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O ano de 2020 traz grandes desafios e o PLVB 
avança no cumprimento de suas metas

PLVB é referência na América Latina

PLVB consolida atuação nacional no seu 
quarto ano de atividade e ultrapassa o 
número de 30 Empresas Membro

Em 2020 o PLVB completa quatro anos de 
existência e todo o time está trabalhando com 
afinco para concluir e lançar o Sistema de Re-
conhecimento para o Selo Verde em Transpor-
te de Carga (SVTC), meta a ser atingida para a 
conclusão do primeiro ciclo do Programa. Em 
06 de fevereiro de 2020 foi realizada a pri-
meira Reunião Técnica, ainda na forma pre-
sencial, na sede da HP em Barueri, São Pau-
lo, com presença significativa das Empresas 
Membro. Houve avanço na discussão sobre o 
Sistema de Reconhecimento, consolidando o 
seu perfil e forma de aplicação e escolhendo 
as Empresas que estão participando do tes-
te piloto, L´Oreal e Login, cujas atividades se 
iniciaram no final de fevereiro e estão em cur-
so. Um grande desafio imprevisto se iniciou 
em meados de março com a pandemia asso-

O PLVB é um exemplo para outras ini-
ciativas semelhantes na América Latina. 
Em 2019 o Programa consolidou sua po-
sição pelo intercâmbio de experiências e 
estabelecimento de alinhamento com o 
Transporte Limpio (Programa Mexicano) e 
o Giro Limpio (Programa Chileno), servin-
do de referência para o estabelecimento 
do Programa de Logística Sustentável do 
Uruguai (PLSU) lançado em outubro de 
2019. Além disso, o Centro de Transporte 
e Logística (CTL) do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT) reconhece o PLVB 

Tempos de crise, movimento em 

queda, combustível em baixa, incer-

tezas. Mas não é tempo para relaxar 

ou lamentar e sim planejar! Olhar 

para frente, mas com outra visão, 

rever todos os fluxos e buscar novas 

formas de otimização para manter a 

sustentabilidade do negócio em to-

dos aspectos. Nossa equipe, mesmo 

no trabalho remoto, está se reinven-

tando e cada gestor tem a missão de 

voltar para a prancheta e abrir um 

Kaizen por frente de trabalho para ter 

aumento de produtividade aplicando 

boas práticas, reciclando o que for 

possível, ajustando o que antes não 

tinha tempo para tal. Melhoria contí-

nua, com Sustentabilidade Continua 

este é o lema!

VOZ DOS MEMBROS

como exemplo para a linha de pesquisa Ca-
deia Logística Sustentável do MIT SCALE 
Network for Latin America, uma das nove 
iniciativas do Centro Latino Americano de 
Inovação em Logística.

Influenciado por grande interesse do mer-
cado quanto as questões de sustentabilidade 
nas atividades de mobilidade e logística, o 
PLVB, que teve seu lançamento em junho de 
2016, apresentou crescimento de cinco vezes, 
chegando a 30 Empresas Membro no início de 
2020. Deste total, 14 são embarcadores, 14 
são transportadores e 2 são operadores logís-

ciada ao COVID-19 o que está impondo uma 
nova sistemática de atuação de todo o time, 
com a promoção de reuniões por teleconfe-
rência e encontros virtuais com a finalidade 
de garantir a continuidade do trabalho. O ano 

ticos, envolvendo empresas de diferentes por-
tes e áreas de atuação. O PLVB conta ainda 
com o apoio de 12 instituições nacionais e 1 
internacional. São federações, associações e 
entidades ligadas a mobilidade e logística que 
valorizam questões socioambientais e pos-
suem alinhamento de valor com o Programa. 
Consulte e confira em www.plvb.org.br.

de 2020 traz grandes desafios, mas o PLVB 
avança firmemente no cumprimento de suas 
metas. Mais do que nunca a sustentabilidade 
se apresenta como um valor para as Empre-
sas Membro do Programa.
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