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Transportadoras membro do PLVB® 
conquistam prêmios em 2020

Uso de gás natural se consolida como 
opção para transferência de carga

Reunião de Trabalho do PLVB® estabelece os produtos para 
2021 e os caminhos para 2026

Por valorizarem as melhores práticas de 
sustentabilidade que ajudaram a construir na 
logística e no transporte de cargas, as trans-
portadoras que atuam como membros do Pro-
grama de Logística Verde Brasil (PLVB®) tem 
conquistado premiações em diferentes áreas. 
É o caso da Jomed Transportes e Logística, que 
conquistou o 6º Prêmio de Sustentabilidade do 
SETCESP & Transporte Moderno na Categoria 

O investimento em caminhões movidos a 
gás natural veicular (GNV) parece estar sendo 
uma tendência atual para as transportadoras 
membro do PLVB®. Os exemplos são a Jomed 
Transportes e Logística, com 2 ve-
ículos operacionais em sua frota, a 
GH Transportes, a Cargo Modal e 
a Carsten Serviços, que realizaram 
testes com este tipo de veículo. A 
Carsten, inclusive, adquiriu uma 
unidade que entrará em opera-
ção em 01/01/2021, promovendo 
o evento “O futuro sustentável já 
começou” a ser realizado em 12 e 
13/01/2020. O GNV é um com-
bustível que emite menos poluen-
tes atmosféricos que o diesel, e a 

Com 35 anos 
de atuação em 
transporte e logís-
tica, a Transcota 
aderiu ao PLVB® 
para compartilhar 
de um seleto con-
junto de boas prá-
ticas. Dentro de uma cultura de pro-
dução mais limpa, a sustentabilidade 
é valorizada pelo controle apurado das 
operações da frota, incluindo rastrea-
mento via satélite e treinamento de 
motoristas, chegando ao uso de vans 
elétricas e até ao desenvolvimento de 
um super drone.

  Felipe Marçal Cota 
Diretor Comercial – Transcota 

Logística e Transporte

VOZ DOS MEMBROS

Em Reunião de Trabalho realizada em 
24/11/2020, com a presença de ¾ das em-
presas membro do Programa, foram discuti-
das as expectativas quanto ao próximo ano 
de atividades do PLVB® e foram apresentados 
a visão geral do Programa até o momento, os 

Responsabilidade Ambiental, sendo também 
premiada neste concurso a RG LOG, na cate-
goria Gestão Econômica e Sustentável. A RG 
LOG também se destacou no Prêmio BBM 
Projeto de Logística 2020 na Categoria Socio-
ambiental. Mantendo a tradição, a OTD Brasil 
foi mais uma vez outorgada com o Selo Clima 
Paraná – Edição de 2020 na Categoria Original 
pelo empenho no acompanhamento de seus 

produtos a serem entregues em 2021, as fun-
cionalidades e os próximos passos em relação 
ao Sistema de Reconhecimento para o Selo 
Verde em Transporte de Carga (SR-SVTC). 
Destacou-se o Plano Estratégico para os pró-
ximos 5 anos, que sintetizou questões de difu-

são e representatividade, produtos e serviços 
para os membros e funding para os horizontes 
de curto (2021), médio (2022-2023) e longo 
(2024-2026) prazos. O time do PLVB® co-
meça a pavimentar o caminho para o futuro 
da sustentabilidade em logística!

tecnologia permite o uso de biogás, com bai-
xa emissão de CO2, principal gás de efeito es-
tufa e principal responsável pelas mudanças 
climáticas globais.

relatórios de emissão de gases de efeito estufa 
e pelo Projeto Estradas com Araucárias. Estes 
são alguns exemplos que demonstram que as 
transportadoras membro do PLVB® estão pron-
tas para iniciar o processo de reconhecimento 
para o selo verde em transporte de carga, com 
possibilidade real de boas colocações. Tudo in-
dica que 2021 será um ano muito promissor 
para todos os membros do PLVB®!

A Jomed Transportes e Logística conquistou o 6º Prêmio de Sustentabilidade do SETCESP & Transporte Moderno 
na Categoria Responsabilidade Ambiental

RG LOG – Prêmio BBM Projeto de Logística 2020 na 
Categoria Socioambiental


