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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte de uma 

agenda global, chamada Agenda 2030, iniciada no ano de 2015, onde 

governos, empresas e sociedade civil se comprometem com temas específicos 

de acordo com os 17 objetivos propostos pela ONU. Os princípios e diretrizes 

norteadores de tais objetivos perpassam por 5 dimensões, conhecidas como os 

5p´s, são eles: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. Tal esforço 

demonstra o alto nível de interdependência entre as partes interessadas com 

os principais temas necessários para a implementação de práticas relacionadas 

com o desenvolvimento sustentável.

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)

Importante ressaltar que os ODS, por comporem uma agenda global, além dos 

objetivos, possuem metas e indicadores para controle efetivo das mudanças 

necessárias para o seu alcance. Por se tratar de uma boa prática, tais parâmetros 

podem ser modelados à luz da realidade contextual dos países. Para efetiva 

implementação da agenda no Brasil, o IPEA e o IBGE são as organizações de 

assessoramento permanente da implementação de tal agenda, e são responsáveis 

pelo acompanhamento dos 254 indicadores, onde apenas 9 não se aplicam ao Brasil.

Para que as organizações privadas possam fazer parte efetiva do processo de 

mudança para uma cultura baseada no desenvolvimento sustentável, torna-se 

necessário a inserção da sustentabilidade como valor nos processos de negócios, e 

neste sentido, ao adotar os ODS como uma abordagem para tais desafios, as 

empresas devem ir além dos objetivos, mas também estabelecer as metas e 

indicadores que serão utilizados no gerenciamento desta mudança.

As variáveis ambientais, sociais, econômicas e de governança, associadas à 

responsabilidade compartilhada entre as partes interessadas (fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e poder público) ao longo 

do ciclo de vida dos produtos, das operações e das cadeias de suprimentos são os 

principais desafios na implementação de uma gestão baseada nos ODS. Para fins de 

análise, é importante ressaltar que a agenda 2030 é uma ferramenta propositiva de 

ações direcionadas para as dimensões da sustentabilidade, diferente de padrões de 

relato, como o GRI ou frameworks, como o Relato Integrado, que podem ser 

discutidos em um próximo texto.



Como forma de atenuar os impactos gerados pelo sistema de mobilidade urbana, o 

governo brasileiro em 2012, estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU). Esta política tem como objetivo orientar os governos municipais e estaduais 

na condução para uma mobilidade urbana sustentável, a partir da prevenção e 

redução dos impactos socioambientais, neste sentido, a Agenda 2030 tem um papel 

de relevância na implementação de tal política.

Durante os últimos vinte anos um número significativo de empresas tem se 

voluntariado para integrar as questões ambientais e sociais aos seus modelos e 

processos de negócio, assim como em seus sistemas de tomada de decisões. Além 

disso, possuem diversos motivos para a busca da redução ou eliminação das 

emissões de gases de efeito estufa, e os principais vetores de motivação são redução 

de custo, oportunidade de implementar ações de marketing verde e promoção de 

ações de responsabilidade social corporativa.

O setor de logística, seja na infraestrutura, operadores, transportadores e 

embarcadores têm muito a contribuir para o avanço da agenda dos ODS, uma 

vez que melhorias neste setor promovem impactos positivos e sistêmicos, 

principalmente nos ecossistemas urbanos.

Setor de Logística



Nós do PLVB, a partir do processo de escuta junto aos nossos associados, 

compreendemos que nossas ações contribuem diretamente com os seguintes ODS: 4 

(Educação de Qualidade), 7 (Energia Limpa e Acessível), 8 (Trabalho Decente e 

Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 11 (Cidades e 

Comunidades sustentáveis), 12 (Consumo e Produção Responsáveis), 13 (Ação 

Contra a Mudança Global do Clima), e 17 (Parcerias e Meios de Implementação). 

Cabe ressaltar que a adoção da Agenda 2030 vai muito além da dimensão ambiental, 

mas abrange também as dimensões sociais, econômicas e de governança. 

No nosso próximo texto sobre ODS iremos discutir como cada um dos objetivos 

citados são desmembrados em ações que contribuem para o alcance das metas, a 

partir da utilização dos indicadores como elementos de controle e gestão.
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