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Visão geral do processo de
certificação e homologação de
produtos para telecomunicações no
Brasil

Lei Geral das Telecomunicações – LEI nº 9.472
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funcionamento do órgão regulador.
 Art. 19 - A Anatel é responsável pela emissão ou reconhecimento da
certificação de produtos para telecomunicações e pela elaboração
de normas e regulamentos para seu uso no Brasil.

 Art. 162 - Parágrafo 2º - É vedada a utilização de equipamentos
emissores de radiofrequência sem certificação expedida ou aceita
pela Agência.

Applicable Laws and Regulations
Law 9.472 (July 1997) – General
Telecommunications Law.
Establishes that Anatel, the Brazilian National
Telecommunications Agency is responsible for
issuing or recognizing the certification of
telecommunication products and for issuing
standards and regulations regarding their use in
Brazil.

Resolução 242
• Esta Resolução estabelece que produtos para
telecomunicações, para que possam ser comercializados
e utilizados no Brasil, devem ter um CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE emitido por um Organismo de
Certificação Designado (OCD) e homologado pela
Anatel.

• Ela também divide os produtos de telecomunicações
em três categorias.

Applicable Laws and Regulations

Resolution 242 (November 2000) – General regulations on the
certification and approval of telecommunication products.
 Establishes that any telecommunication product, before it
may be sold or used in Brazil, must have a CERTIFICATE OF
CONFORMITY issued by a Designated Certification
Organization – OCD and approved / homologated by Anatel.

 Classifies telecommunication products in three Categories.

Categorias de Produtos para
Telecomunicações
• Categoria I:
Equipamentos terminais destinados ao uso do público em geral para
acesso a serviços de telecomunicações de interesse coletivo.

• Categoria II:
Produtos não incluídos na categoria I, mas que fazem uso do espectro
radioelétrico para transmissão de sinais, incluindo-se antenas e
equipamentos de radiação restrita.
• Categoria III:
Produtos não enquadrados nas definições das categorias I e II, cuja
regulamentação seja necessária para garantir a interoperabilidade,
confiabilidade das redes e Compatibilidade Eletromagnética.

Certificação de Produtos por Categorias
 Categoria I:
• Ensaios do produto em laboratório;
• Contrato com OCD para avaliação periódica (anual) ;
• Avaliação do Sistema de Qualidade do fabricante ou certificação ISO

9001:2008.

 Categoria II:
• Ensaios do produto em laboratório;
• Contrato com OCD para avaliação periódica (bi anual).

 Categoria III:
• Ensaios do produto em laboratório.

Categories of Telecommunication Products
Category 1: Terminal equipment used by the general public to access public
telecommunication networks (Ex: Telephone sets, cell phones, modems…).
Certification : Laboratory Testing of a representative sample;
Factory Inspection (may be replaced by ISO 9001:2008 certification);
Periodic Evaluation (every year).
Category 2: Products not included in Category 1, that use the radio frequency
spectrum. (Ex: Digital Transceivers, Antennas, restricted radiation equipment…).
Certification : Laboratory Testing of a representative sample;
Periodic Evaluation (every two years).
Category 3: Products not included in Categories 1 or 2 for which regulation is
necessary to ensure network interoperability, safety and EMC (Ex: Switches Cables;
Batteries; Power Supplies; Data communication Multiplexers…).
Certification : Laboratory Testing of a representative sample.

Resolução 323 / Resolution 323

Estabelece PROCEDIMENTOS específicos
para certificação de produtos de cada
Categoria.

Establishes the specific procedures to
certification products to every category.
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Processo resumido de Certificação e Homologação
1 - O fabricante (ou representante legal estabelecido no Brasil) procura um OCD e
apresenta o produto a ser certificado.
2 - O especialista do OCD analisa, classifica o produto e informa ao laboratório os
requisitos aplicáveis.
3 - O interessado encaminha o produto ao laboratório (de sua escolha dentro da ordem
de prioridades prevista na Resolução 323).
4 - O laboratório realiza os ensaios aplicáveis, emite o relatório e o envia ao OCD.
5 - O especialista do OCD analisa os resultados dos ensaios aplicáveis.
6 - Caso o produto esteja em conformidade com as normas aplicáveis, o OCD emite o
Certificado de Conformidade e o cadastra no Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação da Anatel (SGCH).
7 - Após obter o número de homologação no SGCH, o OCD o informa ao interessado para
que seja providenciado o Selo Anatel o qual fará parte do requerimento.
8 - O interessado entra no SGCH e preenche o requerimento informando o número do
Certificado de Conformidade o qual identifica o produto a ser homologado.
9 - A Anatel analisa o requerimento e, se for aprovado, emite o CERTIFICADO DE
HOMOLOGAÇÃO.

Número de Certificados de Homologação emitidos pela
Anatel de 2001 a Outubro de 2014
Produtos de categoria I :

9.653

Produtos de categoria II :

17.112

Produtos de categoria III :

5.477

Homologation Certificates Issued by Anatel from
2001 through October, 2014

Category 1 products: 8762

Certificates

Category 2 products: 15296 Certificates

Category 3 products: 5076

Certificates

Identificação do Produto
Após Certificado pelo OCD e aprovado pela Anatel, o produto será
identificado com o selo Anatel antes da comercialização da seguinte
forma:
Onde:
HHHH - é o número sequencial de
homologação da Anatel.
AA - é o ano de ocorrência da homologação.
FFFF - é número do fabricante.

O código de barra, tipo UCC/EAN-128 é utilizado para rastrear o
produto e o fabricante na base de dados da Anatel.

Product Identification
After Certification by an OCD and approval by Anatel the products
should be identified with Anatel label, before marketing.

HHHH – Number of ANATEL approval.

AA – Year of the approval.
FFFF – Identification of the manufacturer.

The Bar Code, type UCC/EAN-128, will be used to trace the existing
data on the product and the manufacturer, in Anatel’s database.
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