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PUBLIC CONSULTATION No. 29

Introduction
The proposed operational procedure refers to the rules to be followed by applicants to identify the products approved by
the Agency.

For this purpose, the operational procedure was prepared considering: the requirements already established by
Resolutions No. 242/2000 and 323/2002, the contributions received during the period of validity of the previous
regulation and the interaction with the Agency's inspection areas, as well as the new forms of product identification that
are being evaluated in the scope of the WTO.

The operational procedure resulting from this initial analysis simplifies the rules on the form of the marking and includes
the possibility of marking by electronic format ( e-label ) and the possibility of inserting the QR Code . The simplifications
and changes made have no impact on the Agency's inspection activities, nor on the identification, by the user, of the
approval of the product.

In order to avoid any impact of the inclusion of the procedure in relation to the importation of products and considering
that the discussions regarding the entry of Anatel as a consenting body in SISCOMEX are still in progress, the possibility
of posting the approval identification by the representative was maintained in the proposal. or product supplier in the
country.

After assessing the risks, the proposal was chosen, mixing the experience acquired from the application of the current
criteria, with the incorporation of mechanisms that would allow for faster and more flexible conformity assessment, such
as, p. eg, the existence of faster criteria for changing technical requirements in order to align them with the development
of the industry, the adoption of new forms of conformity assessment in line with the new market scenarios and the
possibility of reinforcing the performance of delegated agents in the conformity assessment process. 

Draft Act 
CONTRIBUTE

NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AGENCY

  

DRAFT ACT

THE SUPERINTENDENT OF GRANT AND RESOURCES TO THE PROVISION OF THE NATIONAL
TELECOMMUNICATIONS AGENCY,  in the use of the attributions conferred on him by art. 156, Item VI of Anatel's
Internal Regulations, instituted by Resolution No. 612, of April 29, 2013; by art. 22, § 2 of the Regulations for Conformity
Assessment and Homologation of Products for Telecommunications, instituted by Resolution No. 715, of October 23,
2019, and

WHEREAS the homologated products must contain the homologation identification, as provided in article 63 of the
Regulations for Conformity Assessment and Homologation of Telecommunications Products; and
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CONSIDERING the case file of Process No. 53500.055416 / 2019-17.

RESOLVES:

Art. 1°  Aprovar o Procedimento Operacional para Marcação da Identificação da Homologação Anatel em Produtos para
Telecomunicações, na forma do Anexo a este Ato.

Art. 2° O Procedimento, ao qual se refere o art. 1°, somente produzirá efeitos para fins de identificação da homologação
da Anatel a partir de 22 de abril de 2020.

Art. 3°  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço Eletrônico da Anatel.

ANEXO AO ATO N° XXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2020
CONTRIBUIR

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA MARCAÇÃO da IDENTIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO ANATEL EM PRODUTOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES

1.OBJETIVO 

1.1.Este Procedimento estabelece as orientações para marcação da identificação da homologação Anatel em produtos
para telecomunicações.

 

2.CAMPO DE APLICAÇÃO

2.1.Este procedimento aplica-se ao Organismo de Certificação Designado e ao Requerente da homologação e seus
distribuidores reconhecidos no exercício de suas funções como agentes do processo de avaliação da conformidade de
produtos para telecomunicações.

 

3.DOCUMENTO DE REFERÊNCIA

3.1.Regulamento de Avaliação da Conformidade e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela
Resolução n° 715, de 23 de outubro de 2019.

 

4.DEFINIÇÕES

4.1.Para os efeitos deste Procedimento, são consideradas as definições do Regulamento de Avaliação da Conformidade e
de Homologação de Produtos para Telecomunicações e as seguintes:

4.2.Código de homologação: é a composição de 12 (doze) dígitos que identifica cada produto homologado, apresentado
no formato "HHHHH-AA-FFFFF", onde:

I - "HHHHH" identifica a homologação do produto por meio de uma numeração sequencial com 5 caracteres;

II - "AA" identifica o ano da emissão da homologação fazendo uso de 2 caracteres numéricos;

III - "FFFFF" identifica o fabricante do produto fazendo uso de 5 caracteres.

4.3.Logomarca Anatel: é o logotipo (símbolo) que caracteriza a Agência Nacional de Telecomunicações acompanhado do
nome "ANATEL".

4.4.Assinatura Anatel: é a expressão "Agência Nacional de Telecomunicações".

4.5.Selo Anatel: é o conjunto formado pela Logomarca Anatel e o código numérico de homologação, acompanhado ou
não da Assinatura Anatel.

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TelaSenha.asp?CodProcesso=C2327&CodUsuario=&Tipo=1&Opcao=andamento&Acao=ContribuirTexto&CodItem=99979


3/23/2020 SACP - PUBLIC CONSULTATION FOLLOW-UP - [SIS version 2.2.61]

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2327&Tipo=1&Opcao=andamento 3/7

5. DA IDENTIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
CONTRIBUIR

5.1.O produto homologado deve ser marcado com a identificação da homologação Anatel.

5.2.A afixação da identificação no produto deve ser providenciada previamente ao uso ou à sua disponibilização no
mercado, sendo a responsabilidade da marcação:

I - do fabricante, caso mantenha unidade fabril para produção do produto no País;

II - do representante legal do fabricante ou por um de seus distribuidores reconhecidos, no caso de produto importado; e

III - do usuário, no caso de produto importado diretamente para uso próprio, ou utilizado com a finalidade de prestação
de serviço de telecomunicações, ou desenvolvido sem fim comercial.

5.3.As informações contidas na identificação da homologação devem ser legíveis e indeléveis, ou seja, devem durar por
toda a vida útil do produto e não se desprender durante o seu manuseio em condições normais de uso.

5.4.A identificação da homologação Anatel no produto deve ser praticada utilizando ao menos um dos seguintes
formatos:

I - Selo Anatel, conforme critérios descritos no item 8 deste Procedimento;

II - expressão "ANATEL" ou "ANATEL:" seguida pelo código de homologação ("ANATEL HHHHH-AA-FFFFF" ou "ANATEL:
HHHHH-AA-FFFFF");

III - identificação eletrônica (e-label), conforme critérios descritos no item 6 deste Procedimento; ou

IV - QR Code, conforme critérios descritos no item 7 deste procedimento.

5.4.1.Produtos que apresentem identificação de órgãos certificadores internacionais no corpo do produto estão obrigados
a atender a um dos formatos previsto nos incisos I, II e IV do caput.

5.5.Excetuando-se os casos em que o produto utiliza a identificação por e-label, a  identificação da homologação deve:

I - estar presente em parte não removível do produto; e

II - estar presente em local do produto cujo acesso não dependa do uso de ferramentas.

5.6.Para os produtos homologados sob a forma de conjunto (kit), cada equipamento que compõe o kit e que seja
passível de homologação deve receber a marcação da identificação da homologação Anatel, conforme condições
previstas no item 5.4.

6. DA IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DA HOMOLOGAÇÃO (e-label)
CONTRIBUIR

6.1.A identificação eletrônica da homologação se aplica a dispositivos com tela eletrônica integrada ou a dispositivos que
operam em conjunto com equipamento que tenha tela eletrônica integrada.

6.2.A identificação eletrônica da homologação deve ser apresentada em conformidade com os critérios descritos a
seguir. 

6.3.O acesso à identificação eletrônica da Anatel devem considerar que:

I - o produto deve permitir o acesso à identificação eletrônica sem a necessidade de códigos, senhas ou permissões
específicas;

II - o produto deve permitir o acesso à identificação eletrônica sem a necessidade de plug-ins ou acessórios especiais e
suplementares; e
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III - a identificação eletrônica deve estar acessível em, no máximo, três etapas a partir do menu principal ou inicial do
produto.

6.3.1.As instruções para acesso à identificação eletrônica devem ser fornecidas, no momento da compra e no manual do
usuário ou no panfleto de guia rápido. Opcionalmente, o responsável pelo produto pode disponibilizar na embalagem do
produto ou no seu site na Internet as instruções para acesso à identificação eletrônica.

6.4.A identificação eletrônica deve ser exibida de maneira clara e legível, sem a necessidade de qualquer tipo de
ampliação para sua leitura, compreensão ou entendimento.

6.5.Em relação à integridade da identificação eletrônica da Anatel, deve-se observar:

I - a identificação eletrônica bem como os aplicativos e scripts necessários à sua visualização devem vir implementados
de fábrica e ser eletronicamente invioláveis; e

II - a identificação eletrônica deve permanecer gravada na memória do produto mesmo quando restaurado o sistema
operacional para os padrões originais de fábrica.

6.6.Quando a identificação eletrônica da homologação for utilizada, faz-se necessária também a identificação física no
manual ou no guia rápido ou na embalagem do produto, conforme um dos formatos previsto nos incisos I e II do item
5.4, no momento da importação, ressalvados os casos descritos neste Procedimento, marketing e vendas.

6.7.Para produtos importados a granel e não embalados individualmente, permite-se o uso de uma identificação adesiva
temporária no produto ou uma identificação temporária ou permanente na embalagem de transporte ou na embalagem
de proteção, conforme os formatos descritos neste Procedimento.

6.7.1.Qualquer identificação física e temporária deve ser marcada para resistir ao transporte e manuseio, em condições
normais.

7. DA IDENTIFICAÇÃO POR QR CODE
CONTRIBUIR

7.1.A consulta ao QR Code do produto deve mostrar, no mínimo, as seguintes informações:

I - código de homologação;

II - nome do modelo e do nome comercial (quando houver) do produto homologado;

III - número de lote;

IV - número de série;

V - versão de software, quando aplicável;

VI - identificação e endereço da unidade fabril; e

VII - Identificação e endereço do fornecedor.

7.2.A consulta ao QR Code do produto deve ser acessível por meio de qualquer dispositivo com tal capacidade, sem a
necessidade de software proprietário para sua leitura.

7.3.Quando a identificação por QR Code da homologação for utilizada, faz-se necessária também a identificação física no
manual ou no guia rápido ou na embalagem do produto, conforme um dos formatos previstos nos incisos I e II do item
5.4, no momento da importação, ressalvados os casos descritos neste Procedimento, marketing e vendas.

8. DAS INSTRUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO SELO DA ANATEL NO PRODUTO
CONTRIBUIR
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8.1.As regras para a gravação, confecção ou diagramação da identificação da Anatel devem obedecer rigorosamente as
proporções a seguir, sendo permitida a utilização de uma das formas apresentadas abaixo, de acordo com a disposição
que melhor se adapte ao tamanho e ao modelo do produto homologado.

8.1.1.O tamanho mínimo do Selo Anatel deve estar relacionado com a legibilidade e entendimento das informações nele
contidas.

8.1.1.1.A altura de 4 mm para a Logomarca e 1 mm para a altura da Assinatura são os parâmetros mínimos estimados,
desde que o rendimento dos processos de impressão a serem utilizados e dos materiais onde serão gravadas as
assinaturas assim o permitam.

8.1.2.O limite mínimo recomendado para o entorno da Assinatura é igual à metade da altura (x) da esfera da Anatel.

8.1.2.1.A palavra "ANATEL" utilizada na diagramação da identificação de produtos deve preservar os limites mínimos de
entorno estabelecido no quadro abaixo. Sempre que possível deverão ser utilizados arejamentos maiores que os limites
mínimos.

Figura 4. Modelos de apresentação de logomarca e assinatura da ANATEL

 

8.1.3.Na utilização da Assinatura Anatel, deve ser adotada uma das seguintes possibilidades combinatórias com fundos
diversos:
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Figura 5. Modelos de utilização de logomarca e assinatura da ANATEL

 

 Policromia (CMYK) Cor especial (Pantone)
Amarelo Anatel OC - 25M - 100Y - 0K Pantone 123C
Azul Anatel 100C - 70M - 0Y - 30K Pantone 288C
Verde Anatel 100C - 0M - 60Y - 40K Pantone 3296C

                                                                                     Tabela 1. Paleta de cores                                                   
                       

 Observação: caso a esfera seja usada na cor plena, o azul passa a ser: 100C - 40M - 0Y - 15K/Pantone 2945C

 

8.1.4.O Selo Anatel pode ser utilizado conforme os modelos apresentados a seguir:

Figura 3. Modelos de Selo Anatel

 

8.1.5.Outras relações fundo/figura não apresentadas no quadro demonstrativo poderão ser utilizadas desde que seja
mantido o contraste que permita uma boa leitura da figura.
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8.1.5.1.Deve-se observar sempre a legibilidade da Assinatura Anatel, que deve estar sempre na mesma cor da palavra
"ANATEL".

8.1.6.O emprego do padrão em cores, na construção da logomarca e das assinaturas, é facultativo. Podendo tanto a
logomarca quanto a Anatel ser apresentadas em preto e branco.

8.2.Os materiais e processos empregados na construção e na marcação da identificação da homologação dos produtos
homologados devem garantir a manutenção das condições descritas neste Procedimento.

8.2.1.Não é permitido o uso de materiais que não se coadunam com o meio de identificação profissional, seja por
gravação ou afixação, a exemplo de papel sulfite, fitas adesivas comuns, dentre outros.

8.2.1.1.A condição descrita no caput não é compulsória para a identificação de produto para telecomunicações
homologado na modalidade de Declaração da Conformidade para uso próprio, desde que a forma de identificação
promovida pelo Requerente não se desprenda do produto durante o seu manuseio em condições normais de uso.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
CONTRIBUIR

9.1.Equipamento não passível de homologação que abarque produto homologado deve fazer constar em seu manual ou
guia rápido ou no corpo do equipamento a seguinte informação: "Este equipamento incorpora produto homologado na
Anatel sob número HHHHH-AA-FFFFF".

9.2.Equipamento médicos de implante estão dispensados da identificação da homologação Anatel no produto utilizando
um dos formatos previsto no item 5.4 quando praticada a identificação física no manual ou no guia rápido ou na
embalagem do produto.

9.3.Os critérios para a identificação da homologação Anatel por Selo de Segurança em produtos para telecomunicações
estão descritos em procedimentos operacionais específicos.

9.4.No caso de cancelamento ou suspensão da homologação, o responsável pelo produto se obriga a cessar a utilização
da marca Anatel imediatamente após a publicação dos atos de cancelamento ou suspensão, bem como a comercialização
do produto e toda e qualquer publicidade a ele vinculada.

9.5.O direito de uso da identificação da homologação deve ser realizado conforme o disposto no Procedimento
Operacional que Estabelecem os Meios de Exercício de Direitos e do Cumprimento de Obrigações pelos Agentes do
Processo de Avaliação da Conformidade. 

9.6.Produtos homologados originalmente até a entrada em vigor da Resolução nº 715/2019, podem, facultativamente,
utilizar o formato antigo do código de homologação, bem como poderão comercializar regularmente as unidades
remanescentes no comércio e aquelas distribuídas pelo Requerente da homologação, com o código de homologação no
formato antigo, sem a necessidade de remarcação dos produtos.

9.7.Os casos omissos neste Procedimento serão resolvidos administrativamente pela Gerência competente da Anatel.
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