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Resumo:Este artigo aborda o posicionamento brasileiro na
estrutura que provê confiança às medições (EPCM). Esta
estrutura é composta por organismo de metrologia,
normalização e avaliação da conformidade. Foi realizada
uma comparação da inserção brasileira junto aos países que
fazem parte do grupo do BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul).
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1. INTRODUÇÃO
O conhecimento e a inovação têm, nos dias de hoje
assumido um papel estratégico e insubstituível no processo
de desenvolvimento econômico. Além de acumular
conhecimento é necessário ter a capacidade de inovar,
aplicar o conhecimento na solução de problemas concretos
enfrentados pela sociedade. Essa capacidade é um dos
fatores mais relevantes na determinação da competitividade
das empresas e da economia em geral [1].
As nações mais bem-sucedidas são as que investem
massivamente em Ciência e Tecnologia. As instituições de
apoio à metrologia atuam no sentido de transformar
investimentos em inovação [2] e [3]. Logo, esta pesquisa
pretende contribuir para a tomada de decisão e
posicionamento estratégico relacionado à infraestrutura
tecnológica brasileira.
A inovação, o desenvolvimento tecnológico e a
manutenção da qualidade e confiabilidade dos produtos e
serviços têm como base metrológica os laboratórios capazes
de disseminar padrões nacionais de medida e efetuar
calibrações que garantam a rastreabilidade das medições, em
escala mundial. Essa base metrológica deve estar assentada
sobre infraestrutura tecnológica nacional altamente
capacitada, operando em modelo de rede, em condições de
disseminar nacionalmente as unidades das grandezas
necessárias, em níveis de incerteza cada vez menores. Isso
exige que as instituições da rede estejam operando na
fronteira do conhecimento científico e tecnológico, o que
requer sólido esforço em pesquisa básica e aplicada [1].

Pelo exposto acima, fica clara a importância da
participação de organismos nacionais nessa infraestrutura
tecnológica ou também nominada como estrutura que provê
confiança às medições (EPCM) [4]. Também nesta pesquisa
citada foi analisada a inserção brasileira na estrutura que
provê confiança às medições (EPCM). Entretanto, não foi
realizada uma análise estratégica da inserção brasileira nessa
estrutura.
É necessário ressaltar que a estrutura que provê
confiança às medições (EPCM) é composta por organismos
que atuam em metrologia, normalização e avaliação da
conformidade [4].
Dessa forma, o objetivo geral deste artigo é analisar a
atual inserção brasileira na estrutura que provê confiança às
medições (EPCM), visando um posicionamento estratégico
brasileiro em relação aos países do grupo BRICS (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul).
Em relação ao grupo BRICS, cabe comentar a respeito
de sua formação. O especialista Jin O´neil, do banco
Goldman-Sachs, em 2001, apontou quatro países
emergentes que possuem características comuns e que
poderiam se tornar importantes na economia mundial do
século XXI. Os quatro países eram Brasil, Rússia, Índia e
China, que foram chamados de grupo BRIC [9].
Em agosto de 2010 a África do Sul procurou os
membros do BRIC para discutir a sua participação no grupo.
Em dezembro do mesmo ano foi anunciada a sua
participação oficial no grupo que passaria a utilizar a sigla
BRICS [11].
É possível que, nos próximos cinquenta anos, o BRICS
se torne a força da economia global, caso as projeções do
banco Goldman-Sachs se concretizem. Inclusive, superando
o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), a renda per
capita e os movimentos comerciais e financeiros do grupo
dos países desenvolvidos (Estados Unidos, Japão,
Alemanha, Reino Unido, França e Itália – conhecidos como
G6)[10].

2. METODOLOGIA
Para a elaboração desta pesquisa foi realizada uma
atualização da estrutura que provê confiança as medições
(EPCM), a partir de trabalhos que tratam do assunto [5]. As
fontes consultadas incluem, principalmente, sites de
organismos que foram identificados como componentes da
estrutura que provê confiança às medições.
Na sequência foram realizadas análises numéricas dos
dados agrupando os organismos e os países de acordo com
critérios definidos. Cabe ressaltar que foram considerados,
para o cálculo dos percentuais de participação do grupo
BRICS nas três subdivisões da EPCM, apenas os
organismos membros das organizações internacionais,uma
vez que apenas esses têm poder de voto. No restante dos
resultados, todos os dados levantados foram considerados.
Por fim, foi realizada a análise estratégica da inserção
brasileira na estrutura que provê confiança às medições
(EPCM).
A análise estratégica foi realizada com os países do
grupo BRIC. Esses países têm como características comuns
a economia estabilizada recentemente, a situação política
estável, mão-de-obra em grande quantidade e em processo
de qualificação, entre outros [12]. A África do Sul, não
possui todas as características dos países do BRIC, mesmo
assim, foi incorporada ao BRIC em 2010 [11]. Por esse
motivo ela também faz parte da análise desse artigo.
Procurou-se analisar o posicionamento e a postura
estratégica para então identificar onde existem lacunas que o
Brasil poderia suprimir. Com a supressão dessas lacunas
espera-se que o Brasil possa ocupar uma posição de
destaque, inicialmente entre os países do BRICS e
posteriormente entre outros grupos de países.
3. A ESTRUTURA QUE PROVÊ CONFIANÇA ÀS
MEDIÇÕES
Ter um sistema coerente e universal de medidas, baseado
em grandezas físicas invariáveis, é uma ideia recente do
ponto de vista da história das ciências. A difusão desse
sistema de medidas representa uma transformação nas
relações entre o homem e o mundo, no setor industrial, pois
até o início do século XIX, podia-se observar a existência de
sistemas de medidas específicos para cada tipo de atividade
econômica e até mesmo para cada região. As autoridades
políticas procuravam garantir e manter padrões oficiais de
medida, com objetivos de fiscalização. Apesar disso, não
conseguiam garantir a uniformização, pois ela não se
expandia além da região econômica em que predominava
[13].
Realizar medições não é um fim em si mesmo. Realizar
medições é a parte visível de uma estrutura complexa que
passa despercebida do usuário comum: a estrutura que provê
confiança às medições. Essa estrutura é composta por
organismos que executam funções nas áreas de metrologia,
normalização e avaliação da conformidade.
Um dos primeiros passos no sentido de sistematizar a
estrutura que provê confiança às medições foi dado quando
da instalação da Convenção do Metro (CM) em 1º de março
de 1875.

A metrologia tem sua coordenação exercida pelo sistema
CGPM (Conferência Geral de Pesos e Medidas), CIPM
(Comitê Internacional de Pesos e Medidas) e BIPM (Bureau
Internacional de Pesos e Medidas), no qual cada país
signatário da CM está representado através de seu Instituto
Nacional de Metrologia [15].
O CIPM estabeleceu Comitês Consultivos (CC) com o
objetivo de reunir especialistas do mundo todo. Dentre as
áreas de atuação dos CC podem ser citados os avanços da
física, que diretamente influenciam a metrologia; a
preparação de recomendações para discussão pelo CIPM; a
identificação, o planejamento e a execução das comparações
chave e a orientação em trabalhos específicos para os
laboratórios do BIPM.Atualmente são 12 os CC, a saber:
acústica e vibrações, eletricidade e magnetismo,
comprimento massa e quantidades relacionadas fotometria e
radiometria, quantidade de substância – metrologia em
química, radiação ionizante (I, II e III), termometria, tempo
e frequência, e unidades.São convidados a fazer parte dos
CC do CIPM laboratórios reconhecidos internacionalmente
como especialistas na área. Esse requisito normalmente é
atendido por laboratórios nacionais responsáveis por
estabelecer os padrões nacionais da área, ou seja,
laboratórios que tenham participação em pesquisas e
publicações na área e que demonstraram competência na
participação de comparações chave [14].
Depois da assinatura da CM, muitos organismos
surgiram com o objetivo de atuar em metrologia,
normalização e avaliação da conformidade [4].
Os organismos que atuam em normalização atuam no
sentido de sistematizar e formalizar as especificações
demandadas pelo mercadoatravés da elaboração e
aplicaçãode
normas,
regulamentos,
procedimentos,
especificações, portarias, etc. [5].
Já, os organismos de avaliação da conformidade atuam a
partir da sistematização das demandas. Quando as
demandassão sistematizadas e formalizadas é necessário
certificar-se de que aquilo que está sendo produzido e
entregue esteja de acordocom as especificações traduzidas
das normas e dos regulamentos. Essa verificação pode ser
realizada através da avaliação da conformidade dos produtos
e serviços. A avaliação da conformidade de primeira,
segunda e terceira partes se baseia, dentre outras formas, em
avaliações, auditorias, inspeções e ensaiosquesão as
medições das especificações demandadas[5].
Nesse ponto, é importantesalientar a necessidade de que
as medições das especificações demandadas, realizadas
paraavaliar a conformidade de produtos e serviços,
entendidosatravés das normasou dos regulamentos, precisam
ser confiáveis. Parapropiciar a confiança às medições
realizadas, têm-se os organismos que atuam na
metrologiacientífica e a industrial[5].
Para ter uma ideia da evolução do surgimento dos
organismos que fazem parte da estrutura que provê
confiança às medições (EPCM) pode-se observar a Figura 1.
Na Figura 1, é possível verificar uma linha de tendência
exponencial no que diz respeito ao surgimento do número de
organismos. Esta informação permite fazer análises relativas
aos motivos que levaram a esse crescimento. Um deles pode
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Figura 1. Evolução da estrutura que provê confiança às medições.
Fonte: adaptado de [4].

4. RESULTADOS
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Foram identificados aproximadamente 2100 (dois mil e
cem) organismos, de todo o mundo, que atuam em
metrologia, normalização e avaliação da conformidade,
participando assim da estrutura que provê confiança às
medições (EPCM). Os dados foram pesquisados no período
de abril de 2010 a abril de 2011. Foi identificada a
participação, em percentual, dos países, conforme
apresentado na Figura 2.

O Brasil participa desta estrutura com 47 (quarenta e
sete) instituições, atuandoem metrologia, normalização e
avaliação da conformidade. Esse valor corresponde a 2,2%
do total de organismos, identificados, no mundo. O
detalhamento dos organismos brasileiros que participam da
EPCM é apresentado na Figura 3.
Analisando a Figura 3 pode-se observar que o Brasil tem
participação nos principais fóruns internacionais de
metrologia, normalização e avaliação da conformidade.
Sendo o INMETRO, que é o instituo nacional de metrologia
brasileiro, é responsável pela representação brasileira nos
fóruns internacionais de metrologia e de avaliação da
conformidade. Nos fóruns internacionais de normalização, o
Brasil é representado pela ABNT (na ISO e na IEC), pela
Embratel no fórum internacional de telecomunicações e pelo
Ministério das relações exteriores na OMC.
A participação brasileira na EPCM em normalização é
de 0,5%, em avaliação da conformidade é de 1,94% e em
metrologia científica e industrial é de 1,84%. Já, a
participação brasileira nos comitês consultivos do CIPM é
de 50%.

Figura 3. Participação brasileira na EPCM.

A Rússia possui um percentual de 1,3% com relação ao
número total dos organismos identificados. Este percentual
equivale a 27 organismos que são apresentados na Figura 4.
A estrutura nacional da Rússia é diversa da brasileira,
principalmente no que tange aos organismos que atuam em
metrologia. A Rússia possui um instituo nacional de
metrologia, o GOST R, e mais nove organismos

(laboratórios) designados. A Rússia também possui
representatividade em todos os fóruns internacionais
pertencentes a EPCM. Já, a participação russa nos comitês
consultivos do CIPM é de 100%.
A participação russa na EPCM em normalização é de
1,12%, em avaliação da conformidade é de 2,33% e em
metrologia científica e industrial é de 5,52%.

Membro

Membro

Parceiro regional

Em processo de Adesão

Figura 4. Participação russa na EPCM.

que atuam em normalização também atuam em avaliação da
conformidade. Já, a participação chinesa nos comitês
consultivos do CIPM é de 100%.
A participação chinesa na EPCM em normalização é de
2%, em avaliação da conformidade é de 1,55% e em
metrologia científica e industrial é de 0,61%.

Reconhecimento Especial

A China concentra 1,2% dos organismos identificados
em seu território. Esses organismos são apresentados na
Figura 5.
A China tem representatividade em todos os fóruns
internacionais de metrologia, normalização e avaliação da
conformidade. Seu instituto nacional de metrologia, o NIM,
atua apenas em metrologia. No caso chinês, os organismos

Figura 5. Participação chinesa na EPCM.

A Índia concentra 0,7% dos organismos identificados em
seu território. Esses organismos são apresentados na Figura
6.
A Índia tem representatividade em todos os fóruns
internacionais de metrologia, normalização e avaliação da
conformidade. Seu instituto nacional de metrologia, o NPLI,

atua apenas em metrologia. Já, a participação indiana nos
comitês consultivos do CIPM é de 25%.
A participação indiana na EPCM em normalização é de
1,37%, em avaliação da conformidade é de 1,55% e em
metrologia científica e industrial é de 1,23%.
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Figura 6. Participação indiana na EPCM.

A África do Sul concentra 0,6% dos organismos
identificados em seu território. Esses organismos são
apresentados na Figura 7.
A África do Sul tem representatividade em todos os
fóruns internacionais de metrologia, normalização e
avaliação da conformidade. Seu instituto nacional de

metrologia, o NMISA, atua apenas em metrologia. Já, a
participação sul-africana nos comitês consultivos do CIPM é
de 75%.
A participação sul-africana na EPCM em normalização é
de 0,75%, em avaliação da conformidade é de 1,94% e em
metrologia científica e industrial é de 0,61%.

Figura 7. Participação sul-africana na EPCM.

4.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Através da análise dos dados é possível observar que
todos os países do BRICS têm representação nas três partes
da estrutura que provê confiança às medições.
O Brasil é o país que tem o maior percentual de
participação em número de organismos seguido pela Rússia,
China, Índia e África do Sul. Não é possível afirmar que o
fato do Brasil ter um número grande de organismos
participando da EPCM dê a ele um destaque tecnológico em
relação aos outros países.
O fato da China, a segundamaior economia mundial [8],
ter um percentual menor de participação na EPCM não
significa necessariamente que esteja despreparada em
termos de desenvolvimento nessa área, quando comparada
com os outros países.
A participação dos países do BRICS na pauta dos
exportadores mundiais é, respectivamente, 1,2%, 2,4%,
1,3%, 9,6% e, 0,5%. A China lidera o grupo em termos de
BRICS, e também a nível mundial [16]. É possível perceber
que em relação a este indicador, o Brasil fica atrás da China,
da Rússia e da Índia; deste último a diferença é de apenas
0,1%. Mais uma vez pode-se perceber que a participação

brasileira na EPCM não leva a um destaque no indicador das
exportações mundiais.
A Tabela 1 apresenta um resumo da participação dos
países do BRICS nas partes da EPCM. Analisando essa
tabela pode-se observar que a Rússia é o país de maior
destaque nas participações da Metrologia científica e da
Avaliação da Conformidade. O Brasil ocupa o segundo
lugar em participação na Avaliação da Conformidade e na
Metrologia Científica e o último lugar na participação em
normalização. Cabe ressaltar que essa participação está
relacionada a organismos dos países que tem poder de voto
nas organizações.
Tabela 1. Resumo da participação do BRICS nas partes da EPCM

Brasil
Rússia
Índia
China
África do Sul

Normalização
0,5%
1,12%
1,37%
2%
0,75%

AC
1,94%
2,33%
1,55%
1,55%
1,94%

Metrologia
1,84%
5,22%
1,23%
0,61%
0,61%

Uma questão muito importante a ser discutida é a
participação dos países do BRICS nos Comitês Consultivos

do CIPM. Esses comitês são responsáveis por direcionar as
decisões mundiais relacionadas aos avanços da física e da
química pertinentes a metrologia. Rússia e China participam
em todos os comitês, seguidos da África do Sul, do Brasil e
da Índia.
Esse ponto pode ser considerado um diferencial em
relação ao desenvolvimento do país, visto que são chamados
a participar dos CC do CIPM os laboratórios dos países
considerados bem desenvolvidos nas áreas dos comitês
consultivos.
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Tabela 2. Resumo da participação do BRICS nos Comitês Consultivos
do CIPM

Brasil
Rússia
Índia
China
África do Sul

CC do CIPM
50%
100%
25%
100%
75%

4. CONCLUSÃO
Este artigo apresentou uma análise da inserção brasileira
na estrutura que provê confiança às medições (EPCM). Essa
inserção foi comparada com os países do grupo BRIC
(Brasil, Rússia, Índia, e China).
Foi possível verificar que o Brasil tem o maior
percentual de organismos participando da EPCM de um
total de 2100 organismos pesquisados. O Brasil participa de
todos os fóruns internacionais da EPCM assim como os
outros países pertencentes ao BRICS.
Em relação a cada parte da EPCM, o Brasil tem a
segunda maior participação em avaliação da conformidade e
metrologia científica, sendo o país com maior participação
nessas duas partes, a Rússia. Em normalização, o Brasil é o
país que tem menor participação dos países do BRICS.
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