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Ofício nº 335/2023                                                              São Paulo, 08 de fevereiro de 2023.  
 
 
Ao 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – 
MDIC  
Esplanada dos Ministérios, Bl. J - 6º Andar 
Distrito Federal/ Brasília 
70053-900 
 
Excelentíssimo Senhor  
Márcio Fernando Elias Rosa, 
Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 
 

A Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade – ABRAC, entidade que congrega 

empresas acreditadas pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO para Certificação 

de Pessoas, Produtos, Serviços, Sistemas de Gestão, Laboratórios de Ensaios e Calibração e 

Inspeções Diversas. 

Saudamos a nomeação do Sr. Geraldo Alckmin para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, 

Comércio e Serviços e fazemos votos de sucesso no desempenho de tão importante missão 

para o futuro do Brasil. 

As entidades que subscrevem esse documento representam empresas e organizações que 

atuam de forma cooperada no ecossistema da Tecnologia Industrial brasileira.  

Temos um longo histórico de colaboração com as organizações ligadas ao desenvolvimento 

industrial brasileiro, notadamente o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 

Inmetro, e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que contam com corpo técnico de 

excepcional qualidade, engajado em diversas atividades na formulação, coordenação e 

acompanhamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e estímulo no campo 

da tecnologia industrial.  

Entendemos ser acertada a decisão da recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, 

Comércio e Serviços, e em especial a criação da Secretaria de Competitividade e Política 

Regulatória. Esta nova estrutura certamente contribuirá para a eficiência e eficácia das atividades 

do MDIC que fornecem segurança jurídica às atividades industriais imprescindíveis para o 

crescimento econômico brasileiro. 

Nesse sentido, vimos respeitosamente sugerir que os dirigentes das organizações sob 

responsabilidade do MDIC, notadamente o Inmetro e o INPI, tenham necessariamente uma 

formação e perfil técnicos e conhecimento prévio do funcionamento destas instituições. 

Esperamos que as novas lideranças continuem trabalhando de forma harmoniosa e produtiva 

com os servidores de carreira, bem como na interlocução com todos os setores do ecossistema 

industrial. 

O desenvolvimento do Brasil não pode prescindir de política industrial com foco na transformação 

digital, na economia verde e na defesa da concorrência e do comércio internacional. Faz-se 

mister o fortalecimento dos mecanismos tecnológicos para a eficiência de tal política industrial: 

metrologia, avaliação da conformidade, acreditação, normalização, inovação, propriedade  
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industrial, marcas e patentes, entre outros itens essenciais à produção de bens e serviços de 

base tecnológica.  

Nesse momento, a missão maior do MDIC de elevar os patamares de desenvolvimento 

econômico pela geração de riquezas no ecossistema industrial, resultante da transformação 

digital, passa a ser tarefa de todos nós.  

As entidades apoiadoras dessa Carta colocam-se à disposição para continuar colaborando com 

o MDIC com espírito de construção de um ambiente propicio à inovação na indústria.  

ABILUMI – Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Produtos de Iluminação 

ABILUX – Associação Brasileira da Indústria de Iluminação 

ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRAPEM – Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas 

ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

REMESP – Rede Metrológica do Estado de São Paulo 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Synésio Batista da Costa 
Presidente - E-mail: sbc1@synesio.com.br  
Tel.: +5511 3238-1950 - Celular/Mobile: +5511 99985-7000 - Whatsapp: +551199170-6157 
Line: synesio1 - WeChat: synesio1 - Skype: synesio1976 – Telegram: synesio1 
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Ofício nº 336/2023                                                              São Paulo, 08 de fevereiro de 2023.  
 
 
Ao 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – 
MDIC  
Esplanada dos Ministérios, Bl. J - 6º Andar 
Distrito Federal/ Brasília 
70053-900 
 
Excelentíssimo Senhor  
Geraldo Alckmin, 

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) 

A Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade – ABRAC, entidade que congrega 

empresas acreditadas pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO para Certificação 

de Pessoas, Produtos, Serviços, Sistemas de Gestão, Laboratórios de Ensaios e Calibração e 

Inspeções Diversas. 

Saudamos a sua nomeação para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 

Serviços e fazemos votos de sucesso no desempenho de tão importante missão para o futuro 

do Brasil. 

As entidades que subscrevem esse documento representam empresas e organizações que 

atuam de forma cooperada no ecossistema da Tecnologia Industrial brasileira.  

Temos um longo histórico de colaboração com as organizações ligadas ao desenvolvimento 

industrial brasileiro, notadamente o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 

Inmetro, e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, que contam com corpo técnico de 

excepcional qualidade, engajado em diversas atividades na formulação, coordenação e 

acompanhamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e estímulo no campo 

da tecnologia industrial.  

Entendemos ser acertada a decisão da recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, 

Comércio e Serviços, e em especial a criação da Secretaria de Competitividade e Política 

Regulatória. Esta nova estrutura certamente contribuirá para a eficiência e eficácia das atividades 

do MDIC que fornecem segurança jurídica às atividades industriais imprescindíveis para o 

crescimento econômico brasileiro. 

Nesse sentido, vimos respeitosamente sugerir que os dirigentes das organizações sob 

responsabilidade do MDIC, notadamente o Inmetro e o INPI, tenham necessariamente uma 

formação e perfil técnicos e conhecimento prévio do funcionamento destas instituições. 

Esperamos que as novas lideranças continuem trabalhando de forma harmoniosa e produtiva 

com os servidores de carreira, bem como na interlocução com todos os setores do ecossistema 

industrial. 

O desenvolvimento do Brasil não pode prescindir de política industrial com foco na transformação 

digital, na economia verde e na defesa da concorrência e do comércio internacional. Faz-se 

mister o fortalecimento dos mecanismos tecnológicos para a eficiência de tal política industrial: 

metrologia, avaliação da conformidade, acreditação, normalização, inovação, propriedade  
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industrial, marcas e patentes, entre outros itens essenciais à produção de bens e serviços de 

base tecnológica.  

Nesse momento, a missão maior do MDIC de elevar os patamares de desenvolvimento 

econômico pela geração de riquezas no ecossistema industrial, resultante da transformação 

digital, passa a ser tarefa de todos nós.  

As entidades apoiadoras dessa Carta colocam-se à disposição para continuar colaborando com 

o MDIC com espírito de construção de um ambiente propicio à inovação na indústria.  

ABILUMI – Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Produtos de Iluminação 

ABILUX – Associação Brasileira da Indústria de Iluminação 

ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRAPEM – Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas 

ABRINQ – Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

REMESP – Rede Metrológica do Estado de São Paulo 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Synésio Batista da Costa 
Presidente - E-mail: sbc1@synesio.com.br  
Tel.: +5511 3238-1950 - Celular/Mobile: +5511 99985-7000 - Whatsapp: +551199170-6157 
Line: synesio1 - WeChat: synesio1 - Skype: synesio1976 – Telegram: synesio1 
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