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uitas empresas que já estão implementando o Seis Sigma

(ou o Lean Seis Sigma), ou que estão avaliando a possi-

bilidade de adotá-lo, têm dúvidas sobre como o progra-

ma pode ajudar a promover a inovação. Com o objetivo

de auxiliá-las, apresentamos abaixo as respostas para as perguntas mais

freqüentes sobre o relacionamento entre o Seis Sigma e a inovação.

Qual a relação entre inovação e criatividade?
Em junho de 2007 a revista BusinessWeek] publicou uma maté-

ria de capa sobre a 3M, na qual discutia se existe conflito, nas em-

presas, entre eficiência c criatividade. A pergunta trazida à baila era:

"a ênfase da 3M em eficiência, sob o

comando do CEO James McNerney

(ex-executivo da GE), a transformou

em uma empresa menos criativa?"

Mais especificamente, a reportagem

discutia a possibilidade de o Seis Sig-

ma deixar pouco espaço para a criati-

vidade e a inovação. Também era men-

cionada uma reportagem da publicação

Knowledge@Wharton2, de novembro

de 2005, que questionava se o Seis Sig-

ma conduz ao aumento da inovação in-

crementai em detrimento da inovação

investigativa/exploratória. A repercus-

são da matéria da BusinessWeek foi

muito grande, indicando ser importan-

te analisar, com mais cuidado, a rela-

ção entre o Seis Sigma e a inovação.

O Seis Sigma, na definição da Ge-

neral Electric (GE), tem a função de satisfazer completamente - com

lucratividade - as necessidades dos clientes, o que se traduz em acer-

tar "o alvo" por eles estabelecido, com mínima variação. Nas pala-

vras de Jack Welch', "para eliminar a variação, o Seis Sigma exige

que a empresa descosture todas as suas cadeias de fornecimento e

distribuição, assim como o projeto de seus produtos. O objetivo é

remover qualquer elemento que possa causar desperdício, ineficiên-

cia ou aborrecimento para os clientes, como conseqüência de sua

imprevisibilidade". Já a inovação, citando Sir Francis Bacon, "é algo

novo e contrário aos hábitos, maneiras e ritos estabelecidos". Para

tornar realidade uma idéia inovadora, a empresa precisa ter paixão

suficiente para superar os obstáculos inevitáveis e ser tolerante quanto

a correr riscos e fracassar4.
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Apesar de aparentemente conflitantes, na verdade o Seis Sigma e

a inovação são complementares, sendo ambos necessários para o su-
cesso sustentável das organizações. Para que essa afirmação fique

clara, é importante, cm primeiro lugar, que se entenda a relação entre
inovação e criatividade. Conforme apresentado na figura l. a criativi-
dade c somente um dos atributos da inovação. "Idéias, por mais bri-

lhantes que sejam, não bastam para tornar as empresas inovadoras.
Ao contrário. E preciso método e persistência - e idéias demais só

atrapalham quando não há uma estrutura capaz de absorvê-las"s.

A inovação segue um processo, cujas etapas são mostradas na
figura 26. A análise da figura 2 indica que uma empresa, para ser
inovadora, necessita de dois "modos de operação":

• Flexibilidade, para encontrar a oportunidade e conectar com a

solução.

• Disciplina, para tornar a solução fácil de usar e lançá-la no

mercado.
A necessidade de coexistência da flexibilidade e da disciplina

dá origem ao paradoxo da inovação.

Como lidar com o paradoxo da inovação?
Para resolver o paradoxo da inovação, deve ser alcançado o equi-

líbrio entre flexibilidade c disciplina, como mostrado na figura 3.
Um dos fatores que auxilia na obtenção desse equilíbrio é a utiliza-

ção de estratégias adequadas a cada etapa do processo. Por exem-
plo, o Seis Sigma, pelas suas características, é mais aplicável às eta-

pas nas quais a disciplina deve predominar. Alem disso, é funda-
mental a alocação de pessoas com o perfil mais adequado para tra-

balhar ern cada etapa do processo de inovação.
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Qual é o seu papel no processo de inovação?
Em seu livro intitulado ínnovation Generation: Creating an

Innovation Process and an Innovatíve Culture1, Peter Merrill apre-
senta quatro papéis que as pessoas podem exercer no processo de

inovação:
• Conector (Connector).

• Executor (Doer).
• Criador (Creator).

• Construtor (Developer).
A figura 48 apresenta um questionário que ajuda o leitor identi-

ficar em que papel sua contribuição pode ser mais efetiva.

Segundo Merrill, criadores geram oportunidades, conectores
associam oportunidades a soluções, construtores tornam as solu-
ções práticas e executores colocam as soluções em prática. Criado-

res e executores são práticos, enquanto conectores e construtores

são pensadores (veja a figura 5).

É fundamental ter uma mistura adequada de tipos de pessoas em
todas as etapas do processo de inovação. Por exemplo, na etapa 4 -

tornar a solução fácil de usar, isto é, transformar idéias em soluções
práticas - é importante que a equipe seja constituída por um número

apropriado de pessoas que tenham alcançado um escore elevado para
o papel de construtor. A diversidade de pessoas pode criar tensão na

equipe, mas ela é fundamental para o questionamento das idéias.
Alguns possíveis pontos de tensão são:

• O criador pensa que o construtor não vê o todo e o construtor
pensa que o criador não é focado.

• O conector e o executor são opostos.
A figura 6 apresenta a correspondência entre os papéis e as etapas

do processo de inovação. Nessa figura também é mostrado onde ocor-
re maior contribuição do Seis Sigma.
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Como o Seis Sigma favorece a inovação?
Conforme apresentado na figura 6, pela sua natureza, o Seis Sigma torna mais

eficazes e eficientes as etapas do processo de inovação nas quais é necessário o
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predomínio da discipl ina. A figura 7" apre-
senta outra forma para a visualização de
como o Seis Sigma favorece a inovação. O

Seis Sigma ajuda a empresa a fabricar pro-

dutos (bens e serviços) que atendam ou su-
perem as expectativas dos clientes, promo-
vendo sua fidclízação, o que é a base para

que a empresa possa crescer - com lucrati-
vidade - por meio da inovação. Reduzindo

a variação em processos e produtos - e os

custos dessa variação -, o Seis Sigma tam-
bém libera recursos que podem ser investi-

dos na inovação. Ao tornar mais previsível
a execução de uma nova idéia, o Seis Sig-

ma auxilia a reduzir os riscos inerentes à
inovação.

A figura 8 apresenta os treze primeiros
nomes da lista das cinqüenta empresas mais

inovadoras do mundo, segundo pesquisa da Bu-
sinessWeek-Boston Consulting Groupw. É ime-

diato perceber que fazem parte dessa lista di-
versas empresas que implementaram, com sucesso, o Seis Sigma.

No entanto, é importante deixar claro que o Seis Sigma não
é uma panacéia e que não pode ser implementado cegamente,

sem que seja adaptado à realidade e às características particula-
res de cada organização. Novamente citando Jack Welch", "o

Seis Sigma não é para todos os cantos da empresa. Introduzi- lo
à força em atividades criativas, como na redação de mensagens

publicitárias, no desenvolvimento de novas campanhas de mar-
keting ou em operações singulares, faz pouco sentido e provoca

muito tumulto. O Seis Sigma foi concebido para processos in-
ternos repetitivos e para o projeto de novos produtos comple-

xos, atividades nas quais exerce seu maior impacto."
Para o projeto de novos produtos existe o Designfor Six Sigma

(DFSS), uma extensão do Seis Sigma que surgiu na GE ao final da
década de 1990. O primeiro produto completamente projetado e

desenvolvido por meio do DFSS foi o LightSpeed, na GE Medicai
Systems (GEMS). O LightSpeed é um aparelho para tomografia
computadorizada, entregue aos clientes em 1998. O LightSpeed é

uma inovação que simplesmente revolucionou a tomografia com-
putadorizada. Uma tomografia completa do corpo de um paciente,

vítima de traumatismo (para quem tempo significa vida ou mor-

te), leva 32 segundos com o LighíSpeed (versão 1998), enquanto
um aparelho convencional demandaria

dez minutos ou mais. Além disso, as ima-
gens obtidas por meio do LightSpeed são
muito mais claras. Em outras palavras, a

maior velocidade e a melhor qualidade
da imagem permitem que os médicos,

com o LightSpeed, executem diagnósti-
cos e tratamentos de modo muito mais
acurado e com maior grau de confiabili-

dade. Quanto ao retorno para a GEMS,

as vendas chegaram a 60 milhões de dó-
lares nos primeiros 90 dias após o lança-

mento do aparelho12.
Portanto, não há dúvidas de que o Seis

Sigma - usado adequadamente - e a ino-
vação andam de mãos dadas e. mais que

isso. o Seis Sigma pode ajudar a promo-
ver a inovação.
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