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1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, autarquia federal vinculada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi criado pela Lei 5.966 de 11 de dezembro de 
1973, em substituição ao então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e com o intuito de ampliar 
significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. 

Desde então, o Inmetro tem trabalhado para o fortalecimento das empresas nacionais, por meio de mecanismos que 
propiciem a melhoria da qualidade de seus produtos e serviços, e no cumprimento da sua missão institucional, qual 
seja, “prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação 
da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do país”. 

Mas, como o Inmetro pode agir para prover confiança à sociedade brasileira? Sem dúvida, as ações de verificação e 
fiscalização nas áreas de metrologia e avaliação da conformidade constituem-se em instrumentos eficientes para o 
cumprimento desta missão. No entanto, cabe frisar que, em virtude da significativa extensão territorial brasileira, o 
Inmetro optou por utilizar um modelo descentralizado de atuação através da delegação das atribuições de verificação 
e fiscalização a órgãos estaduais, o que culminou na criação da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – 
Inmetro (RBMLQ-I). 

Uma das formas de se medir a importância das ações da RBMLQ-I é analisar o número de ações de verificação e 
fiscalização realizadas pelos agentes de metrologia e avaliação da conformidade espalhados por todo o País. Estas 
ações evitam a distorção nas relações comerciais, sobretudo naquelas onde o consumidor final é uma das partes 
envolvidas, ao apreender produtos não-conformes ou impedir a utilização de instrumentos de medição irregulares. 
Mas, como dimensionar o impacto destas ações?  

A Coordenação Geral da RBMLQ-I (Cored), em 2009, montou um Grupo de Trabalho com o objetivo de apresentar 
proposta para um conjunto mínimo de indicadores, suficientes para que a direção dos Órgãos Delegados, a direção 
do Inmetro e a própria Cored fossem capazes de obter uma visão geral do desempenho de cada unidade e da rede 
como um todo, além de buscar dimensionar os impactos das ações dos Órgãos Delegados. Este trabalho apresentará 
os resultados preliminares para o Índice de Distorção Econômica – IDE. 

2. ÍNDICE DE DISTORÇÃO ECONÔMICA – IDE 

Entende-se por distorção econômica a quantidade monetária colocada “em risco” pelos erros de medição observados 
nas transações comerciais. O Índice de Distorção Econômica – IDE tem como objetivo medir a distorção econômica 
evitada pelas ações da RBMLQ-I onde o consumidor final seja uma das partes envolvidas. O IDE, inicialmente 
calculado para bombas medidoras, instrumentos de pesagem comercial (balanças), taxímetros e produtos pré-
medidos, foi medido para o estado do Rio Grande do Sul no ano de 2009. Algebricamente:  

IDE = V x IMI x e                       (1) 

Onde 

• V = ∑ valor dos pré-medidos e/ou produtos (em R$) que utilizaram determinado instrumento de medição 
(IM) durante o ano.  

• IMI = razão entre número de produtos pré-medidos irregulares e/ou instrumentos de medição irregulares 
(IMI) e o total de produtos pré-medidos e/ou instrumentos verificados ao longo do ano. 

                                                             
1
 Divisão de Gestão Corporativa (Dgcor) – Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento (Dplad). 

2
 Divisão de Planejamento Estratégico (Diple) – Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento (Dplad). 

3
 Divisão de Programas de Avaliação da Conformidade (Dipac) – Diretoria da Qualidade (Dqual). 



• e = razão entre o erro médio encontrado nos instrumentos de medição irregulares e/ou produtos pré-
medidos e a unidade de medida adotada na aferição (litro, quilograma, etc.). 
 

3. BASE DE DADOS 

As informações a respeito da razão entre o número de produtos pré-medidos irregulares e/ou instrumentos de 
medição irregulares (IMI) e o total de produtos pré-medidos e/ou instrumentos verificados ao longo do ano e da 
razão entre o erro médio encontrado nos instrumentos de medição irregulares e/ou produtos pré-medidos e a 
unidade de medida adotada na aferição (litro, quilograma, etc.) foram obtidas a partir do Sistema de Gestão 
Integrada (SGI), que deverá estar implantado em todas as unidades da RBMLQ-I até o final de 2010. 

Para obtenção do valor dos produtos que utilizaram determinado instrumento de medição durante o ano, diferentes 
fontes de informação foram consideradas. Para o caso de bombas medidoras de combustível, o volume de 
combustível transacionado e o preço médio praticado foram obtidos a partir de informações disponibilizadas pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

No caso de instrumentos de pesagem comercial, taxímetros e produtos pré-medidos, foram utilizadas informações 
disponibilizadas pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), de responsabilidade do IBGE, realizada em 2008. 
Desta pesquisa extraiu-se, inicialmente, o número de famílias existentes no Rio Grande do Sul. Posteriormente, 
foram utilizadas informações a respeito da despesa mensal familiar com alimentação, além das despesas com GLP, 
material de construção, material de armarinho, higiene e cuidados pessoais e artigos de limpeza. Como, a idéia do 
indicador era mensurar a distorção econômica evitada pelas ações da SUR-RS em 2009 e os valores obtidos na POF 
dizem respeito ao ano de 2008, os mesmos foram atualizados com base no IPCA, também medido pelo IBGE.  

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

A distorção econômica evitada pela ação da SUR-RS em 2009 foi de R$ 45,55 milhões. Esse número é cerca de três 
vezes maior que a arrecadação da Superintendência com as taxas de verificação metrológica para bombas de 
combustível, taxímetros e instrumentos de pesagem comercial. Além disso, esse resultado representa mais do que o 
dobro do orçamento da SUR-RS no mesmo período. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é tarefa simples mensurar o impacto do Inmetro para a sociedade, em virtude da complexidade de suas ações. 
No entanto, hoje, muito mais do que no passado, a sociedade exige avaliações objetivas do retorno social dos 
recursos investidos nas organizações públicas. Por isso, é cada vez mais importante buscar formas de se medir, de 
maneira concreta, o papel desta instituição para o País.  

Assim, apesar da relativa simplicidade do indicador apresentado, vale destacar o ineditismo da ação no âmbito do 
Inmetro e, principalmente, da RBMLQ-I. O monitoramento deste indicador, além de aumentar a visibilidade das 
ações do Instituto, bem como seus benefícios associados, permite uma maior valorização das ações de verificação 
metrológica, dando mais transparência aos resultados obtidos pela RBMLQ-I e pelo próprio Inmetro. 
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