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INFRAESTRUTURA
Órgão
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
Representação Eventual
Grupo de Trabalho de assessoramento na modernização do Modelo Regulatório do
Inmetro (GTMRI)
Representante
Eventual
Evandro Américo Costa
Economista
Divisão Econômica (DS)
CNC
Ações
Reunião, realizada no dia 8 de outubro de 2020
No dia 08/10 a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
participou da reunião do Grupo de Trabalho de assessoramento na modernização do
Modelo Regulatório do Inmetro (GTMRI), por vídeo conferência, com o objetivo de realizar
uma apresentação abordando os seguintes aspectos do documento da proposta do novo
modelo regulatório para o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro). O objetivo deste novo modelo é elevar a performance regulatória, reduzir a carga
administrativa, estimular a inovação e a competitividade do setor produtivo, bem como
alinhar o país às melhores práticas internacionais na regulação de produtos. Tais iniciativas
estão intrinsicamente ligadas à diretriz do governo federal de promover um ambiente
regulatório no Brasil de maior liberdade econômica como estratégia de desenvolvimento.
O representante, Evandro Américo Costa, informou que o modelo regulatório atual possui
baixa performance, não sendo capaz de alcançar os objetivos institucionais não áreas de
avaliação da qualidade, quais sejam, promover a segurança, a proteção da vida (humana,
animal e vegetal) e do meio ambiente, e a preservação de práticas enganosas de comércio,
em nossa análise, às características do próprio modelo vigente, que implicam em baixa
focalização, baixa cobertura e baixo compliance (conformidade), além da baixa eficiência
operacional e na alocação de recursos.
Uma outra informação foi em relação às multas aplicadas aos estabelecimentos que
utilizam da não conformidade, cujo valor médio das multas para o ano de 2012, 2013, 2014,
e 2015, foram de R$ 10,02; R$ 4,48; R$ 23,61 e R$ 23,90, respectivamente. Isso faz com
que as empresas pratiquem as reincidências das multas pelos valores acima mencionados.
O representante informou ao INMETRO que os documentos da proposta de modelo
regulatório, elaborados no ano de 2019, serão enviados às Federações para que elas
repassem aos seus associados e posteriormente encaminhe ao INMETRO, com suas
ponderações.
O representante da CNC, solicitou ao Coordenador do GT cópias das apresentações de
outros setores. O Inmetro disponibilizou dois sites com as apresentações, conforme abaixo;
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https://asmetro.org.br/portalsn/2020/10/06/proposicoes-para-modernizacao-do-modelorehttps://asmetro.org.br/portalsn/2020/10/06/proposicoes-para-modernizacao-do-modeloregulatorio-do-inmetro-da-remesp-cni-abnt-dconf-dimel-e-do-asmetro-sn/
https://asmetro.org.br/portalsn/2020/10/06/proposicoes-para-modernizacao-do-modeloregulatorio-do-inmetro-da-remesp-cni-abnt-dconf-dimel-e-do-asmetro-sn/
O Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Marcos, informou que encaminhará à CNC um
questionário, que possa ser encaminhado às Federações e Sindicatos para o
preenchimento e depois devolvido ao INMETRO.
Por fim, devem ser estimados os recursos necessários para o funcionamento do novo
modelo e prever mecanismos de financiamento e parcerias para que ele seja sustentável.
É certo que se contar exclusivamente com recursos orçamentários, a efetividade do novo
modelo será reduzida. A realização de parcerias e redes de cooperação é essencial nas
diversas etapas que compreendem o processo regulatório, a saber: monitoramento de
problemas regulatórios, definição/prescrição das regras de mudança de comportamento e
atividades de indução da mudança do comportamento.
Destacamos que o debate em torno dessa proposta deva ser ampliado para toda a
sociedade, até porque essa é a beneficiária final do sucesso dessa mudança. Deve-se
pensar em diversos meios pelos quais a participação efetiva das partes interessadas deva
ser promovida.
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MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Órgão
Ministério da Economia
Representação
Comitê Temático de Tecnologia e Inovação do Fórum Permanente das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (FPMPE)
Representantes
Titular
Charles Dickens Ázara Amaral
Diretor Adjunto
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito
Federal (Fecomércio-DF)
1º Suplente
Cristiano Ramos Costa
Especialista Técnico
Assessoria de Gestão das Representações (AGR)
CNC
2º Suplente
Mateus Lima Dornelas
Especialista Técnico
Divisão Sindical (DS)
CNC
(Compareceu)
Ações
Reunião realizada no dia 28 de setembro de 2020
A reunião foi conduzida pelo coordenador público do Ministério da Economia, Maycon
Stahelin, e pela coordenadora privada da Confederação Nacional dos Jovens
Empreendedores (Conaje), Içara Moreira Bajadares.
Içara apresentou todos seis projetos que estão sendo conduzidos pelo grupo, mostrando
os resultados obtidos em 2019 e as entregas previstas para 2020. Além disso, foi realizada
uma priorização dos projetos baseado na Matriz GUT - Gravidade, Urgência e Tendência,
e ao fim a ordem de priorização do Grupo de Trabalho (GT) foi:
1. Marco Legal das Startups (em andamento);
2. Pesquisa nacional para identificar as dificuldades de acesso a tecnologia e inovação (em
andamento, na conclusão da modelagem do questionário);
3. Mapeamento das políticas públicas de fomento para acesso a tecnologia e inovação
(concluído e associado à pesquisa nacional);
4. Sala do Empreendedor (em andamento);
5. Lei do Bem (em andamento);
6. Cartilha de Marcas e Patentes (em andamento).
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Após a priorização, foi solicitado que cada responsável do projeto pudesse indicar quais
são as demandas relacionadas e, também, o que era preciso para viabilizar o andamento,
assim como indicar até quando e como irão ser realizadas as próximas etapas.
Na sequência, foi mencionado que, a apesar de todos os percalços da pandemia, algumas
questões que ocorreram no cenário brasileiro favorecem e direcionam os trabalhos do GT
para os próximos meses:
• Brasil ganhou quatro posições no índice Global de Inovação (IGI): de 66º para 62º, entre
131 países;
• Leis e normativas que se estabeleceram: Marco Legal das Startups, Plano Nacional de
Internet das Coisas, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Regulamentação do
Investimento-Anjo;
• São 70,5% de empresários a favor da criação de leis de incentivo que tragam benefícios
fiscais para startups e empresas que investem em inovação (pesquisa Panorama Legal
das Startups);
• Plataforma Brasil Mais - projeto do governo que tem intenção de acelerar a retomada
econômica (tratado como um dos projetos prioritários).
O Programa Brasil Mais, surgido dentro da Subsecretaria de Inovação e Transformação
Digital, visa oferecer capacitações, apoio técnico, consultorias e conteúdo para ajudar
micro e médias empresas na adoção de melhores práticas gerenciais, produtivas e
tecnologias digitais (da base para tecnologias mais modernas e robustas). Seus objetivos
principais são ajudar as empresas no aumento de produtividade, redução de custos e
competitividade. Ele foi baseado em um programa realizado anteriormente chamado Brasil
Mais Produtividade, que havia focado apenas em quatro segmentos da indústria e
manufatura enxuta – coordenado pelo Ministério da Economia em parceria com Sebrae,
Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Agora, será ampliado
para comércio e serviços, podendo futuramente entrar até no agronegócio, visando atender
a um número maior de empresas do que a versão anterior.
Foi informado que, na fase inicial, houve contato com o Senac, mas sem progresso na
parceria. Contudo, está aberta a possibilidade de pensarem algo em conjunto no futuro. A
expectativa para o programa é que, ainda em outubro, seja fechado um cronograma para
retorno dos atendimentos ao público, ampliando os atendimentos virtuais em todo Brasil,
de forma escalonada. Além disso, será apresentado e solicitado apoio ao programa antes
do fim do ano, para que todas as entidades do GT possam contribuir na divulgação para
as empresas.
Em seguida, o Sebrae mencionou seu mais novo projeto em andamento, o Programa
Catalisa, que deverá ser executado por meio de muitas parcerias para gerar novas
empresas com base tecnológica (biotecnologia, nanotecnologia, etc.). Potenciais parceiros
citados: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Ministério da Ciência
e Tecnologia, Ministério da Economia e Associação Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), entre outros. O programa, que deve
durar aproximadamente quatro anos, deverá ser rodado em uma plataforma internacional,
onde estará presente toda a comunidade de inovação e tecnologia brasileira e os demais
programas do Sebrae. Mais detalhes devem ser apresentados na próxima reunião do GT.
9|A t u a ç ã o d a s R ep r es en t a ç õ es
Nº 154, Outubro de 2020

Por fim, foi aberta a disponibilidade para que todas as entidades participantes apresentem,
para o próximo encontro, novas sugestões de projetos que possam ser inseridas na carteira
do GT.
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RELAÇÕES DO TRABALHO
Órgão
Ministério da Economia
Representação
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS)
Representantes
Titular
Antônio Lisboa Cardoso
Advogado da Divisão Sindical (DS)
CNC
Suplente
Abelardo Campoy Diaz
Consultor da Vice-Presidência de Habitação Econômica do Sindicato da
Habitação de São Paulo (Secovi-SP)
(Compareceu)
Ações
Reunião Extraordinária realizada no dia 31 de agosto de 2020
1.Resumo da Participação na Reunião Extraordinária do CCFGTS, de
Assuntos Deliberados:
a)Voto nº 32/2020/SEPRT/ME - Propõe aprovar a alocação de recursos à SIT, para o
exercício de 2021, a título de remuneração da fiscalização do FGTS.
Aprovado.
b)Voto nº 33/2020/FAZENDA/ME - Propõe alterar os representantes da Casa Civil da
Presidência da República no Comitê de Investimento do FI-FGTS.
Aprovado.

Reunião Extraordinária realizada no dia 8 de setembro de 2020
Assuntos Deliberados:
a)Voto nº 18/2020/MDR - Propõe alterar a Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, que
estabelece diretriz para elaboração das propostas orçamentárias e aplicação dos recursos
do FGTS.
Aprovado.
b)Voto nº 31/2020/MDR - Propõe suspensão temporária de pagamentos relativos a
financiamentos no setor de habitação popular.
Aprovado.
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RELAÇÕES DO TRABALHO
Órgão
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Representação
Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
Representantes
Titular
Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante
1º Vice-Presidente da CNC

Suplente
Roberto Velloso
Assessor Executivo
Divisão de Relações Institucionais (DRI)
CNC
(Compareceu)
Ações
Reunião ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2020
Na reunião, foram discutidas a Resolução Normativa (RN) nº 23, de 2017, que trata da
disciplina em casos especiais para a concessão de autorização de residência associada
às questões laborais, e a Resolução Conjunta nº 1, de 2018, que dispõe sobre a concessão
de autorização de residência, associada à questão laboral, à solicitante de reconhecimento
da condição de refugiado junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (Conare).
A Câmara Especializada comunicou as medidas de atração de mão de obra qualificada em
áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional ou com déficit de competências
profissionais para o País, discutindo também a regulamentação do inciso XI do § 2º do art.
38 do Decreto nº 9.199, de 2017 (realização de auditoria ou consultoria com prazo de
estada superior a 90 dias).
Por fim, foi aprovada a Ata da II Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Imigração
(CNIg) de 2020 (anexo) e divulgado o cronograma das próximas reuniões, marcadas para
29 de outubro de 26 de novembro de 2020.
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