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Resumo 

Este artigo apresenta o sistema de indicadores de desempenho que o Inmetro 

construiu para suporte ao monitoramento da sua rede de unidades delegadas 

no Brasil. Após a revisão de literatura que fundamentou a análise dos 

indicadores existentes, adotou-se como método de trabalho, uma sequencia de 

reuniões com especialistas para a identificação das particularidades e 

interfaces dos serviços a serem monitorados. O trabalho resultou em um 

sistema estruturado composto por dez índices interrelacionados que se 

constituem medidas mínimas para um diagnóstico geral do desempenho 

estratégico das organizações, cujas atribuições são delegadas pelo Inmetro. 

Este sistema está em fase de verificação de sua consistência e aplicabilidade, 

como ferramenta de suporte tanto para a coordenação do Inmetro (Cored), 

como para os dirigentes das Unidades que compõem a Rede Brasileira de 

Metrologia Legal e Qualidade (Rbmlq). 

 

1. Apresentação do Problema 

 Propiciar um maior grau de confiança nas medições e nos produtos é 

uma das principais atribuições do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) que é, de certa forma, 

operacionalizada em todo o país, por meio de verificações e fiscalizações 

realizadas por vinte e seis unidades delegadas, que compõem a Rede 

Brasileira de Metrologia e Qualidade (Rbmlq-I) conforme Figura 1. 
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Dentre os serviços que o Inmetro delega à Rbmlq-I pode-se destacar: 

a) verificação e fiscalização da confiabilidade metrológica de instrumentos de 

medição utilizados nas relações de consumo, como por exemplo, balanças, 

bombas de combustíveis, taxímetros, termômetros clínicos e medidores de 

pressão arterial; 

b) fiscalização da indicação quantitativa de produtos pré-medidos, que são 

mensurados e, em muitos casos, acondicionados sem a presença do 

consumidor como, por exemplo, os produtos que compõem a cesta básica de 

alimentos e os materiais de limpeza, dentre tantos outros; 

c) fiscalização de produtos que oferecem risco à saúde e segurança do 

consumidor ou do meio ambiente e que foram submetidos aos programas de 

avaliação da conformidade do Inmetro, como por exemplo, pneus, capacetes, 

preservativos, brinquedos, produtos têxteis, dentre muitos outros. 

 

                              

Figura 1 – Distribuição das unidades delegadas do Inmetro 

 

Para apoiar e acompanhar todos estes serviços prestados pelas 

unidades que compõe esta rede nacional, o Inmetro dispõe em sua estrutura 

organizacional da Coordenação-Geral da Rbmlq-I (Cored) que tem, dentre 

outras atribuições, a competência para a coordenação de investimentos, 

capacitação de pessoal, orientação e supervisão das ações das unidades da 

Rbmlq-I. 
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Diante desta responsabilidade, a Cored tem como um de seus desafios 

o estabelecimento de um instrumento robusto de acompanhamento do 

desempenho de cada unidade delegada, de forma a apoiá-la na tomada de 

decisão, no que diz respeito aos investimentos em infraestrutura e capacitação 

de pessoal, e ao alinhamento das atividades da Rbmlq-I com os objetivos 

estratégicos do Inmetro. 

Devido às dimensões continentais do Brasil e às grandes desigualdades 

regionais, cada unidade delegada encontra condições muito diferentes no 

desempenho de seus serviços. As variações são enormes, desde as condições 

climáticas e demográficas, até o grau de desenvolvimento econômico e a 

disponibilidade regional de infraestrutura básica.  

Enquanto em alguns Estados o desafio das equipes de verificação é 

evitar o trânsito congestionado de modo a aumentar a quantidade de serviços 

realizados diariamente, em outros Estados, como o Amazonas, os desafios à 

produtividade são as grandes distâncias e a baixa densidade populacional. Em 

alguns Estados, a verificação utiliza automóveis como único meio de 

transporte, em outros, boa parte dos deslocamentos é feita de barco, por 

exemplo. Nas diversas regiões, variam muito os perfis médios de comerciantes 

e consumidores, variam os produtos mais populares e a sua forma de 

comercialização.  

Além disso, a maioria das unidades delegadas não pertence 

formalmente à estrutura do Inmetro, mas a governos estaduais. Em função 

disso, cada unidade está sujeita a diferentes restrições para a administração, 

para a contratação e remuneração de recursos humanos, para a contratação 

de serviços, apenas para citar alguns exemplos. 

 Com a diversidade de mercados, regiões, normas administrativas, o 

modo de trabalho não pode ser completamente padronizado, e não é possível 

à alta administração manter o controle sobre detalhes das atividades das 

diversas unidades, interferindo diretamente na gestão, como em uma espécie 

de “gestão por controle remoto”.  

Mesmo que fossem elaborados relatórios mensais detalhados, 

descrevendo os desafios e o funcionamento de cada unidade, o seu conjunto 

para todas as unidades seria tão extenso e variado, que inviabilizaria a análise 

crítica de qualquer dirigente.  

Adicionalmente, grande parte do que precisa ser conhecido não pode 

ser facilmente comunicado, porque depende da experiência, da presença no 

dia-a-dia das operações – como de perceber o descontentamento de um 

cliente, presenciar uma conduta irregular de um funcionário, compreender a 

política dos fornecedores, a cultura e a conjuntura político-econômica local etc.  
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 Tais condições remetem à necessidade de maior grau de autonomia 

para a administração das unidades delegadas (MINTZBERG, 2006). Assim, 

cada unidade tem um corpo dirigente responsável por compreender as 

condições e peculiaridades da região em que atua, a especificidade da 

tecnologia necessária a sua atuação, a cultura e condições socioeconômicas 

locais, as possibilidades de parceria na região etc., de modo a melhor alcançar 

os objetivos da metrologia.  

 Por outro lado, uma maior dose de autonomia, exige mecanismos de 

objetivação do desempenho e responsabilização, para que as unidades e seus 

administradores sejam avaliados pelos resultados. Portanto, é imprescindível 

um bom sistema de indicadores de desempenho. Esse tipo de sistema de 

indicadores permite que a alta administração não necessite conhecer os 

detalhes das operações de cada unidade, limitando-se a avaliar-lhes o 

desempenho com base em um conjunto reduzido de informações.  

Grandes conglomerados avaliam o desempenho de unidades de negócio 

em setores muito diferentes com base em um punhado de indicadores – 

lucratividade ou retorno sobre o investimento, crescimento, parcela de 

mercado, índice de endividamento. Eles são nada mais que o suficiente para 

fornecer uma visão geral de cada unidade. 

 Tratam-se de indicadores necessários tanto para a tomada de decisão 

na alta administração, que nas organizações com atividades muito 

diversificadas não têm como conhecer a fundo os detalhes das operações de 

cada unidade, como para que o acionista avalie a gestão da empresa de que é 

um dos proprietários. No setor público, o acionista é o cidadão. De modo 

semelhante, os indicadores de desempenho devem permitir ao cidadão 

comum, que não conhece a fundo as atividades da organização, a capacidade 

de avaliar se os recursos públicos estão sendo bem empregados. 

 Além de fornecer uma síntese do desempenho das unidades, este 

conjunto de indicadores, fornece “pistas” sobre as condições ou tendências que 

podem ter acarretado queda no desempenho, quando ele ocorre. O mau 

desempenho estaria relacionado à qualidade do produto? Estaria relacionado à 

escassez de recursos disponíveis? Seria devido à baixa produtividade? 

Respondendo a perguntas de ordem geral, como estas, os indicadores 

permitem à alta direção demandar – com mais rapidez e menores esforços - 

estudos que levantem dados sobre as áreas específicas apontadas, apenas 

nas unidades que apresentam dificuldades. 

Este artigo mostra como o Inmetro, a Cored e a Rbmlq-I, por meio de um 

Grupo de Trabalho, estudou uma quantidade expressiva de indicadores 

existentes em suas interfaces, e criou uma estrutura reduzida de indicadores 
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para auxiliar tanto os gestores das Unidades Delegadas como a própria 

coordenação da Rbmlq-I. 

O estudo inicia com a metodologia pesquisada para fundamentar o 

desenvolvimento dos trabalhos, apresentando na sequencia o método utilizado 

e os resultados alcançados. Uma discussão dos resultados é apresentada, 

sendo que o trabalho é finalizado com algumas considerações finais e 

implicações para trabalhos futuros. 

 

2. Metodologia 

 A análise da carteira de indicadores do Inmetro inspirou-se na 

metodologia denominada “modelo lógico”. Foi escolhida por tratar-se de uma 

abordagem desenvolvida especificamente para o planejamento de iniciativas 

públicas, adotada nos manuais de elaboração e avaliação do Plano Plurianual 

(PPA) do Governo Federal, compatível com as metodologias de planejamento 

utilizadas pelo Inmetro. Esta abordagem tem ampla aplicação. Desenvolvida 

pela USAID (United States Agency for International Development), na década 

de 1960, a metodologia foi posteriormente reelaborada por diversas 

organizações de cooperação internacional, como a PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), a Cida (Cooperação Técnica 

Canadense), a OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a GTZ (Agência 

Alemã de Cooperação Técnica) (PFEIFFER, 2006). 

 Os elementos do modelo lógico são: recursos, operações, produtos, 

resultados intermediários e finais, assim como as hipóteses que suportam 

essas relações e as influências das variáveis relevantes de contexto. A Figura 

2 apresenta a estrutura do modelo lógico. 

 

Figura 2 - Estrutura do modelo lógico 

 

 O modelo lógico procura explicitar a estratégia adotada para a 

consecução de um objetivo social. A explicitação das relações de causa e 

efeito envolvidas entre a oferta de determinado produto ou serviço à sociedade 

e a obtenção de determinado resultado social forma a denominada “teoria do 

programa”. “As hipóteses são de que os recursos certos serão transformados 

em ações necessárias para os beneficiários certos, e isso, em um contexto 
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favorável, irá levar para os resultados que o programa pretende alcançar.” 

(FERREIRA, CASSIOLATO e GONZALEZ, 2007, p. 3). 

 Embora seja usado primordialmente para conduzir e formalizar o 

planejamento, o modelo lógico pode ser também uma ferramenta útil para 

evidenciar a lógica subjacente da atuação de uma organização, cuja estratégia 

não está ainda explícita. Muitas vezes, o que a organização declara como sua 

estratégia não é exatamente a maneira como ela atua (MINTZBERG et al, 

2000). A compreensão da lógica de atuação consiste num pré-requisito 

fundamental para a elaboração de um sistema de indicadores de desempenho.  

Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2007), ao tornar explícitas as 

hipóteses sobre como a estratégia adotada deve funcionar, o modelo lógico 

cria a referência principal em que se baseia a gestão, devendo, portanto, 

orientar a definição dos indicadores e a prática de avaliação.  

Por esse motivo, utilizou-se a estrutura do modelo lógico como 

orientação para a estrutura do sistema de indicadores desenvolvido pelo Grupo 

de trabalho do Inmetro com a Rbmlq. A cada elemento da estrutura do modelo 

lógico corresponde uma categoria da hierarquia de indicadores desenvolvida.  

A seguir são detalhadas as categorias de indicadores do sistema, 

associadas aos elementos do modelo lógico.  

 

2.1 Indicadores de resultado final 

 Nas empresas, os objetivos estratégicos geralmente estão relacionados 

à obtenção de lucro para os proprietários. Segundo Alfred Sloan, ex-presidente 

da General Motors, um dos primeiros executivos a aplicar o planejamento 

estratégico às empresas, como citado em (ANSOFF,1977, p.1):  

“O objetivo estratégico de uma empresa é obter retorno do 

capital. Se, em um caso específico, o retorno em longo prazo 

não for satisfatório, o defeito deve ser corrigido ou a atividade 

deve ser abandonada”. 

 No caso das organizações públicas, como já foi dito, os “acionistas” são 

os cidadãos e o “retorno” é o aprimoramento de alguma dimensão social. 

Assim, os objetivos estratégicos em organizações públicas dizem respeito ao 

efeito positivo sobre alguma variável social de interesse para os cidadãos, 

como a redução da taxa de analfabetismo, a redução da quantidade de 

acidentes de consumo ou o aumento das exportações. Este efeito positivo é a 

finalidade última, ou resultado final, da atividade das organizações públicas.  
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A existência dessa categoria de indicadores de desempenho na carteira 

de indicadores de uma organização pública é essencial. Essa categoria de 

indicadores evita que organizações públicas desviem de seu objetivo 

primordial, como evidencia Etzioni (1973)i. 

 

2.2 Indicadores de resultado intermediário 

 Estabelecido o objetivo estratégico, na forma de um efeito positivo sobre 

alguma variável social de interesse para os cidadãos, a organização 

programará ações com a finalidade de alcançá-los. As “boas práticas” de 

planejamento aconselham que se atue, não sobre conseqüências, mas sobre 

as causas de um problema. Essas causas são identificadas com base no 

conjunto de conhecimentos que a organização detém a respeito das relações 

de causa-e-efeito presentes nos sistemas em que procura interferir. 

 Assim, com base nesses conhecimentos, são estimadas as mudanças 

nas causas dos fenômenos que são necessárias à obtenção dos efeitos 

desejados na variável de interesse. Essa mudança numa causa de um 

problema é o que se chama de resultado intermediário. Os indicadores de 

resultado intermediário são índices utilizados para o monitoramento das 

variações nas intensidades das causas do problema em questão. 

 

2.3 Indicadores de produto 

 Os resultados intermediários são obtidos por meio da oferta de 

determinados produtos1 à sociedade por parte da organização. Os indicadores 

de produto permitem avaliar a relação entre os produtos fornecidos e o alcance 

dos resultados intermediários. Eles são índices numéricos estabelecidos para 

comparar a quantidade, qualidade e distribuição equitativa dos produtos 

produzidos com relação ao considerado necessário para alcançar os resultados 

intermediários. 

 

2.4 Indicadores de processo 

Selecionada a estratégia de atuação e os produtos que a materializarão, 

deverão ser propostas metas viáveis, levando em consideração a capacidade 

operacional disponível. Ainda assim, os gestores precisarão ajustar os recursos 

disponíveis e as características dos processos internos às necessidades 

                                                           
1
 O termo produto é usado aqui significando tanto bens tangíveis quanto serviços. 
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derivadas das ações previstas na estratégia. Aqui, optou-se por agrupar dois 

elementos do modelo lógico (operações e recursos) em uma única categoria de 

indicadores. 

 Os indicadores de processo permitem identificar o impacto dos fatores 

relacionados às características das operações – como flexibilidade, eficiência, 

rapidez, etc. – e à disponibilidade de recursos – pessoas, veículos, 

computadores etc. – sobre resultados obtidos nos indicadores de produto.  

Em outras palavras, os indicadores de processo auxiliarão o gestor a 

responder questões como: A unidade operacional está produzindo pouco por 

falta dos recursos necessários ou devido à baixa produtividade? Os usuários 

diretos estão insatisfeitos com os serviços prestados por causa da falta de 

flexibilidade, da lentidão ou devido ao descontrole do processo? Qual é o grau 

de carência de recursos-chave necessários às operações? Que percentual da 

mão-de-obra tem a capacitação necessária? Há disponibilidade dos 

equipamentos necessários? Qual é a idade média da frota de veículos? 

 

2.6 Indicadores de desenvolvimento 

 Identificadas características inadequadas nos processos, tanto no que 

se refere à disponibilidade de recursos, como ao planejamento, organização e 

controle das operações, a direção precisará saber se os problemas 

encontrados se devem à falta de investimento nos fatores em questão, uma 

justificativa costumeiramente apontada em relatórios de prestação de contas.  

Esta classe de indicadores, portanto, se propõe a fornecer pistas para 

ajudar a responder a perguntas como: Quanto tem sido investido em 

capacitação da mão-de-obra? Que resultado esse investimento vem 

efetivamente oferecendo à organização? Quanto tem sido investido em 

sistemas de informação, em instalações de trabalho, em veículos etc.? 

 Indicadores desta classe exigem dados históricos sobre o investimento 

acumulado nos últimos anos em determinados fatores. Pode ter como unidade 

de medida não apenas valores financeiros, mas também quantidades de 

recursos adquiridos ou desenvolvidos, como “horas de capacitação por 

funcionário” ou “computadores por funcionário”.  

Esta é uma categoria de indicadores que não tem paralelo entre os 

elementos do modelo lógico, como pode ser observado. Contudo, foi 

considerada relevante, ao revelar uma fonte importante de dificuldades no setor 

público. 
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Por fim, é importante a compreensão de que, a partir dos indicadores de 

resultado final, forma-se uma hierarquia de indicadores, de modo que o bom ou 

mau desempenho na categoria superior possa ser explicado pelos resultados 

dos indicadores da categoria imediatamente inferior. Em outras palavras, o 

resultado do indicador de resultado final deve ser elucidado com base nos 

resultados dos indicadores de resultado intermediário; estes, por sua vez, 

devem ser explicados pelas variações nos indicadores de produto; que devem 

ser explicáveis por meio dos resultados dos indicadores de processo; que 

serão explicados pelos indicadores de desenvolvimento.  

A seguir é apresentada aplicação da metodologia utilizada pelo Inmetro 

e Rbmlq para identificar e selecionar os indicadores que vão compor cada uma 

das categorias apresentadas.  

  

3. Aplicação da metodologia 

 Por iniciativa da Cored foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) com o 

objetivo de i) analisar as dezenas de indicadores e medidas de desempenho 

que vinham sendo utilizadas na interface Inmetro e Rbmlq-I, e ii) propor um 

conjunto reduzido de indicadores flexíveis o suficiente para servir de suporte, 

tanto à supervisão da Cored, quanto para a gestão dos dirigentes das unidades 

da Rbmlq-I. 

 Este grupo foi denominado de GT de Indicadores da RBMLQ-I e, dada a 

necessidade de conhecimento em metrologia legal, em fiscalização na área da 

qualidade e em planejamento estratégico, este grupo foi composto por 

especialistas do Inmetro e das Unidades Delegadas nos Estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 Fundamentado na teoria do Modelo Lógico apresentado na seção 

anterior, o GT realizou uma série de cinco reuniões para se proceder a análises 

críticas das dezenas de indicadores existentes. 

 O objetivo destas análises foi eliminar indicadores redundantes ou 

obsoletos e segregar aqueles estritamente operacionais ou que não se 

enquadravam nas características de uma estrutura de modelo lógico e 

estratégico, ou ainda que não estavam atrelados à medição dos serviços que 

se desejava monitorar, ou seja: 

a) verificação e fiscalização da confiabilidade metrológica de instrumentos de 

medição; 

b) fiscalização da indicação quantitativa de produtos pré-medidos; 

c) fiscalização de produtos com conformidade regulamentada e/ou certificada. 
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 Os indicadores remanescentes desta análise foram agrupados nas cinco 

categorias, ou seja, indicadores de resultado final, indicadores de resultados 

intermediários, indicadores de produtos, indicadores de processo, indicadores 

de desenvolvimento. Um ponto importante a ser registrado é que não foram 

identificados indicadores de resultado final na carteira de indicadores existente. 

 Essa estrutura serviu de base para a análise desenvolvida pelo GT, 

permitindo a descoberta de lacunas e excessos na carteira de indicadores. Ao 

analisar um indicador existente ou ao criar um novo indicador, perguntou-se: a 

que outro indicador ele explicará? No caso de não obter resposta, isto significa 

uma de duas coisas: ou que falta um indicador hierarquia acima ou que o novo 

indicador proposto é dispensável, não impacta nos resultados gerais mais 

importantes. Desta maneira, procurou-se criar um verdadeiro sistema, onde 

nenhum indicador encontra-se isolado dos demais, todos se interrelacionando 

para um objetivo comum (CHURCHMAN, 1971).  

 O trabalho então foi de extrair ou criar, para cada categoria, uma 

quantidade mínima possível de indicadores que pudessem ser representativos 

o suficiente para medir o desempenho global de uma unidade da Rbmlq-I. 

 O resultado foi uma estrutura com 10 indicadores que é apresentada em 

detalhes na próxima seção. Este conjunto de indicadores foi apresentado, 

posteriormente, em reunião plenária dos presidentes das unidades delegadas 

com o Inmetro/Cored, tendo sido integralmente aprovada. 

 

4. Resultado 

 A aplicação da metodologia resultou numa carteira de indicadores, que 

possibilita uma rápida visão global dos resultados de cada unidade da Rede.  

A Figura 3 apresenta os 10 indicadores desta carteira, com suas 

respectivas relações. Os níveis superiores (resultado final e intermediário) 

apresentam o desempenho geral da metrologia no país, por unidade da 

Federação e, se necessário, por região dentro de cada Estado. Enquanto isso, 

os indicadores de nível inferior dão pistas das causas do bom ou mau 

desempenho, numa sequência lógica, direcionando a atenção do analista para 

o levantamento dos dados específicos necessários para cada situação. 

 A seguir são descritos os indicadores, respeitando as categorias em que 

foram classificados. 
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4.1 Resultado final 

 O controle metrológico é aplicado basicamente em três grandes áreas: 

medições nas relações de comércio, medições relacionadas à saúde e 

segurança e medições relacionadas ao meio ambiente. Dada a complexidade 

das discussões, o GT optou por implantar indicadores de resultado final em 

uma dessas áreas (relações comercais), inicialmente, como um “projeto piloto”, 

para posteriormente estender o controle de resultados finais às outras duas 

áreas.  

 

Processo

Índice de

sustentabilidade

Produto

Índice de 

cobertura da

verif. metrol. e da

fiscalização

Resultado
Final

Índice de 

conformidade

na execução dos

serviços delegados

Índice de 

satisfação

dos usuários

dos serviços

Índice de

produtividade

Índice de adequação

de recursos

Desenvol-

vimento

Índice de 

investimento 

em treinamento

DISTORÇÃO ECONÔMICA

Resultado 

Intermediário
Índice de conformidade dos instrumentos e produtos

Índice de 

investimento em 

infraestrutura

 

Figura 3 – carteira de indicadores aprovada 

 

 O principal benefício da Metrologia Legal para a sociedade, na área das 

medições nas relações comerciais, pode ser medido pelo que foi denominado 

“Distorção Econômica” (DE). A distorção econômica nas transações entre dois 

setores econômicos A e B é obtido pela multiplicação do valor total 

transacionado entre esses setores, pela incerteza média dos instrumentos de 

medição utilizados nessas transações (BIRCH, 2003). Onde a incerteza2 foi 

                                                           
2
 Dependendo da origem da terminologia aplicada (estatística, metrologia etc.) essa definição pode corresponder ao 

conceito de incerteza ou ao de erro. A bem da simplicidade, optou-se por utilizar o termo incerteza e defini-lo. 
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definida como diferença percentual entre os resultados que o instrumento de 

medição deveria apresentar e os resultados que efetivamente apresentou. 

Esse dado é obtido nas bases de dados resultantes da atividade de verificação 

de instrumentos de medição do Inmetro. 

 A distorção econômica é medida em unidades monetárias. Ela 

representa a quantidade de “dinheiro em risco” nas transações entre os setores 

econômicos. Isto é, a cada transação que ocorre, uma parte recebe um pouco 

menos, a outra parte recebe um pouco mais do que deveria, por causa de erros 

de medição. Essa injustiça nas relações comerciais acaba gerando disfunções 

na economia (BIRCH, 2006). Para exemplificar, o valor exportado de soja em 

2009 soma cerca de 31 bilhões de reais3. Supondo uma incerteza de 0,1% nos 

instrumentos de medição (de massa e volume) utilizados, tem-se 31 milhões de 

reais em risco por questões metrológicas apenas nas transações de 

exportação de soja, em 2009. 

 O acompanhamento desse indicador permite à Direção da organização 

priorizar a atuação da Metrologia Legal nas relações entre setores em que a 

distorção econômica tem sido maior, quer porque o volume de comércio entre 

os setores aumentou, quer porque as medições tornaram-se mais incertas. O 

objetivo da atuação do Inmetro, nesta área, é minimizar a Distorção Econômica 

Total, que representa o somatório das distorções econômicas nas relações 

entre todos os setores da economia. O desempenho da instituição pode ser 

acompanhado por esse resultado final. 

 

4.2 Resultado intermediário 

 No que se refere a resultados intermediários, o Inmetro busca reduzir a 

incerteza média dos instrumentos de medição por meio de suas atividades de 

verificação e fiscalização. O papel da atividade da RBMLQ-I é reduzir essa 

incerteza até o limite da incerteza permitida nos regulamentos técnicos 

metrológicos expedidos pelo Inmetro. Por isso, os indicadores de resultado 

intermediário da RBMLQ-I devem indicar o percentual dos instrumentos de 

medição, equipamentos e produtos pré-medidos que efetivamente cumprem os 

regulamentos expedidos. 

 Com esse objetivo, o GT propôs a utilização do “índice de conformidade 

dos instrumentos e produtos”. Este índice é calculado com base na razão: 

número de instrumentos e produtos em conformidade com os regulamentos 

divididos pelo número de instrumentos e produtos verificados ou fiscalizados, 

numa amostra aleatória previamente estabelecida. Para essa amostra serão 

                                                           
3
 (fonte: http://www.abiove.com.br/exporta_br.html) 
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selecionados aleatoriamente instrumentos de medição em estabelecimentos 

nas diversas regiões de cada Estado. Além disso, os tipos de produtos pré-

medidos também serão selecionados aleatoriamente. Apenas os resultados 

das verificações ou fiscalizações realizados nessa amostra serão 

contabilizados no cálculo do índice, de modo a evitar viés na amostra.  

 

4.3 Indicadores de produto 

 No caso de serem detectadas variações no indicador de resultado 

intermediário proposto (o índice de conformidade dos instrumentos e produtos), 

serão necessários outros indicadores capazes de explicar as causas dessas 

variações.  

 Em primeiro lugar, um mau desempenho no controle das não-

conformidades de instrumentos e produtos pode estar relacionado a um volume 

de verificações/fiscalizações insuficiente frente à quantidade de instrumentos e 

produtos presentes no mercado. Este aspecto será avaliado com base no 

“índice de cobertura da verificação metrológica e da fiscalização”, que 

consistirá, na razão entre a quantidade de visitas realizadas por cada órgão 

delegado e o número de estabelecimentos potencialmente possuidores de 

instrumentos de medição existentes em seu Estado.  

 Em segundo lugar, mesmo quando um alto percentual dos instrumentos 

e produtos no mercado tiver sido verificado/fiscalizado, se esses serviços não 

tiverem sido realizados de modo adequado, os resultados de controle 

metrológico serão frustrados. Esse aspecto, referente à qualidade dos serviços, 

será avaliado com base no indicador denominado “índice de conformidade na 

execução das atividades delegadas”. Ele será calculado com base em 

informações de auditorias de supervisão metrológica, na qual uma equipe, 

verifica novamente uma amostra dos instrumentos de medição que foram 

verificados pelas unidades delegadas em sua rotina de trabalho, comparando 

os resultados das ações. O índice de conformidade na execução das atividades 

delegadas representa o percentual de verificações da auditoria que apresenta 

os mesmo resultados que as verificações originais realizadas pelas unidades. 

 Finalmente, considera-se de grande importância também avaliar a 

atitude do agente metrológico frente ao usuário direto, durante o desempenho 

de suas atribuições. Esse outro aspecto da qualidade dos serviços será 

avaliado pelo “índice de satisfação dos usuários dos serviços”. O indicador de 

satisfação dos usuários diretos consiste em Nota Final recebida pelo Órgão da 

RBMLQ na pesquisa de opinião realizada com os proprietários de 

estabelecimentos sujeitos aos serviços de verificação/fiscalização. Nesta 

pesquisa, os proprietários são indagados quanto à sua satisfação com os 
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serviços prestados, com a atitude dos agentes metrológicos e outros fatores 

semelhantes. A pesquisa é contratada anualmente com institutos de pesquisa 

não vinculados ao Inmetro. 

 

 

4.4 Indicadores de processo 

 Caso sejam detectados problemas nos indicadores de produto 

referentes à não cobertura de uma parcela significativa de estabelecimentos 

sujeitos aos serviços metrológicos em determinado Estado ou um baixo grau 

de conformidade dos serviços executados serão necessários indicadores 

capazes de apontar as razões subjacentes a esses fenômenos. A demanda 

não foi atendida por falta de estrutura (fiscais, veículos, equipamentos de 

informática etc.) ou devido à baixa produtividade do processo atual? Para 

responder a perguntas como estas, são utilizados indicadores que visam 

avaliar as condições do processo ou das operações da organização. O GT 

identificou dois indicadores de processo essenciais para avaliar a atuação da 

RBMLQ-I – o índice de produtividade e o índice de adequação de recursos. 

 O índice de produtividade compara a quantidade de serviços executados 

(verificações/fiscalizações) à quantidade de pessoas empregadas no 

planejamento, execução e controle das atividades. 

 Dispondo de informação sobre a demanda dos serviços de um órgão 

delegado, baseada no número de estabelecimentos sujeitos à fiscalização no 

Estado, é possível fazer estimativas razoavelmente acuradas sobre a 

quantidade de recursos necessária para atender totalmente à demanda 

naquele Estado. A partir desta estimativa, é possível identificar o quão 

adequados estão os recursos do órgão delegado responsável pela atuação no 

referido Estado. 

 Para tanto, o GT propôs que um grupo de representantes das unidades 

envolvidas (Dimel, RBMLQ-I), reconhecidos pela sua experiência no 

gerenciamento das atividades de campo, estimem as quantidades mínimas de 

um conjunto básico de itens (computadores, veículos, metrologistas, etc.) que 

seriam necessárias a uma unidade, para que fosse capaz de atender a 

demanda por seus serviços e cumprir as metas estabelecidas. Naturalmente, 

as quantidades mínimas de instalações, equipamentos e pessoas variarão de 

Estado para Estado da Federação, de acordo com a demanda por serviços 

metrológicos, as dimensões territoriais, o tipo de serviço mais freqüente etc. Da 

comparação entre a estimativa dos recursos físicos necessários e os recursos 
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físicos disponíveis para o órgão delegado será estabelecido um índice de 

adequação de recursos. 

 

4.5 Indicadores de desenvolvimento 

 No caso de serem diagnosticados problemas nas operações ou nos 

recursos disponíveis para um órgão delegado, cumprirá ainda identificar em 

que medida esse problema decorre da ausência de esforços para desenvolver 

a área em questão. Partes do processo negligenciadas poderão ser 

identificadas com base em um conjunto de informações denominado de 

“indicadores de desenvolvimento”. Fazem parte desse conjunto, o índice de 

sustentabilidade e o índice de retorno do treinamento e índice de investimento 

em infraestrutura. 

 A capacidade do Inmetro arrecadar diretamente parte significativa dos 

recursos financeiros de que necessita para o desempenho das suas funções, 

de um lado, contribui para a sua “robustez política” e, de outro, reduz a 

incerteza quanto à obtenção de recursos em outras fontes para o investimento 

em suas atividades. Por isso, considera-se que o grau de sustentabilidade 

financeira das atividades da RBMLQ-I tem influência direta sobre a 

possibilidade futura de obtenção de recursos operacionais.  

 O GT propôs que esse aspecto das atividades da Rede seja avaliado 

pelo “índice de sustentabilidade”, uma razão entre a receita própria, oriunda da 

prestação dos serviços de verificação metrológica a cada ano e em cada Órgão 

da RBMLQ e a despesa corrente. 

 Nos casos em que a análise necessária ao cálculo do índice de 

adequação de recursos detectar carência de profissionais capacitados, será 

necessário conhecer em que medida a falta de mão-de-obra capacitada se 

deve a um investimento tímido em programas de treinamento. A resposta a 

esse questionamento deverá ser obtida a partir da análise do “índice de 

investimento em treinamento”, uma razão entre o investimento total em 

treinamento e o número total de trabalhadores. 

 Vale ressaltar também que, com base nesse indicador, é possível 

calcular-se o “retorno do treinamento”. Os programas de treinamento, para 

justificarem o investimento realizado, devem necessariamente apresentar 

reflexos, em períodos posteriores, em dois outros índices da carteira de 

indicadores: o índice de produtividade e o índice de conformidade na execução 

das atividades delegadas. Um índice de retorno do investimento em 

treinamento poderá ser calculado a partir de uma composição dos 

aprimoramentos na produtividade e na conformidade dos serviços executados 
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relacionada com os investimentos realizados em um certo número de períodos 

anteriores. 

 Nos casos em que a análise realizada para o cálculo do índice de 

adequação de recursos revelar inadequação da infraestrutura necessária para 

o desempenho das funções do órgão delegado, será necessário determinar em 

que medida isto é reflexo de falta de investimento em infraestrutura. O índice 

de investimento em infraestrutura representa o percentual da receita do órgão 

delegado investido na modernização de sua infraestrutura, calculado pela 

fórmula: despesa de investimento / receita própria total. 

 No sistema estruturado apresentado nesta seção, a coerência na 

influência e hierarquia entre os 10 índices é percebida. Os melhores resultados 

de uma Unidade Delegada do Inmetro nos índices de sustentabilidade, 

investimento em infraestrutura e investimento em treinamento (indicadores de 

desenvolvimento) tendem a refletir em melhores resultados na produtividade e 

na adequação dos recursos desta Unidade (indicadores de processo). Quanto 

melhor forem estes dois índices, melhores são as condições para uma maior 

cobertura e conformidade dos serviços, e para a satisfação dos clientes da 

Unidade (indicadores de produto). E assim sucessivamente, até que se alcance 

as metas para os índices de conformidade dos instrumentos e produtos 

(indicador de resultado intermediário) e para a redução da distorção econômica 

(indicador de resultado final).  

 

5. Discussão dos resultados 

 O trabalho do GT seguiu o princípio de que a carteira de indicadores 

“deve cobrir apenas aspectos essenciais e dar uma boa visão do todo”. É 

preciso ter em conta que a informação é um “artigo caro”. Muitas vezes, 

durante o planejamento, passa despercebido o fato de que cada indicador 

adicionado à carteira traz, atrelado a si, uma série de custos operacionais, 

como por exemplo:o custo da coleta das informações e preenchimento de 

formulários por parte de técnicos; o custo da aquisição de algumas 

informações; o custo da contratação de pesquisas; o custo “político” de 

gerenciar a atualização das informações junto aos responsáveis; os altos 

custos de capacitação, quando muitas pessoas diferentes devem preencher 

formulários, e torna-se necessário treiná-las para que todas sigam um mesmo 

padrão de avaliação e preenchimento; os altos custos com a realização de 

auditorias, para garantir a correção dos dados, quando o resultado do indicador 

tem algum tipo de impacto sobre aqueles que realizam a coleta os dados; 

dentre outros custos ocultos na criação de um indicador.  
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 Baseado nesse princípio, reduziu-se a quantidade de indicadores 

relacionados à RBMLQ-Inmetro de algumas dezenas para dez, ressaltando que 

mesmo essa quantidade reduzida exigirá um esforço considerável e constante, 

e um comprometimento significativo de recursos para garantir a sua efetiva 

disponibilização e utilização por parte dos gestores.  

Por outro lado, considera-se que o investimento na manutenção destes 

dez indicadores é recompensado por um retorno significativo, pois os 

resultados desta mensuração – especialmente dos indicadores de resultado 

final e intermediário, por tornarem específicos e mensuráveis os objetivos 

organizacionais – ajudam a estruturar os processos de planejamento 

estratégico e tático da organização. De um lado, isso permite ao órgão público 

fortalecer a sua robustez política, ao aprimorar o processo de seleção das 

áreas de atuação com maior impacto social. De outro, permite a RBMLQ-

Inmetro prestar contas à sociedade da utilização dos recursos públicos.  

 Nesse aspecto, vale lembrar a diferença entre o princípio constitucional 

da “publicidade” e o conceito de “transparência”. Enquanto o primeiro diz 

respeito ao dever de tornar público todos os atos e fatos da administração, o 

segundo vai além e implica que as informações sejam oferecidas de modo 

sintético e compreensível, mesmo ao cidadão leigo nos assuntos 

administrativos. Neste sentido, os indicadores de desempenho permitem dar 

transparência à gestão pública, o que é essencial tanto para o fortalecimento 

da democracia, quanto para que a organização alcance verdadeiro 

reconhecimento pela sua competência. 

 

6. Considerações finais 

 A adaptação do modelo lógico para a explicitação da estratégia não-

declarada da organização mostrou-se proveitosa, como base para a 

elaboração de um sistema de indicadores. Igualmente, o método de aplicação, 

baseado em reuniões de equipes multidisciplinares, composta de especialistas 

nas atividades fim do Inmetro e especialistas em gestão, rendeu bons 

resultados. 

 O trabalho resultou em um sistema estruturado composto por dez 

indicadores interrelacionados, que se constituem medidas mínimas para um 

diagnóstico geral do desempenho estratégico das organizações, cujas 

atribuições são delegadas pelo Inmetro.  

 Este sistema está em fase de verificação de sua consistência e 

aplicabilidade, como ferramenta de suporte tanto para a coordenação do 
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Inmetro (Cored), como para os dirigentes das Unidades que compõem a Rede 

Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (Rbmlq). 

 Durante o ano de 2010, cada indicador será foco da atenção de um 

subgrupo (já em atividade), que realizará o detalhamento e o aprofundamento 

conceitual de cada indicador e implementará o seu primeiro cálculo com dados 

das 26 unidades da Rbmlq-I.  

No ano de 2011, cada subgrupo capacitará representantes da Cored 

para a manutenção do indicador sob sua responsabilidade. O grande desafio 

será desenvolver mecanismos para automatizar ou facilitar a coleta dos dados 

para a composição de cada um dos índices. 

 Trabalhos futuros poderão aprofundar o detalhamento de métodos para 

a estruturação de sistemas de indicadores nas situações em que estratégia de 

atuação da organização ou da unidade organizacional não está explícita. 

Situação muito comum no setor público. 
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surge, por exemplo, quando as organizações se voltam para interesses internos e deixam 

de atender aos verdadeiros interesses de seus proprietários ou criadores. Isso ocorre, por 
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importante do que os resultados para a sociedade. 


