
NOVA RESOLUÇÃO DO INMETRO 
PARA BATERIAS AUTOMOTIVAS

COMO PROCEDER PARA ATESTAR A CERTIFICAÇÃO





VOCÊ SABE O QUE 
É O INMETRO?

É o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 
uma autarquia federal que tem como objetivo definir e avaliar 
as regras e os parâmetros de qualidade para diversos produtos 
disponíveis no mercado.

FIQUE ATENTO

A certificação de bateria automotiva é obrigatória. Nenhuma 
bateria importada ou fabricada no Brasil pode ser comercializada 
sem a certificação.

QUAL O PAPEL DO INMETRO?

Definir as regras da certificação, o que avaliar e como avaliar cada 
produto. São essas regras que os fabricantes e importadores de 
bateria têm que seguir para comercializar seus produtos.



CONHEÇA OS BENEFÍCIOS 
DO SELO INMETRO

PARA O CONSUMIDOR
Informa e protege o consumidor, asseguran-
do que os produtos adquiridos atendam às 
especificações técnicas informadas em sua 
embalagem.

PARA O MERCADO
Proporciona uma concorrência mais justa. 
Protege o mercado interno, impossibilitando a 
importação e fabricação de baterias sem o selo.

PARA O MEIO AMBIENTE
Assegura produtos e processos mais eficientes 
que reduzem o impacto sobre o meio ambiente.



PARA A REVENDA
Aumenta a credibilidade junto aos 
consumidores através da oferta de 
produtos mais confiáveis e seguros. 
Diminui a ocorrência de reclamações por 
parte dos consumidores.

PARA O FABRICANTE
Estimula a melhoria contínua da qualida-
de e de seus processos.



COMO VERIFICAR SE A 
BATERIA ESTÁ CERTIFICADA 
PELO INMETRO

O consumidor ou revendedor deverá primeiramente verificar 
se a bateria possui o selo de certificação do Inmetro em 
sua embalagem. O selo de certificação do Inmetro terá a 
seguinte apresentação visual:



Em seguida, é possível confirmar a certificação por meio 
de consulta ao banco de dados do Inmetro disponível nos 
seguintes links:  

http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp 

http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1

Para o revendedor, também 
é recomendável realizar 
a pesagem das baterias 
adquiridas para verificar se 
elas apresentam os mesmos 
pesos indicados em suas 
embalagens.

Qualquer irregularidade 
poderá ser imediatamente 
denunciada ao Inmetro. As 

irregularidades também poderão ser comunicadas ao 
Ministério Público ou para a Polícia Civil.



ENTENDA COMO SERÁ FEITA 
A FISCALIZAÇÃO DO INMETRO

A fiscalização do Inmetro é feita por meio de vistoria técnica 
nos estabelecimentos dos fabricantes e das revendas.

FISCALIZAÇÃO NAS REVENDAS

• Através dos órgãos credenciados, o Inmetro visita os 
pontos de venda para realizar ações que vão desde a 
conferência da existência do selo ao recolhimento de 
baterias para verificar se os produtos estão em conformidade 
com as especificações.



PENALIDADES PARA PRODUTOS 
FORA DE ESPECIFICAÇÃO

As penalidades aos fabricantes, importadores e/ou 
comerciantes podem ocasionar multas de até R$ 1.500.000,00 
e outras medidas, a exemplo das que se encontram abaixo.

• Apreensão dos produtos;
• Interdição do estabelecimento;
• Cancelamento da certificação das baterias;
• Abertura de processo criminal por crimes contra as relações 

de consumo e contra a economia popular.





Para mais informações, acesse
www.inmetro.gov.br

e busque pela Portaria no_ 299.




