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THE INDUSTRIAL DESIGN ADVANTAGE  
 

Around the world companies are using industrial design and other 
design disciplines to gain an advantage in the market place through superior 
customer experience. Companies use industrial design to differentiate from 
competitors. It helps companies to create more competitive products that fit 
with the needs of the target customers and communicate desired brand values. 
As a result industrial design improves business performance in all key metrics. 
It would be a mistake however to think of industrial design as just making 
another pretty product; it is about ensuring the product is user friendly and 
operates effectively as well. “Design is not just what it looks like and feels like. 
Design is how it works.” – Steve Jobs, Apple. 
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 1. Introducere  
   

Termenul de „design” a apărut în 1851, în legătura cu 
complicatele realităŃi ale producŃiei industriale. Este o concepŃie şi o 
metodă de creaŃie care urmăreşte să asigure fiecărui produs un înalt 
randament funcŃional. În toate epocile de înflorire umană a existat o 
corelare între posibilităŃile materiale, nivelul tehnologic, relaŃiile 
economice interne şi externe, orizontul spiritual exprimat prin gustul 
artistic şi capacitatea de creaŃie. Mai mult tehnologul şi artistul se 
confundau într-o singură persoană. Arta, tehnica şi ştiinŃa nu sunt 
domenii incompatibile, contradictorii sau concurenŃiale, ci doar specifice
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şi solidare. Ele se implică şi se condiŃionează.  
Potrivit SocietăŃii Designerilor Industriali din America (IDSA) 

„Designul industrial este serviciul profesional de creare şi dezvoltare de 
concepte şi specificaŃii care optimizează funcŃia, valoarea şi aspectul 
produselor şi sistemelor pentru beneficiul reciproc al utilizatorului şi al 
producătorului.” [1, 8]. 

Designul industrial, care uneori se suprapune cu alte discipline 
de design, este îmbinarea preciziei şi acurateŃei cu aspectul şi utilitatea 
unui produs. Designul industrial nu se referă doar la crearea unui 
produs “drăguŃ”, această activitate implică deasemenea asigurarea 
faptului că produsul este uşor de utilizat şi funcŃionează în mod eficient. 
Pentru a realiza acest lucru, proiectantul va trebui să realizeze o serie 
de diferite activităŃi. Ei pot realiza cercetări calitative pentru a defini 
oportunităŃile de pe piaŃă şi pot crea o serie de idei pentru a profita de 
ocazie. Pot aduna informaŃii cu privire la comportamentul 
consumatorilor, preferinŃele utilizatorului şi tendinŃele pieŃei.  

După  dezvoltarea conceptului, se consultă cu clienŃi, ingineri 
sau cu specialişti în producŃie pentru a stabili cerinŃele produsului, dar 
în acelaşi timp iau în considerare costul, proprietăŃile materialelor şi a 
metodelor de producŃie. Designul industrial, este de fapt un domeniu 
complicat în care analiza tehnică întălneşte aspectul şi simŃurile – unde 
ştiinŃa întâlneşte arta [2, 8].  

 
2. Avantajele designului industrial 
 
Efectele pozitive cuprind creşterea de utilitate a produselor, 

utilizabilitatea (calitate a unui produs de a fi sigur şi comod în utilizare) 
şi experienŃa de utilizare, durabilitate, diferenŃiere în piaŃă şi 
îmbunătăŃirea performanŃelor afacerii.  

Datorită acestei game largă de beneficii, designul a fost 
recunoscut ca unul dintre puŃinele mijloace rămase la dispoziŃia 
companiilor pentru a obŃine un avantaj competitiv, indiferent de 
strategia competitivă (cost, diferenŃierea, sau concentrarea pe piaŃă) 
urmărită de către societate.  

Există mai multe modalităŃi de a reprezenta beneficiile de 
proiectare. Pentru companii, cel mai util este “Four Powers of Design 
(cele patru puteri ale designului)”, care prezintă următoarele: [3]  

a. Proiectare pentru diferenŃierere: 
Proiectare ca o sursă de avantaj competitiv pe piaŃă prin 

intermediul mărcii, loialitatea clienŃilor, preŃ sau orientarea clienŃilor. 
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b. Proiectarea ca un integrator  
Proiectarea ca o resursă care îmbunătăŃeşte procesele de 

dezvoltare a produselor noi (timpul de lansare de piaŃă, realizarea unui 
consens în echipe folosind abilităŃile de vizualizare); proiectarea ca un 
proces care favorizează modularea şi arhitectura platformei a liniilor de 
produse, modele inovative orientate pe consumatori, precum şi 
management de proiect fuzzy.  

c. Designul ca proces de transformare: 
Proiectarea ca o resursă pentru crearea de noi oportunităŃi de 

afaceri, pentru îmbunătăŃirea capacităŃii companiei de a face faŃă 
schimbărilor, sau (în cazul designului avansat), ca o expertiză pentru o 
mai bună interpretare a companiei şi a pieŃei. 

d. Designul ca o afacere bună:  
Proiectare ca o sursă de creşterea vânzărilor şi a măsurii de 

protecŃie, mai multă valoare mărcii, o cotă mai mare de piaŃă, profit mai 
mare al investiŃiei; designul ca o resursă pentru societate în general 
(cum ar fi designul general (inclusive) şi proiectare pentru durabilitate).  

Primele două, sunt utilizate în special pentru a obŃine un 
avantaj competitiv. În primul caz, avantajul extern, bazat pe piaŃă este 
derivat din proiectarea pentru diferenŃierea produsului sau a serviciului. 
Al doilea set este mai mult intern şi permite unei societăŃi să obŃină un 
avantaj competitiv de la o combinaŃie unică de procese organizatorice 
şi de resurse greu de imitat.  

Una dintre puŃinele şanse ale companiilor de a “ieşi în evidenŃă 
din mulŃime”, este realizarea unor produse proiectate superior pentru 
pieŃele lor Ńintă. Recunoscând aceste beneficii, mai multe companii 
globale includ proiectarea, ca parte a strategiei lor de bază, cum ar fi 
companiile: Apple, Google, Philips, LG, Nokia, Sony şi altele. Impactul 
unui program de proiectare puternic este demonstrat de succesul 
acestor companii [4].  

 
3.  ÎnŃelegerea avantajelor designului industrial 
 
Design-ul ajută la diferenŃierea şi la definirea produselor 

superioare într-o perioadă în care majoritatea concurenŃilor au aceleaşi 
tehnologii [5].  

În general proiectarea ajută la diferenŃierea companiei prin 
intermediul a trei domenii cheie. 

a. Produse şi servicii competitive:  
Designul industrial ajută companiile să facă produse mai 

competitive prin îmbunătăŃirea gradului utilizabilitate şi ergonomie, 
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estetică, durabilitate mai mare sau prin calitate superioară în 
comparaŃie cu produsele realizate de către concurenŃii lor.  

Poate reduce costurile de producŃie şi să se asigure că 
produsele îndeplinesc constrângerile de îmbunătăŃire a calităŃii. Pentru 
a obŃine cel mai mare avantaj competitiv designul industrial ar trebui să 
fie utilizat de la începutul procesului de dezvoltare până la lansarea 
produsului final. Introducerea designului industrial în etapa finală ca un 
stil simplu al produsului, are un impact realativ mic [2, 3, 8]. 

b. ImbunătăŃirea experienŃei utilizatorilor:  
Deasemenea, designul industrial ajută la depăşirea aşteptărilor 

utilizatorului prin aplicarea unui design plăcut în categorii de produse în 
care utilizatorii au aşteptări scăzute în cea ce priveşte aspectul, 
funcŃionalitatea sau uzabilitatea produsului.  

Companiile au utilizat designul industrial pentru a generaliza 
tehnologia şi de a crea loialitate în rândul grupurilor de clienŃi, care pur 
şi simplu doresc să fie îndeplinite aşteptările lor funcŃionale. De 
asemenea, oferă un mijloc pentru personalizarea produselor pentru 
pieŃele locale. 

c. Brand întărit:  
Designul este esenŃial în asigurarea faptului că produsele şi 

serviciile sunt aliniate cu brand-ul companiei. Companiile privesc 
designul de produs ca un mecanism de livrarea unui mesaj coerent 
despre companie. Produsele reprezintă marca în casele 
consumatorilor, astfel că valorile mărcii sunt aspecte integrante a 
procesul de proiectare a produsului. 

Unul dintre punctele forte reale de proiectare este că, în timp ce 
acesta poate ajuta o companie să reducă preŃul unui produs sau a unui 
serviciu, oferă mai multe avantaje decât preŃul mic. În cazul în care 
designul este parte integrantă, mai puŃin de jumătate din întreprinderile 
concurează în principal pe preŃ, în comparaŃie cu două treimi din cei 
care nu utilizează designul industrial. 

 
4. Beneficii – Măsurarea avantajelor 
 
Mai multe studii dovedesc faptul că designul industrial are 

efecte pozitive cu privire la măsurile de performanŃă ale afacerilor. 
Acestea variază de la o creştere a veniturilor şi o creştere a cotei de 
piaŃă la  performaŃa produselor noi. În general, designul industrial ajută 
companiile să realizeze o măsură de protecŃie crescută prin preŃuri de 
vânzare mai mari şi costuri mai mici de dezvoltare a produselor.  
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PreŃuri mai ridicate pot apărea la proiectarea produselor şi 
serviciilor cu caracteristici superioare, de estetică sau de calitate în 
comparaŃie cu cele ale concurenŃilor. Cheltuielile pot fi reduse prin 
proiectarea de produse şi servicii care să menŃină calitatea şi 
funcŃionalitatea, dar care să aibă costuri mai mici de dezvoltare, de 
materiale, producŃie şi de transport [2, 8].  

Efectele primare de proiectare privind performanŃele de afaceri 
sunt ilustrate în figura 1. 

a. Venituri  
InvestiŃiile în design/proiectare pot contribui semnificativ la 

veniturile unei companii. De asemenea, există o corelaŃie între 
creşterea veniturilor brute şi comportamentului de achiziŃie de design. 
În timp, companiile care folosesc designul ating rate mai ridicate de 
creşterea veniturilor brute, decât cele care nu realizează aceasta. 
Companiile care achiziŃionează serviciile de design, atât pe plan intern 
că şi extern ating cea mai mare rată.  

Creşterea veniturilor brute, de asemenea, conduce la nivelul de 
angajament pentru a proiecta în cadrul unei companii. Companiile care 
utilizează designul industrial în etapele de dezvoltarea produselor sunt 
semnificativ mai competitive decât firmele care folosesc designul doar 
pentru stilare.  

 
Fig. 1  Impactul Designului Industrial 

 
Mai mult decât atât, companiile care au crescut activitatea de 

proiectare au atins o suplimentare de 40 % din venitul brut, comparativ 
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cu societăŃile în care activitatea de proiectare a fost fie constantă, fie 
scăzută. Aceasta susŃine ipoteza că o abordare mai sistematică pentru 
proiectare prevede o mai bună performanŃă economică.  

b. Profitul  
Datele indică faptul că designul industrial contribuie nu numai la 

creşterea veniturilor, ci contribuie deasemenea şi la creşterea profitului. 
Acest raport de performanŃă este deosebit de important, pentru că 
încorporează cheltuielile cu designul (salariile designerului, sau 
onorariile firmelor de consultanŃă), astfel oferă dovada clară despre 
faptul că beneficiile depăşesc cheltuielile.  

c. Costuri 
Rolul designului industrial în reducerea costurilor este critică, 

deoarece până la 90-95 % din costurile de producŃie ale produsului 
sunt blocate în  etapa de proiectare.  

Reducerea costurilor poate fi atinsă prin îmbunătăŃirea 
fabricaŃie produsului, dezvoltarea de soluŃii noi pentru a realiza funcŃiile 
specifice şi căutarea materialelor prime de înaltă calitate cu un cost 
scăzut. Deasemenea utilizarea designului poate reduce timpul necesar 
pentru lansarea produsului pe piaŃă.  

Dintre etapele de proiectare a produselor, care de obicei includ 
analiza cerinŃelor, proiectare conceptuală, proiectare personalizată, şi 
proiectarea detaliată, etapa de proiectare conceptuală are o importanŃă 
capitală. Acest lucru poate fi subliniat cu două observaŃii.  

În primul rând, în stadiul de concepere gradul de libertate din 
punctual de vedere a designului este înalt, proiectantul este mai puŃin 
constrâns în luarea deciziilor. În al doilea rând, costul unui produs este 
în mare măsură determinat în acest stadiu. Se estimează că 
aproximativ 75 % din costul de fabricaŃie se determină până la sfârşitul 
etapei de concepŃie [6].  

În etapele ulterioare, devine tot mai dificil şi costisitor 
compensarea desenelor iniŃiale defectuoase. Această situaŃie este 
ilustrată în figura 2.  

d. Alte beneficii 
Impactul pozitiv al designului industrial pot fi recunoscute într-o 

serie de alte domenii. Acestea includ: 
● Produse noi: Companiile care au designul integrat în activitate au 
şanse mai mari să dezvolte produse şi servicii noi.  
● Cota de piaŃă: Designul industrial contribuie la crearea de noi 
pieŃe şi creşterea cotei de piaŃă, în cele existente.  
● Exporturi: Companiile care investesc în design au rate mai mari 
la export decât societăŃile comerciale care nu o fac. 
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Fig. 2  Ciclul de viaŃă a produsului din prisma libertăŃii de proiectare,  

costul de producŃie şi disponibilitatea informaŃiilor 
 
ProducŃia globală continuă să crească şi într-un ritm mai rapid 

consumul de piaŃă devine din ce în ce mai mare. Această situaŃie 
prezintă pentru economiile dezvoltate şi în curs de dezvoltare  o 
oportunitate fără precedent pentru stimularea prosperităŃii naŃionale 
prin producerea eficientă a produselor de înaltă calitate care sunt 
necesare.  

Orice deficienŃă în atingerea acestui rezultat cu siguranŃă va 
duce la pierderea competitivităŃii pe piaŃa mondială. Pentru economiile 
în curs de dezvoltare miza este mai ridicată, care va reprezenta un 
pericol în vederea obŃinerii statutului de dezvoltare. De fapt activităŃile 
legate de fabricaŃie sunt esenŃiale pentru oricare naŃiune pentru 
prosperitate, creşterea standardului de viaŃă şi în ultimul rând pentru 
obŃinerea unui statut economic înalt [7]. 

 
3. Concluzii 
 
■ Companiile folosesc designul industrial şi alte discipline de 

design pentru a obŃine un avantaj pe piaŃă prin intermediul experienŃei 
consumatorilor.  
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■ Companiile folosesc designul industrial pentru a se 
diferenŃiea de competitori.  

 
■ Ajută companiile să dezvolte produse mai competitive care 

se potrivesc cu nevoile clienŃilor Ńintă şi aduce valoare mărcii. 
  
■ Prin urmare designul industrial îmbunătăŃeşte performanŃa 

întreprinderilor, în toate unităŃile de măsură cheie.  
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