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Abstract. The brand is one of the main elements that generates the 
good-will, seen as a part of the global value of the company, overcoming its 
assets value. A firm supposes more expenses than the accounting value of its 
assets. Maybe more important than the corporate assets are the firm's markets, 
therefor the brand is one of the main forces that assure the firm's presence on 
the market.  

 
În prezent, se recunoaşte în unanimitate că good-will-ul reprezintă o parte tot mai 

mare din valoarea globală de piaţă a unei firme. În linii mari, good-will-ul este dat de 
activele intangibile necontabilizate în bilanţul firmei - mărcile, simbolurile, sloganurile, 
percepţia calităţii de către consumatori, recunoaşterea numelui, relaţiile în interiorul 
reţelelor de distribuţie, etc. În ultima vreme, ele se constituie în surse esenţiale ale 
competitivităţii în afaceri. Generând good-will, aceste active, deşi "invizibile", 
generează o supravaloare pentru firmă peste valoarea activelor sale bilanţiere.  

Elementele menţionate sunt generatoare de avantaje strategice reale pentru firma 
care le stăpâneşte, alcătuind ceea ce se numeşte capitalul unui brand. De ce? Pentru că o 
firmă "costă" mai mult decât valoarea contabilă a activelor sale bilanţiere. Mai 
importante, poate, decât activele "vizibile" ale firmei sunt pieţele acesteia, iar brandul 
este, de departe, una dintre principalele forţe care fixează prezenţa unei firme pe pieţe. 
Cum se explică această capacitate a brandului? Produsul unei firme este rezultatul 
sistemului de producţie şi a infrastructurii logistice. Însă ceea ce cumpără clientul nu 
este produsul ci brandul. Produsul poate fi imitat de către concurenţi , în timp ce brandul 
este irepetabil. În această ipostază, brandul este, de fapt, factorul care asigură cota de 
piaţă a firmei, vânzările şi toţi ceilalţi indicatori de performanţă economico-financiară 
rezultând direct din consistenţa capitalului de brand.  Cu alte cuvinte, brandul creează 
valoare pentru firmă. În consecinţă, impactul lui asupra însăşi valorii firmei este 
considerabil. 

Ce este, totuşi, brandul? Acesta reprezintă un set de active ce cuprinde 
recunoaşterea numelui firmei şi produselor ei, inclusiv a simbolurilor şi sloganurilor 
asociate, fidelitatea cumpărătorilor, calitatea percepută, asocierile care au o legătură 
strânsă cu brandul, precum şi alte active, cum ar fi patentele, mărcile înregistrate, 
relaţiile cu distribuitorii, etc. Toate aceste elemente adaugă valoare suplimentară 
produselor şi serviciilor furnizate de firmă clienţilor săi. De asemenea, ele furnizează 
valoare firmei însăşi.  

Furnizarea de valoare către clienţi, se bazează pe faptul că un brand de calitate îi 
ajută pe consumatori să interpreteze, proceseze şi înmagazineze informaţiile referitoare 
la produse. Brandul, de asemenea, sporeşte încrederea consumatorului în produsele 
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firmei, orientând deciziile de cumpărare în favoarea lor. Însă contribuţia cea mai 
importantă a brandului, cu efecte directe asupra consumatorului, este creşterea 
satisfacţiei acestuia în urma utilizării produselor. Cât priveşte firma ea beneficiază de pe 
urma brandului în primul rând prin faptul că asigură un suport solid pentru lansarea 
unor programe de marketing eficace în vederea atragerii de noi cumpărători sau 
recâştigării celor vechi. De asemenea, brandul poate contribui activ la întărirea loialităţii 
faţă de produse, fidelizându-i pe clienţi, punându-i firmei la dispoziţie răgazul de timp 
necesar pentru a se regrupa atunci când concurenţa face inovaţii. Un brand puternic face 
posibilă, de regulă, practicarea unor preţuri de vânzare superioare, care să-i permită 
firmei obţinerea unor marje de profit mai mari. Brandul, în numeroase situaţii, poate 
susţine preţuri "premium". Un alt avantaj oferit de brand este dat de posibilitatea 
dezvoltării unor extensii de brand la alte produse sau servicii ale firmei, reducând, astfel, 
costurile promovării lor. Fără îndoială, brandul constituie şi o excelentă pârghie 
comercială, ce-i permite firmei să construiască aranjamente avantajoase în cadrul 
reţelelor de distribuţie, întrucât un brand nenăscut, căruia îi este asociată o anumită 
recunoaştere, face activitatea de comerţ mai puţin riscantă. În cele din urmă, un brand 
puternic reprezintă o veritabilă barieră de intrare pe piaţă sau, cel puţin, un obstacol real 
pentru concurenţii existenţi. De multe ori. A depăşi aceste bariere presupune a realiza 
investiţii masive în activitatea de marketing şi distribuţie, ceea ce poate constitui un 
puternic factor eliminator pentru mulţi concurenţi. În acest fel, vedem că brandul poate 
economisi costuri sau, deopotrivă, poate genera fluxuri de venituri suplimentare.  

Brandul generează rentabilitate pentru firma care îl stăpâneşte, prin urmare el 
este un activ. Ca orice alt activ al firmei, brandul necesită investiţii pentru a fi creat. 
Beneficiile asigurate de brand se pot eroda în timp dacă acesta nu este întreţinut. Aceste 
considerente pun problema stabilirii valorii brandului. Alte probleme asociate celei 
privind determinarea valorii brandului sunt rezumate de întrebările: "Care ar fi valoarea 
firmei dacă şi-ar pierde brandul, menţinându-şi celelalte active?", "Care ar fi costurile de 
recuperare sau de evitare a pagubelor generate de o eventuală pierdere a brandurilor?" şi 
"Care este riscul falimentării afacerii în eventualitatea pierderii brandurilor?". 

Să examinăm, mai întâi, abordările generale a valorii brandului. 
Prima dintre ele este metoda bazată pe un preţ maxim pe care-l poate asigura 

numele de brand. Activele ce formează brandul au capacitatea de a declanşa preţuri 
"premium". Veniturile superioare realizate pe baza acestor preţuri garantează profituri 
mai mari şi, în consecinţă, o capacitate de autofinanţare a investiţiilor mai importantă. 
Metoda funcţionează prin observarea preţurilor de piaţă la produse comparabile. 
Identificarea diferenţelor şi asocierea lor cu diverse branduri este esenţială. Aici este 
importantă găsirea răspunsurilor la următoarele întrebări: 

- Care sunt preţurile pentru produsele similare concurente? 
- Cât de mult se depreciază diferite branduri de la un an la altul? 
- Cum reacţionează brandul la schimbările de preţ introduse de firmă 

sau de concurenţi? 
Toate aceste răspunsuri trebuie să explice în ce măsură preţul produsului se 

bazează sau  nu pe puterea brandului. Dacă preţul superior se justifică prin brand, 
valoarea acestuia se determină prin multiplicarea diferenţei dintre preţul 
"premium" şi preţul mediu pentru produsele comparabile cu numărul de unităţi  
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de produse vândute. Desigur, aceste fluxuri de venituri pot fi actualizate pe o 
perioadă rezonabilă de funcţionare a brandului.  

A doua metodă constă în determinarea impactului numelui de brand asupra 
preferinţelor consumatorilor. În alţi termeni, se pune problema determinării 
influenţei numelui de brand asupra cotei de piaţă şi loialităţii clienţilor. În această 
logică, valoarea brandului este dată de valoarea marginală a vânzărilor 
suplimentare pe care le poate susţine brandul. Mai exact, profiturile provenind din 
vâzările marginale pierdute în eventualitatea dispariţiei brandului ar aproxima 
valoarea acestuia. Raitingul preferinţelor clienţilor poate fi determinat prin 
cercetarea opiniilor cumpărătorilor.  

Metoda costurilor de înlocuire constă în identificarea şi estimarea costurilor 
necesare în vederea dezvoltării unei afaceri similare, cu un renume şi o imagine 
comparabile. Aici esenţiale sunt costurile de lansare a unui produs corectate cu 
probabilitatea de succes a acestuia. De exemplu, dacă, în medie lansarea unui 
produs ar costa 200 de miliarde de lei, iar şansele sale de succes sunt de 20%, ar fi 
necesare, cinci produse care să totalizeze 1000 de miliarde de lei, pentru a asigura 
cel puţin un câştigător. Rezultă că, o firmă ar trebui să fie dispusă să investească 
1000 de miliarde pentru un brand care ar avea şanse de succes comparabile cu 
cele ale produselor de pe piaţă.  

Metoda bazată pe fluctuaţiile preţurilor de la bursă are la origine 
argumentul că bursa este în măsură să ajusteze valoarea de piaţă a firmei astfel 
încât aceasta să reflecte perspectivele viitoare ale brandurilor sale. Punctul de 
plecare este valoarea bursieră a firmei obţinută prin înmulţirea cursului bursier al 
unei acţiuni cu numărul total de acţiuni. În continuare din această valoare se 
deduce valoarea de înlocuire a activelor corporale, obţinându-se, în acest fel, 
"bilanţul ca activ intangibil" care este formet din următoarele elemente: valoarea 
capitalului de brand şi activele necorporale non-brand (patentele, softurile, 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare etc.). ponderea concretă a valorii grandului în 
acest "bilanţ intangibil" va fi dată de factori ca vârsta brandului şi ordinea intrării 
lui pe piaţă, nivelul cheltuielilor de marketing din sector, poziţionarea firmei, în 
raport cu principalii concurenţi etc. 

În sfârşit, o ultimă metodă de estimare a valorii brandului constă în 
actualizarea unor fluxuri de venituri viitoare, care pot fi atribuite brandului 
respectiv. Un demers de acest gen se bazează pe un plan strategic de dezvoltare 
multianuală a brandului, care evidenţiază creşterile sperate ale veniturilor datorate 
întăririi brandului. Alegerea ratei de actualizare va depinde  de manifestarea unor 
factori ca potenţialul de creştere a sectorului, atractivitatea pieţei, intensitatea 
concurenţei, pericolul apariţiei unor produse de substituţie, etc. Estimarea acestor 
factori dă dimensiunea riscului global asociat viitorului brandului. Cu cât acest 
risc este mai mare, cu atât rata de actualizare va fi mai scăzută şi invers. 
 Evaluarea financiară a brandului unei firme reprezintă un demers pe cât 
de complex pe atât de necesar. Element fundamental al good-will-ului valoarea 
brandului concură din plin la definirea valorii globale de piaţă a firmei. Întrucât 
obiectivul central al managementului financiar este maximizarea valorii firmei, 
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creşterea valorii brandului este, prin implicaţie, un mijloc important pentru a 
urmări atingerea acestui obiectiv.    

În această lucrare, am definit brandul ca pe numele şi simbolurile asociate 
unui produs sau unei linii de produse ale firmei. Capitalul de brand este definit ca 
ansamblul activelor intangibile legate de brand, care adaugă sau, dimpotrivă, scad 
din valoarea produsului. Am văzut că printre cele mai importante active de acest 
gen se numără loialitatea faţă de brand, recunoaşterea numelui, calitatea percepută 
de clienţi şi diversele asocieri. 

Asupra managementului firmei sunt adesea exercitate serioase influenţe în 
sensul orientării în exclusivitate spre maximizarea performanţelor pe termen scurt. 
Aceste presiuni sunt determinate, în mare măsură, de ideea că maximizarea averii 
acţionarilor este misiunea de bază a managementului, iar reţelele de capitaluri 
reacţionează în special la fluctuaţiile indicatorilor de performanţă financiară pe 
termen scurt. Într-adevăr, măsurile de eficientizare pe termen scurt a activităţii 
firmei pot asigura, în anumite condiţii, creşteri semnificative ale indicatorilor, în 
timp ce acţiunile şi investiţiile de lansare şi ameliorare a brandurilor, cum ar fi, de 
exemplu, o strategie de promovare a imaginii publice a firmei, pot avea un impact 
minor pe termen scurt. De aceea,  pentru managementul firmei, atât pentru 
dimensiunea sa comercială, cât şi pentru (mai ales!) cea financiară, este esenţială 
buna înţelegere a relaţiilor complexe ce se stabilesc între activele ce însoţesc 
brandul şi performanţele economico-financiare pe termen lung, pentru a putea 
fundamenta în mod riguros, cheltuielile şi programele de costituire a brandurilor. 

Demersul de estimare a valorii brandurilor poate facilita înţelegerea 
modului în care principalele active care îl susţin creează valoare pentru firmă. 
Dintre toate tehnicile de evaluare examinate, am văzut că cele mai relevante 
rezultate sunt asigurate de metoda actualizării veniturilor economice generate de 
brand într-o perioadă ulterioară rezonabilă. O variantă a acestei metode este 
multuplicarea capacităţii beneficiare a brandului (venitul anual mediu sperat) cu 
un coeficient, stabilirea căruia se bazează pe analiza viabilităţii activelor ce 
compun brandul. Fără îndoială, evaluarea brandului se constituie tot mai des într-
o activitate strategică, deoarece, în cazul unui număr tot mai mare de pieţe, 
brandul se transformă în principala sursă a avantajului competitiv.   
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