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O que é a filosofia Lean? 
É uma filosofia que procura envolver e integrar todas as partes de uma organização, com o 
objetivo de eliminar desperdícios e aumentar a agregação de valor dentro da empresa. Desta 

forma, ela passa a atender as necessidades de seus clientes em menos tempo, com alta 
qualidade e baixo custo, além de prezar pela segurança e motivação de seus colaboradores. 

Aplique o Lean Office e garanta mais competitividade  
na sua empresa através da diminuição de custos 

Fluxos mais enxutos 

Processos administrativos 

mais objetivos, simples e 

eficientes 

Operações flexíveis 

Fluxos enxutos ajudam na 

tomada de decisão e 

permitem adaptações 

rápidas 

Maior produtividade 

Atividades padronizadas e 

redução de etapas 

desnecessárias nos 

processos administrativos 

Redução do lead time 

Trabalho sistemático abrange 

todas as etapas de um 

processo ou fluxo de valor, 

do início até o fim 

Melhoria do atendimento 

Engajamento da equipe e 

melhor visão do processo 

têm impacto direto na 

percepção do cliente 

Av. Fernandes Lima, 385 – Farol – Maceió/AL –Ed. Casa da 

Indústria, 1ºandar 

Telefones: +55 82 21213079 | +55 82 21213085 

E-mail: nucleodeinovacao@fiea.com.br 

Entre em contato com a equipe do 

Núcleo de Inovação e Pesquisa e saiba 

mais como a filosofia lean pode ajudar a 

sua empresa. 

Origem 
Em 1945, a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial marcou um novo começo para a 
Toyota. O presidente da empresa, Toyoda Kiichiro, propôs o desafio de alcançar a produtividade 

americana em três anos por meio da eliminação absoluta dos desperdícios.  
Aos poucos a Toyota desenvolveu novas técnicas e ferramentas para adequação da produção 
às demandas do mercado, mantendo o cuidado com a redução de desperdícios, e assim 
consolidou o Sistema Toyota de Produção. 

Qualidade operacional 

Filosofia do "zero erro" e 

garantia da melhoria 

organizacional 

Como inovar em tempo de crise? 
 Conheça o Lean Office 
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Convênio CNI Sebrae  nº46/2014 
 

Soluções para o seu projeto  
DE INOVAÇÃO  Patentes MPE 

OBJETIVO:  
Priorizar o exame de pedidos de patente de depositantes de 
pequeno negócio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Contribuir com a estratégia de ampliação do 
uso estratégico de patentes pelos pequenos 
negócios; 

Atenuar os efeitos negativos do atraso para 
concessão de patentes. 

 

O QUE É: 
O Projeto Piloto Patentes MPE é uma 
modalidade de exame prioritário. Os pedidos 
de patente aptos a participar são aqueles 

cujo depositante é uma Micro Empresa (ME) 
ou uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

conforme definido no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

 

PÚBLICO-ALVO: 
Microempreendedor individual; 

Microempresa; 
Empresa de pequeno porte. 

 

INVESTIMENTO: 
Gratuito. 
 
 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE APOIO:  
Fornece trâmite prioritário para análise de 
pedido de patente. 

 
PRAZO PARA INSCRIÇÕES: 
A terceira fase do projeto começou em 
março de 2018 e vai até abril de 2019. 

 
COMO  PARTICIPAR: 
Após depositar o pedido de patente no INPI, 

ter esse pedido publicado e ter solicitado 
exame do  pedido, o empresário deve 

preencher o formulário eletrônico de 

Requerimento de Exame Prioritário, disponível 
no site do INPI. 
 

BENEFÍCIOS: 
Com a concessão do título de patente em 
um prazo menor, os empresários têm 

benefícios como mais vantagens na 
participação em editais de inovação e na 
negociação com potenciais investidores. 

Saiba mais em: 
http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente/exame-prioritario-me-epp 

REALIZAÇÃO 


