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O Passo Natural 

Chega de 
mesmice
Sustentabilidade diz respeito ao corpo e alma 
de cada  organização humana, ou seja, à sua 
identidade, que se expressa em suas 
respostas inovadoras em relação à sociedade 
e ao meio ambiente, não somente...  

Vá a uma conferência de 
sustentabilidade hoje. Você poderá 
presenciar o discurso de um executivo 
em posição de liderança que cite o 
compromisso de sua empresa em 
relação ao crescimento sustentável. E se 
tiver sorte, em um workshop caríssimo 
você provavelmente ouvirá o 
representante de uma renomada 
empresa transnacional definir 
sustentabilidade como o ato de ouvir os 
stakeholders. 

Ora, crescimento sustentável não é deste 
mundo, como o Clube de Roma 

constatou antes mesmo que o termo 
desenvolvimento sustentável fosse 
definitivamente integrado à agenda 
internacional, há quase vinte anos; e 
sustentabilidade não é uma ação, e sim o 
resultado de um conjunto estruturado de 
ações!

Assim, não é surpresa que algumas 
empresas adotem práticas avulsas de 
responsabilidade socioambiental e as 
denominem seu programa de 

sustentabilidade. No entanto, se 
questionadas sobre qual a definição de 
sustentabilidade que praticam, 
respondem com um evasivo triple bottom 
line ou a definição do Relatório 
Brundtland, o que não esclarece qual o 
papel da empresa e de seus 
funcionários. Ao ignorá-lo, perdem 
oportunidades de negócios, e passam a 
entender a sustentabilidade como algo 
acessório. É portanto imprescindível 
definir uma visão de futuro sustentável, 
e a partir daí identificar lacunas a serem 
transpostas com criatividade. Afinal um 
número crescente de pessoas, todas elas 
consumidores e muitas delas 
investidores, demanda que as empresas  
conectem as suas atividades, produtos e 
serviços a condições que dizem respeito 
à sociedade humana como um todo e ao 
meio ambiente que as nutre de recursos, 
sem os quais toda atividade econômica é 
impossível. 

E então, como fazer? Vire a página...

Sustentabilidade é assunto a cada dia mais comentado. A cada dia menos 
compreendido. E menos ainda tratado como se deve.

Caras vaidades
É notável a falta de 
consistência de muitos  
programas de 
sustentabilidade, 
mesmo de alguns  
alardeados como 
modelo. Assim perde-se 
tempo precioso para a  
sustentabilidade. Veja 
o que fazer.
Página 1

Quatro Princípios

É o necessário e 
suficiente para se 
definir 
sustentabilidade.
Página 2

Planeje estratégias 
duráveis
A partir do momento 
em que você escolhe o 
seu próprio destino, e 
sabe onde está, basta 
traçar o melhor 
caminho para a sua 
viagem rumo à 
sustentabilidade.
Página 3

Painel completo

Novo lançamento 
inclui exclusivo GPS 
de Sustentabilidade 
PROBE.
Página 3

O campo social
É onde se define o 
resultado do jogo. 
Campeonato disputado 
exige time de olhos 
abertos às 
oportunidades.
Página 2

Comemore de verdade
Empresas líderes em 
sustentabilidade têm 

muito a 
comemorar 
com o seu 
Passo 
Natural. 

Bem diferente do 
sorriso amarelo de 
quem força a barra com
greenwashing. 
Página 3
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Sociedades só fazem sentido se os seus 
membros compartilharem uma crença 
comum, e voluntariamente adotarem 

práticas semelhantes. Falta tudo isso para 
a maior parte das empresas que investem 

em sustentabilidade. 
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Necessidades 
humanas 
fundamentais
Nenhum grupo será 
excluído.

“O mundo é um bolo 
de aniversário...
...por isso pegue uma fatia, mas não em demasia” dizia 
George Harrison. A extração de substâncias da crosta 
terrestre deve ser controlada e reduzida. 

Viver com ar puro
Controle e redução de emissões de substâncias 
produzidas pelo homem, tais como produtos químicos 
persistentes.

Manter o verde
O equilíbrio da ecosfera depende da fotossíntese, 
portanto agressões como o desmatamento devem ser 
controladas e reduzidas.

...concentrações,de,substâncias,extraídas,da,crosta,
terrestre,,

...concentrações,de,substâncias,produzidas,pela,sociedade,,

...degradação,por,meios,;sicos,,,

...pessoas,não,são,sujeitas,a,condições,que,minem,
sistema>camente,,a,sua,capacidade,de,sa>sfazer,as,suas,
necessidades.,,

Em,uma,sociedade,sustentável,,a,natureza,não,está,sujeita,ao,
aumento,sistemá>co,de...,

e,,nessa,sociedade...,

As 4 Condi��es para a Sustentabilidade!

© 2011 The Natural Step 

As pessoas ligadas à organização compõem o 
“campo social”que deve assimilar as 
condições humanas e naturais acima, pois são 
elas que podem inovar e “virar o jogo” para a 
empresa e para o planeta.

A partir das características do nosso modo de 
viver, as 4 Condições de Sucesso foram 
definidas por The Natural Step, e 
abertamente submetidas ao crivo da 
comunidade científica, tornando-se um 
amplo consenso, uma agenda unificadora 
para a Sustentabilidade. Essas condições 
originaram ferramentas de gestão, totalmente 
compatíveis com outras tais como normas 
ISO e indicadores GRI. 

As condições TNS conectam o que a 
empresa faz com novas 
oportunidades de gerar valor 
sustentável. Objetivamente. Sem 
mistério.

 ESSES PRINCÍPIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS SÃO AS CONDIÇÕES DE SUCESSO PARA           
QUALQUER ORGANIZAÇÃO... E PARA A SOCIEDADE HUMANA COMO UM TODO

Subsistência Proteção Participação

Lazer Afeto Compreensão

Criatividade Identidade Liberdade
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    Empresas comemoram estratégias vencedoras com The Natural Step® 

Painel completo
A jornada da sua empresa rumo à sustentabilidade inclui (i) conscientizar e capacitar as 
pessoas a ela ligadas, (ii) diagnosticar o estágio do seu negócio em sustentabilidade, (iii) criar 
visão de futuro e estratégias de sucesso, e (iv) agir com base em metas mensuráveis, que 
garantem o retorno do investimento a cada passo natural da organização. 

Todos os conceitos e instrumentos de gestão necessários para a sua 
jornada estão prontos, basta usar!

Futuro 

Hoje 

A Interface Inc., liderada por Ray Anderson, após adotar a metodologia TNS® tornou-se líder mundial em carpetes modulares, 
um case de sucesso sob todos os aspectos: econômico, ambiental e social. Veja em http://www.interfaceglobal.com/
sustainability.aspx . E faz parte do video “So right, so smart”.  http://www.videoproject.com/sorightsosmart.html

A Philips recentemente adotou o TNS® como sua metodologia de inovação sustentável. Saiba mais em http://
www.philips.com/shared/assets/global/sustainability/downloads/sustainable_innovation_paper.pdf

A Nike utiliza o TNS® para definir suas estratégias de negócio. Confira em http://www.naturalstepusa.org/storage/case-
studies/Nike%20Case%20Study_Jan2009.pdf

Vinyl Plus, o programa setorial de sustentabilidade da indústria europeia do PVC, adotou o TNS® para firmar seu 
compromisso com a sustentabilidade e ações estratégicas até 2020. Confira em http://www.vinylplus.eu

http://www.interfaceglobal.com/sustainability.aspx
http://www.interfaceglobal.com/sustainability.aspx
http://www.interfaceglobal.com/sustainability.aspx
http://www.interfaceglobal.com/sustainability.aspx
http://www.videoproject.com/sorightsosmart.html
http://www.videoproject.com/sorightsosmart.html
http://www.philips.com/shared/assets/global/sustainability/downloads/sustainable_innovation_paper.pdf
http://www.philips.com/shared/assets/global/sustainability/downloads/sustainable_innovation_paper.pdf
http://www.philips.com/shared/assets/global/sustainability/downloads/sustainable_innovation_paper.pdf
http://www.philips.com/shared/assets/global/sustainability/downloads/sustainable_innovation_paper.pdf
http://www.naturalstepusa.org/storage/case-studies/Nike%20Case%20Study_Jan2009.pdf
http://www.naturalstepusa.org/storage/case-studies/Nike%20Case%20Study_Jan2009.pdf
http://www.naturalstepusa.org/storage/case-studies/Nike%20Case%20Study_Jan2009.pdf
http://www.naturalstepusa.org/storage/case-studies/Nike%20Case%20Study_Jan2009.pdf
http://www.vinylplus.eu
http://www.vinylplus.eu


O  P A S S O  N A T U R A L

4 Edição nº 1 - dezembro de 2011

Este boletim
O Passo Natural é um boletim informativo do The 
Natural Step Brasil e Hapi, direcionado aos seus 
amigos e clientes. Sua distribuição é gratuita.

Contatos
simone.ramounoulou@thenaturalstep.org
 tel. (11) 3064-4630

 paulo.vodianitskaia@thenaturalstep.org
 tel. (47) 3422-1502
 

A Hapi® é uma agência de sustentabilidade que visa 
sustentar redes vivas na transformação global, 

propiciando e nutrindo inovações que gerem valor 
durável. 

O TNS® é uma instituição internacionalmente 
conhecida por integrar a ciência da sustentabilidade 

com a tomada de decisões dos negócios.

Paulo Vodianitskaia

Sócio da Hapi®, agência de sustentabilidade. Obteve os 
graus de Engenharia com Mestrado e Especialização em 
Energia Solar, e MBA em Gestão Empresarial. 

Executivo da Whirlpool entre 1985 e 2010, liderou a Gestão 
de Sustentabilidade, iniciativa inédita na companhia global.  
Faz parte do core team The Natural Step® e do PROBE® 
International Network. Atua também no Conselho da 
ABRAPS - Associação Brasileira dos Profissionais da 
Sustentabilidade. 

Autor de diversos trabalhos em congressos internacionais, tem tomado parte em 
iniciativas internacionais do TNS® e PNUD, e é palestrante convidado por 
instituições como CETESB, FIEP e FGV. 

Desde 1991 integra comitês e forças tarefa do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente - PNUMA - nos temas proteção do Ozônio e do Clima, com 
participação no Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), grupo que 
ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2007.

Simone Ramounoulou

Diretora Executiva e Coordenadora Geral do The 
Natural Step® Brasil e Membro do Conselho de Gestores 
do The Natural Step International, na Suécia. Diretora 
Executiva e Membro dos Conselhos da World Business 
Academy, do Board of Directors do Institute of Noetic 
Sciences e The Club of Budapest. 

Membro do Conselho e Diretora Executiva dos 
programas da REDEPAZ e Instituto de Estudos do 
Futuro, em parceria com a UNESCO. Administração 
Internacional e Humanismo, pela Escola Internacional 

de base das Nações Unidas e pela Universidade de Firenze, Itália. 

Consultora organizacional em projetos internacionais, desenvolvendo programas 
especiais em integração organizacional e processos de aprendizagem, focados em 
valores humanos e em técnicas interativas, nas áreas de Governo, empresas e 
Educação. 

Palestrante internacional em sustentabilidade, desenvolvimento humano e 
organizacional em instituições como a USP, SENAC, FGV EAESP, ESPM, 
ABRH, PUC e CEBDS.

SUA FOTO
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