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Ecologia Organizacional  
 
O termo nem existe no Aurélio, mas deveria existir. Segundo o Aurélio:  
 
- Ecologia é o ramo das ciências humanas que estuda a estrutura e o desenvolvimento das 
comunidades humanas em suas relações com o meio ambiente e sua conseqüente adaptação a 
ele, assim como novos aspectos que os processos tecnológicos ou os sistemas de organização 
social possam acarretar para as condições de vida do homem.  
 
No Aurélio do Futuro vai ter:  
 
- Ecologia Organizacional - Ramo da administração que estuda as relações entre as pessoas 
dentro das organizações e entre as organizações no mercado, na busca incessante por 
sobrevivência e evolução através da construção de comunidades de servir, do interesse 
genuíno por pessoas. As marcas que constroem essas cadeias de servir são as genuinamente 
ecológicas. A gente diz que estas marcas são construídas por companhias, não empresas, que 
só visam lucro pelo lucro ou corporações. Corporação é corpo + coração, mas sem o co. 
Preferimos companhias. Gente perto e ajudando gente.  
 
A gente já falou de ecologia organizacional várias vezes. Mas como diz o meu guru Joe Siegel, 
um americano genial que entende mais de varejo que ninguém que eu conheça – é necessário 
repetir pelo menos 4 vezes algum assunto para que as pessoas tomem consciência. Esta é 
apenas a segunda. Acredito que cada vez mais o mercado está perto de entender os benefícios 
desta filosofia de trabalho ou modelo de gestão, como queiram chamá-lo.  
 
Ecologia organizacional não tem nada a ver com marketing social. Algumas marcas ficam 
berrando aos quatro cantos que fazem marketing social. Quem pratica ecologia organizacional 
faz, não fala que faz. Muitas das marcas que anunciam que fazem marketing social não fazem 
a menor idéia do que seja Ecologia Organizacional.  
 
Marcas que praticam ecologia organizacional acharam um novo posicionamento: nicho 
ecológico. Elas sabem que a melhor maneira de evoluir não é destruir valor do mercado, ficar 
brigando por preço. Ao contrário, trabalham para criar valor, preservar o mercado vivo. Fazem 
tudo o que podem para que o Cliente tenha prazer em pagar mais pelos produtos e serviços 
que vendem.  
 
Companhias que constroem marcas ecológicas  
 
A característica mais forte dessas companhias é o alto IGP - Interesse Genuíno em Pessoas. 
Elas sabem que a fonte de resultados sustentáveis é integrar pessoas competentes numa 
causa que una toda a comunidade de servir que constrói cada marca.  
 
E elas sabem que a ordem dos fatores altera o produto.  
 
Sabem que se elas cuidarem das pessoas, elas vão cuidar umas das outras formando uma 
comunidade de servir que chega lá longe onde está o consumidor.  
 
A causa que todos defendem integra as pessoas num movimento contínuo de conseguir 
melhorar os processos. Quando não conseguirem melhorar a integração ajuda a resolver o 
problema do Cliente apesar dos processos não estarem ok.  
 
Companhias incluem nas suas equipes quem usa o crachá da marca ou não. Todos os que 
usam o crachá das prestadoras de serviços, canais ou franqueados são parte da marca 
também. Eles fazem o que é necessário para cada “o cara” de quem se depende vestir a 
camisa. Arquitetam e compartilham causas que todos querem abraçar. Quase sempre, aliás, 
são esses “não funcionários” que fazem o contato direto com os Clientes da marca.  



Ah, e não ficam com aquele papinho de marketing social para se fazer de bacana sem antes 
garantir que estão tratando muito bem os funcionários, parceiros, canais e fornecedores.  
 
Ecologia Organizacional é pedra no lago, do centro para todos os lados. Da direção da empresa 
para todos os pontos da comunidade de servir, até chegar ao Cliente. A cabeça da marca 
emana coisas boas, esperança, apoio para todos até chegar a quem atende o Cliente, quem 
tem contato direto com ele, lojas, central de atendimento, site de internet ou o mais humilde 
funcionário que o Cliente encontra que representa a marca.  
 
Dá para medir facilmente o IGP de companhias. É só andar pelos elevadores das centrais de 
atendimento, dos prédios da matriz, ou bater papo com os caras do depósito de recebimento 
de mercadorias. No papo, leve em conta que o que indica alto nível de IGP não é só o que o 
cara fala. Mais que isso é o que ele expressa na cor do sorriso e na luz do olhar.  
 
Companhias com alto IGP são fortes em ERM e não ficam apenas falando que fazem CRM.  
Só para clarear:  
 
Employee Relationship Management é Entusiasmar Realmente a Moçada que trabalha comigo 
na construção da reputação da minha marca  
 
Customer Relationship Management é Conquistar Realmente a Moçada que compra de mim.  
 
Para construir uma experiência maravilhosa para o Cliente todos que participam de marcas 
ecológicas, acham que a melhor experiência da vida deles é trabalhar construindo essa marca.  
 
Donos com alto nível de IGP delegam mais, cuidam mais das lideranças que vão cuidar mais 
dos pontos de contato que vão cuidar mais dos Clientes.  
 
Marcas Ecológicas e os resultados  
 
Organizações assim constroem resultados sustentáveis com excelente reputação. Essa 
reputação motiva o Cliente a manter e aumentar o relacionamento, pagar mais pela sua marca 
do que para qualquer concorrente e inspira a recomendar para todos que mudem para a sua 
marca. Por muito tempo.  
 
A maior dificuldade de marcas não ecológicas? Falta de tempo para cuidar de gente. É a 
desculpa do século para não se implementar um sistema verdadeiro de cuidar de gente no dia 
a dia da companhia. Mais importante que a minha opinião sobre o tema é a do Ran Charan, o 
melhor guru do mundo no tema implementação. Jantando com um grupo de chefões de uma 
grande empresa – aqui é empresa mesmo – para quem ele presta consultoria ele disse: E aí? 
Quanto tempo por dia vocês cuidam de gente? Resposta: Pouco ou nada. Comentário do Ran 
depois da resposta: Então é por isso que vocês não têm tempo. Círculo vicioso.  
 
Cuidar de gente e patrocinar integração na comunidade de servir é a única maneira de 
conseguir que as pessoas façam o que você espera que eles façam sem que ninguém esteja 
olhando ou mandando.  
 
Para os céticos que não acreditam que gente constrói resultado é bom citar a máxima da 
Container Store, loja dos Estados Unidos, campeã em cuidar de gente e resultados: 3 pessoas 
ruins equivalem a uma média, 3 médias equivalem a uma boa, 3 boas equivalem a uma muito 
boa e 3 muito boas equivalem a uma grandiosa.  
 
Pessoas grandiosas batalham por causas. Apenas marcas ecológicas atraem e mantém pessoas 
de alto nível. Cuidar destas pessoas é garantia de sucesso. As outras vão procurar mero 
emprego em marcas comuns.  
 
 
 
 



Comece já, o mundo depende disso!  
 
Seja qual for a sua companhia, pratique Ecologia Organizacional Genuína. E aumente 
constantemente o IGP da sua marca.  
 
Se a sua companhia é shopping, pare de gastar dinheiro apenas querendo atrair Clientes e 
comece a pensar em como formar as suas lojas para que elas tenham a competência de 
mantê-los muito satisfeitos. Mais que isso, quando for compor o mix do shopping não pense 
apenas no ramo a que a loja pertence, pense no operador, estabeleça padrões de resultados 
além de vendas por metro quadrado, que tal elogios por dia?  
 
Se a sua companhia é franqueadora, pare de apenas cobrar obediência ao padrão, e comece a 
prepará-los cada vez melhor para atender seus Clientes, atendendo-os bem. Mude os padrões 
de resultados, além de auditoria para checar padrões, que tal elogios por dia?  
 
Se a sua companhia é produtora de bens de consumo, pare de apenas cobrar obediência ao 
patrão e comece a incentivar todos para se ajudarem a serem os melhores para os canais, 
pontos de contato e Clientes finais. Mude o padrão de resultados, além de participação de 
mercados, que tal elogios por dia?  
 
Entenderam? Não é o segredo que é a alma dos negócios. É a alma que é o segredo dos 
negócios duradouros e sustentáveis.  
 
O motor da companhia é o corpo, a mente é quem define o caminho, mas o verdadeiro 
combustível que inspira que todos estejam na mesma direção é a alma da organização.  
 
Cuide da alma que todos vão direcionar seus corpos com a mente completamente direcionada 
para o sucesso. Afinal, se você cuidar da alma, as pessoas vão saber que o sucesso da 
organização vai ser também o delas.  
E o resultado final de marcas ecológicas vai ter um componente que é a única maneira de 
fazer o resultado da sua empresa sustentável: mais elogios por dia que qualquer concorrente! 
Só quem elogia paga mais pelos seus produtos e serviços do que para qualquer concorrente.  
 
E, sem querer ser profeta do óbvio, quando a gente trata melhor quem está do nosso lado e 
depende da gente se constrói uma corrente do bem sem fim. Se mais marcas se tornarem 
genuinamente ecológicas, funcionários e Clientes bem tratados serão mais felizes. O mundo 
muda. Aos poucos. Mas muda. Comece você então. Já.  
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