Ciclo 2020-2021
Reunião kick-off
24 nov 2020

Agenda
[05 min] Abertura
[20 min] Debate – Expectativas sobre o novo ciclo
[05 min] Visão geral – Empresas-membro e potenciais
[10 min] Produtos 2021
[15 min] Sistema

de Reconhecimento - Selo Verde em Transporte de Carga (SR-SVTC)

[15 min] Plano estratégico
[20 min] Q&A

Fechando um ciclo Empresas-membro
CRESCIMENTO - EMPRESAS MEMBRO

Empresas-membro (2019)
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Selo Verde
TRANSPORTE
DE CARGA

22 BOAS PRÁTICAS

CAIXA DE FERRAMENTAS

APLICAÇÃO!

RECONHECIMENTO!

2020 – Novo modelo de trabalho em andamento:
✓ Webinar de apresentação do Programa para novos membros em potencial
✓ Agenda e conteúdo de reuniões antecipadas
✓ Estruturação colaborativa de Plano Estratégico
✓ Convidados internacionais nos workshops para benchmark
✓ ...

Debate Expectativas
✓ O que espera em termos de atividades do PLVB em 2021?
✓ Quais as principais áreas de interesse em termos de conhecimento, casos e estudos?
✓ Quais pontos são críticos no desenho do novo ciclo estratégico de 2022 a 2026?

✓ Como imagina a participação da sua empresa/entidade neste Programa?
✓ ...

Ao iniciar comentário, falar nome e empresa/entidade que representa

Visão geral Adesões (realizadas e em estudo)

Plano 2021 Atividades e entregáveis
✓ Workshops técnicos,

Encontros virtuais (ZOOM), com foco em conhecimento, benchmark e discussões técnicas, com
abertura sempre feita por convidados internacionais:
a) 25/fev, 5ª f – Sustentabilidade na prática
b) 27/abr, 3ª f – Metodologias para medição de gases de efeito estufa (GEE)
c) 24/jun, 5ª f – Correlação entre sustentabilidade e custos operacionais
d) 05/out, 3ª f – Debate sobre estudos de caso das Empresas-membro
✓ Entrada no Sistema de Reconhecimento para possível obtenção do Selo Verde em Transporte de Carga
✓ Construção de casos com Empresas-membro
✓ Publicação das empresas reconhecidas
✓ Reuniões de construção do Plano Estratégico 2022-2026, com plano aprovado até Nov/2021

Sistema de Reconhecimento – Selo Verde em
Transporte de carga SR-SVTC
IMPORTANTE: Aderir ao PLVB não significa ser reconhecido! Aderir permite a empresamembro participar do processo sem custo adicional (em 2021).
O processo para possível obtenção do SVTC envolve:
✓ Uso de ferramenta de avaliação, desenvolvida pelo PLVB e com treinamento previsto
para 1º tri 2021 para empresas interessadas
✓ Input de dados para avaliação da Coordenação do Programa

✓ Retorno quanto à situação da empresa após input, considerando 3 os níveis do Selo
(Bronze, Prata, Ouro)
Durante todo o processo, envolvimento da empresa interessada com ampla interação com
Coordenação (peer-to-peer)

SVTC Exemplo: TRANSPORTADORAS
bronze
Ser Empresa Membro do PLVB®;
Apresentar termo de compromisso
declarando compromisso com a
sustentabilidade nos negócios,
assinado pela alta direção.
Apresentar relato de emissões de
GEE por meio da plataforma “on
line” do SR-SVTC de:
100% da atividade de transporte
(t.km) realizada por frota própria.

1 Guia

prata
Cumprir todos os critérios estabelecidos
para o Selo Bronze;

Cumprir todos os critérios estabelecidos
para o Selo Prata;

Apresentar relato e monitoramento de
emissões de GEE por meio da
plataforma “on line” do SR-SVTC de 30%
da atividade de transporte (t.km)
realizada por frota não própria, quando
for o caso;

Apresentar relato e monitoramento de
emissões de GEE por meio da
plataforma “on line” do SR-SVTC de 40%
da atividade de transporte (t.km)
realizada por frota não própria, caso
haja;

Definir1 e aplicar2 boas práticas;

Definir1, aplicar2, monitorar2 e
comprovar2 boas práticas;

Definir metas de aplicação das boas
práticas.

de Referência em Sustentabilidade do PLVB®
de Aplicação: Boas Práticas para o Transporte de Carga do PLVB®

2 Manual

ouro

Definir, progredir e/ou alcançar metas
de aplicação das boas práticas .

Plano 2021 Plano Estratégico
✓ Plano de trabalho: 3 reuniões ao longo de 2021 para validação + aprovação do Plano Estratégico
junto às Empresas-membro

✓ IMPORTANTE: Plano a ser construído com ampla participação das empresas-membro. Atividades
previstas dependerão da quantidade de empresas-membro, do nível de engajamento dos
representantes das empresas, dos desafios colocados e dos desejos das empresas-membro, entre
outros
✓ Tópicos a serem avaliados / discutidos
1. Aumento da diversidade de empresas associadas
2. Influência junto às políticas públicas e regulamentações setoriais
3. Internacionalização do PLVB
4. Implementação de pesquisa estruturada e contínua (anual)
5. Reestruturação dos modelos de associação / parcerias / apoios
6. Outro?

Mapa de Evolução do PLVB – Visão 10 anos
Curto Prazo: 2021

Médio Prazo: 2022-2023

Longo Prazo: 2024-2026

5 anos
Implantar o Mapa
Estratégico definido em 2021
para o biênio 2022-2023
rumo aos 10 anos - 2026

Estratégia

Fazer revisão dos 5
anos de PLVB

Expansão
para toda
América
Latina

Mapear segmentos que
necessitam maior
representação para serem
agentes de mudanças

Visão
Internacional
Convenio com instituições de
Ensino de Logística para “formar
agentes de mudança na base”

Selo Verde
Logistica
Interna
• Aprimorar sempre o portfólio
de serviços oferecidos

Focar ações especificas para
ampliar e diversificar segmentos
das membros a fim de ampliar a
difusão das boas práticas

Difusão e
Representatividade

Se tornar o
Programa de maior
referência em
Sustentabilidade na
América Latina

Webinares
Selo Verde em
Transporte de
Carga

Fomentar trabalhos
em grupos através
de
Câmaras Temáticas

• Melhorar tempo de
resposta nas solicitações
dos membros

Buscar novas
fontes de fundeio
uso de incentivos e
apoios de
fundações

Sustentabilidade nas Atividades
Internas da Logística – Armazém
e Intralogística - Iniciar esta
parcela do programa
Pegada de Carbono GLEC Implantar e
disponibilizar ferramenta
sistêmica para membros
com medição de pegada
de carbono

• Aprimorar os canais de atendimento
implantar o Customer Succsess “P2M”
(program to member)

Serviços Ofertados aos Membros

Redefinir padrões
monetários de participação
dos membros no fundeio
do programa

Funding

Debate Q&A

Márcio D’Agosto
plvb@ibts.eco.br
Móvel: +55 21 99367-4494
www.plvb.org.br

