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Broșură 

Simplifică

Punctul 1

Graficul oportunităților de simplificare

Punctul 2
1. Crezi că firma ta sau un competitor ar putea reduce costurile și prețurile cu mai mult de 50%?

a. Nu

b. Da

2. Dacă ai începe din nou de la zero, ai vedea un potențial mai mare în:

a. Realizarea unui produs sau serviciu care să fie folosit cu plăcere.

b. Realizarea unui produs sau serviciu mai simplu, astfel încât să poți reduce cu mult 
prețurile.
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3. Care este marja operațională a afacerii tale? (Marja operațională este reprezentată de EBIT* – 
profitul înainte de plata dobânzilor și a impozitului – împărțit la venituri.)

a. Peste 25%

b. 11-25%

c. 10% sau mai puțin (incluzând pierderile)

4. În prezent, ești competitorul cu costurile și cu prețurile cele mai mici de pe piața ta?

a. Nu

b. Da

5. Firma ta a investit în sisteme moderne pentru a crește viteza de producție și fluxul serviciilor 
și pentru a reduce costurile?

a. Nu

b. Da

6. Ce crezi că este mai important: marjele operaționale ale firmei sau venitul adus de banii investiți?

a. Marjele operaționale  

b. Venitul adus de banii investiți

7. Cât de mare este orizontul de timp atunci când faci o investiție serioasă de capital?

a. 1-5 ani

b. 6-10 ani

c. Peste 10 ani

*  Earnings Before Interest and Taxes. (n.red.)
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8. Cât de importantă este pentru firma ta creșterea veniturilor?

a. Importantă

b. Vitală 

9. Fondatorul firmei tale a fost sau este:

a. Un vizionar obsedat de produse sau de servicii „extraordinar de bune”, făcându-le să 
fie folosite cu plăcere și rezolvând problemele clienților.

b. Cumpătat și econom.

10. Cultura firmei tale este:

a. Meritocratică/elitistă – succesul sau eșecul firmei tale depinde de primii 5%.

b. Egalitaristă – de exemplu, spații de birouri și facilități asemănătoare pentru toată lumea, 
accent pe munca în echipă, fără loc de parcare rezervat.

11. În principal, firma ta crede în simplificare pentru:

a. A face produse/servicii mai bune.

b. A face produse/servicii mai ieftine.

12. Este important pentru firma ta să le ascundă clienților gradul de complexitate, astfel încât 
produsul/serviciul să fie mai ușor de folosit pentru ei?

a. Da

b. Nu
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13. Sunt foarte importante pentru firmă utilitatea produsului/serviciului, ușurința cu care este 
folosit și atracția exercitată de aspectul acestuia sau emoția provocată clientului?

a. Da

b. Nu

14. Prețul produsului sau al serviciului este cel mai important lucru?

a. Nu

b. Da

15. Crezi că este mai important să fii liderul pieței generale sau al unui segment de lux, unde cli-
enții sunt dispuși să dea mai mulți bani pe produs?

a. Să fii liderul unui segment de lux.

b. Să fii liderul pieței generale.

16. Ce crezi că este mai important: o investiție în oameni sau o investiție în producție și în sisteme-
le de livrare pentru clienți?

a. Investiția în oameni.

b. Investiția în sisteme pentru a oferi consecvență clienților și pentru a păstra costurile 
scăzute.

17. Cât de importantă este inovația constantă și asiduă în firma ta?

a. Vitală.

b. Este mai important să pui întâi sistemul pe picioare, iar apoi să faci treptat îmbunătățiri.

18. Ce este mai important în firma ta?

a. Dezvoltarea de noi proiecte.

b. Sistemul existent de afaceri să meargă ca pe roate.
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19. În firma ta se fac tot timpul schimbări sau este mai important să faci lucrurile de bază așa cum 
trebuie de fiecare dată?

a. Tot timpul schimbări.

b. Lucrurile de bază făcute cum trebuie de fiecare dată.

20. Cum ți-ai descrie firma?

a. Dinamică și informală.

b. Disciplinată și predictibilă.

21. Cât de mult încurajează firma ta asumarea riscurilor?

a. Este în regulă să vă asumați riscuri mari, chiar dacă acestea nu dau roade.

b. Sunt acceptate numai riscurile moderate.

22. Firma ta urmărește să:

a. Captiveze clientul cu ceva nou.

b. Impresioneze clientul cu un raport bun calitate-preț în fiecare zi.

23. Ce este mai important?

a. Proiectarea produsului sau a serviciului în sine.

b. Proiectarea unui sistem de afaceri care să susțină producția și livrarea produsului/ser-
viciului.

24. Afacerea ta urmărește să ofere un produs sau un serviciu universal care este întotdeauna și 
pretutindeni identic?

a. Nu

b. Da
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25. Care este nivelul cheltuielilor generale din organizația ta (cheltuieli administrative și de vân-
zări, legate de marketing, de dezvoltarea produselor, de cercetare și dezvoltare etc.):

a. Ridicat 

b. Scăzut

Punctajul
Adună toate punctele obținute la cele douăzeci și cinci de întrebări. Punctajul minim este 0, iar 
cel maxim este 250.

După cum probabil ți-ai dat deja seama, scara de sub fiecare întrebare a fost gândită ast-
fel încât partea stângă să reprezinte răspunsurile tipice ale unui simplificator de produse, iar 
partea dreaptă, cele ale unui simplificator de prețuri. Prin urmare, dacă ai bifat răspunsurile 
din paginile precedente, probabil vei observa dintr-o privire cea mai bună strategie pentru 
organizația ta.

Totuși, pentru o evaluare mai exactă, iată cum trebuie să interpretezi punctajul total:

0-30 – Organizația ta este foarte potrivită pentru simplificarea în vederea îmbunătățirii 
produsului sau serviciului și nu este deloc potrivită pentru simplificarea în vederea 
reducerii prețului.

31-50 – Organizația ta este destul de potrivită pentru simplificarea în vederea îmbună-
tățirii produsului sau serviciului, dar nu și pentru simplificarea în vederea reducerii 
prețului.

51-99 – Există o ușoară tendință către simplificarea în vederea îmbunătățirii produsului 
sau serviciului. Dacă organizația ta vrea să adopte această strategie, va trebui să se 
schimbe unele politici. Probabil că simplificarea pentru reducerea prețului nu este 
fezabilă. 

100-150 – Nu există o tendință clară către una dintre formele de simplificare. Acesta este 
un bec roșu de avertizare – probabil că organizația ta nu este pregătită pentru niciu-
na dintre strategii.

151-199 – Există o ușoară tendință către simplificarea pentru a reduce prețul. Dacă orga-
nizația ta vrea să urmeze această strategie, va trebui să se schimbe unele politici. 
Probabil că simplificarea pentru a îmbunătăți produsul sau serviciul nu reprezintă o 
variantă fezabilă.

200-219 – Organizația ta este destul de potrivită pentru simplificarea în vederea reducerii pre-
țului, dar nu și pentru simplificarea în vederea îmbunătățirii produsului sau serviciului.

220-250 – Organizația ta este foarte potrivită pentru simplificarea în vederea reducerii 
prețului și nu se potrivește deloc cu simplificarea în vederea îmbunătățirii produsului 
sau serviciului.
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Punctul 3

Trei pași pentru a începe o revoluție a simplificării produsului

Punctul 4

Inovațiile folosite de unii simplificatori de produse pentru a-și face produsul mai util
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Punctul 5

Nouă pași pentru a declanșa o revoluție a prețului 

Punctul 6

Creșterea companiei Ford în perioada de început
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Punctul 7

Creșterea companiei Ford de-a lungul unui secol

Punctul 8

Creșterea în perioada de început a McDonald’s

Punctul 9

Creșterea McDonald’s până în prezent
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Punctul 10

Creșterea Southwest Airlines din anii 1970

Punctul 11

Creșterea Southwest Airlines din 1979 până în prezent

Punctul 12

Creșterea IKEA până în prezent
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Punctul 13

Creșterea companiei Charles Schwab

Punctul 14

Creșterea companiei Honda

Punctul 15

Creșterea companiei Amazon
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Punctul 16

Creșterea companiei Google

Punctul 17

Creșterea companiei Apple după lansarea iPod-ului

Punctul 18

Creșterea companiei ARM
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Punctul 19

Creșterea companiei Tetra Pak

Punctul 20

Creșterea companiei BCG
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Punctul 21

Creșterea valorii comerciale

Punctul 22

Creșterea anuală compusă a valorii de piață
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Punctul 23

Depășirea performanței (creșterea valorii comerciale a companiei, împărțită la creșterea valorii 
principalului rival sau la cea a indicelui pe parcursul aceleiași perioade de timp)

Punctul 24

Creșterea prețului acțiunilor industriilor simplificatoare și al celor care nu recurg la simplificare, 
1994-2014
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