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 Unidade credenciada

Competência tecnológicas

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

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.

CENTROS DE REFERÊNCIA 
EM TECNOLOGIAS INOVADORAS



Lei do Bem

Leis de Incentivos Fiscais à Pesquisa e 
       Desenvolvimento de Inovação Tecnológica

· FINEP 30 dias     · BNDES Crédito     · BNDES FINAME     · BRDE Inova

· FINEP Subvenção   · FINEP ICT - Empresa   · BNDES Funtec   · CNPq

A QUEM SE DESTINA: Empresas nacionais, de qualquer setor, que 
realizem investimentos em pesquisa e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, utilizem o regime de Lucro Real e que possuam Lucro 
Fiscal durante o ano. A Lei busca a possibilidade de geração de 
patentes, diminuição de importações de equipamentos e 
componentes de informática, assim como a capacitação local 
e a atração de novas empresas para o país.

A CERTI é uma Unidade EMBRAPII credenciada para atuar na área 
de competência de Sistemas Inteligentes, possibilitando que os 
projetos aprovados tenham até 33% do seu valor total 
subvencionado.

LEI 8.248/91

A QUEM SE DESTINA: Empresas que têm produção nacional de equipamentos 
de informática listados no Decreto N° 5.906/06, de 26/09/2006. A partir da Lei 
da Informática (Lei 8.248), empresas que invistam em atividades de P&D&I 
internamente ou com institutos de P&D (como a CERTI) para bens de 
informática e automação, poderão obter redução de até 95% do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Lei da Informática

Identificação da empresa e de seus representantes legais.

Descrição do projeto: especificações e requisitos, normas e 
padrões, metodologia e testes. 

Descrição das características inovadoras, tanto próprias, 
quanto de terceiros (incluir contratos de transferência de 
tecnologia). 

Relação dos integrantes da equipe técnica, informando 
domicílio e residência, formação, experiência profissional e 
atividades desenvolvidas no projeto. 

Infraestrutura laboratorial utilizada. 

Identificação dos serviços técnicos de terceiros. 

Referências bibliográficas utilizadas.

LEI 11.196/2005

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 incentivo à inovação
Análise do projeto realizada pela CERTI
Contratação e início do projeto imediatos
Até 33% do projeto subvencionado, podendo a empresa, 
ainda, utilizar recurso incentivado para complemento do 
financiamento (ex: Lei de Informática).

VANTAGENS:
                      Até 33%
Subvenção EMBRAPII

                             67%
Recursos Próprio ou Incentivados
         (ex: Lei de Informática)

CARACTERIZAÇÃO 
DA DEMANDA

FORMULAÇÃO
DA PROPOSTA 

NEGOCIAÇÃO
DO CONTRATO

SISTEMA ESPECIALISTA

SOFTWARE EMBARCADO
Middleware, sistema 
operacional, kernel, 

HARDWARE ELETRÔNICO
Eletrônica, microeletrônica, 

microssistemas (MEMs)

EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS
Encapsulamento, interconexão, gabinetes, mecânica, micromecânica, 

SENSORES E ATUADORES
Operação GPS, aquisição de 

sinais, acionamento 
eletro-mecânico etc.

INTERFACES HOMEM MÁQUINA
Manipuladores, monitores, câmeras, 

biometria.

CONECTIVIDADE

internet, computação em 
nuvem, M2M etc.

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. 

SISTEMAS INTELIGENTES

A QUEM SE DESTINA: Empresas de qualquer 
setor, que realizem investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento de inovação tecnológica, 
utilizem o regime de Lucro Real e 
possuam Lucro Fiscal durante o ano.

Lei Rouanet da PesquisaLEI 11.487 

Financiamentos reembolsáveis:

Financiamentos NÃO reembolsáveis:

O incentivo é concedido apenas para hardwares.

É necessário fazer o credenciamento junto ao 
MCTIC/Sepin para participar.

As empresas que receberem incentivo devem 
fazer investimento de 4% do faturamento anual 
dos produtos incentivados em P&D de produtos, 
descontados os impostos de comercialização.

As empresas podem utilizar os recursos advindos 
do IPI durante todo o ano.

Possibilidade de dedução, para apuração do lucro líquido, de valor 
correspondente ao valor gasto com projetos de P&D&I executados com 
Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação - ICTIs.

Redução de até 50% do IPI devido na compra de equipamentos para P&D.

Diminuição da base de cálculo do IRPJ e CSLL.

Alavancagem do crescimento da empresa.

Melhoria contínua dos produtos, serviços e processos;

A empresa beneficiada pode optar pela dedução de 
menor percentual nos impostos para garantir 
maiores ganhos na repartição dos resultados.

Pode excluir do Lucro Líquido até 250% dos 
dispêndios efetivados em projeto de P&D&I, para 
efeito de apuração do Lucro Real e da base de cálculo 
da CSLL.

Projetos de pesquisa e desenvolvimento 
previamente aprovados por uma comissão formada 
pelo MEC, MDIC, MCTIC e CAPES.

Empresa financiadora e ICTI participam do 
desenvolvimento e usufruem dos resultados do 
projeto.

PORTARIA 950

EXECUÇÃO
DO PROJETO

OBJETIVO: A Portaria 950 tem o objetivo de definir a 
metodologia de reconhecimento de tecnologia 
desenvolvida no país para bens ou produtos.  Vantagens 
para a empresa: a) direito de preferência em licitações para 
aquisição de bens e serviços. b) a imargem de preferência 
pode chegar até 25% dos produtos estrangeiro. São 
especificações dos parâmetros para que um equipamento 
(produto) seja considerado desenvolvido no Brasil, com 
base na análise das seguintes informações: 

Desenvolvimento
do Produto

Protótipo
Conceitual

Sistema 
de Qualidade

Qualificação de
Produto e 
Processo 

Metrologia e
Instrumentação

Produção-piloto

Pesquisa Tecnológica 
Aplicada 

Pesquisa Básica Desenvolvimento 
do Protótipo 
do Produto

Desenvolvimento 
de Processo 
Específico

Produtos e
 Processos
Inovadores

para o 
Mercado

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 

O que é necessário:



CONTATO
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

 

?

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

Soluções tecnológicas completas 


