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O Passo Natural 

O simbolismo do “pendurado”, ou 
“enforcado” no tarot nos diz muito sobre 
a condição da sustentabilidade hoje: a 
inversão da ordem natural nos prende. 
Recentemente um dos líderes mundiais 
no assunto, John Elkington, publicou 
um artigo sobre “a torre de Babel” da 
sustentabilidade - veja link em nosso 
twitter @TNS_Brasil. Há  correção em 
seu diagnóstico, pois aparentemente falta 
um conceito fundamental que 
efetivamente oriente as organizações 
para o seu sucesso e o sucesso do mundo, 
ou seja, para a sustentabilidade. Falta 
mesmo? 

The Natural Step é a base unificadora 
que tem sido a fonte de muitas 
metodologias e ferramentas para a gestão 
estratégica da sustentabilidade. À 
medida em que estas se multiplicam 
entre muitas, em sua maior parte 
desprovidas da perspectiva integral, 
sistêmica, as organizações tem crescente 

dificuldade em visualizar o seu caminho. 
Recomendável voltar à fonte para 
verificar os alicerces de seus programas 
de sustentabilidade. Já a torre de Babel 
tem correspondência com outro arcano 

do tarot, “A Torre”, em que a destruição 
dos aspectos materiais leva, em 
sequência, a uma nova espiritualidade. 
Bem, o mundo não chegou a este ponto 
ainda, e é melhor desatarmos os nós 

antes da torre desabar. Vejam duas 
“inversões” comuns, mas desastrosas: 
1.Inverte-se o sentido de iniciativa  entre 
os sistemas ecológico e social de um lado, 
e a organização do outro - esta deve 
desenvolver a sua capacidade de apoiar o 
mundo se quiser continuar a ser apoiada 
por ele; 
2.Inverte-se a ordem de evolução 
cognitiva ao se propor indicadores de 
sustentabilidade sem antes se tratar de 
compreender o seu conceito: medir-se em 
relação a quê? O gestor se arrisca a 
acabar como um piloto que prende sua 
atenção a diversos instrumentos em seu 
cockpit e esquece o destino de seu voo. 

Por mais bem intencionados que sejam 
os indicadores adotados por uma 
empresa, são perda de tempo se não 
forem precedidos por um novo olhar 
sobre onde a empresa (ou setor) está em 
sua jornada, e onde pretende chegar. Um 
olhar com The Natural Step.

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

Como medir o que importa
The Natural Step ajuda empresas e 
comunidades a decidirem o que medir e 
saberem por quê 
estão medindo, 
a partir de uma 
visão 
compartilhada e 
inspiradora 
para o sucesso. 
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O que é mesmo necessário para você?
Nesta edição, vamos explorar a criatividade 
como uma das necessidades humanas 
fundamentais.                               Página 2

Novo website
O novo website 
TNS Brasil foi 
feito sob medida 
para 
proporcionar 
um retorno à 
fonte. 
Página 3
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Necessidades 
humanas 
fundamentais:   
CRIATIVIDADE

Continua a série de artigos sobre o que realmente importa

Subsistência Proteção Participação

Lazer Afeto Compreensão

Criatividade Identidade Liberdade

Talvez as palavras mais usadas, 
já ha algum tempo,  sejam 
SUSTENTABILIDADE e 
INOVAÇÃO.

Sustentabilidade é o tema,  o 
principio, a meta, o propósito da 
existência do The Natural Step, 
seja TNSInternacional, seja 
TNSBrasil . Inovação é o que 
buscamos, como a maioria das 
Organizações que buscam 
permanecer ativas e operantes 
dentro do  contexto, global e 
nacional. E a CRIATIVIDADE, 
tema deste numero 5, como um 
dos princípios das Necessidades 
Humanas Fundamentais, onde a 
colocamos?

Aparentemente, misturei 
Organizações com Pessoas, mas, 
os que me conhecem e que 
comigo trabalham sabem que 
considero, ambas, Organismos 
Vivos pois não há Organizações 
sem Pessoas. 

A busca, portanto, é geral, ampla 
e irrestrita. Sem CRIATIVIDADE 
não há INOVAÇÃO, sem 

inovação a sobrevivência será 
impossível, em qualquer nível. O 
desafio está em entender e 
perceber esta linha sutil que existe 
entre Criatividade e Inovação, 
entre o Criar e o Inovar .

 A  Inovação produziria algo 
novo, inusitado, nunca visto 
antes; a  Criatividade  buscaria e  
encontraria a sabedoria para, sem 
desperdício, de maneira 
sustentável, reapresentarmos 
algo existente e necessário  de 
maneira  nova, inteligentemente 
aceito e utilizável, para o bem de 
todos.

Nas Necessidades Humanas 
Fundamentais, a 
CRIATIVIDADE aponta para 
realizações e empreendimentos, 
portanto trabalho, conhecimento 
e habilidade de realização, 
direcionados através do interagir 
de pessoas e grupos, voltados 
para a vida e  para o bem 
comum. 

 Aqui convidamos você para a 
reflexão, lembrando que o 

refletir é o propósito inicial de O 
Passo Natural. Finalizando nossa 
contribuição à esta reflexão, no 
SER / TER / AGIR /  REALIZAR 
criativamente, acrescentamos:  

No SER (+)  IMAGINAMOS  (-)  
NOS CONFORMAMOS

No TER  (+) ORIGINALIDADE  
(-) MEDIOCRIDADE

No AGIR (+) TRABALHAMOS e 
ESTIMULAMOS  (-) 
DESTRUIMOS e CRITICAMOS

No REALIZAR (+) 
EMPREENDEMOS  (-) 
ISOLAMOS

Reflitamos! A nossa consciência 
individual e grupal saberá fazer 
a escolha justa e alinhada ao 
momento de cada um e nos 
tornará inovadores E criativos. 

Nós do TNS Brasil agradecemos 
muito a participação e a  
colaboração criativa de todos e 
de cada um de vocês para 
continuarmos na caminhada 
iniciada há 20 anos; criemos e  
caminhemos juntos!  
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Uma nova presença. Para você.
Oferecemos a você novos conteúdos na web:

- conheça o website TNS Brasil (abaixo) que levará você aos nossos produtos, nosso método e 
a história do The Natural Step, desde a sua criação na Suécia em 1989... Visite também as 
nossas iniciativas em outros países. E todos os números deste boletim.

- siga-nos no twitter @TNS_Brasil para as últimas notícias sobre TNS e sustentabilidade.

- dialogue conosco: brasil@thenaturalstep.org

 Vamos inovar juntos para restaurar o mundo. 

http://www.thenaturalstep.org/pt-br/brazil
http://www.thenaturalstep.org/pt-br/brazil
http://twitter.com/TNS_Brasil
http://twitter.com/TNS_Brasil
mailto:brasil@thenaturalstep.org
mailto:brasil@thenaturalstep.org
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Este boletim
O Passo Natural é um boletim informativo do The 
Natural Step Brasil®, 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 ou em sua comunidade!

brasil@thenaturalstep.org

http:www.thenaturalstep.org/pt-br/brazil

Simone  tel. (11) 3064-4630

Paulo     tel. (47) 3422-1502

 

Após a publicação dos quatro primeiros 
números deste boletim pela Hapi, passa a 
ser publicado pelo Instituto Antakarana       

- The Natural Step Brasil.

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

Diretor de Estratégias Sustentáveis do Instituto Antakarana - The Natural Step 
Brasil. Engenheiro com mestrado e especialização em Energia Solar e extensivo 
background na aplicação do TNS® em gestão empresarial, em P&D e 
desenvolvimento de produtos, 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. 
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