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O Passo Natural
Sustentabilidade é assunto a cada dia mais comentado. A cada dia menos
compreendido. E menos ainda tratado como se deve.
Boletim bimestral
Paradigma ancestral
.xxxxxx
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Edição nº 2 - fevereiro de 2012
O que é mesmo necessário para
você?
A partir desta edição, vamos
explorar cada uma das condições
sistêmicas para a sustentabilidade,
apresentadas na edição de dezembro.

Sustentabilidade na Europa
(contribuição de António
Vasconcelos...)

No próximo número: Rio - 20
Rio+20 ou Rio-20? Regredimos em
indicadores vitais para a
sustentabilidade. Regredimos na
vontade política mundial. Como sair
dessa?
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Irã,

600 a.C.
Foi quando viveu (e falou) Zaratustra, o
profeta que convidou a todas as pessoas a
mudarem o mundo. Foi também quando o
desenvolvimento insustentável teve início.
A primeira utopia registrada foi a
trazida pelo zoroastrismo, religião
fundada pelo persa Zaratustra. Ao
contrário da busca de interiorização e da
caracterização do mundo como maya
(ilusão), Zaratustra pregou que a
insatisfação sobre a condição humana
pode ser superada pela transformação
da natureza, tornando o lugar em que
vivemos no paraíso que usualmente
projetamos em outro plano. O mal seria

Para Zaratustra o homem tem a
responsabilidade de elevar o mundo a uma
qualidade divina por meio do seu trabalho.

Entretanto a visão arcadista de uma
volta à Natureza, hoje em voga,
representaria uma retirada do front de
embate entre o Bem e o Mal (também
conceituados pelo mesmo profeta, aliás),
sem que os problemas fossem afinal
resolvidos. A Ciência nos indica que
essa atitude seria suicida: a salvação da
vida humana tal como a conhecemos, ou
seja, a nova utopia da sustentabilidade,
somente pode acontecer por meio do
trabalho. Assim, o velho ciclo se fecha
sobre Zaratustra, e se abre um novo.
Como trabalhar neste novo ciclo?

assim derrotado por meio do trabalho.
Esse modelo mental foi transmitido a
outros povos e religiões e hoje podemos
dizer que ele caracteriza a nossa
civilização.
Se por um lado o nível de conforto
resultante do trabalho humano é o mais
alto da história, por outro sabemos que
ultrapassamos ilicitamente os limites do
planeta, e de maneira muito desigual.

Controlando o que retiramos da
natureza, protegendo os ciclos
naturais no solo, água e ar,
mantendo e restaurando o verde,
sem excluir ninguém. São as
condições do sistema mundo,
trazidas por The Natural Step.
Conecte o que você e seu negócio fazem
a essas condições para gerar valor
durável. Entre em contato e veja como.
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Subsistência

Proteção

Participação

Lazer

Afeto

Compreensão

Criatividade

Identidade

Liberdade
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As 4 Condi

es para a Sustentabilidade!

Em,uma,sociedade,sustentável,,a,natureza,não,está,sujeita,ao,
aumento,sistemá>co,de...,
...concentrações,de,substâncias,extraídas,da,crosta,
terrestre,,
...concentrações,de,substâncias,produzidas,pela,sociedade,,

...degradação,por,meios,;sicos,,,
e,,nessa,sociedade...,
...pessoas,não,são,sujeitas,a,condições,que,minem,
sistema>camente,,a,sua,capacidade,de,sa>sfazer,as,suas,
necessidades.,,
© 2011 The Natural Step
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Sustentabilidade na Europa hoje

NO PRÓXIMO NÚMERO
Vinte anos após a Conferência ..... temos pouco a comemorar. Em que pese a vontade e a dedicação de alguns
grupos por trás da retórica oficial, os indicadores globais de sustentabilidade, como a pegada ecológica e as
desigualdades sociais pioraram muito no período. Tudo indica que somos menos felizes do que antes, e com boas
razões. A ONU publicou o documento O Futuro que Queremos (http://
). É esse mesmo o futuro que
queremos? Opine.
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Este boletim
O Passo Natural é um boletim informativo do The
Natural Step Brasil® e Hapi®, direcionado aos seus

Sócio da Hapi®, agência de sustentabilidade. Engenheiro com mestrado e
especialização em energia solar e extensivo background na aplicação do TNS®
em gestão 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 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.

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.
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