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Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definiram os 17 

objetivos prioritários e 169 metas para que com a mobilização dos 

esforços globais os objetivos sejam alcançados até o ano de 2030. Sendo 

assim, para concluir a meta é necessário não só uma ação dos governos 

traçando planos individuais para cada ODS, como também a mobilização 

da sociedade e das empresas. Dessa forma, o presente informativo 

tratará da aplicação dos ODS nas atividades logísticas das empresas 

membro do Plano de Logística Verde Brasil (PLVB), e neste ramo 

empresarial os ODS podem fazer parte do planejamento estratégico 

moldando as diretrizes que nortearão as atividades. 

Os ODS ainda são um grande desafio para as empresas, e por esse 

motivo também se tornam uma ótima ferramenta para trazer 

possibilidades de negócios. Porém, para que seja possível tornar esse 

grande desafio em oportunidades, é necessário saber a estruturação 

funcional das metas para aplicar nos setores logísticos. Para isso, há 5 

passos que podem servir para auxiliar na aplicação: 
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entender como os ODS funcionam; 

definir prioridades com mapeamento na cadeia de valor e 

identificação de indicadores; 

estabelecer metas com níveis de ambição; 

integrar a sustentabilidade colocando o desenvolvimento sustentável 

nos negócios e 

realizar o relato e a comunicação em seus meios sobre a contribuição 

da empresa para os ODS. 
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Como são 17 objetivos que abordam temáticas distintas, é muito difícil 

conseguir atingir todos eles nas atividades. Entretanto, existem pequenas 

ações simples e que estão relacionadas com temáticas como: empregar e 

dar oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho (ODS 5 - 

igualdade de gênero), investimento em energia renovável (ODS 7 - 

energia acessível e limpa), inclusão de PcD’s (pessoas com deficiência) 

no trabalho (ODS 8 - trabalho decente e crescimento econômico), 

realizar o gerenciamento dos resíduos produzidos e tomar medidas 

mitigatórias para redução dos mesmos (ODS 11 - cidades e comunidades 

sustentáveis) e investir em frotas alternativas menos ou não dependentes 

de combustíveis derivados do petróleo ( ODS 13 - ação contra a 

mudança global do clima). 
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