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PLVB lança Guia de Excelência em 
Sustentabilidade

PLVB atinge marca de 30 Empresas Membro

Em 04/07/2019 o PLVB atingiu mais uma 
meta com o lançamento do Guia de Excelên-
cia em Sustentabilidade: Boas Práticas para o 
Transporte de Carga, o terceiro de uma série 
anual de publicações bilingues que se iniciou 
em 2017 com o Guia de Referência em Sus-
tentabilidade: Boas Práticas para o Transpor-
te de Carga, seguido pelo Manual de Aplica-

Com a adesão da Log-in Logística In-
termodal, da JDE (Jacobs Douwe Egberts) 
e da Carline Transportes o PLVB atinge 
marca histórica de 30 Empresas Membro 
e consolida a sua atuação como iniciativa 
de sustentabilidade em logística no Brasil.

ção: Boas Práticas para o Transporte de Carga 
em 2018. Estas iniciativas buscam alcançar 
o estabelecimento do Sistema de Credencia-
mento para o Selo Verde em Logística, previs-
to para implantação em 2020.

Com 172 participantes de 120 empresas 
o evento foi um sucesso e contou com a apre-
sentação de pôsteres dos casos de sucesso 

Inaugurado em junho de 2016 com a 
participação de 6 empresas, o PLVB conta 
hoje com a participação de 30 empresas, 
sendo 16 embarcadores e 14 transportado-
ras, com crescimento de 5 vezes em 3 anos. 
Isto é prova irrefutável de que o Programa 

das Empresas Membro, palestra sobre “Sus-
tentabilidade logística: uma visão global sobre 
a dependência em infraestrutura”, pelo repre-
sentante do Banco Mundial e debate sobre 
“Infraestrutura, Economia, Visão de Futuro e 
Selo Verde” realizado pelos representantes do 
BNDES, Banco Mundial, Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas e NTC & Logística.

Treinamento PLVB já formou 2 turmas em 
2019 A L´Oréal pre-

tende se destacar 
como protagonista 
em sustentabili-
dade logística por 
meio do uso de 
biometano como 
combustível na 
transferência de cargas. Membro Líder 
do PLVB desde 2017 a empresa está 
consolidando ações para aproveitar 
esta fonte renovável de energia oriun-
da do tratamento de resíduos urbanos 
e que potencializa a redução das emis-
sões de gases de efeito estufa.

VOZ DOS MEMBROS

Atendendo a crescente demanda por 
formação específica na área de sustenta-
bilidade em logística o PLVB ofereceu duas 
oportunidades de treinamento em abril e 
julho de 2019. Com turmas de cerca de 20 
alunos o Treinamento PLVB apresentou e 
consolidou conceitos de logística e susten-
tabilidade por meio de aplicações práticas 
e casos reais. Este conhecimento capacita 
profissionais de diferentes áreas atender 
as novas demandas da gestão logística no 
mundo e principalmente garantir o conhe-
cimento para que suas empresas possam 
se posicionar melhor quanto ao estabele-
cimento do Sistema de Credenciamento 
para o Selo Verde em Logística, previsto 

Eduardo Andrade – Gerente de 
Transporte Outbound (L´Oréal)

para implantação em 2020. Fique aten-
to a novas oportunidades de Treinamento 
PLVB em www.plvb.org.br. Participe e se 
torne um protagonista na sustentabilidade 
em logística!

trata de questões indispensáveis à so-
brevivência das empresas em um mundo 
que está em constante transformação e 
onde aspectos relacionados à sustentabi-
lidade do negócio não podem ser negli-
genciados.


