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

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.

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

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



A CERTI atua no desenvolvimento de soluções 
inovadoras para a Economia Verde, com ênfase 
em racionalidade do uso de recursos naturais e 
em valorização da biodiversidade e dos 
serviços ecossistêmicos, tendo o propósito de 
gerar valor, gerir a�vos e medir impactos. 

ECONOMIA VERDE

1) Transição para Economia Verde 
2) Modelos de Valorização e Gestão da Biodiversidade 
3) Balanço, Gestão e Comunicação de Impactos 

COMPETÊNCIAS 

Telefone: +55 (48) 3239 2000
Fax: +55 (48) 3239 2009
E-mail: economiaverde@cer�.org.br

CERTI - Sede
Campus da UFSC, Setor C
Bairro Trindade 88040-970 Florianópolis - SC

www.certi.org.br

Ecossistema de Inovação de impacto da Amazônia 

O obje�vo do projeto é contribuir para a estruturação de 
um Ecossistema de Inovação de Impacto para a Amazônia 
que promova conexão dos atores em rede, criação de 
valor para os negócios e geração de impactos 
socioambientais posi�vos para o território. Para isso, o 
Centro de Economia Verde irá modelar a arquitetura 
desse Ecossistema e desenvolver novo produto que atue 
como mecanismo de a�vação do ecossistema.

Restauração de áreas na Floresta com Araucárias 

Restauração de 262 hectares de Floresta com Araucárias 
em áreas de APP, Reserva Legal e RPPN, englobando os 
municípios de Urubici, Urupema, Bom Re�ro e Passos 
Maia - todos no estado de Santa Catarina. O projeto busca 
ainda fortalecer a cadeia da restauração por meio de 
capacitação e estruturação de viveiros. Esse projeto foi 
classifcado em primeiro lugar no Edital Foco 01/2015 do 
BNDES, para o qual foram subme�das um total de 78 
propostas.

Modelo para o Programa de Pagamento 
por Serviços Ambientais para Santa Catarina 

O obje�vo do projeto iniciado no fnal de 2018 é elaborar 
um Modelo de Viabilidade e Sustentabilidade Econômica 
para Programas de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) que possa ser replicado em diversas regiões de 
Santa Catarina. PSA é um instrumento econômico 
empregado para es�mular a proteção de ecossistemas 
naturais e a manutenção de serviços ambientais 
essenciais à sociedade.

APLICAÇÕES E CASES


