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PLVB lança Manual de Aplicação

PLVB continua atraindo grande interesse 
de empresas e instituições de apoio

PLVB e Smart Freight Centre (SFC) 
reforçam cooperação

Cumprindo mais uma etapa do seu plane-
jamento estratégico, o PLVB lançou em 04 
de julho de 2018 o Manual de Aplicação: 
Boas Práticas para o Transporte de Carga. 
Este documento orientará a escolha, aplica-
ção e avaliação das boas práticas apresen-
tadas no Guia de Referência, publicado em 
maio de 2017, possibilitando o lançamento 

Pesquisa realizada após o lançamento do 
Manual de Aplicação indica que 87% dos res-
pondentes tiveram suas expectativas supera-
das ou plenamente atendidas, que 97% parti-
cipariam de um próximo evento do Programa, 
que 90% se interessariam em treinamento 
sobre sustentabilidade e logística e que 50% 
e teriam interesse em se tornar membro do 
PLVB.

Reflexo disso está na recente adesão da 

Reunião realizada em 04 de julho de 2018 
entre as empresas membro do PLVB e a Di-
retora Executiva do SFC, Sophie Punte, como 

Parceria é a chave 
para a mudança

A atuação da Scania no PLVB cor-
robora com sua jornada para tornar o 
ecossistema de transporte mais sus-
tentável, criando um mundo melhor 
para os negócios, o meio ambiente 
e a sociedade. Sabemos que somos 
parte do problema e nossa iniciativa é 
ser também parte da solução. Chega-
mos a um momento em que ser sus-
tentável não é uma opção, mas uma 
necessidade, caso contrário ninguém 
vai querer comprar de você, investir 
em você ou trabalhar para você. Em 
nossa visão, não é possível fazer essa 
transição sozinhos, precisamos de 
parceiros como o PLVB para avançar.

VOZ DOS MEMBROS

do Guia de Excelência com o relato e os re-
sultados alcançados, previsto para meados 
de 2019.

O evento, realizado no Auditório da Uni-
versidade Corporativa Comendadeira Hele-
na Lundgren, contou com a participação da 
Presidente do Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas, Suzana Kanh e da Diretora Exe-

Via Varejo, nas consultas sobre formas de 
adesão solicitadas por empresas de renome, 
tais como FEMSA Logística, TransLourenço, 
Raízen, Klabin, BR Distribuidora entre outras 
e no desejo de 3 instituições em apoiar o Pro-
grama, demonstrando o grande interesse que 
PLVB continua atraindo. Tudo isso, em menos 
de um mês após o evento. Junte-se a nós! 
Contate a Coordenação Técnica e venha par-
ticipar do PLVB!

cutiva do Smart Freight Centre, Sophie Pun-
te. Além do grande interesse do público, ex-
presso pelas mais de 2.000 visualizações ao 
site do evento, estiveram presentes cerca de 
240 participantes de mais de 120 empre-
sas, demonstrando o grande interesse que o 
Programa está despertando. Saiba mais em 
www.plvb.org.br.

parte das atividades da Câmara Temática de 
Inteligência do Negócio, resultou no aprimo-
ramento da cooperação entre o PLVB e o SFC.

Uma das primeiras instituições de apoio 
do PLVB, o SFC atua globalmente como indu-
tor de práticas sustentáveis em logística e no 
apoio de programas de frete verde, sendo o 
proponente do GLEC Framework, ferramenta 
metodológica para avaliação de emissões de 
gases de efeito estufa em atividades logísticas 
já considerada no Guia de Referência, lança-
do em 2017. Ações serão iniciadas para que 
o selo verde em transporte de carga do PLVB 
tenha a chancela do SFC.
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