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1º Workshop PLVB® – Sustentabilidade 
na Prática é um sucesso

TREINAMENTO PLVB® - Primeira oportunidade em 2021

PLVB® conquista nove novas 
empresas membro no primeiro 
trimestre de 2021

O 1º Workshop PLVB®: Sustentabilidade 
na Prática foi realizado online em 25 de fe-
vereiro de 2021 das 9h às 12h30min, com 
a participação de 22 representantes de 10 
empresas membro. O evento também contou 
com a participação da convidada internacio-
nal e keynote speaker, Suzane Greene - ge-
rente do programa de Cadeia de Suprimentos 
Sustentáveis do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT) - que apresentou como 
a prática da sustentabilidade em cadeias de 
suprimento está promovendo uma transfor-
mação global nas práticas logísticas. Fizeram 
parte do conteúdo técnico a definição de con-

A HEINEKEN, 
junto com grandes 
empresas brasi-
leiras, idealizou o 
Programa Logís-
tica Verde Brasil 
(PLVB®) 2016. 
Trata-se de uma 
iniciativa estratégica que reflete o 
compromisso com a responsabilidade 
socioambiental, buscando capturar, 
integrar, consolidar e aplicar conheci-
mentos com objetivo de reduzir emis-
sões de gases nocivos ao ambiente e 
aprimorar a eficiência da logística e do 
transporte de cargas no Brasil.
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ceitos e fatores críticos de sucesso para se 
obter a sustentabilidade aplicada a partir da 
inserção de novos atributos e medição de de-
sempenho dos três pilares da sustentabilida-
de. Quanto à aplicação prática, apresentou-se 
os passos para criação do plano de susten-
tabilidade, caminhos a percorrer, benefícios 
a serem obtidos, ações de nível estratégico, 
tático e operacional e boas práticas, seguin-
do o Guia de Referência “Boas Práticas para 
o Transporte de Carga”, publicado pelo IBTS 
em 2017, no escopo do PLVB®. Todo o mate-
rial está disponível para as empresas membro 
na área exclusiva do site do PLVB®.

Atendendo a pedidos das empresas mem-
bro, a Coordenação do PLVB®, juntamente 
com a Diretoria do Instituto Brasileiro de Trans-
porte Sustentável (IBTS), estão promovendo a 
aplicação do Treinamento PLVB® nos dias 18 
e 20 de maio de 2021 de 18h às 22h. Esta 
iniciativa busca preencher uma lacuna de co-
nhecimento quanto a conceitos de logística e 
sustentabilidade, avaliação de desempenho lo-
gístico sob a ótica da sustentabilidade e levan-
tamento de dados para estimativa da emissão 
de gases de efeito estufa na determinação da 
linha de base e após aplicação de boas práti-
cas logísticas. Não perca esta oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos, inscreva-se no 
primeiro Treinamento PLVB® de 2021!

Consolidando o enorme interesse do 
mercado no tema de sustentabilidade 
em logística e reforçando o valor que esta 
prática agrega as empresas junto ao Pro-
grama de Logística Verde Brasil (PLVB®), 
o programa contou com a adesão de nove 
novas empresas membro no primeiro tri-
mestre de 2021. Dentre elas, quatro são 
embarcadores e cinco são transportado-

ras. Nas novas adesões como embarca-
dores, encontram-se AMBEV, Danone, 
Royal Canin e BAT. Já como transpor-
tadores, aderiram a LOTS Group, Ro-
donaves, ESPMG, LZN Logística e Via 
Mundo. As novas adesões reforçam o 
time de campeões em sustentabilidade 
logística. Junte-se ao PLVB®, consulte 
www.plvb.org.br!

http://www.plvb.org.br

