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Programa de Análise de Produtos 

 
Ferramenta de acompanhamento no mercado 

e identificação de demandas para Avaliação da Conformidade 



 
 
 

Histórico 

Criado em dez/1995 

  

Desdobramento do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

– PBQP (subprograma Conscientização e Motivação para a Qualidade e 

Produtividade) 
Necessidade de criar uma cultura voltada para orientação e incentivo à 

Qualidade no país, e tinha a função de promover a educação do consumidor e a 

conscientização dos diferentes setores da sociedade. 

 

Alinhado com a Missão do Inmetro 
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 



 
 
 

Função: acompanhamento no mercado 

Seleção dos produtos e serviços: 

 sugestões, reclamações e denúncias de consumidores 

 demandas do setor produtivo e dos órgãos reguladores 

 notícias sobre acidentes de consumo 

 

Não tem caráter de fiscalização. 

Não se destina à aprovação de modelos/lotes de produtos ou serviços. 

Tem caráter pontual – “fotografia” da realidade. 

É uma análise da tendência da “qualidade” dos produtos 

 
(qualidade = atendimento aos critérios estabelecidos em normas e regulamentos técnicos) 



 
 
 

Objetivos 

Manter o consumidor brasileiro informado 

acerca da adequação de produtos e serviços 

aos critérios definidos em normas e 

regulamentos técnicos 

 

Fornecer subsídios para o aumento da 

competitividade da indústria nacional. 



 
 
 

Procedimento 

Principais etapas: 

seleção de produtos e serviços 

contatos com órgãos regulamentadores e associações 

definição de metodologia e laboratórios 

pesquisa e compra de amostras 

análise e posicionamento dos fornecedores 

divulgação dos resultados 

ações de melhoria 



 
 
 

Resultados 

260 análises 

Ações de Melhoria obtidas 

em 61% dos casos 

Em 52% dessas análises, foram identificados 

potenciais riscos à saúde e à segurança ou prejuízos 

econômicos ao consumidor. 



 
 
 

São consideradas “ações de melhoria”: 

 criação ou revisão de normas e regulamentos técnicos 

 ações e programas de qualidade setoriais 

 ações de órgãos regulamentadores 

 ações do Inmetro 

Resultados 



 
 
 Mais de 30 Programas de Avaliação da Conformidade foram 

implementados pelo Inmetro (mais de 20 compulsórios) 

Resultados 

http://www.officenet.com.br/product.asp?sku=DESDX20MC&


 
 
 

O Programa em Resumo 

Ferramenta: 
 

de acompanhamento do mercado 

 

de prospecção de demandas por Avaliação da Conformidade 

 

de informação para consumidores / indústria / governo 

 

de incentivo à competitividade 

 

 



 
 
 

Divisão de Orientação e Incentivo à Qualidade 

diviq@inmetro.gov.br 

(21) 2563-5516 

 

Home Page do Inmetro                         Obrigado! 

www.inmetro.gov.br 

 

Ouvidoria do Inmetro 

0800 285 1818 

 

Portal do Consumidor 

www.portaldoconsumidor.gov.br 

Contatos 


