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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE O PLVB ®
1. O que é PLVB® (Objetivo)?
O PLVB® (Programa de Logística Verde Brasil) é um programa do Instituto Brasileiro de
Transporte Sustentável (IBTS) que conta com a adesão de EMPRESAS (embarcadores,
transportadores e operadores logísticos) com o objetivo principal de desenvolver, elaborar e
publicar documentos, promover treinamentos e divulgar conhecimentos com a finalidade de
aprimorar a eficiência e a sustentabilidade em logística com enfoque no transporte de carga.
Estas ações consideram: (1) o aproveitamento de programas similares já existentes nas
Empresas Membro; (2) a experiência nacional e internacional sobre o tema e (3) a consolidação
consistente dos resultados esperados com a finalidade de estabelecer um Sistema de
Reconhecimento para o Selo Verde no Transporte de Carga (SR-SVTC), com lançamento previsto
para final de 2020.
2. Como participar?
As empresas que desejarem, aderem ao PLVB® por meio do pagamento de uma taxa anual de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)1 /ano (12 meses), conforme estabelecido em proposta de adesão
a ser enviada se solicitada. A adesão ao PLVB® dá direito ao recebimento dos produtos
estabelecidos na proposta de adesão. Para uma idéia destes produtos veja o folder de divulgação
em anexo (Quais atividades estão programadas no período 2020-2021?) – também disponível
em www.plvb.org.br/O PLVB/Folder de divulgação.
Para pleno proveito do PLVB®, é importante que cada Empresas Membro tenha representante
indicado, idealmente 2 pessoas: uma da área de Operações e outra da área de Sustentabilidade.
A atuação do representante envolve:
- Participar ativamente das reuniões estratégicas (3 previstas em 2021), workshops (4 previstos
em 2021) e ad hoc (por exemplo: uso da ferramenta para o Sistema de Reconhecimento para o
Selo Verde em Transporte de Carga).
- Trazer conteúdo de sustentabilidade aplicada da empresa para ser publicado pelo PLVB ® (PLVB
News, Newsletters e outros materiais pertinentes).
- Ser o ponto de interface entre as atividades do programa e a empresa, servindo como
difusor/multiplicador do conhecimento/informação e interagindo com a coordenação para
suprimir dúvidas, dar sugestões e demandar novos materiais.
- Garantir a análise dos trabalhos e estudos do Programa sob a ótica da empresa, possibilitando
que as boas práticas sejam vistas e valorizadas vis-a-vis as ações e atividades do PLVB®.
- Ser responsável pelo levantamento e envio de dados e informações para avaliação quanto ao
selo verde em transporte de carga (para empresas-membro interessadas neste
reconhecimento).
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Este valor pode ser parcelado em até 12 (doze) parcelas iguais mensais.
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3. Vantagens de ser membro (entregas que receberemos).
Conforme itens do "Porque aderir ao PLVB®" no folder em anexo.
4. Ações que as Empresas Membro terão que fazer.
Aquelas que foram apresentadas no item "Como participar" acima. Idealmente, a sua empresa
deveria praticar as "boas práticas" para a sustentabilidade em transporte de carga preconizadas
no Guia de Referência. Boas Práticas para o Transporte de Carga (que está no site do PLVB® www.plvb.org.br/PRODUTOS/Guias). Além disso, seria recomendável (mas não obrigatório)
submeter a sua empresa ao reconhecimento para o Selo Verde em Transporte de Carga (que é
uma atividade que pressupõe investimento adicional).
Se desejar podemos enviar a proposta de adesão. Para isso me informe:
Nome da Empresa (Razão Social)
Endereço da Empresa (Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP)
A/C
Nome completo da pessoa de contato
Cargo da pessoa de contato
Número de telefone e/ou celular da pessoa de contato
e-mail da pessoa de contato

Márcio D´Agosto e Lino Marujo
Coordenação do PLVB
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