolerância e Amostragem da RBMLQ-I, 

repassado ao Inmetro. Cópia anexa;  

2) Criação de relatório “resumo mensal de mercadorias pré-medidas” (cópia anexa), 

para controle sintético das informações necessárias ao gerenciamento dos dados gera-

dos pela Sede e Regionais do Ipem, contendo valores acumulados no ano em coluna 

na própria página; 

3) Adequar a busca de tipificação e enquadramentos legais de forma ordenada, tendo 

em vista a dificuldade de localização nas situações irregulares que fogem da rotina. 
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APÊNDICE C – PESQUISA COM GESTOR DO ESTADO DE GOIÁS  
 

Gestor da área de PPM = GO 

Cargo: Técnico em Metrologia e Qualidade - Surgo 

1) Em que ano o sistema foi implantado no seu Estado?R: Em 2008 

2) Quais foram as dificuldades no momento da implantação?R: A importação do Banco 

de Dados para o SGI, pois tínhamos dois banco de dados e houve conflito. 

3) Quais são os pontos fortes e pontos fracos do sistema?R: Os relatórios gerenciais a 

agilidade no processo o controle em todas as áreas envolvidas, temos que melho-

rar nos laudos emitidos em fabricas como volume, unidade de comprimento e 

números de unidades. 

4) De que forma contribui para tomada de decisão e atividades gerenciais?R: Com o con-

trole que temos através de relatórios gerenciais, possibilita  alcançarmos melho-

res resultados direcionando a fiscalização em pontos que apresentam irregulari-

dades.   

5) Qual o ganho qualitativo nas atividades executadas?R: Mais transparência e credibi-

lidade na realização de exames quantitativa. E quantitativa?Aumento no  nume-

ro de exames. 

6) Para análise, informe os dados dos últimos três anos (2009, 2010 e 2011) (BO 14 e BO 

18).R: No ano de (2009) 113.810/meta foi realizada 135.997, (2010) 153.446/meta 

foi realizada 156.956  em (2011)155.008/meta e foram realizada 128.942.     

7) Que tipo de inovação foi trazida com a implantação do sistema? R: De gestão, não tí-

nhamos estes relatórios que controlam as equipes internas e externas. 

8) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? R:Laptop com comunicação onli-

ne, realizando exames e previas em tempo real com o servidor do SGI. 
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APÊNDICE D – PESQUISA COM GESTOR DO ESTADO DA BAHIA  
 

Cargo: Coordenadora de Pre Medidos do Ibametro - BA 

1) Em que ano o sistema foi implantado no seu Estado? 2009 

2) Quais foram as dificuldades no momento da implantação? Suporte local de informáti-

ca com autonomia para resolução dos problemas, link lento. 

3) Quais são os pontos fortes e pontos fracos do sistema? 

Fortes= Maior confiabilidade nas medições (evitando-se erros de cálculos, leitura dire-

ta da balança evitando-se erros de digitação), aumento da produtividade, agilidade nos 

processos, padronização na rotina de trabalho, Relatórios gerenciais para auxiliar no 

planejamento,  

Fracos- Falta de agilidade em alguns ajustes de telas e ou novas demandas, atrasando 

ou impedindo alguns serviços. 

Banco de dados desatualizados (pesos de embalagem e massa especifica), para Esta-

dos que não estejam com o banco de dados no RS, limitando a fiscalização em relação 

à variedade de produtos.  

 4) De que forma contribui para tomada de decisão e atividades gerenciais? 

         Os relatórios gerenciais auxiliam no planejamento, pois são analisados os indicadores, 

sendo tomadas decisões para ajustes e melhorias no processo. 

5) Qual o ganho qualitativo nas atividades executadas? Agilidade, Confiabilidade, clare-

za e segurança nas informações E quantitativo? Melhor desempenho nos trabalhos rea-

lizados tanto administrativo, quanto técnico. 

6) Para análise, informe os dados dos últimos três anos (2009, 2010 e 2011) (BO 14 e BO 

18). 

7) Que tipo de inovação foi trazida com a implantação do sistema? Informatização de to-

do processo técnico, possibilitando um acompanhamento mais eficaz dos serviços pla-

nejado e executado. 

8) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

Necessidade de um especialista exclusivo da informática para prover e adequar as necessida-

des de ajustes do sistema na área de pre medidos. 

Colocar no SGI procedimentos (relativos ao uso do sistema) de todas as atividades realizadas, 

observando para atualização dos mesmos sempre que houvesse alterações. 
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APÊNDICE E – PESQUISA COM GESTOR DO ESTADO DO 

AMAZONAS  
 

Gestor da área de PPM - AM 

Cargo: Chefe do Departamento de Pré-Medidos do Ipem / Am 

 

1) Em que ano o sistema foi implantado no seu Estado? 

A implantação do então sistema corporativo (atual SGI) foi realizado em 2005, na é-

poca todos os dados das movimentações eram retirados do Form-Dimel 032 – Pré-

exame – e enviados a Dimep, posteriormente lançados no Portal de relacionamento do 

Inmetro.  

O sistema de Gestão móvel (laptop’s) foram implantados meados de 2009 – houve um 

treinamento rápido de 3 dias (2 dias internos e 1 em campo) com uma equipe de Goiás 

– nesse período o sistema ainda estava sendo alimentado com as informações de peso 

de embalagens estimada e massa especifica estimada, que muitas vezes não corres-

pondiam ao produto examinado, o trabalho ainda era misto sendo utilizado algumas 

vezes o form-dimel 032, devido as dificuldades apresentadas em função dessas diver-

gências. 

Em 2011 todas as movimentações já estavam sendo contempladas na sua totalidade no 

SGI, houve treinamento especifico para atividades de campo com o Srº Eduardo – RS, 

em Julho de 2009.   

 

2) Quais foram as dificuldades no momento da implantação? 

O sistema foi implantado e não houve um treinamento formal, de acordo com as de-

mandas e/ou necessidades, as informações eram repassadas pelo gestor da informática, 

tendo assim um período longo de adaptação ao novo sistema, pois antes era usado um 

software (programa) da Dimep para a realização dos exames periciais quantitativos. 

  

3) Quais são os pontos fortes e pontos fracos do sistema? 

A otimização do tempo para maior produtividade é sem duvida um ponto forte e o 

ponto fraco está relacionado não exatamente ao sistema mais a formação de novos 

técnicos (colaboradores) percebi que ao longo do tempo os mesmos se acomodaram 

em função das facilidades que o sistema proporciona, muitas vezes escuto, “há se não 

fosse o sistema estávamos ferrados”. Teclar “enter” e “tab” é realmente fácil, difícil e 

analisar criticamente a atividade do dia a dia, como por exemplo; analisar um laudo 

antes de imprimir, um termo de coleta, etc. enfim O SGI é uma ferramenta que alinha-

da aos conhecimentos técnicos dos colaboradores é extremamente positiva o contrario 

e extremamente negativo. 

 

4) De que forma contribui para tomada de decisão e atividades gerenciais? 

O planejamento, monitoramento e extração dos resultados através dos relatórios ge-

renciais do sistema, possibilita uma visão sistemática, panorâmica e detalhada das ati-

vidades desenvolvidas, podendo assim o gestor evitar e/ou corrigir eventuais falhas, 

através de reuniões de analise critica com os colaboradores, não comprometendo as-

sim o cumprimento de metas. 

  

5) Qual o ganho qualitativo nas atividades executadas? E quantitativo? 

O SGI é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades 

sem duvida nenhuma ganhamos em qualidade de serviço tanto em campo como no la-

boratório, os números de fiscalizações vem crescendo a cada ano em nosso estado. A-
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credito que o ganho qualitativo e quantitativo devem estar lado a lado, por isso, sem-

pre realizo reuniões com a equipe, para balizar nossas atividades conversar sobre regu-

lamentos técnicos e a importância de alinhar esses conhecimentos a esta ferramenta 

maravilhosa que é o SGI. 

 

6) Para análise, informe os dados dos últimos três anos (2009, 2010 e 2011) (BO 14 e BO 

18) 

Vou enviar em anexo as informações solicitadas porém, informo que os relatórios BO 

14 e BO 18 comecei a utilizá-los efetivamente em 2011 quando a atual direção trans-

formou o setor em Departamento de pré-medidos,( participei de um curso no inicio de 

2011 -  Planejamento e acompanhamento de operações usando o SGI ). 

 

7) Que tipo de inovação foi trazida com a implantação do sistema? 

O domínio das informações a qualquer momento, o monitoramento das atividades (vi-

são panorâmica e detalhada), o acompanhamento do planejamento (realizado x plane-

jado). 

 

8) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

Suporte técnico – tempo de resposta em relação a uma demanda – solução de um pro-

blema. 
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APÊNDICE F – PESQUISA COM OS IDEALIZADORES DO SGI 
 

Pesquisado: Diretor de Informática da Surrs 

 

1) Quando surgiu a necessidade do Sistema de Gestão Integrada? Que melhorias busca-

vam?               

Qualquer atividade onde a quantidade e a qualidade da informação é ferramenta indispensável 

para a operacionalidade e o controle dos processos internos da instituição necessita de um 

sistema de informação com dados integrados e de rápida recuperação. Podemos dizer que esta 

sempre foi à filosofia de trabalho adotada na SURRS, sendo que este modelo de gestão inte-

grada foi mais fortemente implementado a partir do ano 2000. 

 

2) Qual foi a importância da implantação? Quais foram às dificuldades nesse momento? 

Para a atividade especifica do Inmetro o SGI foi muito importante para a padronização e uni-

formidade dos processos devido ao grande volume de normas técnicas e regulamentação que 

devem ser adotadas por toda RBMLQ-I. A dificuldade maior foi à falta de uma melhor defini-

ção destes processos e seu levantamento de requisitos para implantação das rotinas.  

   

3) Qual foi o impacto no gerenciamento? 

Houve um forte impacto no gerenciamento visto que os  gestores da RBMLQ-I foram obriga-

dos a utilizarem as informações disponíveis pelo sistema para obterem melhores resultados 

nas suas atividades. O fator transparência das informações também contribuiu para a exposi-

ção e controle da tarefa de gerenciamento. 

 

4) Quais são os pontos fortes do sistema? 

A integração dos dados e a possibilidade da criação de visões compartilhadas de informações 

são pontos fortes do SGI.   

 

5) O que mudou na relação dos órgãos delegados com o Inmetro? 

Existe atualmente um maior controle  do Inmetro nos órgãos delegados, sendo que hoje exis-

tem as ferramentas do plano de trabalho e plano de aplicação que estreitam este relacionamen-

to de forma conjunta e coordenada.  

 

6) Quais inovações foram trazidas com a implantação? 

Principalmente a automação das atividades técnicas e a indução dos órgãos delegados a utili-

zação do planejamento para a sua gestão. 

   

7) O desempenho é o esperado ou superou as expectativas? Por quê? 

O desempenho ainda não é o esperado. O motivo desta minha visão se da pela falta de estrutu-

ra, principalmente de pessoal, para a utilização plena do sistema. 

 

8) Qual o próximo desafio para melhoria do sistema? 

Devido a dinâmica da atividade da RBMLQ-I sempre haverá novos desafios, inovações  e 

implementações a serem adotadas no SGI. Acredito que, atualmente, nosso maior desafio seja 

o da capacitação do quadro de pessoal da rede para o melhor uso do sistema. 
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Pesquisado: Coordenador da Cored 

 

1) Quando surgiu a necessidade do Sistema de Gestão Integrada? Que melhorias busca-

vam? 

Quando da criação da Cored 

Consolidação das informações dos órgãos delegados de todo o Brasil 

2) Qual foi a importância da implantação? Quais foram às dificuldades nesse momento? 

Possibilitou um controle efetivo das atividades, desde o nível operacional, informa-

ções gerenciais de cada OD e informações consolidadas da RBMLQ-I  

Diferenças significativas de Estado para Estado, desde a infraestrutura básica (internet, 

equipamentos de TI etc) até a formação, rotatividade e comprometimento do pessoal, 

aliadas a questões culturais regionais. 

3) Qual foi o impacto no gerenciamento? 

Mudou totalmente a forma de gerenciar. 

Hoje é possível o planejamento, acompanhamento de todos os trabalhos, praticamente 

em tempo real. 

4) Quais são os pontos fortes do sistema? 

Projetado e desenvolvido para a nossa realidade, podendo ser customizado de acordo 

com novas demandas. 

Acompanha e suporta todo o ciclo de todos os processos de um órgão estadual delega-

do. 

5) O que mudou na relação dos órgãos delegados com o Inmetro? 

Transparência 

6) Quais inovações foram trazidas com a implantação? 

De toda sorte, desde a utilização de tecnologias inéditas aos trabalhos de campo, até a 

possibilidade  de obter informações consolidadas de todo o Brasil. 

7) O desempenho é o esperado ou superou as expectativas? Por quê? 

Sim, superou em muito. 

Porque hoje temos uma média de 1400 usuários utilizando simultaneamente o sistema, 

sem maiores problemas de performance, atendendo as necessidades dos usuários, por 

vezes até superando. 

8) Qual o próximo desafio para melhoria do sistema? 

Georreferenciamento. 

Leitura de código de barras para identificação de produtos e instrumentos 

Automação efetiva da ação de fiscalização de instrumentos 

E muito mais..... 
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APÊNDICE G – PESQUISA COM USUÁRIOS DO SISTEMA - SÃO 

PAULO 
 

 

Cargo: Especialista em Metrologia 

 

1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades? 

R: desde 2007 

 

2) Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? 

R: Satisfatório e suficiente para utilização nos exames. 

3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? 

R: A demora para resolução de problemas. 

4) Quais foram os benefícios do uso do sistema nas suas atividades  

     diárias? 

     R: Agilizou o serviço de fiscalização. 

 

5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais são os pontos  

      fracos? 

      R: Pontos Fortes- rapidez na confecção de documentos e pesagem de        

           produtos. 

           Pontos Fracos- às vezes trava e perdemos tempo para resolver os       

           produtos.  

 

6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI?   

R: Resolução dos problemas pertinentes ao SGI com mais rapidez. 
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APÊNDICE H – PESQUISA COM USUÁRIOS DO SISTEMA, PARANÁ 
 

 

Pesquisa com Usuários do Sistema Integrado de Gestão – Produtos Pré-medidos 

 

Usuário do SGI - PR 

Cargo: Auxiliar técnica de Laboratório 

 

1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades? 

      2 anos aproximadamente ( 2010) 

 

2) Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? 

      Foi bom e satisfatório, tanto que o executamos diariamente sem maiores  

      problemas. 

 

3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? 

- Acho que poderia ser mais direto, pois tem janelas que você tem que dar muitas vol-

tas e consultas para fazer determinada atividade; 

- Tem travado com frequência. 

 

4) Quais foram os benefícios com o uso do sistema nas suas atividades diárias? 

- Agilidade na realização de atividades em campo e laboratório; 

         - Com a implantação do Laptop diminuiu um pouco o trabalho administrativo em labo-

ratório. 

Ex: Não precisar mais digitar relatórios do pré-medidos 

 

5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais são os pontos fracos? 

 

     Fortes: - Agilidade em determinadas atividades e interação com  

     nossas regionais; 

      

          Fracos: Não conseguir obter uma confirmação de leitura de e-mail dos      

          convites para pericia. 

 

       6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

           Diminuir as janelas, tornando o sistema um pouco mais direto. 

           Melhorias em questão da organização dos enquadramentos em vista                     

           das dificuldades de busca. 
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APÊNDICE I – PESQUISA COM USUÁRIOS DO SISTEMA, 

AMAZONAS 
 

 

Pesquisa com Usuários do Sistema Integrado de Gestão – Produtos Pré-medidos 

 

Usuário do SGI – AM 

Cargo: Agente metrológico 

 

1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades? Cerca de 

um ano e meio. 

2) Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? Sim 

o entendimento foi bom, o Eduardo do RS fez o treinamento , o meu chefe, Ivanildo 

Barros, deu o suporte necessário. 

3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? 

Quando ocorre um erro geralmente abre uma janela de aviso mais está em inglês. 

Prossigo iniciando o processo desde do inicio para não errar. 

4) Quais foram os benefícios do uso do sistema nas suas atividades diárias? A minha e-

quipe esta realizando mais atividades de pré-exame em menor tempo. 

5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais são os pontos fracos? Ponto 

forte, aumento produtividade. Ponto fraco, quando encontro um produto com indicio 

de irregularidades, cujo a empresa não estar cadastrada, realizo o cadastro no campo 

especifico, porém o sistema não migra automaticamente para a janela principal, o que 

acarreta em perda de tempo na fiscalização.  

6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

Os quadro de avisos de erros poderiam estar em português. 
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APÊNDICE J – PESQUISA COM USUÁRIOS DO SISTEMA, GOIÁS 
 

Pesquisa com Usuários do Sistema Integrado de Gestão – Produtos Pré-medidos 

 

Usuário do SGI - GO 

Cargo: Assistente Técnica  

 

1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades?  R: 4 a-

nos 

2) Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? R: 

Bom. O treinamento aplicado no setor de Pré-Medidos foi satisfatório e possibili-

tou um melhor desempenho das minhas atividades na utilização do sistema.   

3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? R: Nenhuma  

4) Quais foram os benefícios do uso do sistema nas suas atividades diárias? R: Com a 

implantação do SGI desencadeou maior agilidade e resultados imediatos das ati-

vidades exercidas.  

5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais são os pontos fracos? R: Os 

controles através de relatórios sobre as atividades que operam o sistema. O ponto 

fraco seria, uma melhor atualização sobre cadastramento de novas marcas e pro-

dutos.         

6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? R: Melhorar o campo de busca de 

endereços para atividades exercutadas em campo. 
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APÊNDICE K – PESQUISA COM USUÁRIOS DO SISTEMA, BAHIA 
 

Pesquisa com Usuários do Sistema Integrado de Gestão – Produtos Pré-medidos 

 

Usuário do SGI - BA 

Cargo: Metrologista 

 

1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades? 

Desde 2010, quando foi implementado. 

 

2) Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? 

Foi satisfatório. 

 

3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? 

Sem dificuldade na sua utilização, o sistema é de fácil aprendizado. 

 

4) Quais foram os benefícios do uso do sistema nas suas atividades diárias? 

Agilidade no processo. 

 

5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais são os pontos fracos? 

Ponto forte: A automação do processo e o armazenamento de informações. 

Ponto fraco: Duplicidade de registros e documentos. 

 

6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

Maior flexibilidade e consistência nas informações. 
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Pesquisa com Usuários do Sistema Integrado de Gestão – Produtos Pré-medidos 

 

Usuário do SGI - BA 

Cargo: Metrologista 

 

1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades? 

 

O SGI foi introduzido nas atividades de laboratório a cerca de 5 anos e nas atividades 

de fiscalização em campo a cerca de 3 anos. 

 

2) Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? 

 

Os treinamentos para a utilização do SGI em laboratório e em campo sempre foram corridos, 

há uma demanda grande de usuários com um número pequeno de formadores. Muito do que 

sabemos hoje quanto a utilização do sistema foi conhecimento adquirido também através do 

uso e experimentação, com consultas às poucas orientações por escrito. 

 

3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? 

 

Acredito ser um sistema de fácil utilização, com a possibilidade de descoberta das telas a se-

rem utilizadas se há o conhecimento prévio da atividade desenvolvida antes da instalação do 

sistema. O que dificulta às vezes é a necessidade de relação de diferentes telas para uma 

mesma informação; para alterar um dado tem-se a tela de cadastro pré-medidos, depois a de 

coleta e só então a informação chega ao laudo. Por ser um programa “pesado”, muitas vezes 

seu desempenho se torna lento, mas também tem que se avaliar a conexão e a capacidade da 

máquina em que está instalado (em campo também se torna um pouco lento). 

 

4) Quais foram os benefícios com o uso do sistema, nas suas atividades diárias? 

 

Em relação à fiscalização em campo, o SGI trouxe mais confiabilidade às informações repas-

sadas, agilidade nas fiscalizações e emissão dos laudos de exame, abrangência no rol de pro-

dutos fiscalizados permitindo um maior número de categorias de produtos a serem verificados 

no exame prévio, redução do número de coletas de produtos aprovados, gestão do trabalho 

das equipes em quase “tempo real” . 

 

5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais são os pontos fracos? 

 

Como pontos fortes a capacidade de disponibilidade de dados, o encaminhamento das telas na 

versão de campo (o encaminhamento do processo não requer tantas telas auxiliares), a dispo-

nibilidade de informações para a gestão dos processos. 

Pontos fracos – a incoerência entre os diversos relatórios que tratam da mesma informação; 

não trazer para campo as informações de embalagens e massa específica de produtos analisa-

dos cujo resultado foi Aprovado. 

 

6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 

Em relação ao exame final de GásLP, a necessidade de salvar as informações durante a intro-

dução dos dados, antes de calcular/tipificar. Por vezes, a máquina trava e, se não tiver os da-

dos anotados num registro adicional, perde-se as pesagens. O mesmo vale para o exame de 

bloco cerâmico. 
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APÊNDICE L – TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DA PESQUISA DE 

CAMPO COM OS IDEALIZADORES DO SISTEMA 
 

Perguntas Idealizadores Respostas 

1)  Quando surgiu a necessidade do 

Sistema de Gestão Integrada? Que 

melhorias buscava? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

Quando da criação da Cored. 

 

Consolidação das informações dos órgãos 

delegados de todo o Brasil. 

 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 
  

  

  

  

Qualquer atividade onde a quantidade e a 

qualidade da informação é ferramenta indis-

pensável  para a  operacionalidade  e  o  con-

trole dos processos internos da instituição 

necessita de um sistema de  informação com 

dados integrados e de rápida recuperação. 

Podemos dizer que esta sempre foi à filosofia 

de trabalho adotada na SURRS, sendo que 

este modelo de gestão integrada foi mais  

fortemente implementado a partir do ano 

2000. 

2)    Qual foi a importância da im-

plantação? Quais foram às dificul-

dades 

nesse momento? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

 

 

Possibilitou um controle efetivo das ativida-

des, desde o nível operacional,   informações 

gerenciais de cada Órgão Delegado e infor-

mações consolidadas da RBMLQ-I. 

 

Diferenças significaticas de Estado para Esta-

do, desde a infraestrutura básica (internet, 

equipamentos de TI, etc) até a formação, rota-

tividade e comprometimento do pessoal, alia-

das a questões culturais e regionais. 

 



107 

 

 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 

  

  

  

  

  

Para a atividade especifica do Inmetro o SGI 

foi muito importante para a padronização e 

uniformidade dos processos devido ao grande 

volume de normas técnicas e regulamentação 

que devem ser adotadas por toda RBMLQ-I. 
 

A dificuldade maior foi à falta de uma melhor 

definição destes processos e seu levantamento 

de requisitos para implantação das rotinas. 

 

3)    Qual foi o impacto no geren-

ciamento? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

 

 

Mudou totalmente a forma de gerenciar. 
 

Hoje é possível o planejamento, acompanha-

mento de todos os trabalhos, praticamente em 

tempo real. 

 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 

 

 

 

 

Houve um forte impacto no gerenciamento 

visto que os  gestores da RBMLQ-I   foram 

obrigados a utilizarem as informações dispo-

níveis pelo sistema para obterem melhores 

resultados nas suas atividades.  
 

 O fator  transparência das   informações tam-

bém contribuiu para a exposição e controle da 

tarefa de gerenciamento. 

 

4)    Quais são os pontos fortes do 

sistema? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

 

Projetado e desenvolvido para a nossa reali-

dade, podendo ser customizado de acordo com 

novas demandas. 
Acompanha e suporta todo o ciclo de todos os 

processos de um órgão estadual delegado. 
 



108 

 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 

  

  

A integração dos dados e a possibilidade da 

criação de visões compartilhadas de 
informações são pontos fortes do SGI. 
 

5)    O que mudou na relação dos 

órgãos delegados com o Inmetro? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

Transparência 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 

 

Existe atualmente um maior controle  do In-

metro nos órgãos delegados, sendo que hoje 

existem as ferramentas do plano de trabalho e 

plano de aplicação que estreitam este relacio-

namento de forma conjunta e coordenada. 

6)    Quais inovações foram trazi-

das com a implantação? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

  

De toda sorte, desde a utilização de tecnologi-

as inéditas aos trabalhos de campo, até a pos-

sibilidade de obter informações consolidadas 

de todo o Brasil. 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 

 

Principalmente a automação das atividades 

técnicas e a indução dos órgãos delegados a 

utilização do planejamento para a sua gestão. 

7)    O desempenho é o esperado 

ou superou as expectativas? Por 

quê? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

Sim, superou em muito. 
Porque hoje temos uma média de 1400 usuá-

rios utilizando simultaneamente o sistema, 

sem maiores problemas de performance, aten-

dendo as necessidades dos 
usuários, por vezes até superando. 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 

 

O desempenho ainda não é o esperado.  O 

motivo  desta  minha visão  se da  pela 
falta de estrutura, principalmente de pessoal, 

para a utilização plena do sistema. 
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8)    Qual o próximo desafio para 

melhoria do sistema? 

Coordenador da  

RBMLQ-I 

 

Georreferenciamento. 
Leitura de código de barras para identificação 

de produtos e instrumentos. 
Automação efetiva da ação de fiscalização de 

instrumentos. 
E muito mais..... 

Diretor de In-

formática da 

Surrs 
 

 

 

Devido a dinâmica da atividade da RBMLQ-I 

sempre haverá novos desafios, inovações  e 

implementações a serem adotadas no SGI. 
Acredito que, atualmente, nosso maior desafio 

seja o da capacitação do quadro de pessoal da 

rede para o melhor uso do sistema. 
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APÊNDICE M – TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DA PESQUISA DE 

CAMPO COM GESTORES 
 

Gestores / Perguntas Respostas 

 
1) Em que ano o sistema foi implantado no seu Estado? 
  

Gestor de PPM (PR) Ano 2009 no período 28 de setembro a 02 de outubro. 

Gestor de PPM (SP) Em 2006. 

Gestor de PPM (BA) Em 2009. 

Gestor de PPM (GO) Em 2008. 

Gestor de PPM AM) 

A implantação do então sistema corporativo (atual SGI) foi realizado 
em 2005, na época todos os dados das movimentações eram  retira-
dos do Form-Dimel 032  –  Pré-exame   e  enviados a Dimep, posteri-
ormente lançados no Portal de relacionamento do Inmetro. O sistema 
de Gestão móvel (laptop’s) foram  implantados  meados  de 2009 – 
houve um treinamento rápido de 3 dias (2 dias  internos  e 1 em cam-
po) com uma equipe de Goiás –  nesse  período  o  sistema  ainda 
estava sendo alimentado com as informações de peso de embala-
gens estimada e massa especifica  estimada,  que  muitas  vezes não  
correspondiam ao produto examinado, o trabalho ainda era  misto  
sendo utilizado algumas vezes o form-dimel 032, devido as dificulda-
des apresentadas em função dessas divergências. 
Em 2011 todas as movimentações já estavam sendo contempladas 
na sua totalidade no SGI, houve treinamento especifico para ativida-
des de campo com o Srº Eduardo – RS, em Julho de 2009.   

 
2) Quais foram as dificuldades no momento da implantação? 
  

Gestor de PPM (PR) 

 A princípio menores do que imaginávamos, e na verdade mais liga-
das ao  cadastro e sua  migração do  cadastro Ipem-Pr para o novo 
do SGI, pois quanto aos técnicos, as dificuldades foram bem digeri-
das, sempre com o  apoio do Inmetro-RS. 

Gestor de PPM (SP) Foi com o Setor de Informática que não estava preparado. 

 
  

Gestor de PPM (BA) 
Suporte local de informática com autonomia para resolução dos pro-
blemas, link lento. 

Gestor de PPM (GO) 
A importação do banco de dados para o SGI, pois tínhamos dois ban-
cos de dados e houve conflito. 

Gestor de PPM (AM) 

O sistema foi implantado e não houve um treinamento formal, de a-
cordo com  as  demandas e/ou  necessidades, as  informações  eram  
repassadas pelo gestor da informática, tendo assim um período  lon-
go  de adaptação ao novo sistema,pois antes era usado um softwa-
re(programa) da Dimep para a realização dos exames periciais quan-
titativos. 

 
3) Quais são os pontos fortes e pontos fracos do sistema? 
  

Gestor de PPM (PR) 
 

Pontos fortes: a uniformidade de informações e sua disponibilidade 
a  todos os usuários, seja na Sede ou nas Regionais. 

Pontos fracos: a fragilidade de acesso aos dados cadastrais tanto 
pela Procuradoria Jurídica como  pelas  Gerências de Verificação 
Metrológica e de Fiscalização de produtos com a Conformidade Ava-
liada,o que ocasiona alterações, nem sempre benéficas ao Pré-
Medidos, principalmente na criação de novos cadastros para o  mes-
mo  estabelecimento, sem necessidade. Também a  falta de  algumas 
telas  com informações estatísticas mais concentradas, pois alguns 
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dados estão distribuídos em várias telas, quando o ideal seria tê-los 
concentrados num  menor número de telas ou até mesmo, em tela 
única, no caso, Curitiba e Regionais. 

Gestor de PPM (SP) 
 

Pontos fortes:  agilidade, transparência, melhora siginificativa dos 
resultados. 

Pontos fracos: a  informática não esta preparada para resolver os 
problemas com maior agilidade e o sistema é muito vulnerável. 

Gestor de PPM (BA) 
 

Fortes: maior confiabilidade nas medições (evitando-se erros de cál-
culos, leitura direta da balança evitando-se erros de digitação), au-
mento da produtividade, agilidade nos processos, padronização na  
rotina de trabalho, Relatórios gerenciais para auxiliar no planejamen-
to. 

Fracos:  Falta de agilidade em alguns ajustes de telas e ou novas  de 
mandas, atrasando ou impedindo alguns serviços. Banco de dados 
desatualizados (pesos de embalagem e massa especifica), para Es-
tados que não estejam com o  banco  de dados no RS, limitando a 
fiscalização em relação à variedade de produtos. 

Gestor de PPM (GO) 
 
 

Fortes: os relatórios gerenciais , a agilidade no processo e  o  contro-
le em todas as áreas envolvidas. 

Fracos: temos que melhorar os laudos emitidos em fábricas como vo- 
lume, unidade de comprimento e números de unidades. 

Gestor de PPM (AM) 

A otimização do tempo para maior produtividade é sem dúvida um 
ponto forte e o ponto fraco está  relacionado  não  exatamente  ao  
sistema mas a formação de novos técnicos (colaboradores) percebi 
que ao longo do tempo  os  mesmos se  acomodaram  em função das 
facilidades que o sistema proporciona, muitas vezes escuto,"há se 
não fosse o sistema, estávamos ferrados". Teclar "enter" e "tab" é 
realmente fácil, difícil é analisar um laudo antes de  imprimir, um  
termo de  coleta,  etc.  enfim o analisar criticamente a atividade do dia 
a dia, como por exemplo; SGI é uma ferramenta que alinhada aos 
conhecimentos técnicos dos colaboradores é extremamente positiva, 
ao contrário é extremamente negativa. 

 
4) De que forma, o SGI contribui para tomada de decisão e atividades gerenciais? 

 

Gestor de PPM (PR) 

Considerando que até poucos dias ainda desenvolvíamos a utilização 
de relatórios em paralelo, feitos no Excel, nossas tomadas de decisão 
eram baseadas em dados históricos. Na verdade os parâmetros de 
obtenção dos dados não nos pareciam claros, o que ocorre agora 
apenas quanto ao número total de autuações. Isso porque, deveria 
ser pautado no  somatório  autos de exames  de produtos  com  irre-
gularidade quantitativa mais o número de autos de formais com irre-
gularidade, pois estes estão definidos como  “número de erros for-
mais de embalagem, mas na soma são  considerados como “total de 
laudos  de  exames  formais",  quando deveriam somar somente os 
Autos para totalização. Hoje, com o planejamento  sendo todo ele 
baseado no SGI, nossas atividades gerenciais estão pautadas so-
mente nele e  temos  nos concentrado nas metas estabelecidas e 
pactuadas com o Inmetro. 

Gestor de PPM (SP) 
As tomadas de decisões  ficaram  mais  precisas  e agilizou  o planeja 
mento. 

Gestor de PPM (BA) 
Os relatórios gerenciais auxiliam no planejamento, pois são analisa-
dos  os indicadores, sendo tomadas decisões para ajustes e  melhori-
as no processo. 

Gestor de PPM (GO) 
Com o controle que temos através de relatórios  gerenciais,  possibili-
ta alcançarmos  melhores  resultados direcionando a fiscalização em 
pontos que apresentem irregularidades. 
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Gestor de PPM (AM) 

O planejamento , monitoramento e extração dos resultados através 
dos  relatórios gerenciais do sistema, possibilita uma visão sistemáti-
ca, panorâmica e  detalhada das  atividades desenvolvidas, podendo 
assim o gestor evitar e/ou corrigir eventuais falhas, através de reuni-
ões de análise crítica com os colaboradores, não comprometendo 
assim o  cumprimento das metas. 

 

5) Qual o ganho qualitativo nas atividades executadas? E quantitativo? 

  

Gestor de PPM (PR) 

Sem dúvidas,o padrão dos documentos gerados das  atividades  ex-
ter nas, como Termos de Coleta, Laudos e Autos de Infração, além 
dos Relatórios Diários de finalização, tiveram um ganho 
QUALITATIVO imensurável. Quanto ao QUANTITATIVO, talvez não 
tenhamos tido evolução maior em virtude de deficiências de moderni-
dade em nossos equipamentos, como balanças antigas de  vários  
fabricantes, que sequer  possibilitam sua interligação com os  Lap-
tops, além  de não as termos com  bateria, o  que impede nossa agili-
zação nos exames de campo, nos exames prévios,ao lado das gôn-
dolas de produtos, nos estabelecimentos. 

Gestor de PPM (SP) 

A qualidade da apresentação dos Laudos e Autos legíveis e de fácil 
entendimento e com transparência, ganho quantitativo foi o aumento 
significativo de produtos fiscalizados e um  aumento  em média de  
60%  de produtos reprovados 

Gestor de PPM (BA) 

Qualitativo: Agilidade, confiabilidade, clareza e segurança nas infor-
mações; Quantitativo: melhor desempenho nos trabalhos realizados 
tanto  administrativo quanto técnico. 

Gestor de PPM  (GO) 
 

Qualitativo: mais transparência e credibilidade na realização de exa-
mes quantitativo; 

Quantitativo: aumento no número de exames. 

Gestor de PPM (AM) 

O SGI é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento das  
nossas atividades sem dúvida nenhuma ganhamos em qualidade de 
serviço  tanto em  campo  como no laboratório, os números de fiscali-
zações vem crescendo a cada ano em nosso estado. Acredito que o 
ganho qualitativo e quantitativo devem estar  lado a  lado, por  isso, 
sempre realizo reuniões com a equipe, para balizar nossas ativida-
des,  conversar sobre regulamentos técnicos e a importância de ali-
nhar esses  conhecimentos a esta ferramenta maravilhosa que é o 
SGI. 

 

7) Para análise, informe os dados dos últimos três anos (2009, 2010  e 2011) (BO 

14 e BO 18). 

 

Gestor de PPM (PR) 
 
 
 
 

2009: Pré-Exames :           204.242 

           Exames Formais:        1.143      

           Exames Finais:            9.755     

        Total de Exames:     215.140   

  

2010: Pré-Exames :          190.660  

           Exames Formais:       1.081      

           Exames Finais:         14.154        

        Total de Exames:    205.895    

  

2011: Pré-Exames :           206.977       

           Exames Formais:            939   
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           Exames Finais:          15.713         

        Total de Exames:     223.629     

  

Gestor de PPM (SP) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2009: Pré-Exames :            227.224 

           Exames Formais:          5.717 

           Exames Finais:            15.982 

        Total de Exames:       248.923 

  

2010: Pré-Exames:             234.462 

           Exames Formais:         5.974 

           Exames Finais:           33.369 

        Total de Exames:      273.805 

  

2011:  Pré-Exames:             247.270 

            Exames Formais:         5.132 

            Exames Finais:           34.420 

         Total de Exames:      286.822 

  

Gestor de PPM (BA) 
 
 
 

2009: Pré-Exames:               105.227 

           Exames Formais:               344 

           Exames Finais:               6.359      

          Total de Exames:     111. 930 

  

2010: Pré-Exames:                234.980      

           Exames Formais:                526 

           Exames Finais:                3.022 

          Total de Exames:       238.528 

  

2011: Pré-Exames:                382.704 

           Exames Formais:                498 

           Exames Finais:                 4.321 

          Total de Exames:       387.523 

  

Gestor de PPM (GO) 
 
 
 

2009: Pré-Exames:                126.853           

           Exames Formais:            4.266 

           Exames Finais:                4.950 

          Total de Exames:       136.069 

  

2010: Pré-Exames:                146.473     

           Exames Formais:            4.834 

           Exames Finais:                5.838 

          Total de Exames:      157.145 

  

2011: Pré-Exames:               115.396      

           Exames Formais:            8.241 

           Exames Finais:               4.384 

          Total de Exames:      128.021 

  

Gestor de PPM (AM) 
 
 
 

2009: Pré-Exames:               

           Exames Formais: 

           Exames Finais: 

          Total de Exames: 
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2010: Pré-Exames:                1.273           

           Exames Formais:             49 

           Exames Finais:               235 

          Total de Exames:       1.557 

  
  
  
  
  
  

  

2011: Pré-Exames:                 9.703           

           Exames Formais:              68 

           Exames Finais:                966 

          Total de Exames:      10.737  

  

 
7) Que tipo de inovação foi trazida com a implantação do sistema? 
  

Gestor de PPM (PR) 

Melhoria na realização de filtro em exames prévios de campo, com 
repe sagem dos produtos e cálculo da média considerada com desvio 
padrão, quando  anteriormente só se  fazia com  média absoluta so-
mente de 05 amostras  examinadas. 

Gestor de PPM (SP) 
Um número menor de fiscais internos e a informatização das perícias 
e do planejamento. 

Gestor de PPM (BA) 
Informatização de todo o processo técnico, possibilitando um  acom-
panhamento mais eficaz dos serviços planejado e executado. 

Gestor de PPM (GO) 
De gestão, não  tinhamos estes  relatórios que controlam as equipes 
internas e externas. 

Gestor de PPM (AM) 
O domínio das informações a qualquer momento, o  monitoramento  
das atividades (visão panorâmica e detalhada), o acompanhamento 
do planejamento (realizado x planejamento). 

 
8) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 
  

Gestor de PPM (PR) 

1) Criação de  relatório  sintético  que  apresente por equipe ou técni-
co, quais os produtos e quantidades verificou por dia em relação aos 
de Cesta Básica e Outros Produtos nominados no  Relatório do Sis-
tema de Tolerância e Amostragem da RBMLQ-I, repassado ao Inme-
tro. Cópia anexa; 

  

2) Criação  de  relatório  “resumo mensal de mercadorias pré-
medidas” (cópia anexa),  para controle sintético das informações ne-
cessárias ao gerenciamento  dos  dados  gerados  pela  Sede e  Re-
gionais do Ipem, contendo valores acumulados no ano em coluna na 
própria página; 

  

3) Adequar a busca de tipificação e enquadramentos legais de forma 
ordenada, tendo em vista a dificuldade de localização nas situações 
irregu lares que fogem da rotina. 

Gestor de PPM (SP) 
Uma melhor estrutura no setor de informática do Ipem e do Inme-
tro/RS. 

Gestor de PPM (BA) 
 

Necessidade de um especialista exclusivo da informática para prover 
e adequar as  necessidades de ajustes do sistema na área de pre- 
medidos. Colocar no SGI procedimentos (relativos ao uso do sistema) 
de to das as atividades realizadas, observando para atualização dos 
mesmos sempre que houvesse alterações. 

Gestor de PPM (GO) 
Laptop com comunicação online, realizando exames e prévias em 
tempo real com o servidor do SGI. 

Gestor de PPM (AM) 
Suporte técnico - tempo de resposta em relação a uma demanda - 
solução de um problema 
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APÊNDICE N – TABULAÇÃO DAS RESPOSTAS DA PESQUISA DE 

CAMPO COM OS USUÁRIOS DO SISTEMA 
 

 

Usuários/Perguntas Respostas 

 
1) Há quanto tempo utiliza o Sistema de Gestão Integrada nas suas atividades? 
  

Usuário do SGI (PR) 2 anos aproximadamente ( 2010). 

Usuário do SGI (SP) Desde 2007. 

Usuário do SGI (BA) Desde 2010, quando foi implementado. 

Usuário do SGI (BA) 
O SGI foi introduzido nas atividades de laboratório a cerca 
de 5 anos e nas atividades de fiscalização em campo a cer-
ca de 3 anos. 

Usuário do SGI (GO) 4 anos. 

Usuário do SGI (AM) Cerca de um ano e meio. 

 
2)Como você avalia o treinamento dado para utilização do sistema? Foi satisfatório? 
  

Usuário do SGI (PR) 
Foi bom e satisfatório, tanto  que o executamos diariamente 
sem maiores problemas. 

Usuário do SGI (SP) Satisfatório e  suficiente para utilização nos exames. 

Usuário do SGI (BA) Foi satisfatório 

Usuário do SGI (BA) 

Os treinamentos  para a  utilização do SGI em  laboratório e  
em campo sempre foram corridos,  há uma  demanda gran-
de de usuários  com um número pequeno de formadores. 
Muito do que sabemos  hoje quanto  a utilização do  sistema 
foi  conhecimento  adquirido também  através  do uso e 
experimentação, com consultas às poucas orientações por  
escrito. 

Usuário do SGI (GO) 
Bom. O treinamento aplicado no setor de Pré-Medidos foi 
satisfatório e possibilitou um melhor desempenho das mi-
nhas atividades na utilização do sistema. 

Usuário do SGI (AM) 
Sim o entendimento foi bom, o Eduardo do RS fez o treina-
mento, o meu chefe, Ivanildo Barros , deu o suporte neces-
sário. 

 
3) Quais são as maiores dificuldades para sua utilização? 
  

Usuário do SGI (PR) 
  

1)Acho que poderia ser mais direto, pois tem janelas que 
você tem que dar muitas voltas e consultas para fazer de-
terminada atividade; 

2)Tem Travado com frequência.  

Usuário do SGI (SP) A demora para resoluções de problemas. 

Usuário do SGI (BA) 
Sem dificuldade na sua utilização, o sistema é de fácil a-
prendizado. 

Usuário do SGI (BA) 

Acredito ser um sistema de fácil utilização, com a possibili-
dade de descoberta das telas a serem utilizadas se há o 
conhecimento prévio da atividade desenvolvida antes da 
instalação do sistema. O que dificulta às vezes é a necessi-
dade de relação de diferentes telas para uma mesma infor-
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mação; para alterar um dado  tem-se a  tela de  cadastro 
pré-medidos, depois a de coleta e só então a informação 
chega ao laudo.Por ser um programa “pesado”, muitas  
vezes seu  desempenho se  torna lento, mas também tem 
que se avaliar a conexão e a capacidade da máquina em 
que está instalado (em campo também se torna um pouco 
lento). 

Usuário do SGI (GO) Nenhuma. 

Usuário do SGI (AM) 
Quando ocorre um erro geralmente abre uma janela de avi-
so mais está em inglês. Prossigo iniciando o processo des-
de o início para não errar. 

4) Quais foram os  benefícios com o  uso do sistema nas suas atividades diárias? 
  

Usuário do SGI (PR) 
  
  

1) Agilidade na realização de atividades em campo e labora-
tório; 

2)  Com a implantação do Laptop diminuiu um pouco o tra-
balho administrativo em laboratório. 

Ex: Não precisar mais digitar relatórios do pré-medidos 

Usuário do SGI (SP) Agilizou o serviço de fiscalização. 

Usuário do SGI (BA) Agilidade no processo. 

Usuário do SGI (BA) 

Em relação à fiscalização em campo, o SGI trouxe mais 
confiabilidade às informações repassadas, agilidade nas 
fiscalizações e emissão dos laudos de exame, abrangência 
no rol de produtos fiscalizados permitindo um maior número 
de categorias de produtos a serem verificados no exame 
prévio, redução  do  número de  coletas de  produtos apro-
vados, gestão do trabalho das equipes em quase “tempo 
real” . 

Usuário do SGI (GO) 
Com a implantação do SGI desencadeou maior agilidade e 
resultados imediatos das atividades exercidas. 

Usuário do SGI (AM) 
A minha equipe esta realizando mais aitivdades de pré-
exame em menor tempo. 

 
5) Que pontos você avalia como fortes no sistema? E quais os pontos fracos? 
  

Usuário do SGI (PR) 
  
  
  
  
  

Fortes:   1) Agilidade em determinadas atividades;  
              2) Interação com nossa regionais. 
  
Fracos: ) Não conseguir obter uma confirmação de leitura 
de e-mail dos convites para pericia. 
  

Usuário do SGI (SP) 
  

Pontos fortes:  rapidez na confecção de documentos e 
pesagem de produ tos. 

Pontos fracos:  às vezes trava e perdemos tempo para 
resolver os produtos. 

Usuário do SGI (BA) 
  
  

Ponto forte: A automação do processo e o armazenamento 
de informacoes. 
Ponto fraco:  Duplicidade de registros e documentos. 
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Usuário do SGI (BA) 
 

Pontos fortes:   a capacidade de  disponibilidade de dados, 
o encaminhamento das telas  na versão de  campo(o enca-
minhamento do processo  não requer tantas telas auxilia-
res), a disponibilidade de informações para a gestão dos 
processos. 

Pontos fracos: a incoerência entre os diversos relatórios 
que tratam da mesma informação; não trazer para campo as 
informações de embalagens e massa específica de produ-
tos analisados cujo resultado foi Aprovado. 

Usuário do SGI (GO) 
  

Pontos fortes:    os controles através de relatórios sobre as 
atividades que operam o sistema. 

Ponto fraco: seria, uma melhor atualização sobre cadas-
tramento de novas marcas e produtos. 

Usuário do SGI (AM) 
  

Ponto forte: aumento produtividade. 

Ponto fraco:  quando encontro um produto com indício de 
irregularida des, cujo a empresa não está cadastrada, reali-
zo o cadastro no  campo específico,  porém o sistema não  
migra automaticamente para a janela principal, o que acar-
reta em perda de tempo na fiscalização. 

 
6) Quais são suas sugestões para melhorias do SGI? 
  

Usuário do SGI (PR) 
Diminuir as janelas, tornando o sistema um pouco mais 
direto; Melhorias em questão da organização dos enqua-
dramentos em vista das dificuldades de busca. 

Usuário do SGI (SP) 
Resolução dos problemas pertinentes ao SGI com mais 
rapidez. 

Usuário do SGI (BA) Maior flexibilidade e consistência nas informações. 

Usuário do SGI (BA) 
  

Em relação ao exame final de GásLP, a necessidade de 
salvar as informações durante a introdução dos dados, an-
tes de calcular/tipificar.  

Por vezes, a máquina trava e, se não tiver os dados anota-
dos num registro adicional,  perde-se  as pesagens.  O 
mesmo  vale para o exame  de bloco cerâmico. 

Usuário do SGI (GO) 
Melhorar o campo de busca de endereços para atividades 
executadas em campo. 

Usuário do SGI (AM) 
Os quadros de avisos de erros poderiam estar em portu-
guês. 

 

 

 

 

 

 


