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Eletrificação de veículos de carga, uma
tendência que veio para ficar
Em 2018, seguindo a tendência dos últimos 20 anos, 1/3 da energia consumida no
Brasil foi destinada aos transportes. O diesel
representou quase a 1/2 dessa energia, sendo utilizado para movimentar toda a frota de
ônibus, caminhões, trens de carga e parte
das embarcações. Diferente dos automóveis,
onde se pode utilizar gasolina, etanol e gás
natural comprimido, a eletrificação das frotas
de caminhões urbanos representa uma oportunidade promissora de introduzir energia
limpa e renovável, capaz de complementar a
já praticada adição de biodiesel para reduzir
a dependência do uso de diesel nos transportes. Por operarem com regularidade em rotas
urbanas de coleta e entrega de carga limita-

das a algumas dezenas de quilômetros diários
em operação de anda-e-para e com retorno
ao mesmo ponto de partida, caminhões semileves e leves, cuja frota cresceu 6 vezes
nos últimos 20 anos, representando 1/3 da

frota nacional de caminhões, são candidatos
naturais para uso de tração elétrica. Primeira
fabricante de veículos a aderir ao PLVB® ainda em 2017, a BYD disponibiliza todo tipo
de solução para vencer este desafio, provando
que as empresas membro do PLVB® se colocam na liderança em busca da sustentabilidade logística.

Em um ano de grandes desafios, PLVB® avança consolidando
suas metas
Em um ano marcado por grandes desafios associados a pandemia do Covid-19
e a necessidade de isolamento social,
modificando as formas de relacionamento profissional, o time do PLVB® mais
uma vez conseguiu cumprir com as suas

atividades estratégicas e técnicas de forma
sólida e segura. As 5 reuniões de trabalho
previstas foram realizadas, acrescidas de 2
webinars de divulgação, que buscaram compartilhar com profissionais especializados
em logística e sustentabilidade informações

2021 – Um ano de grandes oportunidades!
Com a proposta de trabalho e o plano estratégico para os próximos 5 anos apresentado às empresas membro do PLVB® em
novembro de 2020, o time do PLVB® segue
no desenvolvimento da proposta de consolidação da estratégia para os próximos 5 anos.
Além da consolidação do processo de reconhecimento das empresas membro quanto ao

Selo Verde em Transporte de Carga, espera-se
aprofundar o debate técnico quanto a sustentabilidade em logística, ampliando o escopo
para além do transporte de carga, bem como
atuar no sentido de ampliar a atuação do Programa de forma multisetorial no Brasil e na
América Latina. 2021 será um ano de grandes oportunidades! Junte-se ao PLVB®!

Difusão e
Representatividade

Estratégia

MAPA DE EVOLUÇÃO DO PLVB® – VISÃO 10 ANOS
Curto Prazo: 2021

Médio Prazo: 2022-2023

Fazer revisão dos
5 anos de PLVB

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

Mapear segmentos
que necessitam maior
representação para serem
agentes de mudanças

Expansão para toda
América Latina

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

Selo Verde Logistica Interna
Convenio com instituições de Ensino
de Logística para “formar agentes de
mudança na base”

Focar ações especificas para
ampliar e diversificar segmentos
das membros a fim de ampliar a
difusão das boas práticas
Fomentar trabalhos
em grupos através
de Câmaras
Temáticas

Longo Prazo: 2024-2026

Aprimorar sempre o portfólio
de serviços oferecidos
Sustentabilidade nas Atividades
Internas da Logística – Armazém
e Intralogística
Iniciar esta parcela do programa

Webinares

Pegada de Carbono - GLEC
Implantar e disponibilizar
ferramenta sistêmica para membros
com medição de pegada de carbono

Selo Verde nos
Transportes

Melhorar tempo de resposta
nas solicitações dos membros

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

Serviços Ofertados aos Membros

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

Redefinir padrões monetários
de participação dos membros
no fundeio do programa

Funding

sobre o Programa. Visando o aprimoramento da estratégia para os próximos 5
anos e expansão nacional e internacional, o quadro técnico e de assessoramento foi reforçado. Vale a pena conferir em
www.plvb.org.br.

VOZ DOS MEMBROS
Com uma trajetória de empreendedorismo e inovação, a Carsten
Serviços – Transportes e Logística
aderiu ao PLVB®
reconhecendo o
valor na prática da sustentabilidade
em logística. Sua frota própria nova e
todos os dispositivos de controle operacional e programas de treinamento
de motoristas garantem o máximo de
eficiência atuando nos segmentos de
transferência e distribuição de cargas.
  Rennan Carsten Laurentino
Diretor Operacional – Carsten Serviços

