O que é o PLVB?
O Programa de Logística Verde Brasil (PLVB) é uma iniciativa estratégica colaborativa entre as Empresas-Membro no desenvolvimento real e efetivo dos processos logísticos com o compromisso de alavancar e aprimorar a
responsabilidade socioambiental corporativa e fomentar a ampla disseminação desses preceitos para todos segmentos de negócios da economia.
A partir de amplo embasamento técnico e acadêmico, diversos casos de aplicação prática de sucesso e intenso
networking entre os participantes, visa capturar, integrar, consolidar e aplicar conhecimentos com o objetivo principal de reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aprimorar a eficiência da logística e
do transporte de carga no Brasil, por meio do desenvolvimento progressivo de um programa nacional de sustentabilidade em logística. Este programa dá autonomia e capacita embarcadores, dos vários segmentos da indústria
e comércio, transportadores, operadores logísticos, e todos os demais agentes que apoiam e ou atuam direta ou
indiretamente nestas atividades.

Resultados alcançados no primeiro
ciclo do Programa 2016-2020

Quais atividades estão programadas
para 2021?

Ações conjuntas de mais de 30 empresas de diversos setores, com mais de 70 profissionais especializados nos diversos
ramos da logística industrial, comercial, academia e gestão
socioambiental colaboraram para geração de conteúdo técnico e troca de experiências com a efetivação de mais de 20
experiências (cases) de sucesso na adoção das boas práticas.
Setores participantes: Industria Alimentícia, Bebidas,
Cosméticos, Automobilística, Tecnologia, Óleo & Gás, Comercio Varejista, Gestão Ambiental, Provedores de Soluções
Logística, Transportadores e Operadores Logísticos atuantes
nos diversos setores e modos de transporte de carga.
Visibilidade internacional, com troca de experiências e
acordos de cooperação com entidades e organizações de fomento das boas práticas de sustentabilidade na Europa, América do Norte e países do Mercosul. Em 2021 o Programa
completará 5 anos e terá importância redobrada por ser o ano
para o planejamento do novo ciclo com a visão de 10 anos.

Na adesão ao programa para o ciclo 2021 estão previstas as seguintes atividades:

Por que aderir já ao PLVB?
»» Networking técnico e qualificado com ampla rede de
empresas de diferentes segmentos.
»» Treinamentos de prática sustentável em operações logísticas, ampliando possibilidades de projetos aplicados em
diferentes etapas da cadeia de suprimento.
»» Possibilidade de obtenção do “Selo Verde” já em 2021,
a partir de avaliação junto à coordenação do Programa.
»» Apoio técnico da coordenação do Programa em iniciativas em andamento ou em construção dentro das Empresas Membro, com referências acadêmicas, indicação de
metodologias e sugestões de casos similares.

1. Quatro workshops técnicos temáticos, sempre com abertura por convidado internacional:
i. 25/fev, 5ª f – Sustentabilidade na prática;
ii. 27/abr, 3ª f – Metodologias para medição de gases
de efeito estufa (GEE);
iii. 24/jun, 5ª f – Correlação entre sustentabilidade e
custos operacionais;
iv. 05/out, 3ª f – Debate sobre estudos de caso das Empresas Membro.
2. Três reuniões estratégicas de escopo técnico para estruturação do Plano Estratégico 2022-2026.
3. Publicação de Relatório Técnico, com estudos de caso
das Empresas-Membro comemorando os 5 anos do programa.
4. Publicação de Anuário para ampla divulgação das Empresas-Membro reconhecidas com o SVTC, comemorando 5 anos do programa.

Contato
Visite o site do PLVB: www.plvb.org.br
Coordenação do PLVB: Márcio D´Agosto e Lino Marujo
E-mail: plvb@ibts.eco.br
Telefones: +55 (21) 97377-3168 / 99367-4494

