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Marcas com imagem negativa não sobrevivem muito tempo em mercados competitivos 
  
Duvido que eu seja o único viajante que preferiria ir a pé do que voar pela Alitalia. Minhas 
experiências com a companhia aérea são realmente memoráveis. 
 
Em meu antepenúltimo vôo, um supervisor agressivamente indiferente entregou- me me um 
formulário para reclamações que eu não havia solicitado, ao mesmo tempo em que me dava as 
costas para falar com um colega - sua despreocupação refletia uma convicção bem fundamentada 
de que nada aconteceria por causa de uma queixa. 
 
Em meu penúltimo vôo, a companhia insistiu em que eu despachasse minha pequena maleta de 
bordo; os funcionários encarregados do manuseio da bagagem subtraíram o que havia de moeda 
estrangeira em seu interior. 
 
E por ocasião de meu último vôo pela Alitalia, houve um apagão no aeroporto de Roma. Isso não 
foi, absolutamente, responsabilidade da companhia. Mas o sumiço de praticamente todos os 
funcionários de apoio em terra, deixando uma multidão de passageiros inicialmente atordoados e, 
depois, cada vez mais irritados, isso foi. Dante poderia ter sido capaz de descrever a cena 
resultante, mas a mim faltam as palavras. 
 
O mercado proporciona o mecanismo pelo qual os consumidores podem se vingar. A Alitalia 
perdeu dinheiro em 10 dos últimos 11 anos, apesar de o governo italiano ter injetado mais de 
US$ 1,23 bilhão na companhia. No mês passado, o Estado aceitou conceder um empréstimo 
emergencial e encontrou uma brecha legal na legislação eu ropéia sobre competitividade para 
tentar obrigar os concorrentes da Alitalia a elevarem suas tarifas para passageiros com destino 
final fora da Europa. 
 
Os estudos de casos da faculdades de administração e negócios são quase uniformemente 
dedicados a êxitos gerenciais. Mas fracassos também são esclarecedores. A maioria dos colapsos 
empresariais resulta de más decisões. A companhia é incompetente no gerenciamento de detalhes 
nos controles financeiros da organização empresarial, na administração de pessoal ou nos 
relacionamentos com o consumidor. Ou seus executivos cometem um erro estratégico 
fundamental, ao não entender corretamente um mercado, ao subestimar um investimento ou ao 
envolver-se em uma aquisição demasiado onerosa. Os prejuízos resultantes consomem mais 
capital do que as empresas têm disponível. Os maiores colapsos empresariais mais recentes 
foram conseqüência de decisões de negócios inadequadas, por vezes agravadas por fraude. 
 
Organizações disfuncionais sobrevivem apenas se gerarem mais receitas em suas operações do 
que dissipam em brigas internas   
 
Organizações que persistem em destruir valor ao longo de bastante tempo são menos comuns. 
Esse tipo de organização pode ser dirigida por uma equipe disfuncional - um grupo de pessoas 
que, em conjunto, produzem menos do que individualmente. Isso é freqüentemente resultado de 
politicagem interna - cada um manobra para melhor posicionar-se na organização, e não por um 
objetivo comum. 
 
Outras más organizações dão maior ênfase a processos às custas de sua produção, ou adotam 
objetivos irrelevantes aos objetivos da empresa. Especialmente no setor público, há organizações 
que valorizam, acima de tudo, uma conduta bem-comportada em suas atividades, ou estão tão 
ocupados em não se engajarem em qualquer atitude discriminatória ou politicamente incorreta, 
que acabam não produzindo nada de proveitoso. 
 



Uma marca é um bem que os consumidores preferem a um artigo padronizado funcionalmente 
equivalente. Marcas negativas "subtraem valor". Incompetente extensão de marca acontece 
quando os valores de uma marca não correspondem ao mercado - por exemplo, a pré -escola 
Genghis Khan. 
 
Mas a marca realmente negativa destrói a maior parte do valor em seu próprio mercado 
fundamental. É mais freqüente que isso aconteça quando a marca sai de moda. A Red Barrel, da 
Watney, foi uma das primeiras cervejas pasteurizadas com publicidade veiculada em todo o Reino 
Unido, oferecendo o mesmo sabor suave em qualquer lugar, mas seu próprio sucesso fez dela o 
alvo predileto da zombaria dos verdadeiros amantes de cerveja. Babycham e Mateus Rose, no 
passado comercializadas como símbolos de sofisticação, adquiriram a conotação oposta. O mais 
espetacular exemplo de destruição de marca nos últimos anos foi o colapso da Andersen. A 
clientela a abandonou depois que esse nome num relatório de auditagem começou a sugerir 
negócios escusos, em vez de um halo de confiança. 
 
Mas, como esse exemplo mostra, marcas negativas não sobrevivem muito tempo em mercados 
competitivos. E organizações disfuncionais sobrevivem apenas se gerarem maiores receitas, em 
suas operações - mediante fixação de marca ou condição monopolista -, do que dissipam em 
brigas internas. A característica peculiar da Alitalia é que se trata de uma organização que subtrai 
valor e atua em um mercado competitivo. Esse tipo de operação pode persistir somente se 
amparada por acionistas indulgentes. 
 
Se você estivesse fundando uma companhia aérea eficiente, iria querer os aviões e os direitos de 
pouso e decolagem da Alitalia, porém não sua marca nem seu padrão de relações trabalhistas. 
Você iria querer os ativos, mas não a organização. A moral da história da Alitalia é óbvia. 
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