
CONTATO E INFORMAÇÕES:

O processo de inovação exige agilidade, obje�vidade e 
inves�mento. Operando com a CERTI, sua empresa 
poderá conquistar o apoio de agentes de fomento e 
acessar mecanismos fiscais de incen�vo à Inovação 
Tecnológica, tais como a Lei do Bem e a Lei de Informá�ca.

WWW.CERTI.ORG.BR

 CLIENTES:

PARCERIAS ESTRATÉGICAS:  

Campus Universitário UFSC - Setor C 
CEP 88040-970 
Florianópolis, SC – Brasil

Telefone: +55 (48) 3239 2190
Fax: +55 (48) 3239 2009
E-mail: cer�@cer�.org.br

A CERTI pode apoiar a sua empresa com soluções 
específica ou através de um conjunto de competências 
“full service”, abrangendo todas as a�vidades do 
processo de inovação tecnológica, desde a concepção 
do produto até sua produção e introdução no mercado. 

Formas de financiamento Soluções tecnológicas completas 

Desenvolvimento 

de produtos 

e processos

para o setor  

AEROESPACIAL

E DEFESA

 Unidade credenciada

Competência tecnológicas

Planejamento, controle 
e garan�a da qualidade
Instrumentação e testes
Metrologia e avaliação 
da conformidade
Gestão da inovação
Análise estratégica              
de negócio

Sistemas inteligentes
Convergência digital
Mecatrônica
Sistemas embarcados
Manufatura avançada
Processos produ�vos

Energia sustentável
Economia verde
Empreendedorismo inovador
Incubação de empresas
Inovação coorpora�va
Eficiência energé�ca                
em edificações

CERTI – Uma organização privada, 
independente e sem fins lucra�vos. 

Desde 1984, atua na pesquisa 
aplicada, no desenvolvimento de 
produtos e processos inovadores, 
empreendedorismo e serviços 
tecnológicos, com reconhecimento 
nacional e internacional.
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CENTROS DE REFERÊNCIA 
EM TECNOLOGIAS INOVADORAS



A CERTI ESTÁ APTA A ANALISAR O SEU PROJETO, AUXILIAR NOS TRÂMITES 
PARA CONTRATAÇÃO DO MESMO E INICIAR A SUA EXECUÇÃO IMEDIATA!

Recursos financeiros para incen�vo à inovação
Análise do projeto pela CERTI
Contratação e início do projeto imediatos
Até 33% do projeto subvencionado, podendo  ainda a 
empresa u�lizar recurso incen�vado para complemento 
do financiamento (ex: Lei de Informá�ca).

VANTAGENS:                       Até 33%
Subvenção EMBRAPII

                             67%
Recursos Próprio ou Incen�vados
         (ex: Lei de Informá�ca)

CARACTERIZAÇÃO 
DA DEMANDA

FORMULAÇÃO
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NEGOCIAÇÃO
DO CONTRATO

EXECUÇÃO
DO PROJETO

Desenvolvimento de produtos e processos para o setor 
AEROESPACIAL & DEFESA

A CERTI é uma Unidade Embrapii credenciada para atuar na 
competência de Sistemas Inteligentes, considerando as subáreas 
Sistemas Mecatrônicos, So�ware para Sistemas Inteligentes e 
Sistemas de Manufatura, possibilitando que os projetos aprovados 
tenham até 33% do seu valor total subvencionado.

A CERTI atua no desenvolvimento de projetos transversais, que contemplam desde o estudo de viabilidade técnica e econômica e 
análise estratégica de negócio, à concepção e o desenvolvimento de um produto, incluindo proto�pagem e processo de manufatura, 
desenvolvimento da cadeia de suprimentos, testes laboratoriais e de campo, sistemas de qualidade, bem como a cer�ficação do 
produto ou processo até o seu lançamento no mercado. As soluções aeronáu�cas (HW/SW) são desenvolvidas de acordo com as 
normas internacionais.

Produtos e

 Processos

Inovadores
para o 

Mercado

Desenvolvimento
do Produto

Protótipo
Conceitual

Sistema 
de Qualidade

Quali�cação de
Produto e 
Processo 

Metrologia e
Instrumentação

Produção piloto

Pesquisa 
Tecnológica

Aplicada
Desenvolvimento 

do Protótipo 
do Produto

Desenvolvimento 
de Processo 
Especí�co

Estudos de 
Viabilidade 
Tecnológica 
e Econômica

Informações de mercado e clientes, Requisitos e Benchmarking de Produtos

Ideias

Conceitos

Tendências

Cenários

Oportunidades

?

?

Processo de Inovação CERTI 

Produtos mecaoptoeletrônicos, radares e sensores, equipamentos de 
comunicação e transmissão de dados, terminais de interface homem/máquina 
e sistemas integrados de comunicação, comando, controle e inteligência C3I.

SISTEMAS ELETRÔNICOS E SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE 

Produção piloto de soluções intensivas em tecnologia, com uso das melhores 
prá�cas de manufatura, incluindo: engenharia simultânea, desenho para a 
excelência (DfX) e lean manufacturing. Planejamento e controle da qualidade e 
confiabilidade através da definição e rastreabilidade de requisitos. Ensaios de 
verificação, validação e cer�ficação. Execução de testes de vida ú�l, estresse 
acelerado (AST), robustez (HALT) e outros. 

MANUFATURA AVANÇADA, GARANTIA DA QUALIDADE E CONFIABILIDADE DE PRODUTOS   

Tecnologias de coleta, armazenamento, cruzamento, integração, 
interpretação e consolidação, em nuvem (Cloud) ou servidores dedicados, de 
grande volume de dados (Big Data) registrados em tempo real por sensores 
embarcados e/ou instrumentação inteligente (IoT), com bases de dados 
existentes.

FUSÃO DE DADOS EM SISTEMAS COMPLEXOS  

Segurança e defesa ciberné�ca, ferramentas, hardware eletrônico, sistemas 
operacionais em tempo real, confiabilidade em hardware, firmware (FPGA), 
so�ware embarcado tolerante à falhas e processamento de sinais, algorí�mos 
para detecção de invasão e falha de segurança.

SEGURANÇA E DEFESA CIBERNÉTICA 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E SUB-ÁREAS DOS SISTEMAS INTELIGENTES

SISTEMA ESPECIALISTA

SOFTWARE EMBARCADO
Middleware, sistemas 
operacional, kernel, 

algoritmo de controle, etc.

HARDWARE ELETRÔNICO

EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS

SENSORES E ATUADORES

INTERFACES HOMEM MÁQUINA

CONECTIVIDADE
Os Sistemas Inteligentes 
proveem funcionalidades a 

sensores e atuadores a um 
sistema operacional de alto 
nível. Presentes nos produtos 
e processos industriais, têm 
capacidade de obter 
consciência de decisão em 
tempo real, baseada em 
inputs diversos, com 
habilidade de responder 
espontaneamente às 
mudanças no seu ambiente 
para compensar efeitos 
indesejáveis. 

PRODUTO / PROCESSO
 INDUSTRIAL

Inteligência ar�ficial, processamen-
to digital de sinais, algoritmos, 
aplica�vos de alto nível, etc.

Auten�cação, segurança, 
internet, computação em 

núvem, M2M, etc.

Manipuladores, monitores, 
câmeras, registradores, 

displays intera�vos, 

Eletrônica, microeletrônica, 
microssistemas (MEMs), 

firmware, proto�pagem, etc.

Operação GPS, aquisição de 
sinais, acionamento 

eletro-mecânico, etc.

Encapsulamento, interconexão, gabinetes, mecânica, 
micromecânica, alimentação, design, ó�ca e materiais 

especiais, integração ao sistema �sico, etc.


