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Reconhecimento das ações 
do PLVB leva a conquista de 
prêmios

Empresas Membro do PLVB participam do 
I Encontro Nacional de Sustentabilidade 
em Mobilidade e Logística

Evolução da atuação das Empresas Membro do PLVB 
fomenta apoia do BNDES e da FINEP

Pela disseminação de boas prá-
ticas quanto a sustentabilidade 
na logística o PLVB se desta-
cou por meio de reconheci-
mentos e premiações no úl-
timo quadrimestre de 2018. 
A empresa RGLog, a primei-
ra transportadora a se tornar 
membro do PLVB foi reconhecida 
pela SETCESP por promover soluções 
sustentáveis para o transporte de carga e por 

Para contribuir com o aprimoramento do 
transporte de carga, com consequente im-
pacto no desempenho socioambiental das 
cadeias logísticas, o Laboratório de Trans-
porte de Cargas (LTC), realizou o I Encontro 
Nacional de Sustentabilidade em Mobilidade 
e Logística. Este evento contou com a par-
ticipação de profissionais, acadêmicos, pes-
quisadores e estudantes que atuam nas áreas 
de sustentabilidade e logística de empresas 
embarcadoras, transportadoras, operadores 
logísticos, provedoras de soluções para o apri-
moramento da sustentabilidade e instituições 
ligadas a estas atividades e que atuam prio-
ritariamente no Brasil. As empresas Membro 
do PLVB participaram ativamente do encon-

O uso de mobilidade elétrica é a 
opção para fecharmos o nosso ciclo 
de sustentabilidade que inclui a ge-
ração de energia a partir de resíduos. 
Essa é apenas uma de nossas ações 
para auxiliar a sociedade a alcançar 
suas metas na redução de custos e 
emissões de gases do efeito estufa.
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possuir uma gestão econômica sus-
tentável. A empresa BYD recebeu 
o “Prêmio Painel Logístico Se-
nai”, na categoria “Destaque do 
Setor em Diversidade das Coi-
sas: Energia Limpa”. Fechando 

as premiações, Cintia Olivei-
ra, da Coordenação Técnica do 

PLVB, foi agraciada com o “Troféu 
Frotas & Fretes Verdes 2018”, na catego-

ria “Pesquisador Individual”. Para esta mes-

tro, por meio da realização de palestras e de-
bates. Ano que vem tem mais! Fique de olhe 
em www.plvb.org.br.

ma premiação receberam indicações a em-
presa Corpus (Membro do PLVB) na categoria 
“Empresa com Sustentabilidade em Processo 
ou Produto” e na categoria “Executivo Desta-
que”, o Sr. Ricardo Melchiori, que atua junto 
a RGLog. Saiba mais em www.plvb.org.br.

A evolução nas propostas e a efetiva 
implantação das boas práticas preconi-
zadas no PLVB pelas Empresas Membro 
fomentou o interesse pelo Programa de 
duas das maiores instituições brasilei-
ras de apoio ao empreendedorismo e a 
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inovação, o BNDES e a FINEP. Ambas se 
mostraram interessadas em aprofundar co-
nhecimento sobre as atividades do PLVB e 
estabelecer linhas de financiamento espe-
cialmente atrativas para aqueles que pre-
tendam implantar as boas práticas esta-

belecidas no Programa. Em sua última 
reunião de trabalho, em 12 de dezem-
bro de 2018, está previsto o encontro 
de representantes do BNDES, FINEP e 
Empresas Membro para iniciar as nego-
ciações.
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