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INTRODUCERE  

 

Companii de toate mărimile sunt predispuse astăzi la o luptă acerbă pentru un loc în 

mintea consumatorilor, nu numai pentru a le genera vânzările şi profitul dorit dar şi pentru a 

creşte gradul de implicare al acestora.  

Inovarea a fost definită drept motorul creşteriişi este important să subliniem că poate 

să genereze creştere aproape indiferent de condiţiile economiei la nivel macro. Economiştii 

secolului al XIX-lea au observat că accelerarea creşterii economice era rezultatul progresului 

tehnologic însă, cu toate acestea, foarte puţin efort a fost depus pentru a se înţelegecum anume 

tehnologia a contribuit la această creştere (Trott, 2005). Schumpeter (1934, 1939, 1942) a fost 

printre primii economişti care a subliniat importanţa produselor noi ca stimul pentru creşterea 

economică. Argumentul său a fost  legat de competiţia generată de produse noi ca fiind mult 

mai importantă decât schimbările din structura noilor preţuri ale produselor existente. De 

exemplu, economiile au şanse să genereze creştere economică datorită dezvoltării de produse 

noi cum ar fi un software nou sau un nou medicament, în detrimentul reducerii preţurilor la 

produsele existente (Trott, 2005). 

Abordarea clasică asupra dezvoltării de noi produse presupune identificarea nevoilor 

segmentului cheie de clienţişi utilizarea acestor informații pentru a stabili, în interiorul 

companiei, designul produsului. Această abordare a condus în ultimii ani la multe insuccese şi 

afaceri eşuate deoarece ceea ce a realizat compania ca soluţie nu a corespuns cu ceea ce îşi 

doresc clienţii. De cele mai multe ori consumatorul a fost invitat doar să răspundă la întrebări 

legate de nevoi iar compania şi-a folosit resursele și expertiza dezvoltând produse cu care apoi 

consumatorul a interacţionat direct în etapa de comercializare. Ipotezele interne mediului 

organizației cu privire la caracteristici şi beneficii nu sunt întotdeauna validate cu cei ce vor  

determina succesul produsului. 

La momentul actual majoritatea companiilor construiesc inovarea adăugând 

caracteristici şifuncţii noi la ciclul de dezvoltare a vieţii unui produs iar pericolul care apare ca 

rezultat al acestei abordări este stagnarea companiilor privind creşterea întrucât creșterea este 

relativ limitată şi derivă din produsele deja existente. De aceea întrebarea de actualitate la care 

trebuie să răspundă firmele este: cum pot companiile colabora cu clienţii pentru a co-crea 

produse sau servicii noi? 
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Strategia de cercetare aplicată în cadrul acestei teze a urmărit să identifice ce anume 

influențează gradul de co-creare  atunci când aceasta este o strategie abordată pentru a 

dezvolta produse noi?  

 

Cu alte cuvinte, ce a fost diferit și ce rezultate au obținut companiile atunci când au 

ales să implice doritorii în definirea unei noi experiențe? Pe parcursul cercetării literaturii de 

specialitate autorul a definit conceptele principale inovare,co-creare, inovare deschisă și a 

realizat diverse analize  pentru a sublinia impactul acestor noi practici. Trecerea în revistă a 

modelelor de inovare cât și a celor de dezvoltare de servicii și produse noi a ajutat la 

realizarea unei imagini de ansamblu pentru a înțelege contextul la nivel macro: ce anume a 

determinat schimbarea de paradigmă privind conceptele de inovare și piață?  Predominant, 

inovarea a fost gestionată exclusiv în interiorul companiei iar piața tradițională susținea foarte 

bine această abordare. În contextul prezent, piața pe care acționează companiile este una 

emergentă care susține colaborarea ca principal mod de a crea valoare (Prahalad și 

Ramaswamy, 2004).  

Implicarea consumatorilor în diverse etape pe parcursul dezvoltării unui produs sau 

serviciu s-a dovedit a fi de succes din punct de vedere satisfacție client dar există şi alte 

avantaje surprinse. Durata de la momentul definirii conceptului până la lansare și 

comercializare este mai mică în cazul în care consumatorii au fost invitaţi să contribuie dar 

şimotivaţia acestora în a oferi perspectiva proprie este mai puternică - comparativ cu dorinţa 

de a folosi un produs la care nu au contribuit. Metodele clasice de cercetare sub formă de 

focus grup sau interviuri au fost înlocuite de abordarea prin co-creare tocmai pentru că s-a 

constat că reușesc să surprindă mai bine originalitatea ideilor din partea clienților. Mai mult 

decât atât, s-a demonstrat o legătură puternică între utilizarea tehnicilor de co-creare și marja 

de profit (Witel et al., 2011). 

Propunerea actuală de cercetare pornește de la ideea că în România majoritatea 

companiilor din mediul privat se supun modelelor de inovare venite de la sediul central  şi la 

nivel de ţară există doar o adaptare sau, în cazul companiilor autohtone,  acestea îşi definesc o 

metodologie proprie sub forma unor paşi care includ cercetarea clasică de piaţăşi analiza 

concurenţei, pe care apoi o aplică. Firmele mici şi mijlocii nu au definite încă procese 

specifice sau abordări concrete pentru a dezvolta produse inovative.  

Relevanța cercetării este mare luând în calcul statisticile privind numărul companiilor 

din România care au reuşit să fie inovatoare. În perioada 2014-2016, din 1246 de întreprinderi 
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mari doar 223 au fost considerate inovatoare, respectiv una din cinci iar în cazul firmelor mici 

şi mijlocii doar una din zece a inovat (Institutul Național de Statistică, 2018).  

Un actor cu influență în acest context este mediul universitar care, prin intermediul 

programului Orizont 2020, a fost sprijinit să se implice și să devină partenerul mediului 

privat. Programul Orizont 2020 susţine prin obiectivele enunţate mai jos, demersul 

universităţilor de a colabora şi astfel de a testa un proces de inovare bazat pe co-creare, în care 

beneficiarul este o companie privată: (1) consolidarea poziţiei Uniunii Europene în domeniul 

ştiinţific, (2) consolidarea leadership-ului industrial în inovare. Totodată, alături de Uniunea 

Europeană există şi alte organizații care sunt implicate în activităţile de cercetare şi inovare: 

Centrul Comun de Cercetare (CCC), Consiliul European pentru Cercetare (CEC), Institutul 

European de Inovare şi Tehnologie (EIT). Cel din urmă menţionat - EIT, va juca un rol 

important prin reunirea celor mai bune instituţii de învăţământ superior, centre de cercetare şi 

întreprinderi pentru a crea antreprenori. 

Deoarece inovarea este adesea considerată principala sursă de menţinere a 

competitivităţii în contextul pieţei globale dar şi locale, fiind totodată un mijloc de 

îmbunătăţire a calităţiivieţii, unul dintre principalele obiective a politicilor europene este să 

încurajeze şi să sprijine inovaţia în România cât şi în restul ţărilor membre. Europa 2020 

reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene cu principalul scop de a genera condiţiile 

propice pentru un alt tip de creştere „mai inteligent, mai sustenabil şi mai implicat”. 

Activităţile de cercetare şi inovare sunt printre cele cinci obiective menţionate de strategia  

Uniunii Europene, activităţi cel mai adesea numite „The Innovation Union”. Această direcţie 

este considerată un catalizator care va determina creare de locuri de muncă şicreştere 

economică, şi se prezintă sub forma a trei obiective: (1) să transforme Europa într-un 

performer de clasă mondială, (2) să înlăture obstacolele din calea inovării, cum ar fi procesele 

de brevetare scumpe, fragmentarea pieţei, lipsa de abilităţişi standardul scăzut al cadrului în 

care se manifestă inovarea şi care pot să împiedice ideile să iasă pe piaţă repede, (3) să 

revoluţioneze felul cum sectorul public colaborează cu cel privat. 

Pornind de la cele menționate anterior, cercetarea a identificat o serie de inițiative care 

au avut la bază co-crearea. Preocuparea autorului a fost să analizeze experiența pas cu pas a 

celor care au ales să participe la aceste inițiative și simultan să analizeze și instrumentul care a 

stat la baza co-creării, toate acestea cu scopul de a analiza ce anume influențează gradul de 

co-creare. Astfel, pentru a înțelege motivațiile co-creatorilor și întreaga experiență de 

participare au fost realizate interviuri în profunzime cu cei ce au luat parte la diferite inițiative 

publice a unor companii din industrii diferite și a căror problemă enunțată a fost diferită. În 

ceea ce privește pașii realizați de companie, pentru a analiza competițiile de co-design autorul  
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a prezentat patru studii de caz a patru companii diferite: Procter & Gamble, Ciserom,Leroy 

Merlin și Milka. Atât studiile de caz cât și interviurile realizate au urmărit prezența factorilor 

care compun modelul propriu conceptual propus. În mod special autorul a urmărit relevanța 

prezenței (a) unui instrument și (b) a unui profil care schițează co-creatorul care urmează să 

contribuie. Demersul cercetării poate fi urmărit în figura de mai jos: 
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CAPITOLUL 1 

INOVAREA ȘI MANAGEMENTUL INOVĂRII ÎN ORGANIZAȚII: CADRU 

CONCEPTUAL 

 

Capitolul 1  a fost elaborat pornind de la obiectul general de revizuire a literaturii de 

specialitate care a luat în calcul concepte precum inovarea, managementul inovării și modele 

de inovare. 

Atât la nivel internațional iar în ultimii ani și în România, termenul de inovare este 

unul dintre subiectele cel mai des întâlnite, mai ales în contextul diferențierii pe care 

companiile și-o doresc atât de mult în ochii clienților finali. Inovarea este percepută ca o 

practică din start pozitivă, care cu siguranță are un impact benefic asupra unei organizații. 

Pentru a înțelege exact cum a luat naștere această practică în rândul unei firme, ar trebui 

analizat contextul în care a apărut termenul și cu ce anume era corelat în acea perioadă.  

Printre primele forme în care a fost definită inovarea menţionămdefiniţia promovată 

de OECD – Organisation for Economic Co-operationandDevelopment din Manualul Frascati 

(1981) „inovarea ştiinţificăşi tehnologică poate fi considerată ca fiind transformarea unei 

idei într-un produs vandabil, nou sau ameliorat, sau într-un proces operaţional în industrie 

sau în comerţ, sau într-o nouă metodă socială” iar printre cele mai recent acceptate o putem 

menţiona pe cea a lui Peter F. Drucker (1985) care caracterizează inovarea drept 

„instrumentul specific al unui manager întreprinzător, mijlocul prin care el exploatează 

schimbarea ca o ocazie pentru diferitele afaceri sau diferite servicii”. Astfel, putem trage 

concluzia că inovarea poate să apară în cadrul oricărui proces sau departament din interiorul 

companiei, important fiind ca această „schimbare” să determine şi efecte asupra produsului, 

serviciului şi asupra viitorului client.  

O altă definiţie care este menită să explice termenul de inovare este cea a lui Myersşi 

Marquis (1969): „inovarea nu este o acţiune singulară ci un proces total de sub-

proceseconectate. Nu este doar conceperea unei idei noi, nici inventarea unui nou dispozitiv, 

nici dezvoltarea unei noi pieţe. Procesul este toate aceste lucruri care se manifestă într-o 

nouă manieră integrată”.  

O încadrare comună atât lui Allan Afuah (1998) cât și lui Paul Trott (2012) plasează 

inovarea în zona noilor produse sau servicii, obținute prin utilizarea unor noi cunoștințe și 

care acționează în două etape foarte clare: inventarea și comercializarea. ”Văr de prim grad” 

al invenției, așa cum o numește Paul Trott (2012), inovarea poate fi înțeleasă în diferite 

modalități. Cel mai adesea oamenii tind să se gândească exclusiv la un produs sau serviciu  
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nou. Totodată, pentru a distinge cei doi termeni, inovare şiinvenţie, ne putem raporta la 

următoarea ecuaţie: Inovarea = conceperea teoretică + invenţie tehnică + exploatare 

comercială (Trott, 2005).  

Conceperea teoretică a unei idei noi este punctul de plecare pentru inovare. O idee 

nouă de sine stătătoare, deşi este interesantă, nu este nici invenţie, nici inovare, ci doar un 

concept sau o colecţie de gânduri. Procesul de conversie a acestor gânduri intelectuale într-o 

formă tangibilă sub forma unui produs, este o invenţie. Ştiinţaşi tehnologia joacă în această 

fază un rol important, iar în acest stadiu invenţiile au nevoie să fie susţinute de multă muncă, 

pentru a se realiza conversia în produse care vor îmbunătăţiperformanţa companiei. Aceste 

activităţi sunt cele care reprezintă exploatarea. Şi în final, tot acest proces reprezintă inovarea. 

O inovare depinde de invenţie (Trott, 2005) şi o putem defini ca fiind „managementul tuturor 

activităţilor implicate în procesul de generare a ideii, dezvoltare tehnologică, producţieşi 

marketing a unui produs nou (sau îmbunătăţit). 

O altă mențiune, foarte importantă de clarificat în contextul inovării, este semnificația 

cuvântului ”nou”. Ce înseamnă mai exact nou și cât de nou trebuie să fie un produs, o idee 

pentru a se califica ca inovare? Rogers și Shoemaker (așa cum au fost citați de Trott, 2005) 

fac următoarea precizare: ”Contează puțin din punct de vedere al comportamentului uman, 

dacă o idee este sau nu nouă fără nici o îndoială, așa cum a fost măsurată de trecerea timpului 

de la prima ei descoperire sau utilizare…Dacă ideea pare nouă și diferită individului, atunci 

este o inovare. ”  

O altă definiție care leagă de această dată inovarea de creativitate, design, invenții și 

comercializare este cea oferita de O’Sullivan și Dooley (2008) : ”inovarea este procesul de 

realizare a schimbărilor, mici sau mari, radicale sau incrementale aferente produselor, 

proceselor și serviciilor care rezultă în introducerea a ceva nou pentru organizație, aduce 

valoare clienților și contribuie la resursele de cunoștințe ale companiei”. În mod similar, 

Plessis (2007) definește inovarea făcând referire la procese și idei: ” crearea de noi cunoștințe 

și idei pentru a facilita rezultatele noi ale afacerii, menite să îmbunătățească procesele și 

structurile de afaceri interne și să creeze produse și servicii bazate pe piață. Inovarea cuprinde 

atât inovarea radicală, cât și cea incrementală.” 

Zairi (1994) și Cooper (1998) sugerează în publicațiile lor că una dintre provocările 

inovării este lipsa unei definiții comune, care compromite consensul acesteia. După Adams  et 

al.(2006) o definiție general valabilă ar fi benefică întrucât termenul„ inovare este notoriu, 

ambiguu și nu are nici o definiție unică sau măsură ”. Totodată, încă din 1984, Ettlie et al. 
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(1984) menționează că problemele legate de cercetarea și practica inovării pot rezulta din 

acest vid disciplinar. 

Distincția dintre „invenție” și „inovație” este aceea că invenția este crearea unei noi 

idei sau concepte, iar inovarea transformă noul concept într-un succes comercial sau o 

utilizare pe scară largă pe care apoi o numin inovație. O’Sullivan (2000) a declarat că 

„Inovarea este procesul prin care resursele productive sunt dezvoltate și utilizate pentru a 

genera produse de calitate și / sau cu costuri mai mici decât au fost disponibile anterior”.  

Definițiile analizate pe parcursul lucrării au avut rolul de a scoate în evidență 

diferențele dintre conceptele de inovație și invenție, semnificația gradului de noutate adus de 

un produs și perspectiva de proces al inovării, pentru a facilita astfel discuția privind 

clasificarea ce urmează. 

Manualul OSLO dezvoltat de OECD (Organizația pentru cooperare și dezvoltare 

economică) face distincția între patru tipuri de inovare: de produs, de proces, organizațională 

și de marketing.  În concepția OECD termenul de produs face referire atât la bunuri cât și la 

servicii. Astfel, o inovare de produs este introducerea unui bun sau serviciu care este nou sau 

semnificativ îmbunătățit cu privire la caracteristicile sale sau utilizare. Acest lucru include 

îmbunătățiri semnificative în specificațiile tehnice, componente și materiale, software 

încorporat, ușurința în utilizare sau alte caracteristici funcționale (European Commission, 

Eurostat, 2005).  

Similar cu încadrarea de mai sus, Trott (2012) realizează următoarea clasificare luând 

în calcul faptul că inovarea tehnologică poate fi însoțită de schimbări de altă natură, cum ar fi 

cele organizaționale: (1) inovare de produs, (2) inovarea de proces, (3) inovarea 

organizațională, (4) inovarea de management, (5) inovarea producției, (6) inovarea de 

marketing, (7) inovarea de servicii. 

Tidd (2011) definește patru așa numite dimensiuni ale spațiului inovării plecând de la 

ideea că inovarea înseamnă schimbare iar aceasta se concretizează astfel:  

1. schimbare în produsele sau serviciile oferite de companii - inovarea de produs; 

2. schimbare în modul în care lucrurile sunt definite și apoi implementate - inovarea de 

proces; 

3. schimbare privind contextul în care produsele, serviciile sunt introduse - inovarea de 

poziționare; 

4. schimbare privind modelele mentale care stau la baza a ceea ce face o companie - 

inovare de paradigmă. 
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Tabelul 1.2.  Diferențe între tipurile de inovare - sinteză caracteristici (Eurostat, 2005) 

Diferențierea între inovarea de produs și cea de proces 

● Dacă inovarea implică caracteristici noi sau 

semnificativ îmbunătățite ale unui serviciu, atunci 

este o inovare de produs; 

● Dacă inovația implică metode noi sau semnificativ 

îmbunătățite, echipamente noi sau abilități noi care 

sunt solicitate la efectuarea unui serviciu, atunci 

inovarea este una de process; 

● Dacă inovația implică îmbunătățiri semnificative 

atât în caracteristicile unui serviciu oferit cât și în 

metodele abordate, echipament sau abilități folosite, 

atunci este o inovare de produs și de proces.  

Diferențierea între inovarea de produs și cea de 

marketing 

● Principala manieră de a distinge cele două tipuri de 

inovare este o schimbare majoră în funcțiile 

produsului sau privind utilizarea. Inovațiile care 

prezintă schimbări semnificative în aspecte 

funcționale sau caracteristici care implică 

utilizatorul, în comparație cu varianta de produs 

existent, atunci sunt inovații de produs; 

● Schimbările apărute la nivel de aspect, formă sau 

ambalaj sunt considerate de marketing. 

Diferențierea între inovarea de serviciu  (produs) și cea 

de marketing 

● Principalul factor de distingere între cele două este 

determinat de prezența unei metode noi de 

marketing sau de un serviciu. Distincția se face și în 

funcție de industria sau natura afacerii. Pentru o 

firmă care face comerț cu bunuri apariția comerțului 

online pentru prima oară este o inovare de 

marketing deoarece a generat o nou metodă de 

plasare a bunurilor; 

● Spre deosebire de acest caz, o firmă care este în 

zona comerțului online și oferă spațiu de promovare 

sau vânzare pe propriile lor website-uri, oferă de 

fapt servicii. Pentru aceștia o schimbare 

semnificativă în caracteristicile website-ului lor este 

o inovare de produs.  

Diferențierea între inovarea de proces și cea de 

marketing 

● Cele două tipuri de inovare se diferențiază prin 

scopul final pe care noile schimbări îl au. Inovarea 

de produs implică metode de producție și livrare 

care au ca scop final descreșterea costului pe unitate 

de produs sau creșterea calității produsului; 

● Inovarea de marketing vizează creșterea volumului 

de vânzări sau cota de piață, ceea ce în final 

conduce la schimbări în poziționarea produsului.  

Diferențierea între inovarea de proces și cea 

organizațională 

● Este diferențierea cea mai grea de realizat întrucât 

există multe situații în care scopul celor două tipuri 

de inovare este comun; 

● Dacă inovarea implică metode de producție noi sau 

îmbunătățite care au ca scop scăderea costurilor sau 

creșterea calității atunci avem inovare de proces; 

● Dacă inovarea implică utilizarea pentru prima oară 

a unor noi metode, în practicile curente ale firmei 

sau în relațiile externe atunci este o inovarea 

organizațională; 

● În principiu, inovarea organizațională abordează 

oamenii sau maniera de organizarea a muncii iar cea 

de proces implică activități precum introducerea 

unui echipament nou, software etc. 

Diferențierea între inovarea de marketing și cea 

organizațională 

● Inovarea organizațională care implică de exemplu 

activități de vânzări (integrarea activităților de 

vânzări cu alte departamente) dar care nu implică și 

introducerea unor noi metode de marketing, nu sunt 

considerate inovări de marketing.  

 

Pornind de la ideea de coordonare a tuturor activităților ce fac parte din procesul de 

inovare, autorul a clarificat implicațiile managementului inovării.Principalul obiectiv al 

managementului inovării este de a permite organizației să răspundă unui element extern 

(clienți,furnizori, concurenți, consultanți, mass-media, globalizare etc.) sau intern (divizii 

tehnice, marketing și vânzări, logistică, producție etc.); este o oportunitate și implică utilizarea 

eforturilor sale creative de a introduce idei,procese sau produse noi (Kelly și Kranzburg, 

1978). 
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Tocmai ecuația enunțată de Trott (2012)” Inovarea = concept teoretic + invenția 

tehnică + exploatarea comercială” poate fi un indicator clar asupra ideii de proces de inovare. 

Pentru a coordona ceea ce în final va fi un nou produs sau o nouă manieră de a livra servicii, 

de a produce bunuri, trebuie luate în calcul toate activitățile care contribuie la buna 

desfășurare a procesului de inovare.  

Modelele de inovare care au evoluat de-a lungul timpului, de la cel liniar până la cel 

ciclic, aduc în atenție noi abilități pe care resursele umane trebuie să le aibă. Totodată, 

activitatea de management al inovării este supusă unor dezbateri cu privire la cine ar trebui să 

inițieze sau să coordoneze activitatea de inovare, care sunt etapele și principalele resurse care 

trebuie să fie folosite. De cele mai multe ori inovarea este văzută ca un singur eveniment și nu 

ca o serie de sub-procese. 

Făcând referire la procesul de inovare Trott (2012) punctează o serie de limitări care 

însoțesc modelele de inovare sau abordările actuale: 

● variații ale abordărilor liniare de inovare încă predomină modelele de inovare iar 

activități de tip stage gate care controlează parcursul unei idei de la generare până la 

introducerea pe piață sunt foarte prezente în detrimentul abordărilor dinamice; 

● există în continuare o atenție sporită pentru știință, care este asociată predominant cu 

tehnologia iar activitățile de cercetare și dezvoltare sunt strâns legate de zona de 

producție, ceea ce determină ca științele comportamentale să fie ignorate parțial. 

Tocmai din acest motiv, se apreciază că inovarea în servicii este abordată și cercetată 

mult mai puțin; 

● o parte importantă din procesul de inovare care conectează tehnologia nouă de nevoile 

în curs de dezvoltare ale societății este foarte puțin prezentă în modelele de inovare 

curente; 

● rolul antreprenorului, al individului sau al echipei nu este surprins; 

● modelele curente de inovare nu sunt incluse în abordarea strategică a firmei și rămân 

elemente izolate. 

Bazându-se pe o logică care are în centrul ei serviciul, Wittel et al. (2012) susţin faptul 

că o ofertă este atractivă dacă reuşeşte să capteze valoare în contextul nevoii clientului și până 

când clientul nu integrează şi aplică resursele într-un context propriu, valoarea nu este creată 

(Vargo et al. 2009). De aceea, atenţia sporită nu trebuie să fie pe produsul oferit per se ci pe 

procesul creării de valoare adresat clientului.  

Un obiectiv secundar al primului capitol a fost surprinderea caracteristicilor 

organizațiilor, caracteristici care pot susține procesul de inovare. Există multe cercetări care 



INOVAREA PRIN CO-CREARE 

analizează acele caracteristici specifice organizaţiilor care au prosperat datorită inovării, iar 

una dintre principalele întrebări care au apărut a fost cea legată de măsura în care mărimea 

companiei contează.  

Autorii Galbraith (1952) şi Ali (1994) susţin faptul că firmele mari au avantajul 

economiilor de scală şi au abilitatea de a suporta riscurile altfel şi în acelaşi timp pot să 

iniţieze inovarea deoarece dispun de resurse financiare.  

Totodată, firmele mari dispun de cele mai multe ori de avantaje - cum ar fi facilităţile 

privind activitatea de vânzări și distribuţie, ceea ce le permite să-şiînsuşească mai rapid şi mai 

eficient rezultatele ce provin din produsele noi. 

Chiar dacă mărimea companiei este cea mai discutată influenţă asupra capacităţii de 

inovare a unei companii, Vincent et al. (2004) au realizat o meta-analiză luând în considerare 

27 de criterii descrise în 83 de studii realizate între anii 1980 şi 2003. Ceea ce a reieșit în urma 

acestei analize este o serie de factori care au fost asociaţi cu abilitatea companiei de a inova:  

● Mediu: competiţia, turbulenţele, sindicalizarea, urbanizarea; 

● Structură: cultura, complexitatea, gradul de formalizare, coordonarea inter – 

funcţionalăşi specializarea; 

● Demografici: vârsta, nivel de educaţie managerial, profesionalism, mărimea 

segmentelor. 

Un sumar al caracteristicilor organizaționale care definesc firmele dispuse să inoveze 

este ilustrat în Tabelul 1.3. 

Tabelul 1.3. Sumarul caracteristicelor organizaționale care facilitează procesul de inovare (sursa:Trott, 2012) 

Cerința organizațională Caracterizată de: 

Orientarea către creștere 
Orientarea către un angajament pe termen lung spre deosebire de 

cele pe termen scurt  

Moștenirea organizațională și experiența 

în inovare 
O recunoaștere pe plan larg a valorii inovării  

Atenția și conexiunile externe  Abilitatea firmei de a surprinde amenințările și oportunitățile  

Angajament față de cercetare și dezvoltare 
Disponibilitatea de a investi în dezvoltare pe termen lung și în 

tehnologie 

Acceptarea riscului 
Disponibilitatea de a include oportunități riscante într-un portofoliu 

riscant  

Cooperare și coordonare între structurile 

organizaționale 

Respect reciproc între colegi și o disponibilitate de a lucra 

împreună  

Receptivitate 
Abilitatea de a fi conștient, de a identifica și de a profita de 

tehnologia dezvoltată extern  

Spațiu pentru creativitate 
Abilitatea de a coordona dilema inovării și de a crea spațiu pentru 

creativitate 

Strategie orientată către inovare Planificare strategică și selecția tehnologiilor și a piețelor 

Coordonarea unui set de abilități diverse 
Dezvoltarea unui produs necesită combinarea unui set larg de 

cunoștințe specializate  
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Modelul cadru propus pentru a exemplifica cum diferite acţiuni sau evenimente 

influenţează procesul de inovare cuprinde următoarele 3 perspective ilustrate în figura 1.3. 

Modalitatea în care se organizează companiile pentru a conduce inovarea este unul 

dintre principalii factori pe care aceasta îi poate controla. Deşi structurile interne sunt deseori 

greu de schimbat, firmele au la îndemână anumite aspecte pe care le pot influenţa pentru a 

îmbunătăţiinovaţia.  

 

 

Figura 1.3. Viziune de ansamblu a procesului de inovare (sursa: Trott, 2012) 

 

Perspectiva inovării ca proces este surpinsă de autor pentru a scoate în evidență 

caracterul organizatoriccare are rolul de împărți lipsa de claritate din cadrul unui proiect de 

inovare în etape și un plan foarte bine subdivizat pentru a coordona dezvoltarea înainte 

eficient, evitând în același timp riscurile potențiale. În figura 1.4. avem o formă simplă de a 

ilustra vizual care este parcursul de la idee la rezultatele pe care un procs de inovare îl are. 

 
 

Figura 1.4. Procesul de inovare (adaptat după: Formare pentru sistemul de management corporatist al inovăriiîn 

vederea competitivității - ghid, 2017) 
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Tot în contextul definirii implicațiilor inovării ca proces și managementul activităților 

ce decurg din această abordare, autorul evidențiază  câteva dintre ele mai relevante surse ale 

inovării.După o experienţă bogată în consultanţăDrucker (1984)identifică șapte surse pentru 

oportunităţi inovatoare. Patru dintre ele sunt parte din organizaţie sau specifice unei industrii 

fiind uşor de identificat de către oamenii din interior: 

- elementul surpriză, subforma succesului neașteptat, eşeculuineaşteptat sau un alt element 

extern neaşteptat; 

- neconcordanţa dintre realitate şi ceea ce ar trebui să fie; 

- procesele neperformante din cadrul firmei; 

- schimbări în structura industriei sau a pieţei în care activează firma și care pot surprinde 

pe toată lumea nepregătită. 

Următoarele trei surse implică schimbări din exteriorul organizaţiei: 

- caracteristicile demografice ale segmentelor de clienți ce constituie piața; 

- schimbări în percepţia, atitudinile segmentelor de potențiali clienți și clienți existenți ce 

sunt influențate de evoluția tehnologiei sau a rețelelor sociale; 

- noi cunoştinţe, atât în materie de tehnologie cât și științifice. 

Alte surse importante privind inovarea au propus Broustail și Fréry (1993) și anume: 

- furnizorii și clienții ,  

- transferul tehnologic de la un sector industrial la altul sau între ramuri industriale diferite 

- cererile pieței. 

O altă sinteză utilă privind acele surse ale inovării este realizată de către O’Sullivan și 

Dooley (2008):  

1. tehnologiile în curs de dezvoltare; 

2. acțiunile competiției; 

3. idei noi venite din partea angajaților, partenerilor strategici sau clienților; 

4. schimbări în curs de dezvoltare în mediul extern.   

O parte din sursele menționate mai sus au fost identificate de Demircioglu et al., 

(2016)  printre care universitățile, angajații însă aceștia menționează în plus și guvernul sau 

alte organizații din industrii specifice.  

În efortul lor de a identifica sursele inovării,Dzięgielewski și Fabisiak (2010) definesc 

două categorii, surse interne și externe companiei, așa cum poate fi văzut în figura 1.5. de mai 

jos.  



 

13 

 

 
 

Figura 1.5. Sursele inovării. (Adaptat după: http://www.pi.gov.pl) 

 

Un loc aparte în sinteza realizată în contextul revizuirii literaturii de specialitate a fost 

acordat de către autor, rolului pe care oamenii din cadrul firmei îl au în procesul de inovare. 

Au fost identificate mai multe roluri pe care aceștia le pot avea în cadrul organizației, Paul 

Trott (2012) face referire la cele identificate de Roberts și Fushfield (1981): inovatorii tehnici; 

cei care scanează mediul pentru informații tehnice sau comerciale; așa zisul portar care 

informează colegii cu privire la toate dezvoltările externe organizației; campionii produselor – 

cei care vând idei altora din organizație, cei care își asumă riscuri; liderul proiectului – cel 

care oferă sprijin și motivație, planifică și organizează și sponsorul – cel ce ajută echipele să 

obțină resursele necesare de la alți membri ai organizației.  

Afuah (1998) corelează rolurile pe care le poartă indivizii în organizație cu abilitatea 

de a recunoaște potențialul unei inovații pentru ca apoi să o exploateze: cei care generează 

ideile, indivizi care dețin expertiză într-un domeniu dar suficient de multe cunoștințe în altele 

astfel încât pot face legături între idei; portarii și cei ce analizează cu rolul de a conecta 

organizația cu sursele de informații externe. Cei care își asumă riscurile sunt campionii, 

indivizi care preiau o idee și fac tot ce le stă în putință să asigure succesul acesteia. Sponsorii 

și managerii de proiect au același rol ca și în clasificarea făcută de Roberts și Fushfield 

(1981). 
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Așa cum argumentează și Dyer et al.  (2011), una dintre cele mai apreciate cercetări 

având casubiect inovarea și mai ales practicienii acesteia, dacă o companie dorește să aibă 

inovare, este esențial ca membrii top managementului acesteia să aibă abilități creative.  

Cele mai multe lucrări care analizează procesul de creare a noilor produse în 

companii, prin așa numita inovare deschisă - ”open innovation”, fac referire la termenul de 

”leadusers”. Unul dintre susținătorii puternici ai inovării cu ajutorul utilizatorilor cheie 

(traducere cât mai apropiată de termenul leadusers, care va fi utilizată de-a lungul lucrării) 

este Eric von Hippel. În centrul uneia dintre cele mai importante lucrări ale sale 

”Democratizarea inovării” utilizatorii  cheie sunt apreciați ca fiind catalizatori ai reacției de 

inovare.  

Nambisan (așa cum a fost citat de către Trott, 2012) a identificat trei metode de 

implicare a clientului de-a lungul procesului de dezvoltare: ca resursă, co – producător și 

clientul ca utilizator. În tabelul 1.8. sunt marcate diferite modalități prin care clientul poate să 

contribuie la dezvoltarea unui nou serviciu, în fiecare din etape. 

 
Tabelul 1.8. Implicarea clientului în dezvoltarea noilor servicii (Allam și Perry, adaptat de Trott, 2012) 

Etapele de dezvoltare a noului serviciu Activități realizate de către client: 

Planificarea strategică Gânduri, opinii și feedback privind planurile pe termen lung 

Generarea de idei 

Declararea nevoilor, problemelor, criticarea serviciilor existente; 

identificarea acelor goluri din piață; afirmarea cerințelor privind 

serviciile; declararea criteriilor privind adoptarea noilor servicii 

Rafinarea/ filtrarea ideilor 

Sugerarea caracteristicelor dorite, beneficiilor și atributelor; 

afișarea reacțiilor la concepte; arătarea nivelului de intenție în 

achiziția unor servicii în fază de concept; indicarea vânzărilor și 

mărimii pieții 

Analiza de afaceri Feedback pe date de tip financiar, de profitabilitate a conceptelor 

Formarea echipelor inter-funcționale 
Participarea la selecția echipei sau chiar integrarea ca parte dintr-o 

echipă 

Design-ul serviciului și design-ul procesului 

Revizuirea și dezvoltarea în comun a planurilor ”blueprints”; 

sugerarea îmbunătățirilor identificând punctele slabe sau de eșec; 

observarea unei livrării de probă făcută de către angajați 

Pregătirea angajaților 
Observarea și participarea la un proces de livrare a serviciului și 

sugerarea îmbunătăților 

Testarea serviciului 
Participarea la un proces de livrare a serviciului și sugerarea 

îmbunătăților finale și a schimbărilor de design 

Testarea de marketing 
Oferirea de feedback privind planul de marketing; observații 

detaliate despre mixul de marketing și sugerarea de îmbunătățiri 

Comercializarea 

Adoptarea serviciului ca unul de probă; feedback privind 

performanța globală a serviciului și comunicarea prin recomandare 

și altor clienți potențiali 

 

Cu scopul de a identifica ce anume poate constitui o barieră în calea inovării, autorul a 

revizuit raportul întocmit de către Institutul Economic de Cercetare din Austria (WIFO, 2010) 

și Institutul Fraunhofer (ISI, 2010) pentru Comisia Europeană. Acestea menționează barierele 

internaționalizării și creșterii numărului companiilor inovatoare din mediul european și au 

avut la bază date provenite din sondajul CIS (communityinnovationsurvey) care a putut fi 
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accesat de 21 de țări ale Uniunii Europene și ne permite să reflectăm asupra barierelor 

inovării.  

De la ideea centrală conform căreia inovarea determină creșterea companiei, barierele 

acestei creșteri sunt considerate de fapt factori care afectează activitățile inovatoare ale 

companiei. Studiul face o diferențiere între barierele ce țin de disponibilitatea resurselor, fie 

ele tehnologice sau informaționale, financiare sau de forță de muncă calificată și cele ce țin de 

legislație, cum ar fi: standardizarea, reglementarea sau dreptul de proprietate intelectuală. 

Anthony et al.  (2019) propun un model propriu denumit BEANS (behavior, 

enablers, artifacts, nudges) cu scopul de a elimina blocajele și comportamente ce distrug 

inovarea. Când abordează precis barierele care stau în calea inovării autorii menționează 

următoarele: (1) lipsa timpului, (2) percepția călucrurile realizate altfel produc costuri și nu 

aduc beneficii, (3) absența abilităților de a inova, (4) lipsa unui model de a duce ideile către 

implementare. Peste toate acestea, cel mai mare impedimente rămâne, în opinia managerilor 

consultați, ineția.  

Scott Kirsner (2018) surprinde cele mai des întâlnite bariere în cadrul companiilor 

mari printre care, cu un procent de peste 30%, avem următoarele: (a) lipsa alinierii și politicile 

interne, (b) probleme culturale, (c) inabilitatea de a acționa în urma unor semnale clare și 

importante sau (d) lipsa bugetului. 

Unul dintre obiectivele principale ale acestui prim capitol a fost identificarea celor mai 

populare modele de inovare iar în tabelul 1.7. de mai jos este realizată o trecere în revistă a 

modelelor de inovare, în ordine cronologică  (Trott, 2012): 

 

Tabelul 1.7. Modele de inovare: apariție în ordine cronologică (sursa: Paul Trott ,2012) 

Anul Modelul Caracteristici 

1950/1960 ”Technology push” 

Proces liniar simplu, accentul cade pe activitatea de 

cercetare și dezvoltare; piața este destinatarul eforturilor 

de cercetare și dezvoltare 

1970 ”Market pull” 

Proces liniar simplu; accentul cade pe activitatea de 

marketing; piața este sursa pentru a direcționa cercetarea și 

dezvoltarea – rolul acesteia fiind reactiv 

1970 Design dominant 

Abbernathy și Utterback (1978) demonstrează că un 

sistem inovator trece prin trei stadii, înainte ca un design 

puternic să reiasă 

1980 Modelul de cuplare 
Accentul cade pe integrarea activității de cercetare și 

dezvoltare cu cea de marketing 

1980/1990 Modelul interactiv Îmbinare a modelelor technologypush și market pull 

1990 Inovarea arhitecturală 
Recunoașterea rolului cunoștințelor unei firme în a 

influența inovarea 

1990 Modelul rețelei 
Accentul cade pe acumularea de cunoștințe și conectarea 

cu mediul extern 

2000 Inovarea ”deschisă” 

Chesbrough (2003) subliniază continuarea externalizării 

procesului de inovare din punct de vedere al legăturilor cu 

sursele de cunoștințe și colaborarea pentru a exploata 

rezultatele cunoașterii 

https://hbr.org/search?term=scott%20kirsner
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 Pentru a evidenția modalitatea în care s-a schimbat relația dintre firmă și 

consumator, autorul a făcut o trecere în revistă și a modelelor de dezvoltare de noi produse și 

servicii. Astfel, în cazul dezvoltării de noi produse putem remarca trecerea de la modelul 

liniar (departmentstagemodels) în careaccentul a fost pus pe activitatea de cercetare și 

dezvoltare către cel care conectează mediul extern firmei cu activitățile interne 

(networkmodels). O schimbare similară se poate observa și în cazul modelelor de dezvoltare a 

noilor servicii care oricum derivă din cele de dezvoltare a noilor produse: de la modelul cu 

etape bine stabilite cu un caracter secvențial (stage gate model) până la cel cu etape 

secvențiale (concurrent service development model) ce oferă oportunitatea de a integra 

feedback-ul constant și totodată, cunoștințele tuturor departamentelor intră în funcțiune.  

Contribuțiile personale ale autorului în acest capitol au fost: 

● Realizarea cercetării bibliografice a conceptului de inovare și grad de noutate; 

● Analiza evoluției de la  principiile economiei clasice la antreprenoriat; 

● Identificarea principalele tipuri de inovare; 

● Explicarea inovării din perspectiva unui proces care cuprinde multe activități și 

conduce la un model liniar sau cyclic; 

● Identificarea instrumentelor pe care firmele le au la dispoziție pentru a coordona și 

organiza inovarea; 

● Identificarea celor mai importanți factori care influențează inovarea; 

● Analiza rolurilor pe care indivizii, angajații le-au avut de-a lungul timpului în 

interiorul companiei și explicarea conceptului de leaduser; 

● Identificarea principalelor bariere care pot sta în calea inovării din perspectiva firmei; 

● Identificarea și analiza caracteristicelor modelelor de inovare liniare, statice și 

dinamice; 

● Definirea conceptului de noutate care califică produsele și serviciile ca fiind noi; 

● Analiza caracteristicilor care diferențiază produsele de servicii; 

● Identificarea și analiza caracteristicelor celor mai cunoscute modele de dezvoltare de 

noi produse; 

● Identificarea și analiza caracteristicelor celor mai cunoscute modele de dezvoltare de 

noi servicii. 
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  CAPITOLUL  2 

CO – CREAREA: STRATEGIE DE DEZVOLTARE A PRODUSELOR NOI 

 

În capitolului 2 obiectivele autorului au fost clarificarea conceptului de inovare 

deschisă și co-creare urmând apoi analiza factorilor care au impact asupra co-creării. Printre 

acești factori se enumeră motivațiile consumatorului cu rol de co-creator sau maniera în care 

firma organizează inițiativele de co-creare și instrumentele pe care le pun la dispoziție.  

Deoarece conceptul de inovare deschisă a fost deseori tratat simultan cu cel de co-

creare, ar fi utilă o detaliere a termenului de inovare deschisă. O perspectivă interesantă 

asupra acestui concept este cea care aparține lui Trott și Hartman (2009); aceștia fac o analiză 

a literaturii de specialitate intitulând sugestiv lucrarea ”Whyopen innovationis old wine in 

newbottles‖. Autorii și-au structurat argumentația, conform căreia acest concept este unul 

susținut de foarte mulți ani, de diverși cercetători și aplicat de multe companii, luând fiecare 

dintre cele 6 aspecte (tabelul 2.1) menționate de Chesbrough (2003) pentru o analiză detaliată: 

 
Tabelul 2.1.Comparație între inovarea închisă și deschisă. Sursa: Trott și Hartman (2009) 

Principiile inovării închise Principiile inovării deschise 

1 2 

(a) Toți oamenii din domeniul nostru de activitate 

care au abilități foarte bune lucrează cu noi 

(a) nu toți oamenii din domeniul nostru care au 

abilități foarte bune lucrează cu noi, de aceea 

trebuie să îi găsim și să beneficiem de expertiza 

unor persoane din afara companiei noastre 

(b) Pentru a câștiga din cercetare și dezvoltare, 

trebuie să descoperim, să dezvoltăm, să 

producem și să livrăm noi înșine 

(b)  cercetarea și dezvoltarea externă poate să 

creeze valoare semnificativă 

(c) Dacă descoperim noi primii, noi vom ajunge 

pe piață primii 

(c) nu trebuie să inițiem noi cercetarea pentru a 

beneficia de ea  

(d) Dacă suntem primii care vor comercializa o 

inovare atunci vom câștiga 

(d) să creăm un model de afacere bun este mai bine 

decât să ajungem pe piață primii 

 
(e) Dacă creăm cele mai bune și cele mai multe 

idei din industrie, vom câștiga 

(e) dacă vom ști să folosim bine ideile interne și 

externe, vom câștiga 

(f) Trebuie să controlăm dreptul de proprietate 

intelectuală pentru casă nu beneficieze de 

ideile noastre și competitorii. 

(f) ar trebui să profităm de utilizarea proprietății 

intelectuale deținute de către alții și ar trebui să 

cumpărăm de la alte companii oricând acest lucru 

ne ajută să avansăm modelul nostru de afacere. 

 

O distincție importantă în cadrul capitolului 2 a fost cea legată de modalitatea în care 

procesul de inovare este gestionat iar în tabelul 2.2. de mai jos putem analiza cum autorii au 

ales să compare modele deschise de afacere cu cele închise prin prisma activităților de inovare 

care definesc procesul de inovare: 
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Tabelul 2.2. Strategii care reies din corelarea tipului de inovare cu modelul de afacere 

Sursa: Chesbrough&Vanhaverbeke, 2014   

 Modele de afacere 

închise/singulare 

Modele de afacere deschise/conectate 

Inovare deschisă 

condusă din exterior în 

interior  

Utilizarea cunoștințelor altora 

pentru a defini o nouă ofertă 

iPOd – Apple; Swiffer – P&G 

Utilizarea cunoștințelor altora pentru a 

dezvolta un nou model de afacere  

iPod/Magazinul iTunes – Apple; SkyNRG – 

KLM 

Inovare deschisă 

condusă din interior în 

exterior  

Cunoștințe libere utilizate de alții 

P&G – ConAgra Foods; Nodax – 

P&G; Glad – P&G 

Cunoștințe interne accesibile altora pentru a 

dezvolta un nu model de afacere  

Amazon WS – Facebook; Salesforce.com; 

IBM – Linux 

Inovare închisă Model de inovare închisă 

Tide – P&G; Nylon – Du Pont 

Căutarea unor bunuri deținute de alții pentru 

a dezvolta modele noi de afacere 

iPhone – Apple 

 

Făcând referire la primul exemplu din categoria inovării închise – Nylon produs de 

DuPont, în această situație compania a fost cea care a generat ideile, le-a dezvoltat, le-a 

comercializat ea însăși. Inovarea închisă implică faptul că o firmă își va prelua ideile din 

propriile eforturi și laboratoare de cercetare și dezvoltare. Totul în cazul acestui produs a fost 

realizat în interiorul companiei, de la detectarea fibrelor până la succesul înregistrat de 

aplicațiile B2C(business toconsumer). Totodată modelul de afacere utilizat este unul închis. 

Valoarea este creată și apoi acaparată de către DuPont prin susținerea infrastructurii de 

producție și sistemul de vânzări global.  

În cazul următorului exemplu de inovare deschisă condusă din interior în exterior, 

modelul de afacere este unul închis care se bazează pe înțelegeri ce includ acordarea de 

licențe, situație în care cel ce beneficiază de tehnologie o va dezvolta mai departe, va fabrica 

produsul și îl va lansa pe piață. Firma care inițial a dezvoltat  tehnologia nu este implicată în 

comercializarea tehnologiei iar cel care beneficiat de ea nu se bazează pe inovator să 

introducă pe piață produsul.  

În cazul exemplelor încadrate în categoria inovării deschise coordonate din exterior în 

interior , autorii explică diferența principală: companiile caută cunoștințe în mediul extern 

care să fie utilizate în dezvoltarea de noi produse sau servicii în cadrul propriului model de 

afacere. Ceea ce este subliniat în această situație este căutarea sistematică pe care o firmă o 

face, pe baza obiectivelor pe care le are, ea fiind interesată de noi tehnologii care pot 

săîmbunătățească produse existente sau să introducă produse noi. Alături de SwifferDuster, 

alte produse din portofoliul P&G au fost dezvoltate de parteneri externi dar lansate și 

comercializate de P&G: TidePods, OlayRegenerist, CrestSpinBrush.  

Cel mai important obiectiv al capitolului 2 a constat în clarificarea conceptului de co-

creare și mai ales a impactului pe care co-crearea a avut-o asupra valorii transmise 

consumatorului. 
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Menționat pentru prima dată în anul 2000 de către Prahalad&Ramaswamy, termenul 

de co-creare este utilizat în contextul definirii unui nou tip de consumator ”activ” care se 

implică, cu ajutorul internetului, în definirea valorii pe care serviciile o au. Spre deosebire de 

începutul anilor 70, atunci când consumatorii erau văzuți ca un ”cumpărător pasiv” cu un rol 

predefinit de consum, la începutul secolului 21 consumatorii sunt cei care co-creează și devin 

parte a unei rețele extinse (Prahalad&Ramaswamy, 2000). 

Implicarea utilizatorilor, beneficiarilor ca sursă pentru inovare a fost menționată încă 

din secolul 18, iar astăzi companiile încearcă din ce în ce mai mult să integreze acest feedback 

în proiectarea noilor servicii sau produse. Atunci când vorbeşte despre servicii, Lusch et al. 

(2007) susţine ideea conform căreia co-crearea alături de clienţi cu scopul de a inova este o 

parte fundamentală din marketingul modern.  

Alături de Francis Gouillart, VenkatRamaswamy face o paralelă între   strategia   

clasică   și cea  bazată  pe co-creare, din care rezultă următoarele diferențe: tabelul 2.3. 

  

Tabelul 2.3. Aspecte vizate în strategia clasică versus co-creare. Sursa:Gouillart și Ramaswamy (2004) 

Strategia tradițională  Strategie prin co-creare 

Valoare: creează valoare livrând o experiență unui 

grup stabilit de clienți. 

Valoarea: o generează pentru toate părțile interesate 

prin dezvoltarea constantă a unor experiențe. 

Obiectivele: stabilirea unor obiective finale 

strategice și menținerea lor nemodificate. 

Obiectivele: folosește un țel strategic inițial ca punct de 

plecare dar lasă strategia să iasă la suprafață în timp. 

Atenția: este pe acele interese ale companiei și 

anume, cum poate compania să maximizeze valoarea 

oferită raportat la competitorii din industrie și alți 

jucători din lanțul celor care le oferă valoare. 

Atenția: este pe interesele tuturor părților interesate; 

maximizarea ponderii valorii  deținute de companie 

este un interes secundar. 

Avantaje: realizează avantaje prin economii de scară 

înaintea competitorilor și face mișcări îndrăznețe 

(cum ar fi achizițiile sau investițiile). 

Avantaje: realizează avantaje prin creșterea nivelului 

de implicare al părților interesate și construind 

continuu interacțiuni noi și experiențe,  care în final 

conduc la productivitate și creativitate crescută, riscuri 

și costuri mai scăzute. 

 

Mai mult, pentru a sublinia foarte clar ce anume înseamnă co-crearea 

Prahalad&Ramaswamy (2004) auenumerat o serie de caracteristici ale acestei strategii, 

probabil una dintre cele mai clare și edificatoare explicații din literatură:  Tabelul 2.4. 

Una din contribuțiile autorului în cadrul tezei este cercetarea contextului în care a 

evoluat consumatorul în raport cu firma pentru a sublinia ideea centrală că acest nou tipar de 

consumatori, care comunică liber cu firma privind produsele de interes, schimbă dinamica 

pieței iar caracteristica diferențiatoare a acesteia este faptul că noii consumatori devin o sursă 

nouă de competență pentru firmă.  

Așadar, schimbarea de la o perspectivă care avea în centrul său produsul 

(Goodscenteredview) și care aprecia standardizarea drept calitate de bază a produselor spre 
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perspectiva care pune accentul pe personalizarea ofertei și recunoașterea consumatorului drept 

co-producător (Service centered dominant logic)este etapa care precedeco-crearea ca parte a 

procesului de inovare (Vargo&Lusch, 2004). 

Tabelul 2.4. Conceptul de co-creare. Sursa: Prahalad și Ramaswamy (2004) 

Conceptul de co-creare 

Ce NU este co-crearea Ce ESTE co-crearea 

Concentrarea pe client. Co-crearea este crearea comună de valoare de către 

companie și client. Nu este intenția firmei de a încânta 

clientul. 

Clientul este rege și are întotdeauna dreptate.  

Livrarea unor servicii bune către client sau grija 

excesivă față de acesta.  

Acordarea posibilității clienților de a-și co-defini/ co-

construi experiența serviciilor pentru a se potrivi 

contextului lor. 

Personalizarea ofertei care servește lanțul de 

aprovizionare. 

Definirea și rezolvarea problemele împreună.  

Transferarea unor activități realizate de firmă către 

client, de exemplu ”self service”.  

Crearea unei mediu de experiențe în care clientul să aibă 

dialoguri active  și să construiască experiențe 

personalizate; produsul poate fi același 

(LegoMindstorms) dar clienții pot crea experiențe 

diferite. 

Varietate de produse. Varietate de experiențe. 

Segment propriu definit. Experiență proprie. 

Cercetare de piață meticuloasă.  Experimentarea afacerii așa cum o fac și clienții în timp 

real. 

Dialog continuu. 

Planificarea experiențelor. Co-construirea experiențelor personalizate. 

Inovare de produs determinată de cerere. Inovarea mediilor de experiențe pentru noi experiențe de 

co-creare.  

În argumentarea lor care susține activitățile de co-creare ca fiind sursa cea mai bună de 

avantaj competitiv, Prahalad&Ramaswamy (2004) apreciază conceptul tradițional de piață ca 

fiind orientat spre companie. Interacțiunea dintre companii și clienți, în contextul pieței 

tradiționale, nu este apreciată ca fiind o sursă de creare a valorii. Pentru a susține co-crearea 

Prahalad&Ramaswamy (2004) marchează primul pas ca fiind construirea unor structuri de 

interacțiune între consumatori și firmă care să faciliteze experiențele de co-creare. Cele patru 

elemente care alcătuiesc modelul DART(Dialog, Access, Risk-benefits, Transparency) se 

ivesc drept baza interacțiunii dintre client și firmă. 

În studiul dedicat stabilirii unei tipologii a metodelor de co-creare ”A typology of 

customerco-creation in theinnovationprocess” Piller et al. (2010) marchează schimbarea 

atenției unei firme de-a lungul anilor și principalele etape: orientarea către piață ->orientarea 

către client ->centricitatea pentru client.  

În același moment în care relația dintre firmă și consumator se schimbă, piața capătă 

alte valențe iar autorii introduc ideea de ”piață ca și forum pentru experiențe de co-creare”. În 

tabelul 2.6. putem vedea caracteristicile fiecărei variante: piața conform teoriei economice 

tradiționale în care firma și consumatorul sunt separați iar rolurile lor sunt distincte și cea în 

care piața devine un forum: 



 

21 

 

Tabel 2.6. Piața: țintă pentru oferta firmelor sau forum pentru co-crearea experiențelor. Sursa: Prahalad și 

Ramaswamy (2004) 

Piața ca țintă Piața ca forum 

Firma și consumatorul sunt separați, cu roluri 

predeterminate. 

Firma și consumatorul se îndreaptă în aceeași direcție; 

rolurile specifice momentului nu pot fi prezise. 

Cererea și oferta se potrivesc iar prețul este mecanismul 

care clarifică situația. Cererea este prognozată pentru 

produse și servicii pe care firma le poate oferi. 

Cererea și oferta sunt emergente și contextuale. Oferta 

este asociată cu facilitarea unei experiențe unice 

consumatorului la cerere. 

Piața ca țintă Piața ca forum 

Valoarea este oferită de către firmă în interiorul lanțului 

de valoare. Produsele și serviciile sunt schimbate cu 

consumatorii. 

Valoarea este co-creată în diverse puncte de 

interacțiune. Baza valorii este co-crearea experienței. 

Firma alege care segmente de consumatori să le 

deservească și ce canale de distribuție să folosească pentru 

oferta.  

Consumatorul alegefirma și mediul experimental 

pentru a interacționa și pentru a co-crea valoare. 

Firma, produsele și serviciile ei, angajații, multiplele 

canale și comunități de clienți se reunesc perfect 

pentru a constitui mediul experimental destinat 

indivizilor pentru a co-construi experiențele proprii. 

Firmele extrag surplusul de clienți. Consumatorii sunt 

”pradă” indiferent dacă sunt un grup sau indivizi. Firmele 

își doresc o viziune 360 de grade a acestora dar nu sunt 

transparente față de clienți. Firmele își doresc să dețină 

relația cu clientul și valoarea.  

Consumatorii pot extrage surplusul firmei. Valoarea 

este co-extrasă. Consumatorii se așteaptă la o viziune 

de 360 de grade a experienței care este transparentă, pe 

limba acestora. Încrederea și aderența reies din 

rezultatele unor experiențe complete. Consumatorii 

sunt competitori în a extrage valoare. 

Companiile determină, definesc și susțin marca. Experiența este marca. Aceasta este co-creată și 

evoluează în același timp cu experiențele.  

O contribuție importantă în realizarea unei clasificări a activităților de co-creare cât și 

a metodelor, o au autorii Piller, Vossen și Ihl (Piller et al., 2012). Pornind de la ideea că 

activitățile de co-creare sunt procese creative, active și de colaborare socială între producători 

și consumatori, cercetătorii au realizat o clasificare a diferite tipuri de co-creare  (figura 2.4).   

  

Figura 2.4. Tipologia activităților de co-creare. Sursa: Piller et al. (2012). 
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Schimb social 
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(remunerare) 

Tipul schimbului 
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O clasificare esențială a activităților de co-creare este ilustrată în tabelul 2.8. iar de 

data aceasta este specificată etapa din ciclul de dezvoltare a unui produs în care intervine co-

creatorul:  

 

Tabelul 2.8. Caracteristici ale co-creării în funcție de activitatea realizată. Sursa: adaptat după Piller et al. (2010) 

Co-crearea în etapa front-end 

Front-end în cazul procesului de inovare presupune două activități:  

(a) generarea de concepte și idei; 

(b) selectarea acelor idei și concepte care vor fi analizate mai departe.  

Colaborare de tip 1:1  
- colaborarea este strict între companie și consumator, 

fără a exista o legătură între consumatori  

 

Exemplu: co-crearea în cadrul Fujitsu 

SiemsenComputers. 

Colaborare de tip rețea definită de o comunitate n:n 

- poate exista independent de companie iar inovațiile apar 

datorită interacțiunii dintre membrii unei comunității  

Exemplu: smart-club.de  și www.hog.com, muji.com. 

Co-crearea în etapa back-end 

Back-end în cazul procesului de inovare include: 

(a) activitățile de design al produsului; 

(b) activitățile de testare a produsului.  

Colaborare de tip 1:1  

- colaborarea este strict între companie și consumator, 

fără a exista o legătură între consumatori. Clienții se 

implică în design și testare cu ajutorul instrumentelor 

puse la dispoziție de către companie. 

 

Exemplu: set de instrumente pentru co-design - 

configuratorul folosit de Dell; platforma Legi Factory. 

 

Colaborare de tip rețea definită de o comunitate n:n 

- colaborarea are loc prin intermediul platformelor unde 

membrii interesați interacționează; inovațiile apar 

datorită interacțiunii dintre membrii unei comunității.  

 

Exemplu: Boeings World Design Team – designul noului 

787 Dreamliner (www.newairplane.com); platforma 

www.quirky.com care are inovarea la baza conceptului 

site-ului. 

 

 

Într-o manieră similară,Russo-Spena și Mele (2012) apelează la idea de proces de 

dezvoltare a unui produs ce cuprinde cinci etape denumite intuitive ”Co” iar acestora le sunt 

associate actorii, acțiunile, instrumentele și imaginile aferente: co-ideație, co-evaluare, co-

design, co-testare și co-lansare. Astfel, aceștia sugerează că este posibilă implicarea co-

creatorilor în oricare dintre cele cinci etape.  

Pornind de la obiectivul de a identifica  factorii care determină o atitudine pozitivă față 

de  co-creare,Romero et al. (2014) reușesc  să identifice două   profile  de co-creatori: co-

creatori puternici motivați;co-creatori mai puțin motivați. 

Moore et al. (1991) menționează inovatoriica fiind cei ce vor încerca primii noi 

produse. Hoffman et al. (2010) menționează consumatorii spontanicare sunt caracterizați de o 

capacitate mare de a-și imagina concepte, de a fi deschiși la noi experiențe mai mult decât alte 

categorii de consumatori. Ei pot prelucra ușor informații atât rational cât și experiențial. 

http://www.hog.com/
http://www.newairplane.com/
http://www.quirky.com/
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Studiul realizat de Mandolfo et al. (2020) ne indică trei caracteristici de personalitate 

ale consumatorilor care sunt co-creatori: (1) experiența mare, (2) bucuria de a face 

cumpărături, (3) orientarea spre calitate.  

Ceea ce doresc cercetătorii să transmită este că, în general, companiile trebuie să se 

concentreze pe acele profile de co-creatori care sunt potrivite pentru anumite etape, de 

exemplu cei care iubesc să facă cumpărături sunt potriviți inclusiv pentru etapa promoțională 

de comercializare iar profilul experimentaților se poate folosi de rețeaua proprie pentru a 

atrage alți co-creatori.   

Cu scopul de a surprinde factorii care au impact asupra co-creării autorul a identificat 

cele mai relevante modele ce surprind diferiți actori sau elemente (tabelul 2.16): 

 

Tabelul 2.16. Analizacomparativă a modeleloranalizate care prezintăfactoriceinfluențează co-crearea 

Aspecte 

analizate 

Modelul Hoyer et al. 

(2010) 

Modelul Send et 

al. (2014) 

Modelul Romero et 

al. (2014) 

Modelul  

Mandolfo et al. (2020) 

Scopul 

cercetării 

Abordare conceptuală 

a co-creării cu 

consumatori 

Categorii de 

factori 

motivaționali 

întâlniți în scenarii 

de co-creare  

Factori motivaționali 

care contribuie la o 

atitudine pozitivă față 

de co-creare 

Identificarea 

elementelor care 

determină 

disponibilitatea de a 

co-crea 

Concept 

explorat 

-gradul de co-creare: 

scop și intensitate 

-motivatori consumator 

-impedimente pentru 

firmă 

-stimuli pentru firmă  

-persoana 

-situația 

-acțiunea 

-rezultat 

-consecințe 

-motivatori 

-atitudine față de    

co-creare 

-consecințe 

-disponibilitatea de a 

co-crea  

 

Pentru a înțelege și perspectiva firmei, autorul a ales să investigheze și să identifice 

stimulii dar și barierele care pot determina abordarea co-creării la nivelul firmei.  În ceea ce 

privește avantajele, impactul pe care activitățile de co-creare îl au asupra pieței, demonstrează 

beneficiul cel mai de preț pe care poate o companie să îl obțină: personalizarea fiecărei 

interacțiuni pe care clienții o au cu firma și implicit obținerea de surse de avantaj competitiv. 

Luând în calcul procesele de co-creare care implică design, raportul realizat de 

Business InnovationObservatory  menționează cele mai importante efecte socio-economice 

ale acestor modele de inovare dar și beneficiile obținute (Dervojeda et al., 2014): 

o Mărirea vitezei de lansare pe piață a produselor;  

o Costuri mai scăzute, ceea ce determină profit pentru companii și/sau reducerea 

prețului pentru clienți;  

o Creșterea calității produselor ceea ce determină creșterea vânzărilor și a satisfacției 

consumatorilor; 
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o Reducerea riscului asociat eforturilor de inovare provenit din nepotrivirea nevoilor 

consumatorilor. 

Pe lângă cele menționate mai sus, raportul listează și o serie de efecte indirecte ale 

procesului de co-creare de design: o loialitate crescută a consumatorilor față de furnizorii de 

servicii; o valoare percepută crescută privind co-crearea și probabilitatea de a participa în 

acțiuni de co-creare în viitor; șanse crescute ca actualii și potențialii consumatori să  transmită 

”din gură în gură” aspecte pozitive.  

În ceea ce privește disponibilitatea unei firme de a se implica în procese de acest tip 

(Hoyer et al., 2010) studiile care cercetează implicarea consumatorilor în procese de co-creare 

au identificat o serie de aspecte care au impactul de a influența: (1) gradul de transparență pe 

care firma trebuie să îl practice, (2) gestionarea întrebărilor legate de deținerea drepturilor 

de proprietate intelectuală, (3) volumul mare de informații datorat implicării consumatorilor.  

Având în vedere obiectivul enunțat - de a identifica toate elementele ce au impact 

asupra implementării co-creării la nivel de companie, autorul a inclus în acest context și 

analiza schimbării de paradigme în ceea ce privește sistemele de comunicații prin trecerea de 

la difuzarea clasică la noile canale media sociale.  

Așa cum bine menționează și autorii cercetărilor privind impactul comunicării sociale 

asupra co-creării, valoarea pe care firmele o primesc nu vine de la platformele sociale în sine 

ci din maniera în care acestea sunt utilizate și informațiile pe care le generează. Deși 

beneficiile utilizării mediilor sociale sub forma platformelor  au fost foarte clar dovedite, 

există și cazuri în care acestea au creat oportunitatea de a transmite mesaje negative. Până în 

prezent, de la dezvoltarea canalelor de media sociale printre care și rețelele sociale, este 

evident faptul că acestea au modificat relațiile pe care o firmă le are cu ai săi consumatori. 

Spre exemplu, aceștia pot interacționa oricând cu pagina companiei de pe rețeaua Facebook, 

profilul de Google Plus sau platformele dedicate ale firmelor care permit împărtășirea de idei 

prin butoane de share. 

Făcând apel la teoria lui von Hippel  privind utilizatorii avansați, autorii cercetării 

”The impact of social-media on co-creation of innovation”  menționează următoarele aspecte 

pozitive privind impactul unui canal de comunicare social asupra implicării utilizatorilor 

avansați în procese de co-creare (Piller et al., 2012): 

o creșterea gradului de colaborare între utilizatorii avansați independenți datorită 

beneficiilor informaționale și a comunicării feedback-ului; 

o conectarea mai ușoară și rapidă a utilizatorilor cu alte persoane ce dețin cunoștințe 

avansate  complementare și pot contribui la rezolvarea unei probleme de inovare; 
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o facilitarea  accesului  unei firme  la utilizatori cheie pentru a-i integra în  procese de 

co-creare. 

Ca urmare a identificării conceptelor cheie din cadrul capitolului 1 și 2, a analizei 

modului în care acestea se corelează și a modelelor ce surprind factorii cu impact asupra co-

creării, autorul a definit un model conceptual propriu care să surprindă relația dintre concepte: 

o inovarea din perspectiva de proces outside-in și inside-out; 

o instrumentele digitale folosite de companii pentru a transmite inputul clienților; 

o rolurile pe care le iau contributorii la inovare și caracteristicile acestora. 

Figura 2.12. este propunerea autorului pentru a ilustra ce anume influențează gradul de 

co-creare. În ceea ce privește profilul de co-creator, acesta este un rezultat al motivațiilor ce 

caracterizează un consumator iar autorul consideră utilă integrarea lui în model pentru a oferi 

o manieră prin care companiile care doresc să obțină rezultate de la un public anume, să își 

poată construi strategia de comunicare cu aceștia. Motivațiile consumatorului sunt dificil de 

măsurat și identificat iar acest lucru poate deveni un posibil impediment în a lua decizia de a 

aborda o strategie bazată pe co-creare. În schimb, definirea unui profil pe baza nevoilor pe 

care compania le are privind dezvoltarea unui produs poate constitui un pas valoros pentru a 

se adresa consumatorilor potriviți.  

 

 

Figura 2.12. Model propriu conceptual: factori care influențează co-crearea și implicit rezultatele în urma 

acesteia  

 

Prezența instrumentului în cadrul modelului are rolul de sublinia relevanța pe care o 

are efortul depus de companie în a colecta idei sau în a obține input-ul dorit de la co-creatori.  
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În ceea ce privește procesul ca element parte din model, prezența acestuia are ca scop 

evidențierea faptului că ideile valoaroase care stau la baza unui serviciu sau produs nou pot să 

reiasă din interiorul sau exteriorul companiei (Chesbrough et al., 2006). În această analiză, 

autorul a considerat inovarea deschisă prin prisma activităților din cadrul procesului de 

inovare. În varianta de proces desfășurat din exterior în interior, activitățile de inovare 

deschisă au rolul de crea conexiuni între companie și partenerii externi, pe când în varianta de 

proces  desfășurat din interior în exterior compania câștigă prin externalizarea ideilor interne 

către piață. 

Contribuțiile personale ale autorului în cadrul acestui capitol au fost: 

● definirea conceptului de co-creare și taxonomia activităților ce implică co-creare;  

● analiza privind impactul pe care noul rol de consumator activ și implicarea acestuia în 

activități de co-creare îl are asupra conceptului de piață; 

● identificarea factorilor ce pot determina un anumit grad de co-creare atât din partea 

companiei cât și a participanților;  

● identificarea modelelor care explică categorii de factori ce determină motivația 

doritorilor de a lua parte la activități de co-creare;  

● rolul și impactul mediului digital, al rețelelor sociale asupra activităților de co-creare;  

● realizarea unui model conceptual propriu care aduce perspective noi privind factorii 

care determină gradul de co-creare. 
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CAPITOLUL 3 

METODOLOGIA  DE CERCETARE 

 

Obiectivele pe care autorul le-a propus au vizat: elaborarea metodologiei de cercetare, 

precum și argumentarea acesteia, cu scopul de a facilita demersul științific propus ce stă la 

baza cercetării și corelarea obiectivelor cercetării cu metodele alese. Totodată, autorul 

prezintă și argumentează utilizarea studiului de caz și a interviului în profunzime, ca 

instrument de cercetare ales în cadrul prezentului demers științific.  

Așa cum am menționat în capitolele anterioare, ceea ce s-a constatat pe plan 

internațional este un model de consum diferit de cel de până acum. Companiile se află în 

situația în care nu reușesc să surprindă consumatorii măsurând nevoile și proiectând ei, în 

calitate de producători, soluția. Noii consumatorii doresc să contribuie prin intermediul 

mediilor digitale, de la canale sociale de media până la platforme puse la dispoziție de 

companie, prin intermediul cărora transmit precis aspirațiile privind produsul. Ceea ce doresc 

companiile acum este să surprindă această dorință de implicare a consumatorilor și cu ajutorul 

mediului digital să dobândească un avantaj competitiv. Pentru a reuși să facă acest lucru este 

important să înțeleagă ce anume determină gradul de co-creare, ce motivează publicul să 

contribuie, astfel încât maniera și instrumentul pus la dispoziție să crească șansele de 

implicare.  

Conceptele care au fost surprinse în demersul de cercetare sunt ilustrate în figura 3.1.  

Plecând de la înțelegerea conceptelor anterior identificate și parcurse în demersul de 

cercetare bibliografică, scopul cercetării realizate în cadrul tezei de doctorat este de a 

explora desfășurarea inițiativelor de co-creare pentru a surprinde ce factori influențează 

gradul de co-creare. 

Prin explorarea inițiativelor autorul se referă la: 

● observarea și analiza a ceea ce au în comun cei care au ales să participe la inițiative de 

co-creare, mai ales ce i-a determinat să se implice; 

● instrumentul prezent în cadrul inițiativelor analizate și modul în care acesta a susținut 

co-crearea  - ca factori ce influențează gradul de co-creare; 

● practicile folosite în cazul acestor initiative de către organizator. 

Ca urmare a scopului descris, autorul a considerat utilă generarea unui profil de co-

creator Persona, care să stea la baza strategiei de dezvoltare de servicii sau produse noi, 

pentru acele companii care apelează la co-creare. Compania va ști exact cui să se adreseze 

pentru a obține inputul dorit și ce anume i-ar determina pe co-creatori să contribuie. Acesta 
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este contextul în care vom explora importanța înțelegerii și definirii unui profil către care o 

companie să adreseze provocările astfel încât rezultatele să fie pe măsură.  

 

 

 

Figura 3.1. Dezvoltarea conceptelor în demersul de cercetare 

 

Desfășurarea fiecărei inițiative de co-creare identificată în cadrul acestei cercetări a 

fost analizată din punct de vedere al criteriilor folosite de Piller et al. (2012) dar și a criteriilor 

identificate ca fiind diferențiatori între cele trei competiții selectate. În acest mod s-au putut 

trage concluzii despre instrumentul care facilitează procesul de co-creare între companie și cei 

interesați.  

Tot în acest capitol au fost detaliate întrebările la care cercetarea a răspuns, modul în 

care a fost utilizată fiecare metodă în funcție de obiectivul cercetării și în final, concluziile și 

relevanța rezultatelor dar și limitele cercetării. 

Întrebuințarea acestui tip de strategie - bazată pe co-creare este încă la început de drum 

pe plan local iar acesta este un motiv în plus pentru a stabili obiective legate de explorarea 

conceptelor și pentru a analiza demersurile care au avut loc. Pornind de la cadrul de referință 

utilizat, problema de cercetare poate fi enunțată astfel: 
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co-crearea este determinată de identificarea profilului de co-creator și instrumentul care stau 

la baza organizării activităților de co-creare? 

Relevanța problemei de cercetare este una mare luând în calcul următoarele aspecte: 

● Problema de cercetare este de actualitate, deoarece definirea unui avantaj competitiv 

pornind de la strategii bazate pe co-creare este necesară firmelor care au ca obiectiv 

creșterea; 

● Problema de cercetare poate aduce numeroase beneficii pentru cunoașterea celor mai 

noi metode pentru implicarea publicului potrivit în definirea unui produs nou, marcând 

astfel tranziția spre noi modalități de creare a valorii împreună cu cei ce vor beneficia 

ulterior de ea;  

● Nu există suficiente analize care să reflecte rolul și influența pe care o au diverși 

factori în gradul de co-creare. Rezultatele contribuie la aplicabilitatea strategiei de co-

creare pentru a dezvolta produse noi întrucât ne așteptăm ca o companie va putea 

ulterior să își formuleze clar mesajul și să pună la dispoziție un instrument adecvat 

pentru a susține în mod autentic procesul; 

● Problema de cercetare acoperă un domeniu puţin cercetat; 

● Problema de cercetare este o oportunitate  în contextul în care programe precum 

Orizont  2020 creează șansa universităților de a deveni parteneri ai mediului privat cu 

scopul de a implementa practici inovative.  

Strategia de cercetare la care autorul demersului științific a făcut apel în cadrul lucrării 

de față ia în calcul studiul de caz și interviurile în profunzime. În acest context, studiul de caz 

este o metodă atotcuprinzătoare, care include logica designului, tehnicile de colectare a 

datelor şi abordările specifice pentru analiza acestora. Astfel, studiul nu este nicio tactică de 

colectare a datelor şi nicio simplă caracteristică de design, ci o strategie cuprinzătoare de 

cercetare.  

Pentru a demonstra potrivirea acestei metode în contextul cercetării de față am enunțat 

mai jos cele mai importante beneficii aduse de aceasta: 

a. companiile selectate au avut la baza co-creării un instrument digital pe care l-au 

prezentat în mediul online și care a putut fi analizat pentru a surprinde aportul adus de 

participanți. Procesul de co-creare fiind transparent au putut fi analizați chiar 

indicatori numerici cum ar fi de exemplu numărul de idei depuse, câte aprecieri au 

avut fiecare dintre acestea de la public. 

b. abordarea acestei metode este eficientă din punct de vedere al costurilor iar 

informațiile sunt ușor de găsit întrucât există rapoarte, declarații sau interviuri despre 

maniera în care compania a făcut apel la co-crearea. 
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c. prezența informațiilor publice a determinat transparența procesului prin care s-a 

desfășurat co-crearea, a făcut posibilă analiza instrumentului în sine. Am putut observa 

pașii pe care un participant doritor trebuie să-i parcurgă pentru a contribui cu o idee. 

d. un alt aspect de interes pentru inovare, îl reprezintă drepturile de proprietate iar 

acestea au fost transparent comunicate și a fost util de observat cum informează 

companiile participanții despre această politică. 

Strategia de cercetare care include utilizarea studiului de caz este, conform lui Sanders, 

Thornhill și Lewis (Saunders et al., 2009), potrivită atât în cazul cercetării exploratorii, 

descriptive sau cauză-efect. De asemenea, abordarea studiului de caz este menționată de alți 

autori precum Schramm (Schramm, 1971) care susține că esența acestui instrument este să 

explice de ce anumite decizii au fost luate, cum au fost implementate și care au fost 

rezultatele. Studiul de caz permite studierea procesului de luare a deciziilor și relațiile de 

cauzalitate, susține Chetty (Chetty, 1996). Flyvbjerg (Flyvbjerg, 2006) și Benbasat (Benbasat, 

1987) susțin importanța faptului că metoda de cercetare prin studiu de caz permite examinarea 

unui fenomen în contextul său real și totodată puterea de a clarifica diverse sarcini de 

cercetare, fiind chiar o metodă necesară și suficientă. 

Pentru etapa ce urmează studiilor de caz,  interviul în profunzime a fost utilizat cu 

scopul de a identifica motivațiile celor ce au contribuit la provocările publicate de anumite 

mărci de produse dar și de a înțelege întreaga experiență, de la aflarea despre inițiativă până la 

încheierea publică a acesteia. Toate informațiile colectate prin interviuri au ajutat la realizarea 

unui profil de co-creator - persona.  

O persona, termen care poate fi întâlnit și sub denumirea de profilul cumpărătorului, 

profilul clientului sau profilul utilizatorului este un personaj ficțional. Profilul întâlnit sub 

această denumire este parte din procesul de design al unei soluții care include toate 

interacțiunile cu soluția și totodată el a fost utilizat în designul industrial și în comunicarea 

soluției către publicul țintă. În cazul cercetării de față, persona ne poate ajuta să construim 

mult mai ușor o strategie bazată pe co-creare: știm cui ne adresăm, ce așteptări au cei ce ne 

pot ajuta să dezvoltăm produse sau servicii noi și să definim experiența folosirii unui 

instrument pus la dispoziție de companie, care facilitează procesul de co-creare.   

Realizând o cercetare cu scopul de a măsura care este percepția despre utilitatea unei hărți 

a empatiei, Ferreira et al. (2017) ajung la concluzia că este mai ușor să creezi o Persona 

pornind de la harta empatiei deoarece: 

a) harta empatiei este o manieră flexibilă de a înțelege consumatorii în comparație cu 

descrierile textuale și 

b) ajută practicienii mai puțin experimentați în timpul procesului de creare a Persona.  
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Ferreira et al. (2017) susțin relevanța acestui instrument în contextul definirii unui 

model de business cu ajutorul consumatorilor și mai departe este punct de plecare în definirea 

unei Persona.  

Autorul a introdus în capitolul de față conceptul de Job To Be Done pentru a surprinde 

care au fost intențiile celor care au participat la aceste competiții de co-design. Știm că 

intenția unei companii este cel mai adesea legată de obiective specifice de vânzări și profit, 

cotă de piață, însă ce intenție au avut acești participanți la competițiile de co-design?  

Ideea de ”temă” pe care un consumator încearcă să o rezolve a apărut în 1999 din 

partea lui ClaytonChristensen care a continuat dezvoltarea conceptului pe care astăzi îl numim 

Job To Be Done, în traducere mot-a-mot Sarcină care să fie făcută.  

Autorul acestui demers științific consideră necesară stabilirea filosofiei de cercetare 

întrucât estenecesar să înțelegem acele presupuneri pe care le emitem, ca apoi să le putem 

contesta dacă considerăm că este nevoie (Saunders et al., 2009). Ca urmare, filosofia în cazul 

acestei lucrări este interpretativistă, o filosofie care, din punct de vedere ontologic permite 

cercetătorului să își schimbe punctul de vedere de natură subiectivă. O astfel de poziționare 

subiectivă (Bryman, 2012) determină concentrarea atenției asupra aspectelor specifice și 

analiza lor în profunzime.  

Luând în calcul filosofia mai sus menționată autorul alege ca abordare de cercetare 

varianta inductivă întrucât în cercetarea de față își propune să contribuie în primul rând la 

înțelegerea modului în care strategia bazată pe co-creare s-a pus în practică. 

Abordarea deductivă este îndreptată spre analiza cauză-efect și metode de control 

pentru a testa ipotezele stabilite (Saunders et al., 2009). Fără a continua cu caracteristicile 

acestei abordări putem afirma cu ușurință că abordarea inductivă este cea potrivită pentru 

cercetarea de față deoarece ne dorim să înțelegem cum a fost experiența participanților la 

astfel de inițiative și să vedem dacă factorii identificați în studiile internaționale se identifică 

și pe plan local.  

 Luând in calcul scopul anterior definit, autorul integrează în schema logică a cercetării 

acele etape inițiale specifice tuturor cercetărilor: formularea și clarificarea unui subiect, 

analiza literaturii de specialitate, proiectarea cercetării, colectarea datelor, analizarea datelor și 

scrierea (Saunders et al., 2009).  Astfel se poate vizualiza în figura 3.2. de mai jos succesiunea 

etapelor parcurse în cadrul cercetării:    
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Figura 3.2. Schema logică a cercetării  

 

Prima etapă o constituie identificarea cuvintelor cheie care determină căutările, 

cuvinte cheie ce țin de sfera inovării de produse și servicii noi: inovare, dezvoltarea noilor 

produse, servicii, inovare deschisă, co-creare, strategie dezvoltare produse, co-design, 

competiții.  

Pentru realizarea acestei cercetări bibliografice, au fost consultateatât baze de date în 

care se regăsescpublicații relevante subiectului abordat: Elsevier, Emerald, Google Research 

precum și pagini web reprezentând publicații apreciate și recunoscute sau cărți ce tratează 

subiectul în cauză. 
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În cea de-a doua etapă informațiile identificate anterior au fost folosite pentru a 

înțelege mai bine motivații ale implicării consumatorilor în definirea unui produs sau serviciu 

nou, impactul, care sunt posibilii stimuli și impedimente pentru a aborda co-crearea.  Acesta 

a fost contextul în care au fost identificate modele care analizează gradul de co-creare și 

atitudinea față de co-creare. Aceste modele cât și stadiul actual al cunoașterii au stat la baza 

unui model conceptual propriu care integrează noi perspective ce au impact asupraco-creării. 

Modelul propriu ilustrat în figura 3.3. aduce o nouă perspectivă asupra factorilor care 

au impact asupra rezultatele ce reies din strategia de co-creare aplicată, factori grupați în trei 

categorii: procese, tehnologii și oameni:  

a) Procesele - în cazul inovării deschise coordonate din exterior în interior companiile 

caută informații în mediul extern care apoi să fie utilizate în dezvoltarea de noi 

produse sau servicii în cadrul propriului model de afacere. Acest mod de coordonare 

determină ca tot efortul depus de companie să ia în calcul colaborarea, parteneriatele și 

implicit valoarea creată pentru consumator să fie definită ca urmare a acestor 

interacțiuni. 

b) Tehnologia - atunci când analizăm maniera tehnică în care companiile pot ține 

legătura ușor și constant cu consumatorii lor, cercetările ne relatează multe companii 

care au ales să dezvolte platforme proprii, să folosească anumite canale de media sau 

să se partenerieze cu experți care pot facilita procesul conversațional folosind propriile 

lor soluții digitale. Experiența co-creării depinde, pe lângă alți factori, de existența 

unui instrument digital care să ajute la realizarea sarcinilor (Verleye, 2015).  

c) Oamenii - aceștia au rolul de a marca impactul crucial pe care îl deține factorul uman, 

personalitatea acestora care determină reacția la anumiți factori motivaționali. Hoyer 

et al. (2010) menționează în categoria stimulilor din partea firmei două opțiuni 

generice de a stimula co-crearea: (1) prin creșterea beneficiilor pe care consumatorii le 

primesc ca urmare a participării și (2) prin reducerea costurilor în materie de timp, 

efort sau alte oportunități pe care participanții le-ar pierde.  

Plecând de la relevanța instrumentului în cadrul modelului deducem importanța 

definirii unui profil principal și poate a mai multor profile secundare care să stea la baza 

soluției digitale de co-creare. Acest profil va servi nu numai în construirea unor pași pe care 

utilizatorul să-i parcurgă pentru a contribui dar și la strategia de comunicare. În funcție de 

activitățile ce caracterizează utilizatorul, modul în care își petrece timpul, pasiunile sale, 

compania știe ce canale de marketing va folosi pentru a-i atrage.  
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Figura 3.3. Model propriu conceptual: factori care influențează co-crearea și rezultatele finale  

 

 Co-crearea este elementul definit ca fiind măsura în care firma utilizează co-crearea 

în diferite stadii de dezvoltare a produselor. Această măsura este determinată de bariere dar 

există și stimuli care o pot influența pozitiv. Plecând de la cele trei perspective identificate 

(cea determinată de tehnologie, cea determinată de consumator și cea determinată de servicii) 

Spena& Mele (2012) definesc co-crearea ca un proces ce permite actorilor participanți să își 

integreze resursele și să creeze valoare reciprocă. Cei cinci ”Co-s”, sugerează autorii, că pot fi 

priviți ca etape ale procesului de inovare și în cadrul fiecărei dintre aceste etape au loc 

anumite practici care sunt caracterizate la rândul lor de elemente precum  actorii, acțiunile, 

instrumentele și imaginile aferente. Totodată, acest proces este necesar să pună accentul pe 

inovare adică pe activitățile de co-creare realizate de participanții care contribuie cu resursele 

lor pentru a crea un produs mai bun.  

Rezultatele sunt definite în cadrul modelului propriu prin cele două perspective - cea  

a participanților și a firmei. Pentru companie avantajul competitiv (Prahalad&Ramaswamy, 

2004) care apare odată cu produsele ce au rezultat în urma co-creării este unul dintre 

principalele argumente pentru care sunt dispuse să ia în calcul o altă abordare a drepturilor de 

proprietate intelectuală dar și alte riscuri percepute inițial. Pentru participanți, rezultatele pot 
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fi evaluate în funcție de motivațiile proprii, de aceea unii sunt încântați de faptul că au reușit 

să contribuie la un produs care le era util, alți participanți simt un puternic sentiment de 

apartenență în timp ce interacționează cu o comunitate care are membri cu aceleași interese 

sau pentru că au învățat ceva nou. 

În cea de a treia etapăautorul a continuat cu identificarea acelor inițiative care au 

avut la bază activități de co-creare și ne-au oferit input cu privire la modalitatea de 

desfășurare, instrumentul pus la dispoziție și rezultatele obținute. 

Autorul identifică patru companii care au organizat inițiative de co-creare: Procter & 

Gamble, Leroy Merlin, Milka și Ciserom. 

În cea de-a patra etapă, fiecare dintre inițiativele identificate anterior a fost folosită 

pentru a explora, folosind ca metodă studiul de caz, factorii care au influențat co-crearea. În 

cadrul fiecărui studiu de caz a fost analizat impactul fiecărui element asupra co-creării și au 

fost definite o serie de  întrebări de cercetare. 

Primul obiectiv configurat de autor în cadrul cercetării este în raportcu strategia de 

inovare și cea de co-creare a companiilor unde au avut loc inițiative de co-creare și au avut 

corespondent următoarele întrebări de mai jos:  

 

Tabelul 3.1. Obiective de cercetare specifice în raport cu strategia de inovare 

Întrebări de analiză Obiective de cercetare specifice 

1. Ce fel de politică sau obiective există privind 

dezvoltarea produselor/serviciilor? 

Identificarea strategiei de dezvoltare și cercetare sau 

inovare a noilor produse/servicii  

2. Ce istoric are compania în ceea ce privește relația 

cu consumatorii săi – există un canal oficial, se pune 

accent pe implicarea acestora? 

Identificarea unor politici de implicare a 

consumatorilor în viața companiei sau a produselor 

 

În ceea ce privește co-crearea, au existat o serie de aspecte care au fost marcate ca 

importante pentru a înțelege abordarea companiei și au fost analizate în cadrul acestor studii 

de caz: 

Tabelul 3.2. Obiective de cercetare specifice în raport cu strategia de co-creare 

Întrebări de cercetare Obiective de cercetare 

1. Cum anume reușesc companiile să colecteze  

propuneri privind un produs, direct de la 

consumatori? 

Identificarea instrumentului dedicat interacțiunilor 

companiei cu consumatorul (nume, structura 

interfeței, legătura cu website-ul oficial, …alte 

detalii) 

2. Pentru ce anume solicită compania implicarea 

consumatorilor? 

Identificarea etapei în care sunt implicați 

consumatorii (front-end, back-end) 

3. Cine are drept asupra ideilor emise de consumatori 

sau alte părți invitate și colectate de companie? 

Identificarea politicilor privind drepturile de 

proprietate intelectuală 

4. Care sunt rezultatele colaborării cu consumatorii? Identificarea rezultatelor, chiar și cele financiare, ca 

urmare a procesului de co-creare. 
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Cel de-al doilea obiectiv de cercetare stabilit a fost realizarea unui profil al co-

creatorului pentru a sublinia cele mai relevante caracteristici ale acestuia. 

Obiectivele specificeau fost:  

(a) identificarea modalităților în care ei au aflat despre aceste concursuri; 

(b) identificarea așteptărilor pe care le aveau atunci când s-au înscris; 

(c) identificarea perceptiilor proprii: cum descriu ei experiența și provocarea, ce ar fi pierdut 

dacă nu aflau de competiție;  

(d) există o relație sau afinitate a acestora pentru mărcile de produse pentru care au ales să 

lucreze cu ocazia inițiativei lansate. 

Contribuții personale ale autorului în cadrul acestui capitol au fost : 

● Identificarea scopului și a problemei de cercetare; 

● Identificarea și argumentarea filosofiei de cercetare; 

● Realizarea schemei logice a cercetării; 

● Realizarea designului cercetării prin aplicarea strategiei potrivite și a metodelor 

aferente. 
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CAPITOLUL 4 

CERCETĂRI APLICATIVE 

 

 

 

Ca urmare a strategiei de cercetare stabilite în cadrul cercetării, autorul a stabilit o 

modalitate de a selecta studiile de caz. Astfel, cazurile pe care le-aanalizat constituie 

evenimentul - invitația adresată de companii către co-creatori de a contribui. În ceea ce 

privește tipul de design au fost realizate mai multe studii de caz individuale de tip holistic, în 

fiecare caz fiind analizate pe rând organizații diferite iar studiul în sine a urmărit să răspundă 

la întrebările privind desfășurarea inițiativei de co-creare. 

Datele au fost colectate în perioada 2017-2019 și nu a fost o activitate continuă; analiza, 

scrierea și scanarea web de noi informații s-au intercalat în timp sau au fost succesive.  

Fiecare dintre cele patru studii de caz urmărește cele două obiective generale enunțate 

anterior în strategia de cercetare și respectă o structură similară: 

Tabelul 4.1. Structura studiului de caz  

I. Firma și managementul inovării 

 

1. Nume, locaţie, tip firmă, tip de proprietate 

2. Istoric - evenimente esenţiale legate de succes/ eşec; industria din care face parte firma 

 

3. Produse/ servicii – descriere, evoluţie – cu accent pe demersurile de inovare; 

 

4. Filozofia firmei/valori esenţiale; viziune, misiune; (se va urmări și sublinia dacă există sau nu termenul 

inovare in toate acestea) 

 

5. Demersuri (inițiative, proiecte) cheie în relaţie cu implicarea pro-activă a consumatorului/ clientului în 

dezvoltarea produselor/ serviciilor. 

 

II. Co-crearea în inovare 

 

1. Date generale despre inițiativă  

- Denumire inițiativă de co-creare  

- Tip inițiativă (co-design, co-ideație) 

- Etapele de desfășurare 

 

2. Problema enunțată în cadrul inițiativei de co-creare sau motivația pentru organizarea acesteia 

 

3. Segmentul de co-creatori vizat de către inițiativă  

 

4. Identificarea instrumentului dedicat co-creatorului 

- Nume, structura, funcționalități  

- Existența tool kitului și componența lui  

 

5. Identificarea etapei în care sunt implicați consumatorii 

- Identificarea etapei din cele cinci etape 5 Co  

- Indicații privind propunerile de design  
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- Restricții privind designul necesar simulării / propunerii  

 

6. Identificarea politicii privind drepturile de proprietate intelectuală 

 

7. Identificarea și analiza rezultatelor  

- Validarea propunerilor: criterii comunicate  

- Evaluarea propunerilor valide: metoda de evaluare - jurizarea 

- Identificarea rezultatelor: propuneri înregistrate; punctaje; premii. 

 

8. Concluzii 

 

 

Plecând de la taxonomia prezentată de Piller et al. (2012), autorul a realizat o 

comparație între inițiative luând în calcul o serie de criterii: 

 existența unui instrument care să faciliteze procesul de co-design; 

 existența unui toolkit (componente ajutătoare cu ajutorul cărora doritorii să poată 

construi o propunere ); 

 gradul de libertate  (autonomia participanților în realizarea temei, participarea la 

inițiativă); 

 gradul de colaborare (interacțiune client-firmă VS. comunitate); 

 etapa în care a fost implicat contributorul (generare idei & concept VS. design produs 

& testare); 

 audiența/segmentul către care a fost lansată invitația de participare; 

 canale folosite pentru a comunica inițiativei; 

 existența unor premii financiare; 

 jurizare; 

 drepturi de autor care cer participanților să renunțe la creația propusă ca parte din 

competiție. 

Ca urmare a analizei realizate apelând la studiul de caz, autorul a identificat și o serie 

de direcții viitoare de cercetare care au fost enunțate sub forma întrebărilor de mai jos: 

(a) cât de mare ar trebui să fie gradul de libertate în cazul inițiativelor de co-creare și 

mai ales cele de co-design astfel încât compania să beneficieze real și noul produs să 

se bucure de succes în etapa de comercializare, ca urmare a faptul că înglobează 

input venit din partea publicului larg? 

(b) este relevant ca participanții la co-creare să fie consumatori sau clienți ai produsului 

(serviciului) astfel încât propunerea finală sădetermine succesul comercial al 

produsului SAU un public entuziasmat cu competențe de a realiza propuneri poate 

oferi un input la fel de valoros?  
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În ceea ce privește principalele întrebări care au stat la baza cercetării și care au condus la 

necesitatea de a realiza interviuri cu participanții, acestea au fost următoarele: 

1. cum a decurs experiența participanților de la momentul în care au aflat despre 

competiție și până la anunțarea câștigătorilor?  

2. care au fost motivațiile care i-au determinat să participe la inițiativa de co-creare? 

3. care au fost curiozitățile sau nedumeririle privind concursul și care sunt beneficiile 

percepte de participanți? 

4. cum decurge viața lor profesională de zi cu zi și ce interese, pasiuni au? 

Așa cum ne indică și Saunders et al. (2009) în cadrul unui interviu semi-structurat 

cercetătorul va avea la dispoziție o listă de teme pe care le va aborda însă ele pot varia de la 

interviu la interviu. Structura ghidului de interviu poate varia de la interviu la interviu, în 

funcție de context - competiția la care acesta a participat iar ordinea întrebărilor poate varia în 

funcție de cum decurge conversația. 

Pentru a prelucra informațiile provenite din interviurile semi-structurale autorula  

aplicat analiza tematică iar următorul pas după realizarea interviurilor a fost încadrarea ideilor 

și a temelor rezultate în analiza tematică folosind o hartă a empatiei (empathymap).    

Cu ideile exprimate de participanți în minte autorul parcurge procesul de identificare a 

JTBD (jobstobedone), conform cu cei șase pași propuși de Bettencourt et.al (2008) iar 

identificarea acestor pași a fost realizată raportându-ne la un participant care are obiectivul 

general de a participa la un concurs pentru a-și manifesta ideile creative.  

Harta empatiei și analiza etapelor pentru atingerea obiectivului de participare la co-

creare au oferit informațiile necesare pentru a realiza profilul de co-creator. 

Deși construirea unei Persona implică creativitate și nu implică efectiv date cantitative 

despre utilizatori, prezența în cadrul unui proces de design sau comunicare și-a dovedit 

utilitatea datorită empatiei pe care reușește să o genereze. În plus, pe lângă faptul că reprezintă 

caracteristicile unui grup de utilizatori, Persona face legătura cu soluția care să răspundă 

nevoilor acestora (Ferreira, 2012).  
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CAPITOLUL 5 

CONCLUZII, CONTRIBUȚII, LIMITĂRI ȘI DIRECȚII VIITOARE DE 

CERCETARE 

 

Începând de la clarificarea conceptelor ce au demarat cercetarea, autorul încheie 

printr-o serie de propuneri de direcții de cercetare ce au reieșit în urma propriului său demers.  

Astfel, în primul capitol au fost prezentate principalele concepte relevante  pentru 

tema aleasă: inovare, managementul inovării, modele de inovare și modele de dezvoltare a 

noilor produse și servicii. Pentru a înțelege conceptul de inovare a fost utilă trecerea în revistă 

a evoluției de la teoriile economiei clasice din anii 1700 până la cele dinamice și începutul 

antreprenoriatului. Au prins contur idei precum scopul antreprenoriatului- altul decât 

optimizarea a ceva existent, competiția dintre firme provine din creșterea economică sau 

definirea succesului prin prisma abilității de a folosi cunoștințele disponibile. Tot în cadrul 

acestui capitol, au fost revizuite sursele și barierele inovării dar și rolul indivizilor în acest 

proces și puterea lor de a decide dacă un produs este nou sau nu.  

O idee relevantă care aduce claritate privind utilitatea unui produs nou este eea legată 

de scopul tranzacției economice care ar trebui să fie crearea valorii, valoare care este 

percepută în momentul în care consumatorii integrează produsul în contextul lor personal 

(Vargo et al., 2008). 

În cel de al-2-lea capitol a fost ilustrată taxonomia activităților de co-creare. În urma 

cercetării  au fost evidențiați factorii care influențează gradul de co-creare dintre companii și 

consumatorii și mai ales care sunt adevăratele motivații ale acestora pentru a lua parte la 

inițiative.  

Numeroase cercetări au identificat categorii de factori care determină consumatorii să 

participe în diferite etape din dezvoltarea unui produs nou, de la co-ideație (generare de idei)  

până la co-testare și co-lansare. Una dintre concluziile care a reieșit în urma analizei 

diverselor modele identificate, a fost că fiecare dintre modele abordează parțial toți factorii 

sau este definită doar una dintre cele două perspective, consumator / firmă. Acesta este 

contextul în care autorul propune un nou model conceptual care clasifică factorii ce pot 

influența co-crearea și îmbină ambele perspective - cea a consumatorului și cea a firmei. 

Tot în cadrul acestui capitol a fost importantă descrierea rolului actual pe care 

consumatorul îl are, mai ales în contextul schimbării conceptului de piață, de la viziunea 

tradițională la cea emergentă, în care piața însumează experiențele de co-creare a valorii. 
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Înacelași moment în care relația dintre firmă și consumator se schimbă, piațacapătă alte 

valențe iar cercetătorii introduc ideea de ”piață ca forum pentru experiențe de co-creare”.  

Capitolul trei a avut rolul de a a ilustra metodologia aleasă pentru a testa modelul propus, 

autorul prezentândșiargumentând tipul de cercetare abordat, și anume cercetarea calitativă, 

respectiv studiul de caz și interviurile în profunzime. Cercetarea exploratorie calitativă a fost 

considerată de autor ca fiind cea mai potrivită în vederea atingerii obiectivelor stabilite.  

Strategia de cercetare care include utilizarea studiului de caz este, conform lui 

Sanders, Thornhill și Lewis (Saunders et al., 2009), potrivită atât în cazul cercetării 

exploratorii, descriptive sau cele cauză-efect. De asemenea, abordarea studiului de caz este 

menționată de alți autori precum Schramm (Schramm, 1971) care susține că esența acestui 

instrument este să explice de ce anumite decizii au fost luate, cum au fost implementate și 

care au fost rezultatele.  

Pentru etapa ce urmează studiilor de caz,  interviul în profunzime a fost utilizat cu 

scopul de a identifica motivațiile celor ce au contribuit la provocările publicate de anumite 

mărci de produse dar și de a înțelege întreaga experiență, de la aflarea despre inițiativă până la 

încheierea publică a acesteia. Toate informațiile colectate prin interviuri au ajutat la realizarea 

unui profil de co-creator - Persona. Un personaj ficțional, Persona susține definirea unei 

strategii bazate pe co-creare întrucât compania înțelege: 

o ce credințe și valori au cei care constituie audiența portrivită pentru a contribui în cadrul 

unei inițiative de co-creare; 

o ce așteptări au cei ce se pot implica în anumite etape din dezvoltarea produselor sau 

serviciilor noi; 

o cum trebuie definită experiența folosirii unui instrument pus la dispoziție de companie, 

care facilitează procesul de co-creare.   

Capitolul patru este dedicat cercetărilor aplicative care cuprinde studiile de caz și 

interviurile în profunzime. Au fost identificate patru companii care au avut inițiative de co-

creare. În cadrul fiecărui studiu de caz autorul a urmărit prezența elementelor ce compun 

modelul propriu și impactul pe care acestea l-au avut în cadrul acelei inițiative cu scopul de a 

explora diverse modalități în care se pot organiza activitățile de co-creare și ce rezultate pot 

genera.  

Pe lângă concluziile care au reieșit din studiile de caz, interviurile în profunzime cu 

participanți la inițiativele prezente pe platforma The Creator au relevat următoarele: 

o motivația principală a celor ce au participat nu a fost legată de brandul care a inițiat 

invitația de a co-crea și nici de produsul din cadrul competiției; 
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o dorința principală a celor ce au participat a fost să se exprime și să folosească 

competiția ca pe o noua oportunitate de a-și exersa propriile lor abilitățile. 

Autorul încheie cercetarea cu o serie de posibile direcții de cercetare cel puțin la fel de 

interesante și de actualitate, care au reieșit pe parcursul tezei: 

o analiza costurilor și implicațiilor generate de o inițiativă de co-creare în comparație cu 

avantajele organizării ei; 

o abordarea metodologică combinată, cercetare calitativă și cantitativă prin date primare, 

cu scopul de a contura profilul co-creatorului; 

o continuarea explorăriiîn vederea identificării impactului mediului online ca spațiu 

comun de comunicare și socializare; 

o elaborarea unor tipologii de indicatori de performanță asociată fiecăruia din cele două 

modele conceptuale dezvoltate și testate în cadrul prezentei cercetări; 

o elaborarea unei metodologii de analiză a relațiilor dintre diferitele abordări ale 

demersurilor de inovare deschisă șiperformanța firmei; 

o aplicarea modelului conceptual propus la nivelul mai multor firme; 

o cât de mare ar trebui să fie gradul de libertate în cazul inițiativelor de co-creare și mai 

ales cele de co-design astfel încât compania să beneficieze real și noul produs să se 

bucure de succes în etapa de comercializare, ca urmare a faptul că înglobează input 

venit din partea publicului larg? 

o este relevant ca participanții la co-creare să fie consumatori sau clienți ai produsului 

(serviciului) astfel încât propunerea finală să determine succesul comercial al 

produsului SAU un public entuziasmat cu competente de a realiza propuneri poate 

oferi un input la fel de valoros?  
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