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INOVAŢIE ŞI STRATEGIE PENTRU AFACERI
1. Relaţia dintre antreprenoriat, creativitate şi inovaţie
Procesul antreprenorial
Gartner1 (1988) afirmă că „antreprenoriatul este ceea ce fac antreprenorii” şi că
„antreprenoriatul implică un număr de comportamente pe care antreprenorii trebuie să le
perfecţioneze în timp”.
Antreprenoriatul este un proces care include toate elementele cognitive şi de
comportament, „de la concepţia iniţială a unei afaceri brute sau realizarea unei activităţi de afaceri
până se termină sau până când afacerea se dezvoltă într-o joint venture sau este vândută”
(Davidsson 2006: 4)2.
Antreprenoriatul poate fi influenţat prin scanarea factorilor interni şi externi (Bhave 1994)3.
Shane & Venkataranam (2000)4 au identificat 23 de comportamente diferite care se
integrează în procesul antreprenorial şi se grupează în două subprocese: de descoperire şi de
exploatare.
Procesul de descoperire include, după Davidsson (2006), generarea ideilor, oportunitatea
identificării, oportunitatea detecţiei, oportunitatea dezvoltării şi oportunitatea rafinării. Procesul de
descoperire include: idei despre crearea unor valori, activităţi de planificare, previziuni şi culegerea
şi analiza informaţiilor.
Procesul de exploatare presupune: eforturi de legitimare a iniţierii afacerii, eforturi de
obţinere a resurselor, de combinare şi coordonare a acestor resurse prin crearea unei organizaţii
funcţionale şi eforturi de a genera cerere pe piaţă şi contacte cu potenţiali beneficiari.
Cele două subprocese pot fi dezvoltate în paralel sau succesiv.
Procesul antreprenorial se bazează pe patru principii (Davidsson 2006, p.9):
 Se axează pe o pierdere rezonabilă mai mult decât pe profit;
 Alianţe strategice mai degrabă decât analiză competitivă;
 Exploatarea contingentelor mai degrabă decât cunoştinţe preexistente;
Controlul viitorului nepredictibil mai degrabă decât previziunea viitorului incert.
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2. Metode de stimulare a creativităţii
Cercetările privind creativitatea şi antreprenoriatul au fost generate fie în domeniul
psihologiei (Guildford 19505, Sternberg 19956), fie în cel al economiei (Schumpeter 1998)7 şi au
fost influenţate de opinii diferite sau contrare, dar corelaţia dintre aceste două concepte nu a fost
realmente investigată explicit. Ambele concepte sunt independente din punct de vedere al
capacităţii productive, se asociază inovaţiei şi au constituit în multe ţări preocupări ale guvernelor,
fiind considerate stimulente ale creşterii economice.
Creativitatea a fost definită ca fiind ceva despre o persoană, un proces, o situaţie,
persuasiune şi potenţial (Runco, 2007: 384)8. Paradoxul creativităţii este că ea se construieşte pe
cunoştinţe acumulate înainte şi poate fi o combinaţie dintre cunoştinţele actuale sau poate fi
capabilă să mute bariere ale cunoştinţelor existente, să genereze şi să exploreze idei noi şi soluţii
(Ward, Finke & Smith 1995)9.
Alţi cercetători au găsit că stimulenţii creativităţii includ munca provocatoare, suportul grupului,
încurajarea din partea organizaţiei, libertate şi resurse suficiente (Amabile et al. 1996)10.
Creativitatea a fost definită ca fiind descoperirea problemei, formularea problemei şi redefinirea
problemei (Runco, 1994)11.
Creativitatea a fost iniţial înţeleasă ca un proces generic şi noţiunea de creativitate ca un
domeniu specific care conduce la o vedere sistemică a creativităţii care recunoaşte importanţa
contextului şi situaţiei ca ingrediente importante şi probabil vectori ai creativităţii (Csikzenmihalyi,
1996)12.
Creativitatea a fost descrisă, de asemenea, ca o combinaţie de şase elemente distincte dar
cu resurse interconectate: abilităţi intelectuale, cunoştinţe, stiluri de gândire, personalitate,
motivare şi mediu (Sternberg,1995)13. Acelaşi autor sugerează trei aptitudini intelectuale cerute
pentru creativitate:
 o aptitudine de a vedea problemele sintetic, într-un alt mod, şi de a ieşi din graniţele gândirii
convenţionale;
 o aptitudine analitică de a recunoaşte care dintre idei este valoroasă;
 o aptitudine practică contextuală, de a-i convinge pe alţii de valoarea ideii cuiva.
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Atribute comune
Câteva dintre atributele comune creativităţii şi antreprenoriatului sunt găsite atât la indivizi,
cât şi la grupuri care produc noutăţi şi valoare.
Creativitatea înseamnă creaţia noului şi a valorii. Antreprenoriatul înseamnă noutate în
afaceri, idei de afaceri noi şi realitatea atingerii profitului pe piaţă în afaceri existente şi noi.
Crearea de noi idei poate include câteodată găsirea oportunităţilor în domenii existente, câteodată
stabilirea unor noi domenii sau oportunităţi de piaţă. Stadiul incipient în generarea unor noi idei
poate fi caracterizat de gândirea divergentă atât în cazul antreprenoriatului, cât şi al creativităţii, şi
poate fi rezultatul unui proces dinamic sau fluid de schimbare a tiparului activităţilor.
Atât antreprenoriatul cât şi creativitatea beneficiază de cunoştinţe aprofundate sau de
expertiză. În ambele cazuri nu există limite în dezvoltarea cunoştinţelor existente şi în provocările
de a extinde expertiza existentă în dezvoltarea noilor idei, procese şi aplicaţii.
Firmele mici au fost considerate ca pepiniere ale creativităţii în afaceri (Marshall, 1926)14.
Cercetările în orientarea antreprenorială a unei firme aduc în prim plan caracteristici ca:
innovaţie, pro-activitate, autonomie, agresivitate competitivă şi asumarea riscului (Dess & Lumpkin
2007)15, care au elemente comune cu creativitatea şi rolul ei în firmele inovatoare.
Creativitatea şi antreprenoriatul nu reprezintă o corelaţie nouă, chiar dacă nu este clar
prezentată. Antreprenoriatul a fost definit ca fiind managementul schimbării radicale, cu funcţia de
a crea şi exploata noi oportunităţi prin experimentare activă şi învăţare experimentală, cu aptitudini
în recunoaşterea şi mobilizarea capacităţii inventive ale altora (Nystrom 1993: 237)16.
Corelaţia dintre antreprenoriat şi creativitate se prezintă în figura 3.1.
Condiţiile organizaţionale pot fi stimulatori sau inhibitori ai antreprenoriatului şi creativităţii.
Barierele principale sunt:
 pentru creativitate: munca sub presiune şi impedimente organizaţionale;
 pentru antreprenoriat: atitudini, blocaj mintal, lipsa experienţei trecute, lipsa structurilor şi
reţelelor, lipsa intenţiilor antreprenoriale ale fondatorilor/proprietarilor, lipsa orientării
antreprenoriale a firmei.
Diferenţe. Există, de asemenea, diferenţe între creativitate şi antreprenoriat. Pe când
creativitatea este în general o intrare, antreprenoriatul este un proces şi un rezultat. Reţelele ca
surse de cunoştinţe, informaţii şi influenţe sunt mai apropiate de antreprenoriat.
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Implicaţii pentru afaceri. Legând antreprenoriatul de creativitate este o reiterare a nevoiei
oricărei firme de a-şi reînoi abordările privind generarea şi exploatarea ideilor la multiple niveluri
ale unei întreprinderi pentru a asigura crearea continuă a valorii.
Particularităţi ale procesului antreprenorial în turism
În industria turismului, abiliatea antreprenorului de a controla natura, mărimea şi timpul
informaţiei dintr-o organizaţie poate fi crucială inovaţiei având în vedere intangibilitatea, natura
experimentală a produsului turistic şi dificultăţile inerente ale testelor şi examinărilor.
Multe firme de turism sunt mici şi poate nu au dezvoltat o structură formală de management.
În asemenea situaţii, rolul proprietarului sau al antreprenorului este central în dezvoltarea
strategică prin inovare. Chiar şi în firmele mari climatul antreprenorial a fost propus ca un factor de
succes cheie prin crearea receptivităţii la idei noi în situaţii în care structurile de management
formal au fost dezvoltate.

Creativitate

Antreprenoriat

Generare şi exploatarea minţii
oamenilor; procesul de creare a
produselor/serviciilor; presiunea
persuasiunii; potenţial

Descoperiri, exploatarea minţii
oamenilor; procesul de creare a
produselor/serviciilor; presiunea
persuasiunii; potenţial

Nivel: individual,echipă;
organiizaţie

Nivel: Individual, intra-firmă,
inter firme

Crearea
valorii

Câmpul de inovaţie
Creativitate şi exploatare/comercializare

Figura 3.1. Corelaţia dintre antreprenoriat, creativitate şi inovaţie17
În industria turismului, iniţierea unui nou produs este o raritate, dar există oportunităţi de
transfer a conceptelor din alte industrii pentru a se crea avantaj competitiv. Unele idei inovatoare
sunt legate de aplicarea noilor tehnologii (spa, rezervări prin internet, pachete de servicii etc.).
Altele sunt axate pe reducerea costurilor şi creşterea profitului sau pe creşterea cotei de piaţă.
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Metode de stimulare a creativităţii
Dintre metodele cel mai des folosite în stimularea creativităţii sunt: brainstormingul, tehnica
nominală a grupului şi tehnica Delphi.
a. Brainstormingul. Este o metodă de stimulare a creativităţii în care membrii unui grup
special constituit îşi prezintă ideile, argumentele, soluţiile, fără ca cineva (din grup sau din afara
acestuia) să le evalueze pe perioada reuniunii. Premisa de pornire în cazul acestei metode este
legată de evaluare: dacă evaluarea începe înainte de prezentarea tuturor alternativelor posibile,
există riscul de a scăpa din vedere alternative valoroase. În consecinţă, membrii grupului sunt
încurajaţi să-şi exprime ideile, indiferent cât de ciudate ar părea, în timp ce un membru numit de
grup va înregistra toate aceste idei pentru a fi analizate ulterior.
b. Tehnica nominală a grupului. Această metodă se bazează pe participarea egală a
fiecărui membru al grupului la adoptarea deciziei.
Se parcurg următoarele etape:
Etapa 1: Fiecare membru al grupului îşi scrie propriile idei privind decizia sau problema
analizată.
Etapa 2: Fiecare membru al grupului îşi prezintă oral propriile idei. De regulă, acestea sunt
înscrise pe o tablă pentru a fi văzute de ceilalţi.
Etapa 3: După ce toţi membrii şi-au prezentat ideile, grupul le pune în discuţie simultan.
Etapa 4: Când se încheie discuţia, se organizează un vot secret pentru a permite
membrilor grupului să sprijine fără nicio teamă ideile pe care le agreează. Ideea care primeşte cele
mai multe voturi este adoptată şi pusă în aplicare.
c. Tehnica Delphi. Această metodă este frecvent folosită de grupurile decizionale. Ea
presupune următoarele etape:
Etapa 1: Identificarea problemei.
Etapa 2: Membrii grupului sunt invitaţi să formuleze soluţii pentru rezolvarea acestei
probleme într-un chestionar special oferit spre completare.
Etapa 3: Răspunsurile sunt centralizate şi trimise tuturor membrilor grupului.
Etapa 4: Membrii grupului sunt solicitaţi ca acum, după studierea răspunsurilor centralizate,
să formuleze noi soluţii pentru rezolvarea aceleiaşi probleme.
Etapa 5: Etapele 3 şi 4 se repetă până se ajunge la un consens privind soluţia adoptată
pentru rezolvarea problemei. Fiecare dintre metodele prezentate are avantaje şi dezavantaje.
Astfel:
– brainstormingul are avantajul exprimării mai multor idei, dar şi dezavantajul irosirii
timpului grupului cu idei care nu pot fi puse în practică;
– tehnica nominală a grupului, cu votul său secret, oferă o structură în care oamenii pot să
sprijine sau să respingă o idee fără să se teamă de represalii. Dezavantajul este că
niciodată nu se poate şti de ce au votat oamenii într-un anumit fel.
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– metoda Delphi prezintă avantajul că ideile pot fi culese de la membri ai grupului care se
află la distanţe geografice unii de alţii sau care sunt prea ocupaţi pentru a se putea întâlni faţă în
faţă. Dezavantajul, în acest caz, decurge nemijlocit din avantaj: membrii grupului nu pot să-şi pună
întrebări unul altuia.
Şi în cazul metodelor de stimulare a creativităţii ca şi în alte contexte manageriale,
antreprenorii şi managerii trebuie să cântărească avantajele şi dezavantajele şi să aleagă acea
rezolvare potrivită organizaţiei lor.
3. Crearea de noi produse turistice
Noţiunea de „produs nou” poate genera confuzii. Astfel, un produs nou poate rezulta în
urma transformării sau adaptării unui produs deja existent. În continuare vom trata această
problemă, considerând ca produs nou pe acela care este conceput „plecând de la nimic”. Deci,
noutatea este indiscutabilă şi ea provine din identificarea pe piaţă a unei nevoi nesatisfăcute sau
satisfăcute necorespunzător.
În vederea creării şi lansării de produse noi se parcurg următoarele etape18:
 identificarea ideilor de noi produse;
 selecţionarea ideilor;
 testarea conceptului de produs;
 analiza comercială;
 crearea noului produs;
 testarea pieţei;
 procesul de adoptare;
 procesul de difuzare.
A. Identificarea ideilor de produse noi
Un produs se naşte, în general, dintr-o idee, iar cea mai mare parte a produselor turistice
existente pe piaţă au rezultat din imaginaţia unor persoane curajoase şi inventive. Dar, elementele
de bază în turism, spre deosebire de industria bunurilor, sunt legate de cadrul natural care va fi
valorificat. De aceea, ideile de noi produse turistice gravitează în jurul a ceea ce ar putea fi
exploatat sau valorificat în beneficiul turismului şi turiştilor.
Dintre metodele şi tehnicile specializate pentru generarea de idei menţionăm: analiza
morfologică, brainstorming-ul, creativitatea operaţională (sinectica). Dar, principalele surse de idei
rămân turiştii, specialiştii sau experţii, concurenţii, persoanele aflate în relaţii cu turiştii: vânzătorii,
agenţii de turism, „producătorii de călătorii” (tour-operatorii) etc.
B. Selecţionarea ideilor
Deşi crearea unui produs nou, de succes, depinde de imaginaţia creatoare a celor care-l
realizează, cea mai mare parte a ideilor nu sunt viabile din punct de vedere comercial, sau cel
18
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puţin, ele se lovesc de numeroase dificultăţi care fac imposibilă crearea lor. De aceea, este foarte
important ca responsabilii de marketing ai unei societăţi comerciale care încearcă să creeze un
produs nou să fie capabili să selecţioneze cât mai repede posibil ideile care nu sunt viabile, pentru
a pierde cât mai puţină energie şi capital şi a evita un posibil eşec comercial.
C. Testarea conceptului de produs
Conceptul de produs este ceva mai mult decât ideea de produs, care nu reprezintă decât o
descriere a acestuia. Conceptul de produs reprezintă ideea (imaginea) pe care firma o doreşte a fi
percepută de către turiştii vizaţi.
Pentru a putea realiza un concept de produs coerent care va avea succes, este necesară testarea
sistematică a acesteia. În faza de testare a conceptului de produs, trebuie să se dea răspunsuri la
următoarele întrebări:
 Conceptul este clar şi uşor de înţeles?
 Conceptul de produs oferă avantaje distincte faţă de produsele concurente?
 Conceptul este preferat principalelor produse concurente?
 Va fi produsul uşor de adoptat?
 Satisface produsul adevăratele nevoi şi dorinţe ale turistului?
 Care sunt îmbunătăţirile ce se pot aduce produsului?
D. Analiza comercială
Dintr-o perspectivă comercială, obiectivul creării unui produs este acela de a obţine încasări
şi profituri. Acest obiectiv nu poate fi atins decât dacă produsul poate cuceri o piaţă suficient de
mare şi într-un interval de timp cât mai scurt.
Este deci esenţial ca, din primele momente ale conceperii unui nou produs, să se realizeze o
analiză comercială detaliată, pentru a se putea estima vânzarile potenţiale şi curba pe care o vor
urma acestea din momentul în care produsul va fi comercializat.
În estimarea vânzărilor potenţiale, trebuie remarcate primele vânzări realizate unui turist,
care va considera această primă cumpărare ca pe o încercare; apoi vânzările repetate aceluiaşi
turist, dacă acesta ar aprecia şi ar adopta produsul. În cadrul acestei analize se vor efectua
previziuni ale costurilor şi ale profiturilor pentru a se putea evalua valabilitatea produsului pe
termen scurt şi lung.
E. Crearea noului produs turistic
Dacă analiza comercială demonstrează că produsul este viabil, se poate trece la crearea
produsului conceput şi testat. Acest proces poate fi destul de lung, în funcţie de produs. Se prevăd,
în general, mai mulţi ani necesari pentru stabilirea unor acorduri, înţelegeri sau pentru construirea
infrastructurilor necesare (hoteluri, pârtii de schi, instalaţii mecanice etc.)
.
Complexitatea produsului turistic şi multitudinea de participanţi fac necesar, încă din această
fază, un efort suplimentar de planificare şi coordonare. Deşi, în majoritatea cazurilor, un produs
turistic poate fi realizat în faze succesive, nu trebuie omis faptul că primii turişti care vor încerca
produsul nu vor putea evalua produsul definitiv, ci numai pe unul de tranziţie. Prin intermediul
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zvonurilor, ei vor transmite o evaluare negativă care va putea stârni o oarecare confuzie în spiritul
vizitatorilor potenţiali.
F. Testarea pieţei
O serie de aspecte particulare produsului, precum şi unele amănunte legate de lansarea sa
pe piaţă nu sunt stabilite decât în fazele finale ale realizării produsului.
Înainte de a lansa produsul pe scară largă, se recomandă testarea pieţei şi o planificare
riguroasă a lansării. Obiectivul testului de piaţă constă în măsurarea şi evaluarea reacţiei turiştilor
la oferta care le este făcută în raport cu produsul ce va fi comercializat, atât din punct de vedere al
ofertei, cât şi din punct de vedere al modului cum este prezentată şi transmisă turiştilor.
Pentru testarea pieţei şi previzionarea vânzărilor pot fi utilizate diferite modalităţi. Totuşi, în
majoritatea situaţiilor, este dificil să procedezi ca în cazul bunurilor de consum la comercializarea
unei cantităţi limitate din produs pe o piaţă restrânsă şi să observi reacţia consumatorilor. În
domeniul turismului pot fi utilizate metodele preţului forfetar sau o serie de metode de vânzare
precum: lansarea pe piaţă a unei unităţi pilot sau a unui serviciu la scară mică (o nouă legătură
aeriană, un circuit turistic, o excursie, închirierea de maşini sau vapoare etc.).
Testarea pieţei se derulează pe o perioadă destul de lungă pentru a se putea trage concluzii
valabile şi a se realiza o serie de previziuni. Totuşi, testul de piaţă nu trebuie să fie nici prea
îndelungat, pentru că el costă foarte mult şi poate trezi atenţia concurenţei.
Cu titlu de exemplu, prezentăm câteva cazuri care demonstrează utilizarea cercetării de
marketing în comercializarea noilor produse:
– Club Méditeranée testează noile sale produse (stagii de microinformatică) într-unul sau
două sate turistice, înainte de a le pune la dispoziţia clienţilor (G.M. – Gentilis Membres) pentru a fi
lansate pe scară largă. Satul de vacanţă corespunde, în acest caz, unei pieţe-test în care vor fi
realizate o serie de acţiuni în scopul evaluării performanţei produsului şi şanselor sale de succes.
– lanţul hotelier Holliday Inn testează diferite modele de camere înainte de a concepe noi
hoteluri;
– Thomson Hollidays, tour-operatorul britanic, testează noile sale produse prin intermediul
cataloagelor. Produsul este menţinut anul următor, dacă rezultatele testului sunt apreciate ca fiind
satisfăcătoare.
G. Procesul de adoptare
Noţiunea de „proces de adoptare” de către turişti este foarte importantă în planificarea
lansării unui nou produs şi în urmărirea comportamentului unui produs nou introdus pe piaţă. Acest
concept stipulează că, în multe cazuri, un produs nu este cumpărat, ci adoptat. Nuanţa constă în
faptul că adoptarea presupune o atitudine pozitivă stabilă faţă de produs, o intenţie de repetare a
utilizării sale şi eventual transmiterea de informaţii pozitive cu privire la produs.
Procesul de adoptare de către consumatori, aşa cum a fost el propus de Rogers, presupune
existenţa a cinci etape:
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 luarea la cunoştinţă: turistul ia cunoştinţă, află despre inovaţie, dar nu are destule informaţii
despre ea;
 interesul: turistul este motivat să caute informaţii despre noul produs;
 evaluarea: turistul încearcă să estimeze dacă ar fi rentabil să încerce produsul;
 încercarea: turistul încearcă noul produs la scară mică pentru a aduce completări în
evaluarea utilităţii şi beneficiilor pe care le-ar putea obţine;
 adoptarea: turistul decide să utilizeze în mod real şi cu regularitate noul produs.
Bineînţeles că există diferenţe de la un individ la altul în ceea ce priveşte perceperea şi
acceptarea riscului în procesul de adoptare a unui produs nou. Pe de altă parte, există o serie de
caracteristici ale produsului care pot favoriza adoptarea acestuia:
 avantajul relativ al produsului nou în raport cu cele actuale va favoriza adoptarea;
 compatibilitatea dintre noul produs şi experienţa sau cunoştinţele vechi şi actuale ale
turistului va uşura procesul de adoptare;
 complexitatea noului produs pentru turist, mai ales în ceea ce priveşte capacitatea de
înţelegere şi modificare a comportamentului turistului, va frâna procesul de adoptare;
 divizibilitatea adoptării, adică posibilitatea încercării produsului fără un angajament
important, va favoriza adoptarea;
 capacitatea de a comunica avantajele aduse de acest nou produs va stimula adoptarea sa.
În vederea lansării unui produs nou se va urmări dezvoltarea acelor caracteristici care vor
uşura procesul de adoptare de către turist, reducând pe cât posibil cheltuielile pe care le implică
acestea.
H. Procesul de difuzare
După ce am urmărit procesul de adoptare al noului produs pe plan individual, trebuie
analizată difuzarea acestuia pe piaţă. Procesul de difuzare implică grupuri de indivizi. Studiile
realizate de Rogers au permis identificarea a cinci categorii de indivizi care se diferenţiază în
funcţie de viteza de adoptare a unui produs nou. Vom prezenta pe scurt cele cinci grupuri de
indivizi şi particularităţile acestora:
 inovatorii (2,5%) care adoptă imediat un produs nou şi au drept caracteristici principale: o
toleranţă ridicată la risc, o aviditate pentru noutăţi, o sete de informare, cosmopolitism şi înclinaţie
spre difuzarea informaţiilor;
 adoptatorii precoci (13,5%) sunt indivizii care adoptă relativ repede un nou produs şi care
au caracteristici foarte apropiate de inovatori, dar au acces mai puţin rapid la informaţie şi o reacţie
un pic mai întârziată faţă de adoptarea noului produs;
 majoritatea precoce (34%) care aşteaptă să vadă rezultatul utilizării noului produs de către
inovatori şi de către cei care l-au adoptat relativ rapid;
 majoritatea tardivă (34%) care aşteaptă ca majoritatea oamenilor să fi adoptat un produs
nou pentru a-l adopta şi ea la rândul său;
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 refractarii (16%) care sunt în general foarte conservatori şi nu au gustul schimbării şi al
noutăţilor. Ei reprezintă un segment al pieţei care cu greu poate fi corectat.
4. Strategii antreprenoriale
Putem identifica patru tipuri generice de strategii antreprenoriale:
 „aruncă în luptă toate resursele pe care le ai"
 „loveşte acolo unde nu este nimeni"
 „utilizează breşele/nişele de piaţă"
 „schimbă valorile şi caracteristicile"
1. „Aruncă în luptă toate resursele pe care le ai"
 este o strategie foarte riscantă; de cele mai multe ori nu reuşeşte; dar dacă ajungi la capăt,
efectele favorabile pentru firmă sunt deosebite
 trebuie să lovească direct la ţintă (altfel totul este compromis)
Exemple:
 Hoffmann – LaRoche: 1925 – vopsele textile; apar vitaminele; cumpără licenţa, investind
totul (risc enorm!); după 60 de ani deţine jumătate din piaţa mondială în domeniu
 Wang: – „procesorul" – conceput la mijlocul anilor 1950; revoluţie în munca de birou
2. „Loveşte acolo unde nu este nimeni"
Strategia are două variante: „imitaţia creatoare" şi „judo-ul antreprenorial".
Imitaţia creatoare este un termen inventat de profesorul economist Th. Levitt (Universitatea
Harvard); conceptul conţine o contradicţie, dar.... antreprenorul face ceva ce a făcut deja altcineva
(„imită"); dar şi „creează" pentru că el înţelege că inovaţia este mai bună decât ceea ce a „arătat"
până acum.
Exemple:
 ceasurile cu semiconductori: tradiţia elveţiană (ceasurile clasice); semiconductorii – ceasuri
ieftine. .. preia activitatea Hattori; ceasurile Seiko
 IBM – ENIAC – Apple (succesul!)computerul personal
 IBM (eşecul!) automatizarea muncii de birou
„Imitaţia creatoare începe cu pieţele, nu cu produsele; cu clienţii, nu cu producătorii; se
concentrează asupra pieţei şi este dirijată de aceasta. Strategia aceasta satisface o cerere care
există deja, nu creează una nouă!
Judo antreprenorial: strategie care implică, în primul rând, ocuparea unui „cap de pod" într-o
afacere sau pe o anumită piaţă (prost apărat sau, pur şi simplu, neapărat); urmează, după
realizarea unui flux suficient de venituri, ocuparea „podului" şi apoi a întregii zone.
 Exemplu: Bell şi tranzistorul în 1947 – inventarea tranzistorului; „până în 1970 nu va fi
gata…"; Akio Morita cumpără licenţa; domină piaţa americană şi apoi pe cea mondială.
Cinci obiceiuri proaste care te pot scoate de pe piaţă…
1. NIH („Non-Invented Here" – neinventat aici!);
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2. tendinţa de a obţine cele mai mari profituri de pe piaţă;
3. credinţa într-o anume „calitate";
4. amăgirea creată de preţul mai mare decât „preţul nominal";
5. firmele cu renume, în loc să optimizeze, maximalizează;
3. „Utilizează breşele/nişele de piaţă"
a. strategia barierei
 ocuparea unei poziţii, cu un produs sau
serviciu
indispensabil
altui
produs/serviciu sau proces tehnologic,
dar care are un preţ prea mic sau o piaţă
prea mică pentru a fi concurat
b. strategia calificării în specialitate
 concentrarea pe un anumit produs şi perfecţionarea
acestuia la un nivel care sfidează orice concurenţă
 permite şi realizarea unor colaborări de durată
 DELCO şi GM
 BOSCH şi Daimler Benz





ALCON - enzimă utilizată în
chirurgia oftalmologică
dispozitive antiexplozive pentru
sondele de extracţie
"cauciuc" pentru etanşeizarea
conservelor
c. piaţa de specialitate
 concentrarea pe o anumită
piaţă
 American Express
 Thomas Cook
 nivelul calitativ al
produselor/serviciilor şi
cota de piaţă sunt
impresionante

4. „Schimbă valorile şi caracteristicile
a. crearea utilităţii pentru client
 poşta modernă - Rowland Hill, 1836
"De ce are nevoie clientul?"
 porţelanurile veritabile - Lennox China Comp.
“Catalogul de nuntă"
b. sistemul de preţuri
 Haloid Comp.
 Gillette
c. “realitatea cumpărătorului"
 General Electric Comp.
"Consultanţa nu poate fi plătită!"
d. valoarea livrării către consumator
 - plăteşti produsul dar, de fapt, cumperi munca, ambianţa, productivitatea (v. mobilierul)

Interdicţii
Există câteva lucruri pe care antreprenorul nu trebuie să le facă:
 să nu amestece departamentele manageriale cu cele antreprenoriale; să nu introducă
niciodată antreprenoriatul în componenţa managerială existentă.
 inovaţia este un obiectiv major; dar de aceasta nu trebuie să se ocupe cei care conduc,
exploatează şi optimizează ceea ce există deja – nu o vor face cum trebuie!
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 nu este recomandabil ca o firmă să încerce să devină antreprenorială fără să-şi schimbe
strategia şi practicile de bază.
 eforturile inovatoare care scot firma din domeniul ei de activitate au reareori sorţi de
izbândă; inovaţia nu trebuie să fie diversificare (oricare ar fi beneficiile diversificării, aceasta nu are
mare legătură cu antreprenoriatul şi cu inovaţia); „noul" este întotdeauna destul de dificil chiar şi
fără a încerca să-l aplici într-un domeniu necunoscut; o firmă inovează acolo unde are cunoştinţe
tehnice (legate de piaţă sau de tehnologie); ceva nou dă, oricând, mare bătaie de cap – în
consecinţă, domeniul trebuie foarte bine cunoscut
 este inutil să se încerce evitarea transformării unei firme „consacrate" în firmă
antreprenorială, prin cumpărarea unor mici întreprinderi antreprenoriale; achiziţiile de acest gen
reuşesc numai dacă cel care cumpără doreşte şi este capabil să găsească o conducere
antreprenorială pentru ceea ce a cumpărat; conducerile venite cu firmele achiziţionate nu stau prea
mult (doar dacă au ocazii mari de a face ceva!).
În concluzie, lansarea unei afaceri este un proces de adunare a resurselor necesare
(lucrători, clădiri, echipamente, clienţi, resurse băneşti, furnizori). De multe ori intervin dificultăţi în
dobândirea lor, antreperenorii căutând, în cadrul restricţiilor în care acţionează, să realizeze cea
mai bună combinare a factorilor de producţie. Pentru unii antreperenori, decizia de a lansa o
întreprindere poate precede identificarea oportunităţii. Aceasta mai ales în cazul antreperenorilor
antrenaţi de motivaţii negative. Pentru alţi antreperenori, în primul rând pentru cei motivaţi pozitiv,
recunoaşterea oportunităţii poate precede decizia de a lansa o afacere. După apariţia deciziei de
creare a întreprinderii şi identificarea oportunităţii, urmează identificarea şi dezvoltarea conceptului
de afacere, crearea propriu-zisă a întreprinderii, realizarea produselor şi serviciilor şi lansarea lor
pe piaţă. Ulterior, prin feed-back-ul corespunzător, conceptul de afacere înregistrează modificări în
funcţie de realităţile interne ale organizaţiei, precum şi de cele ale mediului extern.
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