
 
 

LABORATÓRIO DE ENSAIOS EM 
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA, 
WIRELESS E DISPOSITIVOS IOT DA TÜV 

RHEINLAND RECEBE ACREDITAÇÃO DA ANATEL 
 
Reconhecimento da Agência de Telecomunicações confirma a 

qualidade e capacidade técnica do centro de testes 
 

Recentemente inaugurado em São Paulo e acreditado pela Coordenação Geral 
de Acreditação do Inmetro (CGCRE), o Laboratório de EMC (Compatibilidade 
Eletromagnética), Wireless e Dispositivos IoT (Internet das Coisas) da TÜV 
Rheinland Brasil, subsidiária de um dos maiores grupos mundiais de 
certificação, inspeção, gerenciamento de projetos e treinamentos, acaba de 
receber sua segunda acreditação, agora da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações). Com esta nova aprovação, o Laboratório eleva seu escopo 
e passa a realizar testes exigidos também por resoluções da agência de 
telecomunicações. 
 
A resistência a perturbações eletromagnéticas; imunidade a variações e 
interrupções rápidas de tensão; e imunidade a campos magnéticos são 
exemplos de novos ensaios em equipamento de Tecnologia da Informação, 
telecomunicação, eletroeletrônicos, fontes de alimentação e carregadores de 
baterias, entre outros, que são exigidos pela Anatel e que passam a ser 
executados pelo laboratório. 
 
“Embora já estivesse acreditado pela CGCRE/Inmetro, a autorização da Anatel 
é também muito importante e chancela a qualidade e capacidade técnica do 
nosso laboratório, que está em plena operação com todos os relatórios para 
fins de certificação oficialmente aceitos pelas autoridades”, afirma Mariano 
Mercado, Gerente Geral de Certificações na TÜV Rheinland. 
 
Com investimentos da ordem de R$ 3 milhões, o novo laboratório é o único na 
cidade de São Paulo a estar ligado a uma certificadora e possui 
reconhecimento internacional pela infraestrutura tecnológica de ponta.  
Atualmente, o market share da TÜV Rheinland Brasil na certificação de 
dispositivos IoT é de 5% e, com este investimento, a expectativa é que a 
participação de mercado alcance 20% nos próximos três anos.  
 
O grupo TÜV Rheinland possui estrutura para atendimento das demandas de 
Wireless/IoT global, em que os investimentos chegam aos 50 milhões de euros. 
Além do laboratório inaugurado, em São Paulo, a TÜV Rheinland possui labs 
dedicados a estas tecnologias em vários países como Estados Unidos, Suécia, 
Japão, China e Índia, todos com equipamentos de última geração. 
 



O novo laboratório paulistano está preparado para realizar os ensaios de 
compatibilidade e de interferência eletromagnética em equipamentos 
eletromédicos com tecnologia embarcada; produtos de tecnologia da 
informação e de telecomunicações; equipamentos para telemetria e controles 
de acesso e máquinas com eletrônica embarcada. 
 
Quando um produto elétrico ou eletrônico está em conformidade com suas 
especificações técnicas e requisitos normativos, ele não provoca interferências 
em outros equipamentos e nem em si próprio, bem como atende aos níveis de 
imunidade estipulados. “Muitos dos produtos aptos a serem testados no 
laboratório precisam ser certificados e homologados pela Anatel. Como a 
primeira certificadora designada pela agência no Brasil, a TÜV Rheinland 
possui expertise e, agora, uma infraestrutura laboratorial que garante a 
precisão e a efetividade da emissão dos certificados e das avaliações dos 
produtos”, explica Dalmo Macedo Terra, Coordenador Técnico do Laboratório 
da TÜV Rheinland. 
 
O aumento da demanda por testes de produtos IoT, que a cada dia estão mais 
presentes no cotidiano das pessoas em veículos, residências, hospitais e 
empresas em geral, aliado à falta de um centro de testes especializado ligado a 
uma certificadora levaram a TÜV Rheinland a investir no novo Laboratório em 
São Paulo.  
 
“Temos uma expectativa de alta demanda de testes destes equipamentos, que 
tendem a aumentar sua participação no dia a dia das pessoas. Neste sentido, o 
investimento em uma estrutura laboratorial foi providencial”, afirma Igor Martins, 
Analista Comercial da TÜV Rheinland. 
 
O novo laboratório se alia a uma estrutura laboratorial de EMC internacional da 
TÜV Rheinland, que amplia o atendimento dos mais diferentes mercados, 
escopos e necessidades.  
 
Sobre a TÜV Rheinland 
O Grupo TÜV Rheinland é líder em certificações, inspeções, treinamentos e 
gerenciamentos de projetos. Fundado na Alemanha, em 1872, com o objetivo de 
proteger os trabalhadores de acidentes ocorridos nas instalações de caldeiras a vapor, 
a empresa desde então tem se especializado em todos os tipos de serviços 
relacionados com a qualidade, a segurança técnica e de proteção do homem e do 
meio ambiente.  
 
A empresa emprega atualmente mais de 20 mil colaboradores, gera receitas anuais 
acima de € 1,9 bilhões e está presente em 69 países, onde estão distribuídos mais de 
200 laboratórios. Sua trajetória de 145 anos é marcada pela seriedade, 
profissionalismo e independência, buscando um desenvolvimento sustentável no que 
diz respeito à qualidade e segurança de forma a superar os desafios decorrentes da 
interação entre o Homem, a Tecnologia e o Meio Ambiente. 
 
No Brasil, possui mais de onze mil certificados ativos e atende a mais de 1.500 
clientes dos mais diversos setores. Acreditada pela ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações), do Ministério das Comunicações, e pela CGCRE/INMETRO, a 
TÜV Rheinland possui ainda forte atuação junto aos setores de telecomunicações, 
tecnologia da informação, eletrodomésticos, máquinas, produtos médicos e 



domésticos; produtos alimentícios, indústria automobilística e de autopeças, entre 
outros. Seus especialistas também estão aptos a avaliar Sistemas de Gestão, 
processos de TI (Tecnologias de Informação) e dos negócios de maneira global, de 
acordo com normas reconhecidas internacionalmente ou com base em critérios de 
desempenho individual. Com a TÜV Rheinland Akademie, oferece um portfólio variado 
de cursos em diversas áreas, em modernas instalações estrategicamente localizadas 
em todo o Brasil, assim como treinamentos in company personalizados, alinhados às 
tendências de mercado e com foco na excelência profissional.  
 
Na área de infraestrutura, a TÜV Rheinland é uma das empresas líderes em 
engenharia consultiva e gerenciamento de empreendimentos no país e possui mais de 
40 anos de experiência em projetos de grande porte na América Latina, 
desenvolvendo para os clientes funções-chave de planejamento, programação, 
controle e supervisão da execução de empreendimentos. Website: www.tuv.com 
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