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O Passo Natural 

A oportunidade de integrarmos visões 
sobre as demandas do futuro como a 
Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável, a      
Rio+20, corre o risco de ser perdida.   
O que sobra em retórica, falta em 
coragem para rechear as agendas com 
ações estruturadas e concretas.        
Todo o necessário já foi dito e 
escrito, basta fazer!

As propostas e relatórios oficiais e 
corporativos mantêm a 
sustentabilidade como uma noção 
vaga. O desenvolvimento sustentável 
ainda não foi integrado para valer à 
governança das organizações. Muitos 
acreditam que sustentabilidade é utopia. 

Utopia é seguirmos vivendo de acordo de 
acordo com os padrões atuais e 
almejarmos crescimento econômico 
contínuo. Somente organizações que 

fundamentem seu planejamento 
estratégico na inovação para a 
sustentabilidade terão sucesso a longo 
prazo. Agir para a sustentabilidade é 
aproveitar uma oportunidade de 
crescimento durável. 

Para isto é fundamental inaugurar um 
novo modelo de desenvolvimento para o 
Brasil. Como contribuição para os 
diálogos que efetivem essa transição, a 
Associação Brasileira dos Profissionais 
de Sustentabilidade - ABRAPS - lançou 
recentemente sua Agenda Mínima, 
contendo marcos orientadores e uma 
definição precisa de sustentabilidade. 

Sobre eles se fundamenta a proposta de 
um Programa Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável, em 
aspectos como padrões sustentáveis de 
produção e consumo, empregos verdes, 
mudanças climáticas, biodiversidade, 
inclusão social...

Busque conhecer, defender e praticar essa 
agenda, disponível em http://
www.slideshare.net/abraps/agenda-
minima-abraps-rio20. Enriqueça-a com 
a sua participação.

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

Rio - 20
Nos desligamos de 
nosso conteúdo 
ancestral e 
confiamos o nosso 
futuro à 
tecnologia. Nos 
fragmentamos. 
Somos capazes de 
criar o nosso futuro comum, ou seremos 
desfigurados por ele?
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O que é mesmo 
necessário para 
você?
A partir desta 
edição, vamos 
explorar a 
Identidade como 

uma das necessidades humanas 
fundamentais, continuando a série que 
iniciamos na edição anterior.
Página 2

Sustentabilidade na Europa
António Vasconcelos continua seu depoimento 
sobre a sustentabilidade no continente europeu, 
abordando sua 
perspectiva 
histórica e 
estratégias 
nacionais.
Página 3
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Necessidades 
humanas 
fundamentais:   
IDENTIDADE

PROPOMOS NESTA EDIÇÃO 3  

IR ALÉM DO NOSSO “RG”, ISTO 

É, IR ALÉM DE UMA FOTO, DE 

UM NÚMERO E DE UM ORGÃO 

EXPEDIDOR. É O QUE 

MOSTRAMOS, GERALMENTE, 

QUANDO NOS PEDEM NOSSA 

IDENTIDADE. O  PASSO 

SEGUINTE  É  CITAR  NOME, 

IDADE, NACIONALIDADE, 

PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, 

GÊNERO, ETC. NOSSA 

IDENTIDADE É , PORÉM, ISTO 

TUDO MAIS ONDE NOS 

RECONHECEMOS, OU ONDE E 

COMO SOMOS 

RECONHECIDOS..  

TEMOS, SIM, 

CARACTERISTICAS PRÓPRIAS 

QUE INCLUEM  ATÉ A NOSSA 

ROTA DESDE O INÍCIO DA 

ESPÉCIE HUMANA. ESTAS NO 

ENTANTO FICAM OCULTAS, 

SÓ SE REVELAM POR 

ANÁLISES E ESTUDOS, PELO  

NOSSO DNA. NOSSA 

PERGUNTA, HOJE,  É  COMO 

NOS RECONHECEMOS NO DIA 

A DIA, COMO NOS VEMOS, 

CONVIVEMOS E 

PERCEBEMOS NOSSO 

ENTORNO. A ESTA PERGUNTA 

PODEMOS  RESPONDER 

NATURALMENTE, SÓ 

PRECISAMOS REFLETIR.  

ESTA REFLEXÃO, PRÓPRIA DA 

CONDIÇÃO HUMANA, É O 

CAMINHO PARA A 

IDENTIDADE, QUE POR SUA 

VEZ NOS LEVA AO  SUCESSO.

TODOS NÓS FAZEMOS 

ESCOLHAS IMEDIATAS 

QUANDO TEMOS DIANTE DE 

NÓS PESSOAS, OBJETOS, 

REFERÊNCIAS, 

CIRCUNSTÂNCIAS QUE 

CORRESPONDEM AO NOSSO 

ESTADO MENTAL E  

EMOCIONAL. ESTAS 

ESCOLHAS SÃO FEITAS 

ATRAVÉS DA NOSSA 

“IDENTIDADE”. SOMOS O QUE 

COMEMOS, VESTIMOS, 

DIZEMOS, REPETIMOS, 

TEMOS, FAZEMOS, 

ACEITAMOS E REJEITAMOS. 

TUDO GIRA AO REDOR DE 

UMA CLASSIFICAÇÃO 

SIMPLES MAS EXPLÍCITA, 

COERENTE OU ALINHADA À 

NOSSA CULTURA, ETNIA, 

RELIGIÃO, PROFISSÃO, 

FAMÍLIA. AQUI ONDE 

VIVEMOS, ACRESCENTARIA O 

TIME DE FUTEBOL E ESCOLAS 

CARNAVALESCAS.
 

ESTE SENTIMENTO DE 

PERTENCER E DE INTERAGIR 

É  A NOSSA AVERDADEIRA 

IDENTIDADE.

MAX NEEF, NA MATRIZ DAS 

NECESSIDADES HUMANAS 

FUNDAMENTAIS,  USA OS 

VERBOS SER, TER, FAZER, 

INTERAGIR. ASSIM, 

ASSUMIMOS NOSSA 

IDENTIDADE QUANDO SOMOS  

AUTÊNTICOS E 

RESPONSÁVEIS; TEMOS 

PERSONALIDADE E 

CAPACIDADE DE INTERAÇÃO;  

FAZEMOS PERGUNTAS E 

ASSUMIMOS RESPOSTAS; 

INTERAGIMOS COM O MEIO E 

NOS INTEGRAMOS NELE. 

NA FALTA DA IDENTIDADE 

NOS ISOLAMOS, SOMOS 

PRECONCEITUOSOS, 

DESINTEGRAMOS OU 

NEGAMOS O SISTEMA,  

DIVIDIMOS PARA FRAGILIZAR 

E PERDEMOS NOSSA 

POSSIBILIDADE DE TER 

SUCESSO E A NOSSA 

CONDIÇÃO HUMANA.

PERCEBEMOS  A 

NECESSIDADE E A  

IMPORTÂNCIA DE 

BUSCARMOS  NOSSA 

VERDADEIRA IDENTIDADE ?     

É O CONVITE PARA ESTE 

MOMENTO.

Continua a série de artigos sobre o que realmente importa

Subsistência Proteção Participação

Lazer Afeto Compreensão

Criatividade Identidade Liberdade
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Sustentabilidade na Europa hoje

De uma forma, pode-se dizer 
que não terá sido por acaso 
que a primeira grande 
conferência internacional da 
ONU sobre questões 
ambientais tenha tido lugar na 
Europa (e em particular em 
Estocolmo) em 1972.

Com efeito, essa conferência é considerada como 
tendo influenciado as políticas ambientais da então 
designada Comunidade Europeia, de que são 
exemplo a criação da Direcção de Proteção ao 
Consumo e Ambiente e o primeiro Programa de 
Ação Ambiental em 1973.

E dentro da Europa, a liderança da Suécia é de 
realçar: desde logo tendo um papel ativo e pioneiro 
na proposta da realização de uma conferência como 
essa em 1968; e tendo, mais tarde (no final dos 
anos 80), sido palco da progressivo e 
extraordináripo movimento desse país para a 
sustentabilidade, sob a liderança de Karl-Henrik 
Robèrt e de cerca de 50 cientistas, contando com o 
alto patronato do Rei Karl Gustav e com o 
patrocínio das principais empresas suecas para 
disseminar o conhecimento contido em “O Passo 
Natural”.  

A proeminência da Europa em toda a fase inicial da 
proteção do ambiente está adicionalmente 
representada no fato de diversas cidades Europeias 
terem sido o palco dos principais eventos 
internacionais sobre ambiente e clima ao longo de 
quase 20 anos: 

-‐ Roma em 68 (Clube de Roma)

-‐ Berna (Convenção Proteção de Habitats) e 
Genebra (Convenção sobre Poluição Atmosférica) 
em 79

-‐ Helsinque em 83 (Protocolo sobre Qualidade do 
Ar). 

-‐ A equipe que em 1987 apresenta o Relatório “O 
Nosso Futuro Comum” - onde, sob a égide da 
ONU, se apresenta uma primeira definição de 
sustentabilidade – é encabeçada pela então 
Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem 
Brundtland.

Estratégias de desenvolvimento sustentável 
em alguns países europeus

Os Governos de alguns países Europeus mais 
avançados em desenvolvimento sustentável criaram 
verdadeiras estratégias de sustentabilidade 
nacionais nos últimos 10-15 anos. 

O Governo sueco definiu a estratégia “Suécia 
Sustentável” pela primeira vez em 1997-98, onde 
referiu a importância da “Suécia atuar como um 
país pioneiro na demonstração de que a 
sustentabilidade ecológica pode ser obtida via 
abordagens e medidas que simultaneamente 
reforcem a economia e aumentem o emprego, 
desenvolvam as industrias e as infraestruturas, bem 
como melhorem as condições de vida da 
população.”

Por sua vez, o Governo inglês – que em 2000 criou a 
Sustainable Development Commission enquanto 
orgão independente mas reportando diretamente 
ao primeiro-ministro Tony Blair - publicou “os cinco 
princípios do desenvolvimento sustentável” de 
forma a dispor de bases para políticas, estratégias 
e planos de ação coordenados a nível nacional.

No que definiu como o “business case” para o 
Desenvolvimento Sustentável, o Governo Inglês 
perspetivou que esse desenvolvimento permitirá 
reduzir riscos para as organizações, maior 
resiliência e capacidade de resposta a choques 
ambientais e econômicos, redução de custos e 
melhoria da eficiência, melhoria do bem estar da 
força de trabalho e organizações com impactos 
ambientais mais positivos. 

Também na década de 2000 se assistiu à criação na 
Alemanha da Estratégia de Sustentabilidade 
nacional, contando com um processo de cooperação 
envolvendo contribuições de diversos orgãos 
representativos de diferentes domínios da gestão 
pública.Essa estratégia definiu as prioridades para a 
ação: energia e clima; mobilidade amiga do 
ambiente; produção e nutrição saudável; 
necessidade de mudanças demográficas; inovação; 
utilização racional da terra com conservação de 
espaços livres; aceitação de responsabilidade 
global. 

SEGUNDA PARTE: Perspectiva Histórica e Estratégias - por António Vasconcelos, New Next Futures, 
Lisboa
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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
Sugira assuntos para as próximas edições de O Passo 
Natural, envie suas questões ou agende um diálogo 
conosco para aplicar The Natural Step® na sua 
organização!

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 
propiciar inovações que gerem valor durável.           

O nome vem da divindade egípcia responsável pelas 
cheias regulares do Nilo, simbolizando assim a 

importância dos ciclos naturais para a humanidade.

O TNS® é uma instituição internacionalmente 
conhecida por integrar a ciência da sustentabilidade 
com a tomada de decisões dos negócios, presente em 

todos os continentes e com escritórios em onze 
países, incluindo o Brasil.

Paulo Vodianitskaia

Sócio da Hapi®, agência de sustentabilidade. Engenheiro com mestrado e 
especialização em Energia Solar e extensivo background na aplicação do TNS® 
em gestão empresarial, é professor de Estratégia Empresarial, atua no core team 
The Natural Step® e do PROBE® International Network, e é expert voluntário no 
PNUMA desde 1991. 

Simone Ramounoulou

Diretora Executiva e coordenadora geral do The Natural Step, Brasil. Presidente 
Executiva do Instituto Antakarana - Willis Harman, uma iniciativa de ações e 
projetos de convergência e síntese da World Business Academy, Institute of 
Noetic Sciences e Club of Budapest. Membro do Conselho e Executiva dos 
programas Redepaz e Instituto de Estudos do Futuro, em parceria com a Unesco. 

António Vasconcelos

Nosso convidado, autor do artigo da página 3, é co-líder da New Next Futures®, 
centro de competência da rede The Natural Step® em Portugal. Coordena ainda a 
New Next Moves®, uma plataforma de consultores de Alta Direção provenientes 
das principais empresas mundiais de consultoria estratégica. Anteriormente foi 
Vice-President internacional da Mercer Management Consulting (actualmente, 
Oliver Wyman), tendo integrado equipe de especialistas em inovação estratégica 
liderada por Adrian Slywotzky, uma das principais referências mundiais. Como 
empreendedor, integra o grupo de acionistas e núcleo restrito de business 
developers da Luz.On - Solar Energy, entidade que desenvolve parques solares de 
última geração em Portugal, visando exportação para o centro da Europa. 

Renata Cook

Nossa convidada, coautora do artigo da página 1, é sócia da Setor 2 1/2 
Comunicação Corporativa e Negócios em Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental. Atua para que negócios encontrem sua “Identidade 2 1/2”, que 
emerge do seu core business. Especialista em branding e identidade, pesquisa 
motivacional e comunicação em sustentabilidade.
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