
FUNDAÇÃO

CENTROS DE REFERÊNCIA 

EM TECNOLOGIAS INOVADORAS

PRODUÇÃO
COOPERADA

 Unidade credenciada

CERTI – Uma organização privada, 
independente e sem fins lucrativos 

Desde 1984, atua na pesquisa 
aplicada, no desenvolvimento de 
produtos e processos inovadores, 
empreendedorismo e serviços 
tecnológicos, com reconhecimento 
nacional e internacional.

COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA CERTI

Planejamento, controle 
e garantia 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 produtivos

Energia sustentável

Economia verde

Empreendedorismo inovador

Incubação de empresas

Inovação coorporativa

Eficiência energética em 
edificações



COMPETÊNCIAS DO CPC

www.certi.org.br

APLICAÇÕES 

1

CENTRO DE PRODUÇÃO COOPERADA – CPC

Soluções inovadoras no desenvolvimento de 
unidades fabris, processos produtivos e 
produção customizada de produtos 
tecnológicos com foco na garantia da qualidade, 
de forma sustentável, priorizando o 
desenvolvimento cooperativo e a engenharia 
simultânea e aplicando conceitos de 
manufatura 4.0.

Manufatura avançada
Estruturação de unidades fabris
Garantia da qualidade e confiabilidade de produtos
Garantia da qualidade industrial e de fornecedores
Produtos e processos eletrônicos
P&D e inovação em processos produtivos
Materiais avançados
Sistemas inteligentes

4

PLANEJAMENTO 
DA QUALIDADE

(Produto e processos)

Testes de  
     verificação e
            validação  
               de produtos 

Planejamento da 
qualidade de novos 

processos produtivos

Avaliação, 
desenvolvimento 
e qualificação de 

fornecedores

GARANTIA DA QUALIDADE

DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 
UNIDADES FABRIS

Engenharia 
de processos

EVTE e
definição 

de conceito
Projeto

executivo

Operação/
ramp-up 

da
produção

Implantação
da 

obra

Implantação
de 

equipamentos

Construção
da obra

Arquitetura 
e engenharia 

civil
“Entrega das chaves”

3 DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS PARA 
INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS

Inserção de 
eletrônica em 

produtos

Desenvolvimento 
de protótipos e 

lotes-piloto

Projeto, 
prototipagem e 
manufatura de 

placas eletrônicas

Desenvolvimento 
integrado de produto 

e processo 
(DFM, DFA, DFT e DFI)

Adequação 
RoHS de 
produtos 

eletrônicos

• Telecomunicações
• Eletroeletrônico

• Educação
• Energia

• Saúde
• Indústria

• Automotivo
• Aeronáutico

• Mineração
• Alimentos

• Petróleo & Gás
• Metal-mecânico

2 DESENVOLVIMENTO/OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS EXISTENTES

Soluções para 
rastreabilidade 
industrial e lean 
manufacturing 

Desenvolvimento 
e transferência de 
novos processos e 

know-how

Sistemas para gestão 
da informação do 

chão de fábrica

Estudo da cadeia 
pós-consumo para 
resíduos industriais

EcoDesign 
e logística 

reversa

Setores atendidos:

LABelectron 
Rua José de Anchieta, 95 - Balneário 
88075-547 Florianópolis - SC
GPS:  -27.601979, -48.519046

Telefone: + 55 48 3954 3000
Fax: + 55 48 3954 3008
E-mail:  producaocooperada@certi.org.br


