
C
omo auditores, engenheiros da qualidade,
estatísticos, inspetores e gestores, a maior
parte dos profissionais da qualidade
valoriza uma abordagem organizada para

avaliar situações, coletar dados, resolver problemas
e seguir por ações corretivas. Diferente de outros
pensadores sólidos, que utilizam mais o lado esquerdo
do cérebro, muitos de nós restringem a noção do
engajamento ao pensamento criativo do lado direito
do cérebro, o que muitas vezes faz lembrar programas
que o departamento de RH promoveria.

Realmente, muitos dos programas de pensamento
criativo em voga pedem para que as pessoas pensem
usando atividades heterodoxas para balançar o
pensamento fora dos caminhos da rotina cômoda de ver
uma situação. Mas nós estamos prontos para seguir o
exemplo de Doug Hall e tirar as armas d'água e atirá-las
em uma reunião para dar o primeiro salto que os nossos
processos cognitivos possam necessitar?1

Extraindo a criatividade
O problema é que a maioria de nós precisa extrair

os nossos sucos criativos quando queremos desenvolver
novas abordagens para a melhoria dos processos
de trabalho e novas soluções para os problemas da
qualidade. Onde pode um profissional sistemático e
disciplinado se voltar para idéias criativas sem utilizar
os exercícios profundos do pensamento criativo? Uma
resposta é a TRIZ que, devido às suas origens russas,
rima em inglês com alarde. TRIZ é a forma curta de
dizer teorija rezhenija izobretalenhskh zadach (teoria da
resolução inventiva de problemas), desenvolvida pelo
cientista russo Genrich Altshuller2.

ATRIZ é um sistemático caminho para o
pensamento criativo, em sintonia com o lado esquerdo
do cérebro. É algumas vezes chamado de pensamento
criativo para os engenheiros. Quando Altshuller se
refere à solução de problemas, ele não procura a causa
desconhecida de um problema, mas concentra-se
em um método para desenvolvimento de idéias para
melhorar um processo, ter algo feito, desenhar um
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novo caminho ou redesenhar um caminho já existente.
As atividades de melhoria da qualidade, como os

times de projeto da qualidade e projetos de Seis Sigma,

geralmente alcançam um ponto onde as novas idéias
para desenvolver um novo método ou redesenhar um
processo é necessário. É por isso que a TRIZ é uma
ferramenta útil para a qualidade profissional.

Altshuller desenvolveu a TRIZ por meio da análise
de milhares de pedidos de patentes para identificar os
princípios fundamentais por trás da criação de uma
nova idéia. Para reduzir o número de experimentações
vazias que são comuns neste caminho, ele analisou a
pesquisa popular e o método de erro freqüentemente
usados em descoberta.

Altshuller percebeu que as análises de
pensamento criativo são similares às análises do
jogo de xadrez - você melhora estudando um grande

número de exemplos reais. Muitos profissionais da
qualidade têm familiaridade com o brainstorming,
o método desenvolvido por A.F. Osborn, nos anos
40, para separar o estágio da criação de ideais
do estágio de avaliação das idéias3. Altshuller
identificou que o método de Osborn era efetivo para

gerar soluções aos problemas organizacionais, mas
não problemas inventivos.

Similarmente, William J. Gordon introduziu
synectics (estudo dos processos criativos,
principalmente os aplicados à solução de problemas
por um grupo de indivíduos diversos) nos anos 60,
empregando o uso de analogias para desenvolver
idéias criativas4. As pessoas são incentivadas a pensar
sobre como um problema similar foi anteriormente
resolvido, como você deve ver a situação se você for
o objeto levado em consideração, como descrever
o problema somente com duas palavras e como o
problema seria resolvido em um conto de fadas.

Edward de Bono desenvolveu um conceito de
pensamento lateral nos anos 70 para descrever
caminhos sem seqüência e abertos para criar idéias,
que ele pensou que fossem similares a uma marcha
à ré de um carro5. De Bono identificou que a mente é
mais confortável com padrões, e o pensamento lateral

permite as pessoas a se tornarem mais autoconfiantes
dos padrões que elas usam e ter mais facilidade em
desenvolver novos caminhos para ver as situações.

Os métodos de Osborn, Gordon e de Bono buscam
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o número de processos fracassados. Altshuller

identificou problemas com baixa complexidade
que podem ser resolvidos com o conhecimento
disponível em uma disciplina. Problemas com
níveis mais altos freqüentemente necessitam

trazer novas idéias de outras disciplinas.
Para problemas técnicos, Altshuller

observou isso para ajudar a definir o problema
em termos de uma parte de um sistema técnico
que te mantém na melhoria de outra parte do
sistema. Ou, com problemas físicos, o problema
talvez seja descrito como uma contradição na
qual demandas opostas mútuas são colocadas
no mesmo sistema ou equipamento.

Parte do desenvolvimento da TRIZ
de Altshuller é baseada nas suas leis de
desenvolvimento de sistemas técnicos. Ele
percebeu que:

- Sistemas são saudáveis somente quando
todos os subsistemas são sadios.

- Sistemas procuram o mais eficiente
caminho de um fluxo de energia.

- Sistemas com ritmos descoordenados são
empurrados por melhores sistemas com mais
ritmos harmonizados.

- Os sistemas buscam se tornar melhores.
- O índice de desenvolvimento dos

subsistemas é desigual.
- Sistemas são parte de outros ainda

maiores.
- Melhorias nos níveis macros geralmente

articulam em melhorias nos níveis micro.

O Processo TRIZ
Para inventar novas soluções para um

problema, Altshuller recomendou quatro

nos alertar sobre o que Altshuller chama de inércia
psicológica - a rotina e o caminho confortável que nós
vemos as coisas. O que Altshuller quis foi um caminho
sistemático baseado nas regras objetivas de sistemas
técnicos para auxiliar as pessoas a superar o paradigma
da paralisia que inibe o pensamento criativo.

Altshuller começou com o reconhecimento de
que diferentes situações têm diferentes níveis de
complexidade baseadas no número de variantes
envolvidas. Enquanto alguns problemas têm apenas
algumas variantes, outros apresentam dúzias,
centenas, milhares ou até centenas de milhares.

Edison, por exemplo, conduziu 50 mil processos
para inventar a bateria de acumulador. O que
Altshuller buscou foi uma metodologia para minimizar

passos:
1. Explique o que você sabe sobre o problema.
2. Amplie seu entendimento. Encontre, acesse e

entenda todas as informações você puder sobre as
propriedades físicas e outros aspectos do problema.

3. Defina o que uma solução ideal faria para o

problema.
4. Crie múltiplas idéias.
Para criar múltiplas idéias, Altshuller identificou

40 princípios criativos (Figura 1), que são retirados
de análises de como problemas complexos foram
resolvidos. Utilizando o lado esquerdo do cérebro, o
engenheiro sistemático ou profissional da qualidade
irá aplicar cada princípio em uma situação para ver
qual tipo de solução pode ser desenvolvido. Esse é
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um processo ordenado em que ninguém se torna
encharcado com uma arma de água, mas muitas boas
idéias podem ser desenvolvidas.

Usar 40 princípios não é tão desafiante como
deveria soar porque os padrões começam a emergir.
Alguns princípios são estreitamente ligados, sendo
imagens espelhadas um dos outros. Aqui está uma
descrição de alguns dos 40 princípios:

- Segmentação é o princípio de quebrar um
objeto em partes independentes, como subdividir
um grande cômodo em pequenos cômodos. Com a
segmentação, você busca idéias criativas associadas a
informações fragmentadas, focando como isso pode
ser fragmentado ainda mais.

- Mudança é o princípio de separar uma parte do
processo ou equipamento e colocar isso em outro local.
Remover o ruído do motor e coloque-o em uma área
especial para minimizar o ruído.

- Qualidade local é o princípio de ter diferentes

partes de um item realizando funções diferenciadas,
como o martelo que tem um alicate de prego incluso.
Procure caminhos para acentuar diferentes funções em
um processo para obter novos resultados.

- A assimetria abala seu pensamento dizendo a
você para mudar a forma de um objeto da simetria
para a assimetria. Caso já seja assimétrico, aumente o
grau de assimetria.

- A fusão estimula a trazer objetos para aproximá-
los e agregar objetos similares, como a ligação em rede

de múltiplos microprocessadores. Com a fusão, você
pensa em como você poderia trazer objetos juntos,
como desenvolver instrumentos médicos que podem
desempenhar múltiplos exames ao mesmo tempo.

- O agrupamento é o princípio de colocar um
objeto dentro de outro e colocá-los dentro de outro.

- Spheroidality (que pode ser traduzido como o
ato de tornar algo esférico) leva às pessoas a ligar
do direto ou linear para o indireto. Você poderia se
beneficiar indo do modo plano ou cúbico para o
esférico? Como você pode usar cilindros, rolamentos
de esferas ou espirais para alcançar novos
resultados? Você pode partir de um movimento

linear para um movimento rotativo?
- Alta velocidade leva a todos a procurar

soluções criativas acelerando as coisas. Você pode
desempenhar uma tarefa problemática melhor,

Text Box
Anúncio



QUALITY PROGRESS

em alguns casos, fazendo isso rapidamente. Você

pode cortar as coisas tão rápido que você evita o

acúmulo de calor.

- Equipotencialidade o leva a mudar as condições

de trabalho, então você não terá que aumentar,

diminuir ou mudar um objeto. Em vez de mudar os

estudantes de classe para classe, você pode programar

a paralisação de determinadas aulas e mantê-los na

mesma sala.

- A ordem inversa é um princípio criativo que

todos têm usado para a mudança de mobília. Se há

dificuldades em mover em uma linha reta, volte, para

cima ou para baixo.

- Cópias óticas te estimulam a substituir um

objeto real com uma fotografia. Esse princípio é usado

para projetar baixos custos, fazer modelo de salas de

controle para que os operadores possam simular a

evolução do trabalho.

- A vida curta o leva a pensar sobre usar

um substituto barato com uma curta vida para

uma alternativa mais cara e durável. Você pode

comprar uma câmera muito cara para fotografias

subaquáticas, mas se você mergulha apenas uma

vez por ano, porque não compra uma câmera

descartável barata?

Enquanto pode demorar um dia para

aprender os 40 princípios, uma vez que eles são

reconhecidos, individualmente ou equipes irão

rapidamente procurar através deles desenvolver

um robusto conjunto de idéias criativas para

resolver um problema. O método TRIZ é uma

soma valiosa para a bagagem de qualquer

profissional da qualidade e pode ajudar no

processo de replanejamento, desenvolvimento de

ações corretivas e identificar novos caminhos para
reduzir erros.

Ao longo do tempo, Altshuller chegou a

identificar caminhos lógicos para agrupar os

princípios criativos baseados nas contradições

técnicas que foram estudadas. Se, por exemplo,

a contradição envolve a extensão e forma de um

objeto, Altshuller recomenda focar nos princípios do

caminho inverso, agrupado e dinâmico.

Desafios e oportunidades
Os desafios para expandir o uso da TRIZ

têm sido discutidos pelos líderes do Altshuller

Institute, projetado pelas empresas como Ford

Motor Co. Boeing, Westinghouse e Air Products.

O uso da TRIZ requer treino e bastante prática.

As empresas devem olhar para os caminhos para

incluir o treinamento da TRIZ em seus programas

internos de treinamento corporativo.

O método TRIZ já foi abraçado no currículo

de engenharia em algumas universidades. Eugene

Rivin relatou o uso da TRIZ no desenho do

currículo da Wayne State University, em Detroit6.

Julian Blosiu com o Jet Propulsion Laboratory

observou que o treinamento da TRIZ é um

denominador comum em diversos programas

corporativos de treinamento para engenheiros

em empresas como Motorola, Ford Motor Co. e

Proctor and Gamble7.
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