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Programa facilita a inserção de produtos 
e serviços inovadores desenvolvidos pelas 
MEs e EPPs no mercado brasileiro
O projeto Piloto Patentes MPE, mais uma iniciativa do governo federal de 
estímulo e apoio à inovação, tem como finalidades promover a inserção 
de produtos e serviços inovadores desenvolvidos pelas MEs e EPPs no 
mercado brasileiro, bem como mitigar os efeitos negativos do atraso 
do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) na decisão de 
pedidos de patente para este nicho específico de depositantes.

O programa permite o requerimento de priorização de exame de pedidos 
de patentes depositados por essas empresas. Além disso, trata-se de um 
estímulo à proteção e de uma garantia à segurança industrial. 

A primeira fase do projeto teve inicio em 23 de fevereiro de 2016, sendo encerrada 1 ano depois. A segunda 
fase do projeto, instituída pelo INPI por intermédio da Resolução INPI PR nº 181, de 21 de fevereiro de 
2017, publicada na RPI 2408, de 01 de março de 2017, traz algumas modificações, destacando-se: 

1. Requerimento exclusivamente por formulário eletrônico;

2. Exclusão de pedidos de patente examinados por divisões técnicas que apresentem número elevado de 
requerimentos de exame prioritário em relação a suas decisões, em especial da Engenharia Mecânica;

3. Participação de até 150 pedidos de patente.

Fonte: INPI (2017)
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Projeto de Gestão da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais

Empresas desenvolvem cartilha de inovação

O desenvolvimento de inovações é uma atividade colaborativa, fundada no conhecimento e na criatividade 
das pessoas. Por esse motivo, o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/AL entende que a capacidade das empresas e 
de seus colaboradores e a inteligência coletiva constituem fontes privilegiadas de conhecimento e ideias 
para inovações que apresentem soluções novas ou significativamente melhores para as necessidades dos 
usuários – internos e externos – e, consequentemente, que gerem mais valor para a empresa e a sociedade.

Por isso, as empresas participantes do projeto desenvolverão um 
documento que explicita as regras que regulam a participação de seus 
colaboradores na atividade de inovação da empresa. A empresa deve 
ter em mente que atividade de inovação é compreendida por:

1. Implementação de produtos, serviços e processos novos ou 
significativamente melhores;
2.  Desenvolvimento de novas soluções de marketing e relacionamento 
com o mercado;
3. Implementação de melhorias na gestão da empresa (rotinas, 
procedimentos, melhorias no ambiente de trabalho e ferramentas de 
gestão);
4.  Adoção de novos modelos de negócio.

Participando da atividade de inovação da empresa, os colaboradores 
podem submeter ideias, as quais passarão por um processo de analise 
e priorização pelo Grupo de Gestão da Inovação (GGI). Além disso, 
esse Grupo será responsável pelo feedback para o autor da ideia, pela 
constituição de equipes para implantação dos projetos de inovação, 
pela gamificação da atividade como um todo e revisão da estratégia e 
política de inovação da empresa.

Consultoria


