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Resumo � Este trabalho configura um traçado crítico do estágio atual da legislação brasileira vigente em 
Metrologia e suas áreas correlatas em instituições e instrumentos orientados para a consolidação da 
cidadania em território nacional, abordando, também, os determinantes que levaram à consolidação de um 
sistema formal de educação em metrologia no País. Para tanto, determinou-se um corpus analítico que 
engloba (i) a Constituição Federal da República � a Constituição cidadã �; (ii) o Código de Defesa do 
Consumidor; (iii) o acervo de regulamentação técnica em metrologia e (iv) uma síntese do percurso 
evolutivo da educação formal em metrologia no contexto do sistema educacional brasileiro. Como 
conclusão, encaminham-se reflexões e proposições para o fortalecimento do sistema educacional em 
metrologia como estratégico instrumento de formação integrada da cidadania. 
 
Palavras-chave: Metrologia, Legislação, Educação, Cidadania. 
 
Abstract � This paper represents a critical outline of the present stage of the effective Brazilian legislation on 
Metrology and its correlated areas in institutions and instruments that address the consolidation of citizenship 
on Brazilian territory. To this end, the corpus of the analysis proposes to encompass (i) the Federal 
Constitution of the Republic �  the �citizen� Constitution; (ii) the Consumer Defense Code; (iii) the body of 
technical regulations in metrology and (iv) a syntesis of the evolutive path along which formal education in 
metrology can be perceived in the context of the Brazilian educational system. To conclude, a few reflections 
have been put forward aiming at the strenghten education metrology system in Brazil, considered a strategic 
instrument for development of a global concept for citizenship. 
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Introdução 
 

Uma das questões mais candentes ao 
pensamento contemporâneo refere-se ao 
paradoxo da obrigatoriedade de uma convivência 
tanto quanto pacífica entre os reclamos 
nacionalistas e/ou regionalistas e a 
compulsoriedade da convivência globalizada que 
implica cessão consentida de uma parte da 
própria identidade, de reconhecimento universal, 
e aquisição de características de alteridades 
estrangeiras. Constitui fato que a celeridade do 
tempo eletrônico não modificou apenas a relação 
do indivíduo com seu espaço e tempo reais; 
alterou significativamente o imaginário social 
quanto ao entendimento universal do próprio 
conceito de nação, de pátria, de identidade 
cultural, de indivíduo e de sociedade. Talvez, o 

grande dilema a desafiar a inteligência neste 
século iniciante seja conciliar contrários, visando 
a conceber uma ordem humana universal em que 
o grande liame não se concentre mais nos 
carimbos diferenciadores, mas na chancela das 
igualdades qualificadas possíveis. Nesse 
contexto, metrologia, entendida como ciência de 
integração e padronização de métodos, 
indispensável à viabilização de áreas econômicas 
e globalização do comércio, e efetivo instrumento 
para a formação integrada da cidadania, possui 
apelo e merece atenção, constituindo-se na 
principal motivação para a formulação do 
presente artigo que possui foco no sistema da 
legislação em metrologia e nos esforços de 
estruturação de um sistema educacional em 
metrologia, como instrumento de capacitação 



profissional em área estratégica da 
competitividade e instrumento de cidadania. 

E é aqui que comparece um ator de 
importância nesse grande palco da globalização 
em que os países participam como coadjuvantes 
ao mesmo tempo independentes e integrados: a 
Metrologia, ciência cujos parâmetros destinam-se 
a prover o �peso certo e a medida exata� não 
apenas para a justa alocação de produtos em 
mercados competitivos, mas, também, para 
conferir qualidade ao ato de consumir, atributo 
este não de produtos e mercados, mas do 
homem a quem servem. 

O processo de globalização envolve 
questões econômicas e também culturais e 
políticas. É fato que o indivíduo permaneceu 
enclausurado durante séculos no que se poderia 
denominar a �paz do conhecimento de longa 
maturação� como se viu até os primórdios do 
século XX, época que vem sendo perturbada pela 
velocidade na exposição do indivíduo a fatos de 
conhecimento e de cultura aos avanços 
apressados das teorias e das tecnologias da 
informação dependentes ou não de sistemas 
formais de educação. Com a metrologia não foi 
diferente, tendo experimentado evolução rápida 
da concepção antropomórfica à quântica. 
 
Metodologia 

A condução do presente trabalho seguiu, 
de fato, os preceitos metodológicos empregados 
na pesquisa de mestrado que lhe deu origem [1]. 
No contexto da metodologia utilizada, 
basicamente, o trabalho seguiu duas vertentes de 
análise: (i) uma ampla pesquisa documental 
sobre os acervos da legislação metrológica 
brasileira vigente, explicitando a regulamentação 
técnica em metrologia e os �insumos 
metrológicos� presentes no Código de Defesa do 
Consumidor, bem como a sua adequação à infra-
estrutura de serviços voltados à defesa do 
consumidor e (ii) o recenseamento das 
experiências educacionais mais relevantes à 
consolidação de um sistema educacional em 
metrologia e suas áreas correlatas. Aderente ao 
rigor metodológico adotado, explicitou-se uma 
base de dados que fundamentou a análise e o 
encaminhamento de proposições. 
 
Resultados 
 

Os resultados consolidados no contexto do 
presente trabalho são analisados segundo as 
mesmas duas vertentes: a da legislação em 
metrologia vigente e a do sistema de educação 
em metrologia. 

 
Legislação Vigente em Metrologia 

A Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 1988, resultou de longo 
processo de evolução do direito constitucional 

brasileiro, sob influência de novo ideário político-
ideológico do País e de idéias vicejantes em 
países de maior desenvolvimento jurídico e 
social. Não fugindo ao espírito da Constituição 
Brasileira cognominada �Constituição Cidadã�, 
inserindo-se em seu escopo os direitos individuais 
e sociais, a nova Constituição formulou as 
normas jurídicas para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito, concedendo ao cidadão e 
à sociedade as garantias de direito para pleno 
desenvolvimento da cidadania. 

Ao longo da História do País objetivando 
atender os preceitos Constitucionais referentes 
aos sistemas de medidas nacional (atual artigo 
22, inciso VI, da Constituição/1988), diversas Leis 
e Decretos foram promulgados para regulamentar 
e promover o desenvolvimento da competitividade 
do País. Almejando subsidiar a compreensão do 
processo evolutivo legal da metrologia e 
condensar em um único documento a legislação 
nacional em metrologia, apresenta-se, a seguir, 
uma síntese do resultado do recenseamento do 
acervo legislativo vigente. 
Lei Ordinária LEI nº 5.966, de 11/12/1973 � Institui o Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(SINMETRO), cria o CONMETRO e o INMETRO e dá outras 
providências. 
Decreto DEC nº 81.621, de 03/05/1978 � Aprova o Quadro Geral de 
Unidades de Medida, em substituição ao anexo do Decreto 63.233, de 
12 de setembro de 1968. 
Decreto Legislativo DLG nº 104, de 05/12/1983 � Autoriza a adesão 
do Brasil à convenção que institui uma Organização Internacional de 
Metrologia Legal, concluída em Paris, a 12 de outubro de 1955, e 
emendada em 12 de novembro de 1963.  
Decreto DEC nº 89.461, de 20/03/1984 � Promulga a convenção que 
institui uma Organização de Metrologia Legal, em 1955.  
Decreto DEC nº 1.422, de 20/03/1995 � Dispõe sobre a composição e 
o funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (CONMETRO). 
Decreto DEC nº 2.171, de 05/03/1997 � Altera os artigos 1 e 2 do 
Decreto 1.422, de 20 de março de 1995, que dispõe sobre a 
composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 
Lei Ordinária LEI nº 9.606, de 16/02/1998 � Dispõe sobre a criação e 
extinção de cargos no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (INMETRO) e no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). 
Decreto DEC nº 2.487, de 02/02/1998 � Dispõe sobre a qualificação 
de autarquias e fundações como Agências Executivas; Lei Ordinária 
nº 9.649, de 27/05/1998 � Dispõe sobre a organização da Presidência 
da República e dos Ministérios, e dá outras providências. Em 
conformidade com os ditames deste Decreto e desta Lei, o INMETRO 
celebrou contrato de gestão (Decreto de 29/07/1998) com a União, por 
intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), qualificando o INMETRO como Agência Executiva1 do 
Governo Federal. 
Lei Ordinária LEI nº 9.933, de 20/12/1999 � Dispõe sobre as 
competências do CONMETRO e do INMETRO, institui a taxa de 
serviços metrológicos, e dá outras providências. 
Decreto DEC nº 4.039 de 03/12/2001 � Aprova a estrutura regimental 
e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas do INMETRO, e dá outras providências.  

 
Regulamentação em Metrologia 

Por força da Lei no 9.933, de 20 de 
dezembro de 1999, todos os bens 
comercializados no Brasil, insumos, produtos 
                                                            
1 O INMETRO foi uma das organizações pioneiras do Governo Federal 
a ser aprovada para atuar como agência executiva, caracterizando 
uma nova lógica de gestão pública. O texto do contrato de gestão está 
disponível no site www.inmetro.gov.br; consulta em (23/07/2002). 



finais e serviços, sujeitos à regulamentação 
técnica, devem estar em conformidade com os 
regulamentos técnicos pertinentes em vigor no 
País. No que concerne mercados externos e 
acordos firmados entre países, a regulamentação 
técnica metrológica brasileira é, normalmente, 
baseada nas recomendações da Organização 
Internacional de Metrologia Legal (OIML), da qual 
o Brasil é país membro. 

A partir da criação do Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(SINMETRO) a regulamentação técnica no Brasil 
estrutura-se na forma de Resoluções e Portarias, 
competindo ao Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial 
(CONMETRO), como órgão normativo do 
SINMETRO e, portanto, responsável pela 
formulação e aprovação das políticas públicas em 
Metrologia no País, a responsabilidade pela 
aprovação das Resoluções em (metrologia, 
normalização e qualidade) MNQ. Por sua vez, é 
de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO), secretaria executiva do 
CONMETRO, elaborar e fazer prevalecer 
Portarias em MNQ, nas áreas específicas de sua 
atuação, consentidas pelo CONMETRO2 

O escopo do diagnóstico sobre a 
regulamentação vigente partiu inicialmente da 
análise do Catálogo de Regulamentos Técnicos 
do INMETRO e do CONMETRO, 2a edição [2] 
que constitui parte integrante do �Programa de 
Modernização da Regulamentação Técnica 
Federal�, aprovado por força da Resolução 
CONMETRO no 1 (19/05/1995. Para atualizar o 
acervo dos regulamentos técnicos recorreu-se à 
Base de Dados de Regulamentos Técnicos 
Federais, mantida atualizada pelo INMETRO, via 
internet. 

O referido recenseamento com base nas 
fontes primárias de informação sobre Resoluções 
e Portarias está sumarizado no quadro 1.1, a 
seguir apresentado. Neste quadro: (i) o item 
�atualizadas� refere-se aos atos que alteram ou 
revogam um ou mais artigos de um determinado 
documento original; (ii) o item �projetos 
aprovados� refere-se à portarias ou resoluções 
em trâmite para serem transformados em 
regulamentos técnicos; (iii) o item �em consulta 
pública� refere-se ao processo ou evento ainda 
aberto a manifestações pelos segmentos da 
sociedade com interesse na matéria. Conforme 
pode ser observado na �Fonte 2�, das 43 
resoluções e 401 portarias recenseadas, 306 são 
documentos normativos em vigor, fazendo-se 
referência às atualizações até maio de 2002. 
 
 

                                                            
2 Lei Ordinária 9.933, artigo 3º, inciso I de 20/12/99. 

Quadro 1.1: Síntese do recenseamento das Resoluções/CONMETRO e 

das Portarias3, relativas à regulamentação metrológica. 

 
As figuras 1.1 e 1.2, a seguir 

apresentadas, ilustram a evolução da 
regulamentação em MNQ ao longo do período 
1944-2002, resultado do recenseamento 
realizado, permitindo observar os períodos de 
maior ou menor ingerência político-governamental 
nas questões metrológicas, indicador do grau de 
interesse do Governo nas questões da metrologia 
nacional. Dois momentos podem ser observados 
em que observa-se expressivo aumento da 
regulamentação técnica no Brasil: em 1988, 
coincidentemente à publicação da Constituição 
denominada �Constituição Cidadã� e, no início da 
década de 90, quando da implementação do 
processo de abertura econômica, fato que de per 
se, demandou uma regulamentação mais atenta 
aos interesses do mercado universal, ou do 
processo denominado de globalização. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1: Resoluções aprovadas x vigor. 

 
 

                                                            
3 INT, MTIC, INPM, MIC, INMETRO. 
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 Fonte 1: �Catálogo de Regulamentos Técnicos do INMETRO 
e do CONMETRO, 2a edição� 

Regulamentação 
Metrológica 

Resoluções 
 

Portarias 

EM VIGOR 19 195 

ATUALIZADAS 3 44 

REVOGADAS 1 8 

TOTAL 23 247 

  
Fonte 2: www.inmetro.gov.br, ( 20/05/2002) 

 Regulamentação 
Metrológica 

Resoluções Portarias 

EM VIGOR 24 235 

ATUALIZADAS 3 44 

REVOGADAS 16 75 

PROJETOS 
APROVADOS 

- 35 

EM CONSULTA 
PÚBLICA 

- 12 

TOTAL 43 401 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2: Portarias aprovadas x vigor. 

Cabe destacar que um dos propósitos da 
presente análise foi disponibilizar, de forma 
organizada, a informação referente ao acervo de 
regulamentos técnicos disponíveis no País, 
informação que poderá subsidiar outros estudos 
com interesses específicos. Essa é uma 
informação que, embora de interesse público 
indiscriminado, destina-se mais diretamente aos 
legisladores, como forma de subsidiar e orientar 
não apenas ações regulamentadoras nos 
segmentos carentes de legislação própria, como 
o desenvolvimento de políticas públicas visando 
facilitar o comércio internacional e eliminar 
barreiras técnicas que tão drasticamente 
dificultam o acesso de produtos e serviços 
brasileiros ao mercado externo competitivo. 
 
Temas de MNQ presentes no Código de 
Defesa do Consumidor 

A História da defesa do consumidor no 
Brasil pode ser compreendida, notadamente, a 
partir de dois marcos legais: a promulgação da 
nova Constituição Federativa do Brasil, de 1988, 
e a publicação do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), Lei n0 8.078 de 1990. Se, por 
um lado, a vigência do CDC [3] estabeleceu um 
ordenamento jurídico sob a orientação 
Constitucional, atribuindo-lhe um tratamento 
sistêmico e específico à defesa do consumidor, 
por outro lado, um novo momento para cidadania 
pode ser registrado pela incorporação no conceito 
cidadania a noção de direito do consumidor. 

A política nacional das relações de 
consumo a que se refere o Código de Defesa do 
Consumidor preconiza, como um de seus 
princípios básicos, a harmonização dos 
interesses das partes �consumidor-fornecedor�, 
visando adequar as necessidades de proteção do 

consumidor aos reais interesses de 
desenvolvimento econômico e tecnológico do 
País. A perfeita harmonia dessa relação tem 
levado os fornecedores à busca da melhoria 
contínua da qualidade de produtos e serviços por 
eles ofertados, caracterizando a necessidade da 
formulação de uma base técnico-científica para 
os preceitos básicos da tecnologia industrial 
(metrologia, certificação, normalização e 
avaliação da conformidade).  

A análise objetiva do CDC mostrou que o 
mesmo é intenso em questões relacionadas à 
MNQ; em pelo menos 19 artigos, excetuando-se 
os referentes às penalidades, o CDC referenciou-
se a questões afetas à qualidade e 
recomendações de controle metrológico nas 
especificações técnicas de produtos, o que 
representa cerca de 16% do total de 119 artigos 
que o compõem.  

Em alguns dos artigos do CDC, como é o 
caso explícito do artigo 31, ainda que de forma 
provavelmente não perceptível ao cidadão leigo, 
a questão metrológica faz-se presente de forma 
intensa. �Informações corretas claras e precisas� 
sobre qualidade e sobre características técnicas 
de produtos, e a alusão direta à sua �quantidade 
e composição� são exigências que atendem a 
parâmetros metrológicos somente asseguráveis 
por uma infra-estrutura laboratorial capaz de 
demonstrar a sua competência técnica, tal qual 
requerido nos sistemas usuais de controle da 
qualidade laboratorial praticado pelos organismos 
de acreditação que atestam essa competência 
técnica.  

Observações dessa natureza é que 
permitem concluir que o CDC reflete fortemente 
os fundamentos básicos de MNQ. Diversos 
artigos do CDC retratam a necessidade do 
controle metrológico na visão do fornecedor pelo 
fato de responsabilizá-lo pela segurança, riscos, 
danos. Dentre alguns, destacam: (i) os artigos 8o, 
9o e 10, que expõem sobre a responsabilidade do 
fornecedor pela previsibilidade de riscos e 
segurança de produtos e serviços expostos no 
mercado e, conseqüentemente, pela veiculação 
da informação ao consumidor; (ii) o artigo 12, que 
responsabiliza, solidariamente, a rede de 
fornecedores pelos danos ao consumidor em 
decorrência de inadequação de projeto, 
fabricação, construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou condicionamento, 
ou por insuficiência de informações adequadas. 

Cabe ainda observar que o artigo 19, 
inciso IV, parágrafo 2º, faz menção explícita à 
comparação de padrões de referência 
(denominados por padrões oficiais) e a conceitos 
básicos de calibração (aferição), referindo-se a 
conceitos explícitos de MNQ. Já o artigo 39, 
inciso VIII, que trata da prática abusiva da entrada 
de produtos e serviços no mercado de consumo, 
inova ao recomendar referências da normalização 
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voluntária (Normas da ABNT) para referenciar 
produtos e serviços que almejem acesso a 
mercados para os casos de ausência de respaldo 
de legislação própria de caráter compulsório 
(Regulamentos Técnicos), assim criando 
salvaguarda de proteção do consumidor.  

No contexto do artigo 55, parágrafos 1º e 
3º, cabe ao SINMETRO, por força de sua 
regulamentação técnica, assegurar ao 
consumidor a garantia do controle metrológico de 
produtos e serviços que impactem na sua 
incolumidade, cabendo aos institutos estaduais 
de pesos e medidas (IPEM), por delegação de 
competência concedida pelo INMETRO, a 
aplicação das penalidades cabíveis. 
 
A experiência brasileira na educação 
vocacional em metrologia 

Os esforços recentes iniciados na segunda 
metade da década de 90, voltados à educação 
em Metrologia no Brasil, caracterizam a 
maturação lenta, inerente a qualquer processo 
educacional. Na realidade, esse processo de 
planejamento surgiu da indução localizada de 
ações governamentais específicas, atreladas a 
processos igualmente localizados de 
fortalecimento da infra-estrutura laboratorial 
brasileira, suporte necessário ao desenvolvimento 
tecnológico nacional. 

No limite do que pode ser pesquisado, três 
ações localizadas foram possuidoras de mérito e 
visão estratégica na estruturação de um sistema 
formal de RH em Metrologia: (i) o Projeto 
Criptônio; (ii) as ações governamentais PEGQ e 
RHAE e (iii) o Programa RH-Metrologia. Essas 
foram as principais ações que caracterizam o 
start up de um esforço sistêmico governamental 
para fomentar, de forma robusta, a educação 
formal em Metrologia no País [1].  

Mais especificamente no que concerne a 
educação formal, o Programa RH-Metrologia [4] 
foi fundamentado em premissas básicas 
relacionadas ao desenvolvimento de recursos 
humanos necessários à promoção da 
competitividade. Estruturado em três fases 
(estruturação, fortalecimento e consolidação), o 
programa foi orçado e detalhado em função das 
demandas e prioridades do setor, cada uma delas 
prevendo não apenas ações diretamente 
relacionadas à formação, capacitação e 
treinamento de recursos humanos em metrologia, 
mas, também, atividades complementares e 
indutoras das ações de desenvolvimento de 
recursos humanos. 

Em consonância com o alinhamento 
estratégico previsto, a �fase 1� do Programa RH-
Metrologia, consolidou dois Programas de Pós-
graduação stricto sensu em metrologia (PósMQI e 
PósMCI) em áreas complementares, que, em sua 
curta existência, já produziram um número 

superior a 60 mestres com pesquisas priorizando 
a solução de problemas industriais demandantes 
de metrologia avançada. Pelos expressivos 
resultados consolidados, estes programas 
conquistaram reconhecimento na última avaliação 
CAPES referente ao triênio 1999-2001. Na esfera 
da educação básica, o Programa também induziu 
a criação de um Curso Técnico de Metrologia, 
tendo o INMETRO como o agente fomentador 
desta experiência-piloto articulada em parceria 
com a Escola Estadual Círculo Operário, sediado 
nas vizinhanças do Laboratório Nacional de 
Metrologia (LNM), em Xerém, Município de 
Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro 
[5], hoje um caso de sucesso tomado como 
exemplo e modelo para outras experiências. 
Quadro 1.2: Esforço Global da Educação em Metrologia no Brasil 

 

Curso 

 

Instituição 

 

Início 

 

Resultados 

Atuais 

Mestrado em Metrologia para 

a Qualidade Industrial 

(PósMQI) 

 

PUC-Rio 

 

1996 

 

37 mestres 

Mestrado em Metrologia 

Científica e Industrial 

(PósMCI) 

 

PUC-Rio 

 

1997 

 

28 mestres 

Metrologia: linha de pesquisa 

no Mestrado de Engenharia e 

Ciências dos Materiais 

 

USF 

 

1998 

13 dissertações 

a serem 

incorporadas 

neste Mestrado 

Metrologia&Qualidade -área 

de concentração no Mestrado 

em Engenharia de Produção 

 

UFF 

 

1990-93 

 

02 mestres 

 

Especialização em Metrologia 

 

CEFET 

 

1997 

 

20 (piloto) 

 

Especialização em Metrologia 

 

UFMG 

 

2002 

(projeto) 

 

Ainda não 

implementado 

 

Especialização em Metrologia 

 

UFPA 

 

2000 

(projeto) 

 

Ainda não 

implementado 

 

Curso de Extensão  

 

Universidades 

Estaduais de 

SP 

 

2000 

(projeto 

piloto) 

 

30 alunos 

participantes 

 

Curso Técnico em Metrologia 

Escola Estadual 

Círculo Operário 

e INMETRO 

 

1998 

 

30 técnicos 

Curso Técnico em Metrologia 

para a Qualidade 

CEFETEQ, 

Niólpolis 

 

2000 

 

51 técnicos 

 

Curso de Nível Básico 

Escola Técnica, 

UFRGS 

 

2002 

29 formandos 

(previstos)  



Por limitação de espaço, não é possível 
descrever especificidades de cada uma das 
experiência registradas no quadro acima, 
experiências essas, entretanto, analisadas e bem 
documentadas na pesquisa que deu origem ao 
presente artigo [1]. Observadas as 
particularidades que lhes são inerentes [6], 
identifica-se claramente o intento de se ampliar o 
domínio das diferentes especialidades da 
metrologia, de forma a implementar a sua 
inserção na educação escolar brasileira. 
 
Discussão e Conclusões 
 

O arcabouço da legislação brasileira das 
relações de consumo não se restringe apenas ao 
mercado e à defesa do consumidor, preocupa-se, 
também, com a formação da cidadania, entendida 
como responsabilidade também do Estado.  

Não obstante o País dispor de um 
instrumento legislativo da relevância do CDC, faz-
se ainda necessário aculturar a sociedade quanto 
à relevância econômica e social da metrologia e 
das demais funções da tecnologia industrial, 
imprescindíveis ao equilíbrio das relações de 
consumo, garantindo a satisfação das partes no 
que tange à qualidade de produtos e intercâmbio 
de serviços. 

A efetiva implementação de uma cultura 
metrológica global no seio da sociedade também 
requer mais que um mero exercício de 
treinamento, apenas torna-se exeqüível pelo 
suprimento constante de conhecimentos básicos 
e aplicados de metrologia, destinados não apenas 
ao cidadão comum detentor do nível educacional 
mais elementar, como também ao profissional 
mais especializado, que atua na fronteira do 
conhecimento conduzindo pesquisas de ponta, 
influenciando o estado da arte do conhecimento, 
introduzindo inovações, quebrando paradigmas, 
avançando os limites do domínio do 
conhecimento em metrologia. 

Considerando que o processo educacional 
constitui-se num efetivo instrumento de 
desenvolvimento e disseminação da cultura 
metrológica, uma vez que, de uma forma ou 
outra, interfere não apenas com o processo de da 
competitividade, mas com a própria vida do 
cidadão, há de se incorporar ao esforço 
governamental, limitado pela natural escassez de 
recursos, uma expressiva contrapartida da 
iniciativa privada, o que é perfeitamente factível 
pelo fato de a metrologia possuir expressivo 
impacto econômico, assim assegurando retorno a 
qualquer iniciativa que objetive eliminar não-
conformidades e redução das inaceitáveis taxas 
de desperdício e retrabalho, hoje, em números 
globais, estimadas em cerca de 10% do PIB dos 
países industrializados. 

Essas são exemplos de reflexões 
formuladas, de forma mais completa detalhadas 

na pesquisa desenvolvida [1], assim estimulando 
um debate mais amplo dessas importantes 
questões da metrologia como instrumento de 
desenvolvimento de um amplo conceito de 
cidadania. 
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