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1 OBJETIVO 
 
Estabelecer diretrizes e critérios para a execução de Programas de Verificação da Conformidade por 
Agentes Externos, bem como para a avaliação e tratamento, por parte do Inmetro, dos resultados 
destes programas no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC. 
 
 
2 CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Deve ser utilizado por agentes externos a esta autarquia, para servir de orientação na execução dos 
Programas de Verificação da Conformidade, de objetos sujeitos à avaliação da conformidade no 
âmbito do SBAC e na definição de critérios e condições para tratamento dos resultados, pelo 
Inmetro, das verificações da conformidade realizadas por agentes externos.  
 
 
3 RESPONSABILIDADE 
 
A responsabilidade pela revisão e cancelamento deste procedimento é da Dqual/Divec. 
 
 
4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
NIT-DIVEC-004 - Procedimento para execução do Programa de Verificação da Conformidade. 
 
 
5 SIGLAS 
 

Cgcre Coordenação Geral de Acreditação  
Dqual Diretoria da Qualidade 
Divec Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade 
EGTI Entidade de Gestão Técnica Independente 
Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
NIT Norma Inmetro Técnica 
PAC Programa de Avaliação da Conformidade 
Profe Procuradoria Federal 
PVC Programa de Verificação da Conformidade 
RBMLQ-Inmetro Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro 
RBLE Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios 
SBAC Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 
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6 DEFINIÇÕES 
 
Para fins deste procedimento, são adotadas as definições apresentadas nos subitens 6.1 a 6.6.  
 
6.1 Avaliação da Conformidade 
É um processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, devidamente acompanhado e avaliado, 
de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou serviço, ou ainda 
um profissional, atende a requisitos preestabelecidos em normas ou regulamentos, com o menor 
custo possível para a sociedade. 
 
6.2 Verificação da Conformidade 
É uma ação de caráter preventivo, cujo objetivo é verificar a permanência, quando no mercado, da 
conformidade de um produto ou serviço aos requisitos especificados, com o intuito de comprovar a 
eficácia do Programa de Avaliação da Conformidade e identificar oportunidades de aperfeiçoamento 
desse Programa. 
 
6.3 Fiscalização 
Atividade detentora de poder de polícia administrativa, que tem por objetivo averiguar o 
atendimento, por parte de objetos regulamentados e dos com conformidade avaliada 
compulsoriamente, disponíveis no mercado nacional, aos requisitos estabelecidos em leis, 
resoluções, em regulamentos técnicos e em regulamentos de avaliação da conformidade, sujeitando-
se às sanções previstas no artigo 8º da Lei n. º 9.933/99. 
 
6.4 Agente Externo 
Organização, sociedade ou associação externa ao Inmetro, juridicamente constituída para um 
determinado fim e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal, que tenha 
atuação compatível com os fins do Programa de Verificação da Conformidade.  
 
6.5 Verificação da Conformidade por Agentes Externos 
Sistemática executada por organizações externas ao Inmetro, orientada pelos requisitos estabelecidos 
pelo presente procedimento, cujo objetivo é verificar a conformidade de produtos com conformidade 
avaliada compulsoriamente no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. 
  
6.6 Entidade de Gestão Técnica Independente - EGTI 
Organização responsável por ações inerentes às atividades de acompanhamento de mercado, cuja 
atividade fim não esteja vinculada a nenhum dos atores envolvidos no processo de avaliação da 
conformidade. 
 
 
7 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
7.1 Os Programas de Avaliação da Conformidade no âmbito do SBAC estão sujeitos a três ações de 
acompanhamento de mercado: a Fiscalização, realizada pela RBMLQ-Inmetro; a Verificação da 
Conformidade conduzida pela Diretoria da Qualidade deste Instituto e a Verificação da 
Conformidade realizada por Agentes Externos. 
 
7.2 O direito à execução de Programas de Verificação da Conformidade é aberto a qualquer agente 
externo a esta autarquia. O Inmetro receberá os resultados da Verificação realizada por agentes 
externos e utilizará para orientar ou direcionar suas ações, desde que sejam atendidos os critérios 
deste procedimento.  O agente externo deve atender ao perfil definido no item 8. Os resultados finais 
do Programa de Verificação da Conformidade por Agentes Externos devem ser enviados ao Inmetro, 
por meio de um Relatório Consolidado.  
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Nota: As informações e documentos originais tais como, o Relatório Consolidado, as notas fiscais 

que comprovem a aquisição das amostras no comércio e os laudos de ensaios, deverão ser 
encaminhados para o Inmetro no seguinte endereço: 

 
 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro 
 Divisão de Fiscalização e verificação da Conformidade – Divec  
 Rua Santa Alexandrina 416 – 3º andar – Rio Comprido 
 CEP 20261-232 – Rio de Janeiro – RJ. 
  
7.3 A gestão técnica do Programa de Verificação da Conformidade por Agentes Externos pode ser 
realizada por uma Entidade de Gestão Técnica Independente (EGTI), selecionada pelo agente 
externo. A EGTI deve ser preliminarmente aprovada pelo Inmetro, com base em uma avaliação do 
efetivo e da capacitação do pessoal envolvido no programa, bem como de seus procedimentos 
técnicos.  
  
A gestão técnica do Programa de Verificação da Conformidade pode ser conduzida diretamente pelo 
agente externo, desde que: 
 
a) possua equipe técnica específica e exclusiva para este fim; 
b) tenha capacidade para atuar em todo o território nacional, independente do Estado ou Região em 

que as empresas produtoras estejam sediadas. 
 
7.4 Ao Inmetro é reservado o direito de averiguar a veracidade de todas as informações contidas no 
Relatório Consolidado apresentado pelo Agente Externo. Tais informações quando divulgadas, só 
poderão ser associadas ao Inmetro após concordância deste Instituto, estando o responsável pelo 
descumprimento desta condição passível de sanções decorrentes do ato. 
 
7.5 O tratamento dos resultados obtidos por meio do Programa de Verificação da Conformidade por 
Agentes Externos e apresentados sob a forma de um Relatório Consolidado, é de responsabilidade 
exclusiva do Inmetro/Dqual/Divec e os seus desdobramentos serão informados, por este Instituto, as 
partes interessadas. O tratamento a ser dado pelo Inmetro aos resultados do Relatório Consolidado 
pode direcionar ações  do Programa de Avaliação da Conformidade ou de fiscalização. 
 
Nota: Situações não previstas neste procedimento serão tratadas exclusiva e individualmente pelo 
Inmetro.  
 
 
8 CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
8.1 Conforme subitem 7.2 deste procedimento, para que um conjunto de informações e documentos 
sejam caracterizados como Programa de Verificação da Conformidade por Agentes Externos e possa 
ter seus resultados avaliados e tratados pelo Inmetro, é imprescindível o atendimento aos critérios e 
condições de execução do processo estabelecidos a seguir: 
 
a) O agente externo responsável pela execução do Programa de Verificação da Conformidade deve 

possuir o seguinte perfil: 
 
• ser legalmente estabelecido; 
 
• ter histórico e tradição de atuação há pelo menos 2 (dois) anos no setor produtivo dos produtos  

submetidos às ações de acompanhamento de mercado ou ter histórico e tradição de atuação há, 
pelo menos, 2 anos como entidade de defesa do consumidor de caráter público ou privado; 

 
• ter representatividade nacional do setor monitorado; 
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• estar comprometido com o aumento da conformidade setorial e o combate à não conformidade 

intencional; 
 
• estar comprometido com a imparcialidade das ações de acompanhamento de mercado. 
 
 
b) Sugere-se que o número de marcas, fabricantes ou importadores verificados em cada Programa 

de Verificação da Conformidade por Agentes Externos deva ser igual ou maior aos seguintes 
percentuais do total encontrado no País: 

 
Total de Marcas Encontradas Percentual de Marcas Analisadas 

Até 12 100% 
De 12 a 30 70% 
De 30 a 60 35% 
De 60 a 150 20% 

Maior do que 150 17% 
 

Deverão ser incluídas na pesquisas empresas não associadas e associadas, na mesma proporção. 
O Agente Externo deverá apresentar ao Inmetro, listagem que evidencie a participação de seus 
associados e documentos que confirmem os vínculos junto à referida organização; 

 
A seleção das marcas a serem analisadas deve contemplar necessariamente as tradicionais bem 
como as importadas e, ainda, os grandes, médios e pequenos fornecedores; 

 
c) a aquisição das amostras deve prever a regionalização de produtos e respeitar a heterogeneidade de 
estados e regiões territoriais do país, ou seja, a aquisição de amostras deve compreender a maior 
diversificação possível de cidades, estados e regiões do país; 
 
d) a aquisição das amostras poderá ser realizada tanto no mercado, não podendo ser preliminarmente 
informada, quanto na expedição da fábrica, que está condicionada a aprovação do Inmetro; 
 
e) as amostras devem possuir registros que evidenciem as condições de acondicionamento e coleta, 
bem como documentos que comprovem sua aquisição no comércio. Os registros devem evidenciar 
que as amostras foram adequadamente acondicionadas e que chegaram ao laboratório preservando 
sua integridade; 
 
f) a amostragem deve  viabilizar a realização de todos os ensaios previstos em normas e/ou 
regulamentos específicos para o produto. No caso onde não sejam realizados todos os ensaios, as 
razões para tal devem ser apresentadas e, obrigatoriamente, ao menos aqueles ensaios relacionados à 
segurança e saúde da população e à proteção do meio ambiente deverão ser realizados; 
 
g) as amostras para verificação devem possuir laudo técnico de integridade física, bem como do 
número de unidades, emitido pelo laboratório no ato do seu recebimento; 
 
h) na execução dos ensaios devem ser utilizados laboratórios acreditados pelo Inmetro/Cgcre, 
designados pelo Inmetro/Dqual ou aceitos pelo Inmetro quando da comprovação de que seus 
resultados e procedimentos sejam validados por programas inter laboratoriais; 
 
i) para cada produto, marca ou modelo ensaiado, deve ser emitido laudo de ensaio por laboratório 
acreditado, designado ou aceito pelo Inmetro para aquele escopo; 
 
j) todos os documentos comprobatórios devem estar em nome do agente externo responsável pelas 
Programa de Verificação da Conformidade; 
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l) o Relatório Consolidado, a ser enviado ao Inmetro, deve conter, no mínimo, as seguintes 
informações: introdução, justificativa, objetivo, normas e documentos de referência, amostragem, 
laboratórios de ensaios, ensaios realizados, resultados do acompanhamento de mercado, comentários 
e conclusão; 
 
m) antes da apresentação do Relatório Consolidado ao Inmetro, os resultados deverão ser 
apresentados de forma codificada às empresas fornecedoras dos produtos que foram verificados, para 
que cada empresa conheça apenas os seus resultados, informando-lhes os prazos para 
posicionamento caso haja questionamento. Tal posicionamento deverá ser anexado ao Relatório 
Consolidado, a ser entregue ao Inmetro pelo Agente Externo; 
 
n) a divulgação dos resultados do Programa de Verificação da Conformidade por Agentes Externos 
deve ser feita preliminarmente ao Inmetro, de forma que este defina as ações aplicáveis.  
 
 
9 TRATAMENTO DOS RESULTADOS 
 
Após verificado o atendimento a todos o critérios e condições de execução constantes no presente 
regulamento, o tratamento dos resultados pelo Inmetro obedecerá as seguintes etapas: 
 
a) Ao receber o Relatório do Programa de Verificação da Conformidade por Agentes Externos, 
inicialmente o Inmetro: 
 

• avaliará se foi emitido por agente externo que atenda às condições especificadas no item 8.1 
deste procedimento; 

• avaliará se o Programa de Verificação da Conformidade por Agentes Externos obedeceu aos 
requisitos previstos no presente procedimento; 

• avaliará se o conteúdo do Relatório Consolidado atende ao item 8.11,letra e, e informa os 
resultados, de forma a deixar clara a situação na qual o produto verificado se encontra. 

 
b) Avaliará os resultados identificando se cabem ações de acompanhamento de mercado por parte do 
Inmetro ou outras ações. 
 
c) Se definidas ações de acompanhamento pelo Inmetro, estas serão comunicadas aos representantes 
dos Agentes Externos em reunião específica. As ações de acompanhamento no mercado podem ser: 
 

• para produtos regulamentados com conformidade avaliada compulsoriamente que não 
ostentam o selo de identificação da conformidade: acionamento do órgão estadual de 
fiscalização delegado pelo Inmetro, para que ele adote as medidas de polícia administrativa 
aplicáveis; 

• para produtos regulamentados com conformidade avaliada compulsoriamente que ostentam o 
selo de identificação da conformidade: acionamento do OCP, acionamento do fabricante e 
realização de ensaios conduzidos pelo Inmetro; 

• para produtos com conformidade avaliada voluntariamente: realização de ensaios conduzidos 
pelo Inmetro. 

 
Nota: A decisão quanto ao tratamento ou não dos resultados ou de sua natureza será sempre do 
Inmetro. 

_________________________ 


