
 

São Paulo, Rio de Janeiro, 2 de novembro de 2015 
SBPC-220/Dir. 

 
 
Excelentíssimo Senhor 
Ministro ARMANDO MONTEIRO NETO  
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

 
Assunto: Inmetro. 

 
Senhor Ministro, 
 

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC), na condição de entidades que abrigam e representam a comunidade científica e 
tecnológica do País, vêm muito respeitosamente a Vossa presença manifestar a preocupação da 
comunidade acadêmica em relação aos rumores sobre mudanças na direção do INMETRO.  
 

A ABC e a SPBC constituem-se em interlocutores da ciência, tecnologia e inovação, para 
onde confluem informações relevantes sobre o nosso sistema nacional de ciência, tecnologia e 
inovação. Foi dessa maneira que chegaram até nós relatos confiáveis sobre um cenário 
preocupante envolvendo a troca de diretoria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro). 
 

A Instituição Inmetro é orgulho nacional e atingiu padrão internacionalmente reconhecido 
pelos melhores institutos nacionais de metrologia do mundo. O bom funcionamento da Rede 
Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade-Inmetro depende da qualidade técnica do pessoal 
envolvido nas diferentes unidades. A Presidência do Inmetro requer pessoa altamente qualificada 
nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.  Trata-se de instituição singular com interface entre o 
setor industrial e o mundo acadêmico, essencial para a inovação e para nosso esforço exportador, 
e mudanças envolvendo pessoal não qualificado para o cargo, poderão colocar em risco tudo o 
que foi conquistado ao longo dos anos. 

 
Assim sendo, a ABC e a SBPC, preocupadas com potencias mudanças na presidência ora 

exercida por um quadro de excepcional qualidade, vêm respeitosamente solicitar a Vossa 
Excelência que a Presidência do Inmetro não entre na distribuição de cargos para atender à 
reforma política.  
 

Confiamos em seu elevado espírito público e capacidade de discernimento em prol do que 
é relevante para o Brasil. 

 
       Atenciosamente, 

        
        HELENA B. NADER                       JACOB PALIS 
       Presidente da SBPC                   Presidente da ABC 


