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Credenciada como Unidade EMBRAPII, 
a CERTI se posiciona no mercado como 
referência nacional em soluções de 
sistemas inteligentes, provendo soluções 
inovadoras em produtos e processos na sua área 
de atuação, subvencionadas em até 33% do 
seu valor.
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a instituição

A Fundação CERTI é uma organização privada e 
independente que desde 1984 atua em 
desenvolvimento tecnológico e inovação no 
Brasil e no mundo, em diversas especialidades, 
nos mais diversos setores com equipes 
mul�disciplinares, contemplando projetos em 
saúde, eletroeletrônicos,  energia, aeroespacial 
e defesa, telecomunicações, automo�vo, 
agronegócio, indústria em geral
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certi
clientes

especialidades tecnológicas

Solução empregando visão 
computacional e machine learning para 
detecção de padrões em áreas agrícolas, 
a par�r da análise de imagens coletadas 
por drones.

Estruturação do centro de excelência, 
consolidando as competências voltadas 
para a pesquisa e desenvolvimento 
pré-compe��vo de tecnologias para uso 
aeronáu�co. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Análise estratégica, avaliação financeira de 
oportunidades e definição conceitual de 
processos e da cadeia produ�va, tendo como 
foco subsidiar a tomada de decisão em relação 
à implantação de empreendimentos industriais.

laboratórios

Modelamento e 
integração dos agentes 
de Ecossistemas de 
Inovação

Mapeamento de 
ambientes e iden�ficação 
de oportunidades de 
negócio

Benchmarking e 
Roadmap de tecnologias, 
produtos e processos

Análise de viabilidade 
técnica, econômica e 
comercial

Digi�zação da manufatura

Automação da fabricação e 
controle de processos

Estruturação de laboratórios e 
empreendimentos industriais

Soluções de instrumentação, 
medição e testes

Desenvolvimento e integração 
da cadeia produ�va

Qualificação de tecnologias

Fabricação e testes de lotes 
piloto

Engenharia Reversa, medições 
e ensaio de componentes e 
sistemas

Auditorias  e recomendações 
conforme requisitos 
específicos

Planejamento e execução de 
testes de desempenho e 
confiabilidade

Sistemas de 
indicadores para 
gestão

Melhoria con�nua da 
qualidade e eficiência 
operacional

O�mização de 
processos

Integração de sistemas

    

Projeto conceitual e 
detalhado

Desenvolvimento e teste de 
Hardware

Desenvolvimento e teste de 
So�ware

Construção de protó�pos e 
testes integrados

Planejamento da garan�a da 
qualidade

Infraestrutura de recarga de veículos 
elétricos, com armazenamento 
estacionário e plataforma de 
gerenciamento para aplicação dos 
conceitos de cidades inteligentes.

Sistemas Inteligentes
Big Data 
Internet das Coisas
Convergência Digital
Mecatrônica
Sistemas Embarcados
Geração Sustentável
Mobilidade Elétrica
Manufatura Avançada
Indústria 4.0
Transformação Digital

Planejamento, Controle 
e Garan�a da Qualidade
Instrumentação e Testes
Serviços Metrológicos
Empreendedorismo Inovador
Inovação Corpora�va
Análise Estratégica de Negócios
Incubação de Empresas 
Economia Verde 
Gestão da Integridade
Mobilidade Elétrica

    Metrologia dimensional
    Tomografia computadorizada
    Instrumentação inteligente
    Labfaber
    Proto�pação
    Eletrônica

PLANTAS INDUSTRIAIS SISTEMAS AERONAUTICOS

Soluções para calibração e verificação de 
medidores de vazão de �po cone, com 
redução dos custos operacionais e geração 
de contribuições para a evolução das 
regulamentações ANP e INMETRO.

SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELETROMOBILIDADE

Centro de comando, equipado com 
soluções de conec�vidade em tempo real, 
para operação remota de equipamentos de 
ressonância magné�ca e tomografia 
computadorizada.

TELEMEDICINA

Sistema de apoio à gestão da integridade 
de equipamentos submarinos, 
subme�dos a desgaste por erosão, com 
base no conceito de sistemas 
ciber�sicos.

GÊMEO DIGITAL


