
FERRAMENTA DA QUALIDADE

É consenso dos especialistas que a TRIZ ainda está em sua fase inicial de desenvolvimento - no
entanto, ela já vem demonstrando seu inquestionável poder como uma ferramenta estruturada para
fomentar a inovação.

Alaercio Nicoletti

m dezembro de 1948, Genrich AUshuller (1926 - 1998),

inventor e pensador judaico-russo, enviou uma caria dirigi-

da pessoalmente a Comrade Stalin, afirmando que a então

União Soviética vivia um caos de ignorância no campo das

inovações e invenções. Ao término da carta expressou que havia uma

teoria que poderia ajudar a mudar o quadro inventivo do país.

A teoria a que se referia, foi fruto de uma pesquisa realizada por

Altshuller com cerca de 200.000 patentes de diferentes áreas entre

1946 e 1948. Dessa, foram selecionadas 40.000 como representati-

vas das soluções mais efetivas, as quais proporcionaram a constata-

ção da existência de aproximadamente 1.500 contradições técnicas

que poderiam ser resolvidas de forma relativamente simples, a par-

tir da aplicação de determinados princípios fundamentais. Assim,

Altshuller descartou a hipótese de que as invenções seriam obras do

acaso, e sim governadas por certos padrões de desenvolvimento.

"Podemos esperar cem anos por uma iluminação, ou resolver o

problema em 15 minutos com estes princípios". (Genrich Altshuller).

A resposta a sua carta chegou em 1950, com uma acusação de

sabotagem e condenação a prisão por 25 anos, essa durou, contudo,

até um dia e meio após a morte de Staün. Foi na prisão que Aitshuller

escreveu sobre o TRIZ, com seu primeiro artigo publicado cm 1956.

O primeiro seminário sobre o terna ocorreu somente em dezem-

bro de 1968, sendo que seu primeiro livro, Algoritmo da Invenção,

contendo os 40 princípios inventivos, foi publicado em 1969. A As-

sociação Russa de TRIZ foi fundada em 1989, tendo Alshuller como

presidente. No Ocidente, a metodologia só ganhou fôlego a partir da

década de 90.

TRIZ c a sigla de Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch

e significa Teoria da Solução Inventiva de Problemas (Theory of

Inventivc Problem Solving, em inglês). Em russo:

Verifiquemos alguns conceitos associados à TRIZ:

A - Função

A metodologia do TRIZ desenvolve-se a partir da noção de que

o projeto de uni novo produto deve ser iniciado a partir do estudo e

desmembramento das funções desejadas pelos potenciais clientes.

Entendendo-se por função a atividade que o produto deve ser capaz

de desenvolver.

B - Sistema Técnico

Sistema Técnico é tudo que realiza uma função. Cada Sistema

Técnico pode ser composto de diversos sub-sistemas, que por sua

vez podem ser decompostos em outros sub-sistemas, como no exem-

plo abaixo:

Sistema: Ensino.

Subsistemas: Escolas, delegacias de ensino, professores etc.

Sistema: Escola.

Subsistema: Salas de aula, quadras de esportes, banheiros etc.

Sistema: Sala de aula.

Subsistema: Lousas, carteiras, recursos audio-visuais etc.

C - Níveis de inovação. , ,

A análise das patentes, permitiu a identificação de cinco níveis

básicos de inovação, abaixo descritos:

Nível 1: Melhoria simples de um sistema técnico. Requer um

conhecimento disponível do sistema. Não constitui urna inovação

de fato.

Nível 2: Invenção que envolve a resolução de uma contradição

técnica. Requer conhecimento relevante de diferentes áreas da in-

dústria do sistema.

Nível 3: Invenção que contempla resolução de uma contradição

física. Requer conhecimento de outras indústrias.

Nível 4: Desenvolvimento de uma nova tecnologia com uma

solução de ruptura. Requer conhecimento de diferentes campos das

ciências.

Nível 5: Descoberta de uni novo fenômeno.
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Altshullcr concluiu que 77% das patentes envolve os níveis l e

2, sendo que a metodologia TRIZ tende a ajudar os inventores a

elevar suas inovações para os níveis 3 e 4.

D - Princípio da idealidade.

Partindo-se do pressuposto que o objetivo de qualquer sistema

técnico é realizar alguma função, e sabendo-se que as invenções

envolvem o projeto de novos mecanismos para entregar novas fun-

ções, verifica-se que o grande desafio do TRIZ na frase do próprio

Altshuller: "é preciso entregar mais e mais funções sem introduzir

um novo mecanismo ou dispositivo no sistema".

Em outras palavras, o Princípio da Idealidade enfatiza que a evo-

lução dos sistemas tende a traze-los mais próximos da realidade, ou

seja. mais seguros, simples e efetivos (mais ideais). Trata-se do mes-

mo princípio usado pelo LEAN MANUFACTURING (SistemaToyo-

ta de Produção) que busca enxugar os sistemas, eliminando ou redu-

zindo os desperdícios; aumentando, conseqüentemente, a funciona-

lidade / idealidade do sistema.

"A arte da inventividade é a habilidade de remover barreiras

para a idealidade, de forma a melhorar qualitativamente um siste-

ma técnico." "'

E - Contradições.

Contradição consiste na oposição entre duas ou mais proposições

de um Sistema Técnico, das quais uma exclui ou reduz perceptivelmen-

te a funcionalidade da outra. As soluções mais efetivas ocorrem quando

envolvidas as contradições dos sistemas técnicos na inovação.

Corno exemplo, podemos citar o desafio da indústria eletrônica

em projetar computadores com desempenhos cada vez melhores em

detrimento do peso e da portabilidade dos equipamentos, o que é ca-

racterizado pela contradição entre tamanho e peso dos componentes.

Urna ferramenta eficaz para a tratativa de contradições c a QFD

(Qualit Funetion Deployment- Desdobramento da Função Qualida-

de), contemplado no livro DFSS - Ferramentas básicas usadas nas

etapas D e M do DMADV. de Cristina Werkema (ver Bibliografia).

F - Evolução do Sistema Técnico,

Em seus estudos, Altshuller encontrou 8 padrões de evolução

dos sistemas técnicos:

1. Ciclo de vida.

2. Dinamização.

3. Ciclo de multiplicação (transição de Bi ou Poli-sistemas).

4. Transição de nível macro para micro.

5. Sincronização.

6. Escalada ascendente ou descendente.

7. Desenvolvimento irregular de peças.

8. Automação (substituição do humano).
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Exemplos:

(a) A evolução do LP para o CD constitui uma transição do nível

macro para o micro.

(b) O lava-rápido substitui o homcrn na operação de lavar o car-

ro - automação.

O processo inventivo envolve quatro etapas de desenvolvimento:

A - Descrição da situação que se descia melhorar.

B - Projeção da situação ideal.

C - Levantamento das soluções aíuais.

D - Estudo de propostas que aperfeiçoem as soluções atuais.

O esquema a seguir ilustra as etapas do processo inventivo:
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Metodologia
A partir das idéias de Altshuller. podemos segmentar o processo

inventivo em quatro fases (DMAC). quais sejam:

A - Define

Envolve a identificação com precisão do Sistema Técnico para

o qual se deseja criar uma solução inventiva, caracterizando suas

funções e o resultado final ideal (RFT).

B-Measure
Consiste no levantamento das contradições técnicas relacio-

nadas com as funções desejadas no produto.

C-Analyze
Engloba o estudo das contradições técnicas para levantamen-

to dos princípios inventivos associados à inovação.

D-Create
Finaliza o projeto com a priorização e escolha, dentre as idéias

geradas, qual será a solução final para o produto. ^
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