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A4.6 : Centru de Resurse 

Domeniu : Inovare 

Tema de publicat: Shanakt Consulting: dilema unei companii 
tehnologice indiene 
 
 

Abstract 

 

Acest caz detaliază înființarea și creșterea unui proiect de înaltă tehnologie, Shanakt 

Consulting, în India. Compania este fondată de academicieni calificați, care aveau o 

experiență limitată în înființarea și administrarea unei afaceri. Tehnologia inovatoare RFID a 

Shanakt poate fi utilă în mai multe industrii, inclusiv minerit, asistență medicală, industrii 

grele și aviație, printre altele. RFID este precursorul Internetului Lucrurilor, care este 

considerat de mulți drept următorul mare val în domeniul rețelelor și comunicării. Fiind într-

un domeniu promițător, dar de nișă, cu puțini concurenți, Shanakt este probabil să se 

confrunte cu un scenariu pozitiv pentru afacerea sa. Cu toate acestea, evenimentele din 

povestea Shanakt nu se desfășoară așa cum a fost planificat, determinând managementul 

acesteia să ajungă la răscruce. Jucăriile Shanakt cu mai multe modele de afaceri, inclusiv 

rafinarea produselor sale destinate unei anumite industrii, furnizarea de truse de instruire și 

fabricarea și dezvoltarea prototipurilor. Acest caz oferă o viziune detaliată, prin ochii unei 

porniri tehnologice, a proceselor și strategiei de gândire internă și a mediului extern dintr-o 

țară în curs de dezvoltare care influențează dezvoltarea unei noi proiecte. De asemenea, 

aruncă o lumină asupra interacțiunilor de început cu firmele din sectorul public, o parte 

importantă a economiei indiene. Mai mult, subliniază impactul componenței echipei de 

conducere și a luării deciziilor strategice asupra performanței unei astfel de firme. 
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