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NOSSA MISSÃO

Viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que 
adicionem confiança, qualidade e competitividade aos 

produtos e serviços disponibilizados pelas organizações 
brasileiras, em prol da prosperidade econômica e bem-

estar da nossa sociedade









VISÃO DE FUTURO



II – Fase da concepção da 
proposta

1. Apreciação 

dos estudos 

Tarefas necessárias para garantir a execução da II – Fase 
da concepção da proposta

2. Definição das diretrizes para 

elaboração da proposta de 

modernização do modelo 

regulatório do Inmetro 

2 3. 1 41

3. Proposta de modernização do 

modelo regulatório do Inmetro a ser 

encaminhada para consulta pública 

4. Consulta pública junto às partes 

interessadas  

5. Registro da análise dos resultados 

de consulta pública

1 
semana

2 
semana

3
semana

4
semana

5 
semana

6 
semana

7
semana

11 até 15 de 
janeiro

22 até 26 de 
fevereiro 

9
semana

15 até 22  de 
março

Consulta a 
PROFE

3. 2

8 
semana



Como apresentar o Modelo?

Um documento que contenha:

•A visão
•Os objetivos
•Os princípios
•Diretrizes 



Modelo regulatório, como parte da Infraestrutura 
da Qualidade, que atenda às expectativas da 
sociedade, assegure um mercado seguro e 
dinâmico, seja flexível e acolha a inovação, 
promova a competitividade e potencialize a 
digitalização (Indústria 4.0)

Visão



Objetivos

• Ser estável e perene, abrangente e que 
acompanhe a evolução das expectativas 
da sociedade e do mercado

• Superar os problemas identificados no 
modelo atual

• Ser um instrumento de proteção e 
dinamização do mercado e facilitador dos 
negócios



Princípios

1. Abrangência  
2. Foco em objetivos e resultados
3. Flexibilidade 
4. Compatibilidade  
5. Isonomia  
6. Harmonização
7. Responsabilização dos 

fornecedores e baseado em 
riscos

8. Vigilância do mercado
9. Agilidade



1. Processo regulatório

2. Objetivos regulatórios

3. Responsabilização do fornecedor

4. Uso de Avaliação da Conformidade

5. Requisitos (essenciais) e uso de normas técnicas

6. Vigilância de Mercado

7. Avaliação de riscos

8. Impacto e resultados regulatórios

9. Governança

10. Implementação

Diretrizes



1. Abrangência  
2. Foco em objetivos e 

resultados
3. Flexibilidade 
4. Compatibilidade  
5. Isonomia  
6. Harmonização
7. Responsabilização dos 

fornecedores e baseado 
em riscos

8. Vigilância do mercado
9. Agilidade

Visão

Objetivos

Modelo regulatório, como
parte da Infraestrutura da
Qualidade, que atenda às
expectativas da sociedade,
assegure um mercado seguro
e dinâmico, seja flexível e
acolha a inovação, promova a
competitividade e
potencialize a digitalização
(Indústria 4.0)

• Ser estável e perene, abrangente e que acompanhe a evolução
das expectativas da sociedade e do mercado

• Superar os problemas identificados no modelo atual
• Ser um instrumento de proteção e dinamização do mercado e

facilitador dos negócios

1. Processo regulatório
2. Objetivos regulatórios
3. Responsabilização do 

fornecedor
4. Uso de Avaliação da 

Conformidade
5. Requisitos (essenciais) 

e uso de normas 
técnicas

6. Vigilância de Mercado
7. Avaliação de riscos
8. Impacto e resultados 

regulatórios
9. Governança
10.Implementação

Princípios

Modernização da Regulamentação 
do Inmetro

Diretrizes



CONSULTA PÚBLICA DA MODERNIZAÇÃO DO 
MODELO REGULATÓRIO:

- 174 Instituições apresentaram contribuições.

- 1200 Sugestões apresentadas.

- Atualmente estamos analisando.

- Pretendemos realizar audiência pública final de Agosto.

- Previsão para publicação de portaria definitiva fim de 
setembro.



Planejamento da 
implementação do 

Modelo Regulatório do 
Inmetro

Concepção



Premissas do Planejamento

• Cumprir os Princípios do MRI

• Baseado nas Diretrizes do MRI

• Gradual e consistente

• Incorporar Gestão de riscos

• Foco em objetivos e resultados

• Horizonte de implementação 
de 5 anos

• Considerar as sugestões 
recebidas (Consulta Pública)



Como construir a proposta 
de modernização do MRI?

Fase I 
Desenvolvimento

Fase II 

Piloto

Fase III 
Implementação

C
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to

Gestão de riscos

Análise Crítica

Governança

Processos 
estruturantes As fases serão desdobradas 

em Etapas e Atividades

Fases

Roteiro de implementação do Modelo Regulatório 
do Inmetro - MRI



Fase II - Pilotos

Fase I - Desenvolvimento

Fase III - Implementação

Horizonte de implementação do MRI: 5 anos



NOSSA MISSÃO

Viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que 
adicionem confiança, qualidade e competitividade aos 

produtos e serviços disponibilizados pelas 
organizações brasileiras, em prol da prosperidade 

econômica e bem-estar da nossa sociedade


