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Q u a l  é  o  i m p a c t o  p a r a  a  s o c i e d a d e ?  







Regras 



5,9 milhões de normas 
Desde a Constituição de 1988, segundo o Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) 

leis, medidas provisórias, instruções 
normativas, emendas constitucionais, 
decretos, portarias e atos declaratórios 



“1.7.1 Os produtos objetos deste regulamento deverão atender as seguintes 
condições:  
a) A partir de 1 de Julho de 2006, todos os fabricantes, montadores e 

importadores só poderão fabricar, montar e importar produtos etiquetados 
com válvula de segurança no forno.  
 

b) Os fabricantes, montadores e importadores, poderão comercializar seus 
estoques fabricados, montados e importados, até 30 de Junho de 2006, sem a 
mencionada válvula de segurança no forno, até 01 de Outubro de 2006. 
 

c) Os fabricantes, montadores e importadores deverão informar ao Inmetro seus 
estoques anteriormente mencionados, contendo o modelo, identificação 
unívoca e quantidade, preferencialmente com o número da última nota fiscal 
emitida em 30 de Junho de 2006, até a primeira quinzena de Julho de 2006, 
para futura constatação.” 

Portaria Inmetro 018, de 15 de janeiro de 2008. Fogões e Fornos a Gás  



“1. Os aparelhos a gás não podem vazar gás não queimado; 
 2. No caso de apagamento da chama, o gás deve ser interrompido 
em X segundos.” 



Portaria Inmetro 79/2011 



Portaria Inmetro 52/2016 



Ato Legal Assunto Status 

Portaria INMETRO 79 de 
03/02/2011 

Aprovar os Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de 
Poliuretano  

Revisto 

Portaria INMETRO 172 
de 18/05/2010 

Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da Portaria 
Definitiva e do Requisitos de Avaliação da Conformidade 
para Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de 
Poliuretano  

Projeto 
aprovado 

Portaria INMETRO 167 
de 05/06/2008 

Criar a Comissão Técnica “Colchões e Colchonetes de 
Espuma Flexível de Poliuretano”  

Revogado 

Medidas regulatórias para colchões 



Ato Legal Assunto Status 

Portaria INMETRO 21 de 
17/01/2014 

Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da Portaria 
Definitiva e dos Requisitos de Avaliação da Conformidade 
para Colchões de Molas  

Prazo para 
consulta pública 
expirado 

Portaria Inmetro 386 de 
02/08/2013 

Novas determinações e esclarecimento para o programa 
Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de 
Poliuretano, publicado pela Portaria Inmetro n° 79 de 
2011  

Revogado 

Portaria INMETRO 339 
de 10/07/2013 

Revisar a composição e a denominação da Comissão 
Técnica de Colchões e Colchonetes de Espuma Flexível de 
Poliuretano 

Em vigor 

Portaria INMETRO 387 
de 03/10/2011 

Harmonização do Programa de Avaliação da 
Conformidade para Colchões e Colchonetes de espuma 
flexível de poliuretano, portaria n° 79/2011 

Em vigor 
 

Medidas regulatórias para colchões 



Ato Legal Assunto Status 

Portaria INMETRO 508 
de 08/10/2015 

Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria 
Definitiva e do Regulamento Técnico da Qualidade para 
Colchões de Molas estabelecendo os requisitos 
obrigatórios de desempenho para a disponibilização de 
colchões de molas no mercado nacional.  

Prazo para 
consulta pública 
expirado  

Portaria INMETRO 349 
de 09/07/2015 

Aprovar os ajustes e esclarecimentos à regulamentação 
de colchões e colchonetes de espuma flexível de 
poliuretano, aprovado pela Portaria Inmetro n.° 79/2011 

Revisto 

Portaria INMETRO 258 
de 05/06/2014 

Disponibilizar, 30 dias, a proposta de texto da Portaria 
Definitiva para os Esclarecimentos sobre o Programa de 
Avaliação da Conformidade para Colchões e Colchonetes 
de Espuma Flexível de Poliuretano.  

Projeto 
aprovado 

Portaria INMETRO 20 de 
17/01/2014 

Disponibilizar, 60 dias, a proposta de texto da Portaria 
Definitiva e do Regulamento Técnico da Qualidade para 
Colchões de Molas  

Prazo para 
consulta pública 
expirado 
 

Medidas regulatórias para colchões 



Medidas regulatórias para colchões 

Ato Legal Assunto Status 

Próxima Portaria ... 
Ajustes técnicos à medida regulatória de colchões de 
molas 

Aguarda 
aprovação 
interna ... 

Próxima Portaria ... 
Esclarecimento de escopo (inclusão de colchões 
antirrefluxo), dentre outros 

Aguarda 
aprovação 
interna ... 

Portaria INMETRO 259 
de 05/09/2018 

Ajustes e esclarecimentos aos Requisitos de Avaliação da 
Conformidade para Colchões e Colchonetes de Espuma 
Flexível de Poliuretano.  

Prazo para 
consulta pública 
expirado  

Portaria INMETRO / 
INMETRO número 52 de 
01/02/2016 

Aprovar o Regulamento Técnico da Qualidade para 
Colchões de Molas, inserto no Anexo I desta Portaria, que 
aperfeiçoa os requisitos, de cumprimento obrigatório, 
referentes ao desempenho do produto  

Em vigor  



Ato Legal Assunto Status 

Lá vamos nós de novo ... 
Ajustes necessários para cobrir alguma prática de 
concorrência injusta ... 

Aguardando ... 

Mais uma ... 
Ajustes necessários porque a indústria desenvolveu um 
novo material que não foi previsto na regulamentação 
atual ... 

Aguardando ... 

Próxima Portaria ... 
Esclarecimento que será necessário em razão da 
regulamentação ser excessivamente prescritiva 

Aguardando ... 

Medidas regulatórias para colchões 



Em 12 anos, 

15 publicações 



Diagnóstico 



A evolução do sistema regulatório atual 
(Produtos de consumo e serviços) 

2º momento 

• Concorrência asiática 

• Práticas enganosas 

1º momento 

Política Industrial - PBQP 



Portarias publicadas 



Quanto tempo leva para resolver um problema 
regulatório? 

Em geral 

7 
anos 

R$ 910.000 

18 meses    Avaliação e Análise de Impacto Regulatório 

29 meses    Desenvolvimento da regulamentação 

36 meses    Monitoramento e implementação 





195 medidas regulatórias – 10-12% do escopo: 

• 612 atos normativos; 

• 8.661 páginas; 

• 50 portarias complementares por ano; 

• Quase 1 milhão de reais para cada nova medida; 

• 260 mil anuências/ano; 

• 57 mil processos de registro/ano; 

• 7 anos para implantar uma nova medida. 

Números do modelo regulatório atual 



De cada 10 produtos sob responsabilidade do Inmetro, apenas 

1 está regulamentado 

Regulamentos e Requisitos de Avaliação da Conformidade para 
cada objeto, prescritivos, impedindo a inovação e a 
competitividade 

Certificação + Registro + Controle de importação aplicados como 
regra geral – fardo regulatório 

Mesmo tratamento para todos os fornecedores 

Ineficiência para vigiar o mercado, investigar denúncias, tomar 
medidas corretivas, penalizar, exigir retirada do mercado ou 
recall 

O modelo regulatório atual, em resumo 
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Baixa performance 

Efeitos adversos à economia 

Desalinhado com as melhores 
práticas internacionais 

Desalinhado com as atuais políticas 
de governo 

1 

2 

3 
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Novo Modelo Regulatório 



Committee on Strengthening Core Elements of Regulatory Systems in Developing Countries 
et al. (2012) 

Capacidade 
de resposta 

Capaz de responder 
rapidamente a uma crise e 
de modificar prontamente 
suas políticas. 

O Inmetro propõe um novo modelo regulatório 



Committee on Strengthening Core Elements of Regulatory Systems in Developing Countries 
et al. (2012) 

Orientado 
para 

resultados 

Foco nos requisitos, não 
nas soluções que devem 

ser pensadas pela 
indústria. 

Regulamentos que não 
impedem as inovações. 

O Inmetro propõe um novo modelo regulatório 

Atenção para a Lei de Liberdade Econômica 



Committee on Strengthening Core Elements of Regulatory Systems in Developing Countries 
et al. (2012) 

Previsível 

Estrutura clara que 
garante a tomada de 
decisões não 
arbitrárias. 

O Inmetro propõe um novo modelo regulatório 



Committee on Strengthening Core Elements of Regulatory Systems in Developing Countries 
et al. (2012) 

Proporcional 

Controles são baseados em 
risco 

Prioridades de ação para as 
ameaças mais urgentes. 

O Inmetro propõe um novo modelo regulatório 



Committee on Strengthening Core Elements of Regulatory Systems in Developing Countries 
et al. (2012) 

Independente 

Não está sob a 
influência de 

processos políticos. 

O Inmetro propõe um novo modelo regulatório 



Committee on Strengthening Core Elements of Regulatory Systems in Developing Countries 
et al. (2012) 

Capacidade 
de resposta 

Orientado 
para 

resultados 

Previsível 

Proporcional 

Independente 

O Inmetro propõe um novo modelo regulatório 



EUA – década de 70 
União Europeia – década de 80 

Japão – década de 90 
Canadá – 2010 

Austrália e Arábia Saudita - Agora 

Alinhamento com as práticas internacionais 



O fornecedor é responsável pelo produto que coloca no 

mercado; 

O fornecedor deve fazer análise de risco, de acordo com modelo 
fornecido e tomar as ações para mitigar os riscos; 

Organismo terá maior grau de liberdade porém maior responsabilidade; 

Modelos de Avaliação da Conformidade aplicados segundo necessidade e 
risco; 

Presunção da conformidade com as normas; 

Fornecedores do nível 1 e 2 que voluntariamente adotarem esquemas de 
AC terão riscos diferentes para o acompanhamento no mercado; 

Premissas 



Aumento da performance regulatória 

Desburocratização 
Simplificação 

administrativa 

Otimização de 
recursos 

Flexibilidade 

Novo Modelo 
Regulatório 

 

Ambiente de regras baseado 
em Regulamentos Gerais e 

Requisitos Essenciais 

Foco na resolução de 
problemas regulatórios 

Responsabilização do 
fornecedor 

Aumento da 
cobertura 

Aumento da 
focalização 

Aumento do 
compliance 



1º pilar: novo sistema de regulamentação 



2º pilar: foco na solução de problemas 

Monitoramento passivo Monitoramento ativo 

Estratégia de monitoramento capaz de identificar problemas 

relativos aos insumos, produtos e serviços sob a esfera de competência 
legal do Inmetro. 



3º pilar: O 

enforcement é 

baseado nos 

princípios da 

regulação 

responsiva. 
OECD Regulatory Policy Outlook 

(2018) 

Braithwaite (1992) 

Penalização 
criminal 

Penalização 
administrativa 

Advertência 

Persuasão 
Educação, naming and shaming, Ciência 

Comportamental 

Multas, interdições, apreensões, suspensão e 

cancelamento de registro 



Aperfeiçoamento Parcial de medidas regulatórias com ajustes 

imprescindíveis (2019) 

Cancelamento, com consulta pública, cerca de 30 medidas 

regulatórias de baixa adesão/impacto (2019) 

Cancelamento de atividades de poder de polícia administrativa de 

medidas regulatórias de outro regulamentador (2019) 

Plano de Curto Prazo 



Simplificação da anuência de licenças de importação (2019) – Fim 

da exigência de anuência prévia ao embarque 

Simplificação do Registro de Objetos (2019) – Menos burocracia, 

controle mais inteligente  

Manutenção contínua do estoque regulatório (2019) 

Plano de Curto Prazo 



Próximos passos 

Tomada de subsídios para construção do Regulamento Geral 
(Julho/Setembro 2019) – Mais de 700 entidades enviaram contribuições 

1ª Reunião de Partes Interessadas no Regulamento Geral – 12 de 
novembro, no RJ, com 80 entidades confirmadas 

Início da Construção dos regulamentos transversais de 2º nível (abril 
de 2020) 





Na área de Metrologia, vamos realizar o 
diagnóstico a partir do início de 2020 



O Novo Modelo Regulatório deve dar liberdade e 
proteção para as empresas que produzem de 

acordo com as regras 



As bases do Novo Modelo Regulatório são 
regulamentos estáveis, requisitos essenciais e 

monitoramento do mercado 



O Novo Modelo Regulatório só poderá ser 
implementado com fortes parcerias 



Obrigado! 


