
XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

Percepção da industria ao controle metrológico 
 
 

Maria Manuela Mota dos Santos (Inmetro) mmsantos@inmetro.gov.br 
Stella Regina Reis da Costa (UFFFRJ – LATEC/UFF) stellare@ig.com.br 

 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo obter uma nova visão,  para o Controle 

Metrológico de Produtos Pré-Medidos a ser implantado pelo INMETRO. O estudo visa criar 

uma estrutura que assegure, de forma preventiva a conformidade da quantidade declarada 

nos produtos pré-medidos, desenvolvido através das análises dos relatórios de fiscalização 

da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro, da coleta de dados por meio 

de pesquisa de campo. 
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1. Introdução 

 

O surgimento das grandes redes de supermercados, na década de 70, marcou o início 
da massificação de produtos comercializados em acondicionamentos próprios, nos quais a 
clareza da indicação da quantidade contida em cada produto assumia importância primordial. 

No Brasil, a legalização da metrologia é de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) que, dentre outras atividades na 
área de pesos e medidas, fiscaliza, diretamente ou através dos Institutos Estaduais de Pesos e 
Medidas (órgãos metrológicos), a indicação quantitativa de produtos pré-medidos.  

Por definição do Regulamento Técnico Metrológico (RTM), aprovado pela Portaria 
Inmetro n.º 074/1995, produto pré-medido é todo aquele embalado e/ou mensurado sem a 
presença do consumidor e em condições de comercialização.  

Entre os anos de 1970 e 1975, a fiscalização dos produtos pré-medidos realizada pelos 
órgãos metrológicos era diretamente nas fábricas. O metrologista, “fiscal metrológico”, 
visitava a empresa acondicionadora, apresentava-se ao gerente, solicitando a este o 
encaminhamento e acompanhamento até a linha de produção. Coletava o produto acabado no 
estoque. Solicitava um local apropriado para realizar o exame metrológico, o que nem sempre 
era possível encontrar na empresa visitada, na maioria dos casos pelas precárias condições de 
instalações e acomodações oferecidas pelo acondicionador, não favorecendo a instalação de 
equipamentos com resolução que garantisse segurança à realização do exame. Por outro lado, 
tanto o transporte desses equipamentos, que na maioria das vezes era inadequado, bem como 
a falta de colaboração do fiscalizado, constituíam-se em entraves aos exames. 

A partir de 1975, com o investimento em laboratórios próprios e a introdução do pré-
exame nos pontos de venda, que rastreava os produtos, inibindo as coletas desnecessárias e 
impróprias, houve um salto significativo na realização dos exames, uma redução dos custos, 
com destaque para a melhoria nas condições de realização dos exames. Investiu-se na cultura 
da qualidade e nas boas práticas laboratoriais, redundando na otimização do uso dos 
laboratórios, obtendo-se rendimento e qualificação adequados ao serviço de pré-medidos e 
uma proteção mais eficaz aos consumidores, proporcionada pelos órgãos metrológicos. 

Em 1990, com o advento do Tratado de Assunção, foi criado o MERCOSUL. Houve, 
então, a necessidade de harmonização dos regulamentos dos quatro países (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai). Na área de metrologia legal não foi diferente: tomando-se como base os 
regulamentos internacionais, principalmente as Recomendações da Organização Internacional 
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de Metrologia Legal (OIML), criou-se uma legislação de pré-medidos que atende aos 
preceitos básicos dos quatro países. 

No ano de transição das metodologias, o índice de irregularidade aumentou 
significativamente porque as empresas não estavam preparadas para um controle estatístico 
que usava ferramentas do seu sistema de produção. Com a continuidade das verificações, 
realizadas pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-Inmetro) e as 
adaptações da legislação às características intrínsecas de determinados produtos, os órgãos 
metrológicos e as empresas foram se adequando ao novo sistema e o índice de irregularidade 
baixou. 

Atualmente, pode-se constatar um grande número de empresas que utiliza sistema de 
qualidade no controle metrológico, visando ao atendimento a seus consumidores, bem como a 
qualificação de seus produtos no mercado. 

Diante desses fatos, torna-se relevante buscar meios necessários à implantação de 
novas formas de assegurar o controle metrológico dos produtos em questão, com maior ênfase 
em ações preventivas voltadas aos processos de produção, visando ainda à redução dos custos 
desse controle.  

Em face dessas considerações, surge a seguinte questão de pesquisa: É possível 
desenvolver um mecanismo que assegure a conformidade metrológica dos produtos pré-
medidos antes de sua exposição para a venda ao consumidor? 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, deve ser estruturado um procedimento 
metodológico em torno dos seguintes objetivos específicos: 
- Conhecer os princípios básicos aplicáveis à metrologia legal, no que diz respeito aos 

produtos pré-medidos.  
- Conhecer processos de produção e acondicionamento de produtos pré-medidos. 
- Identificar e propor requisitos necessários à estruturação e implantação de um sistema de 

controle metrológico nas empresas produtoras. 
À medida que a tecnologia progride, tornam-se necessárias a revisão, a elaboração ou a 

implantação de novas regulamentações e metodologias, a fim de atender ao exigido para que o 
controle metrológico dos produtos pré-medidos alcancem o nível de qualidade pretendido 
pelo Inmetro e pelo consumidor. 

Nesse sentido, a evolução do processo de controle metrológico nas empresas 
impulsionou o Inmetro a promover melhorias internas, a fim de atingir o objetivo de 
implantar o controle metrológico em fábrica, de forma a minimizar a incidência da 
fiscalização de produtos conformes no mercado.   

Diante desses fatos, justifica-se a realização de esforços para buscar meios necessários 
à implantação dessas novas formas de assegurar o controle metrológico dos produtos pré-
medidos, com maior ênfase em ações preventivas voltadas aos processos de produção.  

 

2. Referencial  Teórico 

2.1 Metrologia Legal 

 

Existe um consenso internacional sobre o entendimento de metrologia, já que a 
denominação integrou o vocabulário internacional de Termos Fundamentais e Gerais de 
Metrologia, conhecido como Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) que assim a 
define: “Metrologia: ciência da medição que abrange todos os aspectos teóricos e práticos 
relativos às medições, qualquer que seja o grau de incerteza, em qualquer campo da ciência ou 
da tecnologia” (VOCABULÁRIO..., 1995). 
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Sua aplicação dá suporte à qualidade em processos e produtos manufaturados. Ela tem 
papel chave na adoção de avanços tecnológicos e científicos, no projeto de eficiente 
fabricação de produtos que atendam às necessidades do mercado e na detecção e prevenção de 
não-conformidade. Ela fornece suporte fundamental em testes de segurança e saúde, no 
monitoramento de condições ambientais, no processo de produção de alimentos e na 
eqüitativa execução de leis. Ela também fornece a base para negociação justa, dentro de uma 
economia doméstica, e para o comércio internacional no mercado global 
(ORGANIZAÇÃO..., 2004b). 

A Organização Internacional de Metrologia Legal – OIML descreve o termo 
“Metrologia Legal” como: 

 
Parte da metrologia que trata das unidades de medida, métodos de medição e 
instrumentos de medição em relação às exigências técnicas e legais obrigatórias, as 
quais têm o objetivo de assegurar uma garantia pública do ponto de vista da 
segurança e da exatidão das medições. 
 

Metrologia Legal aplica-se a partes em negociação, porém, também se aplica a 
proteção de indivíduos e da sociedade como um todo (ORGANIZAÇÃO..., 2004b). 

Metrologia Legal geralmente inclui dispositivos relacionados à unidades de medidas, à 
resultados de medição (ex.: pré-medidos) e ao instrumento de medição. 
 A compra e venda de mercadorias ou serviços incluem a pesagem ou medição de 
produtos, bem como produtos pré-medidos com um peso, número ou quantidade de 
declaração de volume e medição de serviços. Enquanto essas funções são de naturezas 
distintas, uma característica comum é que a conformidade com a lei depende de resultados de 
medição. Por essa razão, o processo de medição é da direta preocupação do governo. Fornecer 
as leis e regulamentos, controlar medições através de supervisão do mercado e desenvolver e 
manter a infra-estrutura que possa dar suporte à acurácia dessas medições é essencial no 
preenchimento do papel do governo (ORGANIZAÇÃO..., 2004b). 

“No Brasil as atividade da Metrologia Legal são do Inmetro, que também colabora 
para uniformidade da sua aplicação no mundo, pela sua ativa participação no Mercosul e na 
OIML" (INSTITUTO..., 2005a). 

 

2.2 Metrologia  legal – pré-medidos 

 
A partir dos anos 70, foram sendo consolidados, no país, grandes comércios, 

chamados “supermercados”, que comercializavam mercadorias embaladas, com a quantidade 
pré-determinada e declarada nas suas embalagens ou rótulos. 
 Essa tendência cresceu, no sentido de minimizar a quantificação na presença do 
consumidor, além de ser mais prática e higiênica. 
 Esse crescimento objetivou o estudo e a definição dos produtos pré-medidos: 

“Todo o produto embalado e medido sem a presença do consumidor e em condições 
de comercialização”. 

Essa definição está no item 2 da Portaria Inmetro nº 157 de 19 de agosto de 2002, que 
estabelece a forma de expressar a indicação quantitativa do conteúdo líquido dos produtos 
pré-medidos. 

 O Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
Conmetro, através da Resolução n.º 11 de 12 de outubro de 1988, aprovou o regulamento 
metrológico que, no capitulo V do item 14, estabelece:  

As mercadorias pré-medidas acondicionadas ou não, sem a presença do 
comprador, deverão trazer, de modo bem visível e inequívoco, a indicação 
da quantidade líquida ou da quantidade mínima expressa em unidades 
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legais, ou nos casos definidos pelo Inmetro, o número de unidades contidos 
no acondicionamento.(CONSELHO..., 1988) 

Nenhuma mercadoria pré-medida pode ser comercializada sem a indicação do 
conteúdo líquido nominal acompanhada da unidade de medida no seu rótulo ou embalagem. 

 

2.3 Controle metrológico 

 
O Controle metrológico designa as verificações compulsórias, efetuadas pelo Estado, 

sobre instrumentos de medição e pré-medidos. 
O objetivo fundamental estabelecido legalmente no campo econômico é proteger o 

consumidor, na condição de comprador e usuário de produtos e serviços medidos, e o 
vendedor, na condição de fornecedor desses produtos e serviços. 

É possível medir o quanto a metrologia pode dar de retorno financeiro a um processo 
produtivo. Contudo, deve-se procurar a relação custo/benefício, ao se implantar um controle 
metrológico. São custos e benefícios difíceis de apurar, pois estão envolvidos custos e 
benefícios diretos e indiretos. Os custos diretos são facilmente identificáveis, já os custos 
indiretos são mais difíceis de apurar, pois não são passíveis de fácil identificação.  Como 
medir financeiramente a confiança gerada no consumidor pela entrega de produtos mais 
confiáveis? A decisão de se implantar um controle metrológico está muito condicionada ao 
ambiente em que a organização opera. 

É bom considerar que a implantação de um controle metrológico tem sido uma 
questão de sobrevivência de uma organização, visto um ambiente cada vez mais exigente 
(PRADO FILHO, 2003). 

O Controle Metrológico é realizado através da fiscalização, que pode ser efetuada na 
fábrica, no depósito ou no mercado (ponto de venda), seguindo a orientação dos 
Regulamentos Técnicos Metrológicos – RTM. 

No mercado ou ponto de venda, faz-se o pré-exame, que consiste na pesagem de 5 
unidades de cada produto exposto, comercializado em unidade de massa ou volume, de 
conteúdo nominal igual, calculando-se a média e comparando-se com a indicação declarada, 
descontando-se o peso estimado da embalagem. 
 

A Tabela 01 mostra o resultado de pré-exames realizados nos últimos 4 anos e também 
a quantidade de produtos que foram coletados para exame final, no mercado, com 
probabilidade de erro quantitativo. 

 

Tabela 01 - Relatório do Sistema de Tolerância e Amostragem da RBMLQ-Inmetro 

Cesta Básica 2002 2003 2004 2005 

Produtos 
Pré - 

Exames 
Exames 

Finais 
Pré -

Exames 
Exame 
Finais 

Pré -
Exames 

Exames 
Finais 

Pré- 
Exames 

Exames 
Finais 

Açúcar 35.384 1.669 27.621 1.390 25.605 1.178 30.816 1.266 
Arroz 74.512 2.726 68.113 2.577 62.608 2.226 77.482 2.334 
Biscoitos 82.644 4.082 77.418 3.203 69.835 2.535 79.793 3.066 
Café 45.551 1.298 38.775 1.170 32.241 833 42.486 1.067 
Farinha 33.724 1.024 33.717 1.149 30.348 945 38.856 1.020 
Feijão 52.067 2.820 48.951 2.360 42.143 1.821 47.806 1.865 
GLP 1.478 2.447 801 1.412 720 930 809 764 
Leite 23.238 723 17.985 712 15.921 547 19.098 542 
Macarrão 61.380 1.949 54.889 1.455 46.239 1.114 59.940 1.165 
Manteiga/Margarina 19.866 277 10.736 208 10.201 216 17.019 302 
Óleo de Soja 7.782 348 6.084 364 4.356 284 5.962 295 
Pão Francês 11.315 10.139 9.886 12.202 10.158 13.359 7.240 14.557 
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Sal 20.078 685 16.968 608 13.480 352 16.495 342 
Subtotal 469.119 30.187 411.944 28.810 363.855 26.340 443.802 28.585 

Outros Produtos 2002 2003 2004 2005 

Produtos Pré - 
Exames 

Exames 
Finais 

Pré -
Exames 

Exame 
Finais 

Pré -
Exames 

Exames 
Finais 

Pré- 
Exames 

Exames 
Finais 

Azeite/ óleos 
Comestíveis  6.122 584 5.643 547 4.838 394 5.800 492 

Bebidas em Geral 27.000 2.846 31.681 2.569 30.077 2.472 27.392 2.489 
Carnes e Derivados 55.070 4.285 47.031 3.950 37.182 3.249 30.535 2.899 
Cereais e Grãos 
Alimentícios 69.442 1.596 57.033 1.397 49.890 1.286 50.601 1.189 

Condimentos e 
Temperos 40.697 2.249 40.084 2.013 37.822 2.131 37.263 1.804 

Demais Produtos 160.799 13.112 158.740 13.853 138.374 14.078 203.973 18.155 
Doces /Sorvetes e 
Similares 65.835 4.407 59.200 3.807 53.638 4.044 50.400 3.257 

Frios Div. Em 
Supermercados 41.746 932 24.307 883 18.872 657 17.138 626 

Materiais de 
Construção 10.582 663 5.635 452 5.492 323 10.152 589 

Pães e Bolos 40.658 1.303 30.537 1.466 40.786 1.641 29.756 1.914 
Pescados e 
derivados 14.452 670 8.454 715 6.546 606 8.262 785 

Prod. Cerâmicos 720 289 356 522 112 151 497 462 
Prod. de Higiene 
Pessoal 13.414 3.485 12.621 3.098 15.192 2.988 13.507 3.009 

Produtos de 
Limpeza 23.642 3.156 25.694 3.049 24.471 2.494 27.442 3.050 

Produtos 
Farmacêuticos 779 515 1.419 410 1.314 415 803 471 

Produtos Têxteis 1.938 152 643 123 415 224 258 195 
Queijos e 
Derivados 32.254 1.403 24.816 1.498 21.169 1.322 18.617 1.438 

Sabões e Sabonete 9.089 689 7.915 658 6.239 530 7.110 267 
Subtotal 614.239 42.336 542 41.010 492.429 39.005 539.506 43.091 
Total 1.083.358 72.523 953.753 69.820 856.284 65.345 983.308 71.676 

Fonte: Dimep-Inmetro (2006) 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa pretende demonstrar as principais fases necessárias à implantação de uma 
nova metodologia de verificação do controle metrológico, a ser utilizado pelo Inmetro e pela 
RBMLQ-Inmetro, que estimule a verificação de mais produtos no mercado, bem como 
redução de custos desse controle para algumas empresas. Assim sendo, encaminhou-se um 
questionário com 26 perguntas referentes a dados da empresa, do controle metrológico e da 
reação à fiscalização da RBMLQ-Inmetro, a ser distribuído a 15 empresas.  

Foram selecionadas empresas dos ramos de alimentos, cosméticos e de limpeza, com 
vínculo às: 

- Associação Brasileira das Indústrias Alimentícias – ABIA; 
- Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal e Cosméticos – 

ABHIPEC; 
- Associação Brasileira das Indústrias de Limpeza e Afins- ABIPLA. 
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Certamente que se esperava o maior número de respostas possível, mas surgiram 
algumas dificuldades na participação das empresas, o que resultou na resposta de apenas 5 
empresas. 

Ao receberem o questionário, as empresas se mostraram interessadas na proposta da 
nova forma de controle metrológico. Entretanto, por não estar ainda totalmente definida a 
questão legal da adesão das empresas a esse novo sistema, e quais são as reais vantagens, 
alguns gerentes não se sentiram à vontade para expor dados referentes a sua produção, o que 
limitou a pesquisa. 
 A verificação da conformidade dos produtos pré-medidos com os Regulamentos 
Técnicos Metrológicos é realizada, diariamente, pelos 63 laboratórios espalhados pelo Brasil, 
na Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – Inmetro. 

Os produtos mais comercializados, considerados dentro da cesta básica, e que têm os 
seus conteúdos nominais padronizados, inclusive no âmbito do Mercosul, são fiscalizados 
diariamente. Produtos sazonais, como material escolar, natalinos, de páscoa e produtos 
denunciados por irregularidades, dentro do prazo limite de seus eventos, e os demais 
produtos, seguem uma rotina normal de fiscalização. 

Todos os metrologistas da equipe de fiscalização de rua, dos 63 laboratórios de 
produtos pré-medidos dos órgãos conveniados com o Inmetro, vão todos os dias para os 
pontos de venda (comércio) de pré-medidos verificar, através do pré-exame, se o produto 
deve ser coletado para verificação em laboratório. 

O total de exames realizados 1.065.661, em relação aos autuados 22.332, corresponde 
a 2,1% dos produtos que foram verificados no pré-exame, no exame final e nos erros 
formais (embalagem), e que estavam realmente irregulares (Tabela 02). 

Do total de exames finais, 71.676, realizados nos laboratórios, somente 22.332 
autuações foram lavradas. Ou seja, 31% dos exames dão conta de irregularidades. 

 

 

Tabela 02 - Resultado da Fiscalização da RBMLQ-Inmetro 
Atividades RBMLQ-Inmetro- 2005 

Exames realizados  1.065.661 

Pré-Exames 983.108 

Exames Finais 71.676 

Produtos autuados 22.332 

Unidades Examinados 2.859.411 

Erros Formais 10.877 

Percentual de Irregularidade 2,10 

Fonte: Relatório de Atividades da RBMLQ-Inmetro (2005) 

 
A triagem do pré-exame é realizada em produtos comercializados em massa e volume, 

tendo em vista que, para esses, existem parâmetros; comparação de massa através de balança 
e comparação de volume através da massa real do liquido em exame, dividido por uma massa 
especifica média. 

Os produtos comercializados em unidades de comprimento e número de unidades são 
coletados aleatoriamente no comércio, uma vez que não há possibilidade de comparação entre 
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a indicação quantitativa e algum parâmetro de referencia pré-estabelecido, aumentando a 
incidência de exames em produtos sem irregularidades no laboratórios. 

Da capacidade total da realização de exames de um laboratório, podemos afirmar que 
mais de 60% são em produtos que estão de acordo com os Regulamentos Técnicos 
Metrológicos vigentes. 

O questionário encaminhado para algumas indústrias teve por finalidade obter um 
espectro de informações, que permitiram conhecer o perfil das empresas e captar a percepção 
do profissional de uma indústria de produtos pré-medidos, em relação ao seu produto, quanto 
à indicação quantitativa, à fiscalização, à qualidade e ao consumidor. 

Cada questão aborda a percepção de onde a empresa se encontra, em relação a unidade 
abrangida, numa escala de 100 pontos percentuais, com marcadores a cada 5 pontos. 

As questões 1 a 10 contêm as perguntas e a forma como foram respondidas, visando a 
avaliar a percepção da indústria quanto à indicação quantitativa e à fiscalização do seu 
produto, e são apresentadas a seguir: 

 

1 - A indicação quantitativa do produto é facilmente compreendida e identificada pelo 
consumidor? 
 

                1 1  3 
pouco        muito 

 
A indicação quantitativa deve ser clara, precisa, e transmitir ao consumidor uma fácil, fiel e 
satisfatória informação da quantidade comercializada. Todas as empresas classificaram as 
informações como muito facilmente compreendidas e identificadas pelo consumidor. 
 
2 - Até que ponto a quantidade comercializada do produto influencia seus consumidores em 
suas decisões de compra? 
 
 

         1 1 2  1       
pouco        muito 

Para as empresas, a quantidade comercializada não tem grande influência na decisão do 
consumidor, mas essa influência varia, de acordo com o produto comercializado. Para um 
produto supérfluo a influência é menor do que para um produto de primeira necessidade.  
 
 
3 - Até que ponto o seu produto é fiscalizado quanto ao seu quantitativo? 
 

          1   1  2    1 
                   pouco    muito   
 
Todos são fiscalizados, mas a freqüência pode depender de vários fatores.  Os produtos de 
primeira necessidade são fiscalizados diariamente e a freqüência vai diminuindo para os 
produtos mais supérfluos. Independentemente do tipo de produto, na reincidência de erro, a 
fiscalização é intensificada. 
4 - Essa fiscalização é regional ou em todo território nacional?  
 

             1  1 1 1  1 
                localizada em todo território 
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Os produtos são fiscalizados em todo o território nacional, pela RBMLQ-Inmetro.  Do ponto 
de vista da empresa, a abrangência  da  fiscalização nem sempre é total, depende da 
distribuição do produto pelo país. 
 
 5 - Sua unidade fabril é sempre informada sobre a realização de uma verificação quantitativa? 
 

          1       1  3 
                   nunca     sempre 
 
As empresas são sempre convidadas a assistir  a verificação quantitativa. Entretanto, é 
possível que  a unidade fabril não receba a informação, em razão dos tramites internos de cada 
empresa. 
 
6 - Qual a freqüência de comparecimento ao exame de  verificação quantitativa? 
 

1          1 1      1  1 
                   nunca     sempre 
 
Comparando o resultado dessa questão com o que é observado nos laboratório da RBMLQ-
Inmetro, a freqüência de comparecimento é sempre maior das empresas que tem um sistema 
de controle quantitativo e que necessitam justificar o porquê da coleta do produto, e analisar o 
resultado. 
 
7 - Qual a relação de autos de infração do produto em relação à quantidade de coletas 
realizadas? 
 

1 3  1                 
    0 %        100% 

 
Os produtos são fiscalizados, mas não são autuados com a mesma freqüência. Os produtos  
das empresas que responderam a este questionário estão inseridos nos 60% dos  que são 
coletados pela RBMLQ-Inmetro. Mas estão de acordo com os RTM em vigor. Vale ressaltar 
que essas empresas têm maior probabilidade de possuírem um controle metrológico efetivo. 
 
8 - A sua unidade fabril repõe o produto no ponto de venda ou depósito onde foi retirada a 
amostra para verificação? 
 

1          1         3 
                    nunca   sempre 
 
A reposição não é obrigatória, mas quase todas as empresas repõem. Alguns produtos são 
adquiridos em depósitos ou de terceiros, em que não é mais possível identificar o comprador 
do produto na empresa. 
 
9 - Qual o nível de reclamação de seus revendedores ou clientes em função das retiradas de 
produto dos pontos de venda para fiscalização? 
 

3 1  1                 
baixo        alto 
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O nível de reclamação das retiradas dos  produtos dessas empresas não é significativo, pois, 
pela resposta a questão anterior, a maioria delas repõem o produto retirado do ponto de venda. 
 
10 - Qual o nível de influencia em relação à venda do seu produto, quando esse é citado em 
algum meio de comunicação, em que o resultado da fiscalização apresentou problema? 
 

             1 1    1 1 
baixo         alto 

 
O resultado negativo sempre apresenta repercussão nas vendas, quando citado pelos meios de 
comunicação, principalmente os produtos da cesta básica ou de grande consumo, em que são 
sempre visados os seus resultados para as colunas dirigidas à defesa do consumidor. 
As questões 11 a 17 contém as perguntas e a forma como foram respondidas, visando a 
avaliar a percepção da indústria, quanto à qualidade do produto. 
 
11 - A que ponto estão os níveis de demanda do produto? 
 

          2   1 1     1 
pouco        muito 

 
As empresas apresentam níveis de variáveis demanda, que correspondem às necessidades do 
consumidor, em termos de produtos da cesta básica, e à grande variedade de marcas ofertadas 
ao consumidor. 
 
12 - Até que ponto a qualidade do produto influencia seus consumidores em suas decisões de 
compra? 
 

            1    1 3   
                 Em  nada                                                                         completamente 
 
A maioria das empresas considera que a qualidade influencia na decisão de compra do 
consumidor, embora possa haver produtos em que a quantidade e o preço influenciem mais o 
consumidor. 
 
13 - Qual o nível de credibilidade do seu produto para o consumidor? 
 

               1 1   3 
Baixo        alto 

 
A maioria das empresas confia plenamente na credibilidade que o seu produto desperta no 
consumidor, o que demanda uma manutenção da qualidade para a sustentação dessa 
confiança. 
 
14 - Até que ponto você e seus competidores brigam pela participação no mercado 
consumidor? 

     1        1    1 1 1 
em nada        completamente 

 
A maioria briga pela competição do seu produto no mercado, embora haja empresas com 
produtos estabilizados no mercado atual. 
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15 –  A competição é baseada em um diferencial do produto, totalmente na competição de 
preço ou está em algum ponto intermediário? 
 

          1 1     1 2   
competição total de preço                      diferencial total do produto 
 
A tendência é pelo diferencial total do produto, mas algumas empresas utilizam o diferencial 
do produto e ainda competem com preços diferenciados. 
 
16 -  Até quanto a unidade fabril possui um controle de processo ? 
 

                 1 2 2 
   nenhum            total 

 
Todas as empresas  consideram que possuem um controle de processo, mesmo que não seja 
totalmente voltado para área metrológica. 
 
17 – Até que ponto a companhia investe em instrumentos e pessoal para controlar a 
quantidade do produto? 
 

              1   1 2 1 
nada         muito 
 

As empresas investem mais de 75% no controle metrológico de seus produtos, cada vez mais 
automatizando o controle quantitativo. Muitas empresas possuem variação de enchimento 
através da informatização do sistema e da constante qualificação de pessoal. 
 
As questões 18 a 21 contêm as perguntas e a forma como foram respondidas, visando a 
avaliar a preocupação da indústria quanto ao consumidor. 
 
18 - A que taxa estão mudando as necessidades e vontades de seus consumidores? 
 

               1 1   3 
muito vagarosamente muito rápido 
 
Considerando a dinâmica do mercado e a evolução dos meios de comunicação, as empresas 
passaram a observar uma mudança no hábito dos consumidores, constatada tanto pela 
demanda dos produtos, como pelo SAC (Serviço de Atendimento  ao Consumidor) que exige 
uma resposta rápida da empresa. 
 
19 - Até que ponto o preço de seu produto influencia os consumidores em suas  decisões de 
compra? 
 

    1     1  1    2     
em nada        completamente 

 
Para as empresas, o preço  não tem grande influência na decisão do consumidor, mas essa 
influência  pode variar de acordo com o produto comercializado. Para um produto supérfluo, a 
influência é menor do que para um produto de primeira necessidade.  
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20 - Até que ponto o nível de serviço pré e pós-venda influencia seus consumidores em suas 
decisões de compra? 
 

    1    1  1  1       1 
               em nada                                               completamente 
 
As empresas tem visões bem diferenciadas em relação ao nível de influência na decisão de 
compra do consumidor, dos serviços pré e pós – venda do produto. 
 
21 -  A permanência  do seu produto no ponto de venda final em média é? 
 
 

   1  1    1     1  1    
previsível         imprevisível  
 
A permanência no mercado pode variar muito, dependendo do tipo de produto 

comercializado, do local de comercialização e, algumas vezes, da sazonalidade. 
 
Na análise das respostas ao questionário, constatou-se a preocupação das empresas em 

investir em qualidade, credibilidade, competitividade e necessidades do consumidor, em 
relação ao seu produto, bem como na verificação da quantidade realizada pela RBMLQ-
Inmetro. 

Empresas como essas podem estar capacitadas para exercer um controle qualificado 
do processo de verificação metrológica de seus produtos. 
 
 
 
4. Conclusão 
 

Tomando se como base o procedimento da Venezuela, evidenciou-se a necessidade de 
criar um mecanismo  que estabeleça os  requisitos imprescindíveis para que a indústria tenha 
o processo de controle metrológico reconhecido. 
Para a elaboração desses requisitos são necessários: 

• Parceria com as indústrias, para acompanhar os processos de fabricação e 
acondicionamento do produto. 

• Analisar o comportamento do produto, em função da temperatura, da umidade e 
de outras especificidades. 

• Verificar se o maquinário está adequado ao envase do produto . 
• Pesquisar a existência de normas, Regulamentos ou Recomendações 

internacionais pertinentes ao produto. 
• Parcerias com outros órgãos ou ministérios que tenham regulamentos pertinentes 

ao assunto. 
 Com o desenvolvimento da pesquisa de comportamento do fabricante, pesquisa de 
normas e regulamentos e parcerias, espera-se criar um roteiro de verificação de controle de 
produtos pré-medidos que as indústrias devem atender a fim de garantir ao produto um 
controle metrológico, de acordo com os Regulamentos Técnicos Metrológicos, bem como 
uma competição leal com os concorrentes. 
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