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A CERTI pode apoiar a sua empresa com soluções 
específica ou através de um conjunto de competências 

processo de inovação tecnológica, desde a concepção 
do produto até sua produção e introdução no mercado. 

Formas de financiamento Soluções tecnológicas completas 

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 aplica-
da, no desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores, empreende-
dorismo e serviços tecnológicos, com 
reconhecimento nacional e internac-
ional.

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!

Análise do projeto pela CERTI
Contratação e início do projeto imediatos
Até 33% do projeto subvencionado, podendo  ainda a 

VANTAGENS:                       Até 33%
Subvenção EMBRAPII

                             67%

CARACTERIZAÇÃO 
DA DEMANDA

FORMULAÇÃO
DA PROPOSTA 

NEGOCIAÇÃO
DO CONTRATO

EXECUÇÃO
DO PROJETO

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DE CONSUMO
Projetos completos de eletrônicos de consumo inteligentes, compreendendo a análise de mercado, 

A CERTI desenvolve um conjunto de projetos que estão na fronteira do 
conhecimento em termos de sistemas e aplicações inteligentes na área de 
eletrônicos de consumo, com destaque para os sistemas embarcados em 
produtos e soluções para diversos segmentos.

PLATAFORMA SMART

Esta competência se consolida na Plataforma SMART, construída de forma bastante flexível a 

permitem a geração de produtos e soluções nas áreas de entretenimento, computação, 
automação residencial e predial, tecnologias educacionais, saúde, energia, redes e cidades 
inteligentes.

Soluções web, aplicações e sistemas inteligentes envolvendo computação 
em nuvem com alto poder de processamento e flexibilidade, bem como 

As competências incluem desenvolvidos em linguagens de programação como C, C++, Java, Java 

do produto com metodologia SCRUM e enfoque no ser humano, soluções de interface e interação 

HARDWARE SOB MEDIDA

SOFTWARE INTELIGENTE

frequência e trilhas de impedância controlada, confere estabilidade e confiabilidade a 
produtos e sistemas inteligentes de alta complexidade, sendo concebidos para 

As competências abrangem o tratamento de sinais digitais e analógicos, circuitos eletrônicos, design de 

um histórico de projetos elaborados com alto nível de qualidade e desempenho.

A CERTI é membro do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre desde a 
definição do padrão brasileiro, tendo desenvolvido o primeiro conversor de TV 
Digital para o mercado nacional. Os projetos envolvem a criação e inserção de 
soluções inteligentes em televisores.

INTELIGÊNCIA PARA TVS

Digital, controle, segunda tela e YouTube™; o porte do Middleware Ginga™ para novas versões de chipsets; o 

integração de tecnologias para interação com as TVs por comandos de voz e gestos. 

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

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.

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.


