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MERCADO DE CARBONO, 
uma oportunidade a ser 
conquistada

TREINAMENTO PLVB® – aprimore sua 
formação em sustentabilidade

Time do PLVB® 
supera as 
entregas no 
primeiro 
semestre de 2021

Ultrapassando o que foi planejado 

na última reunião de trabalho (novem-

bro de 2020), o time do PLVB® supe-

rou as entregas prometidas para o 1º 

semestre de 2021 ampliando o valor 

para as empresas membro. Foram re-

alizadas duas reuniões de trabalho 

sobre o plano estratégico (ciclo 2021-

2026) e três Workshop temáticos, 

conforme previsto. Além disso, houve 

a aplicação do Treinamento PLVB® ex-

clusivo para empresas membro (maio), 

o PLVB® participou do Fórum Trans-

porte Sustentável (junho) e conquistou 

uma coluna sobre sustentabilidade em 

logística na revista Mundo Logística. 

O segundo semestre de 2021 prome-

te muitas outras realizações. Não per-

cam! Tornem-se membros do PLVB®, 

consulte www.plvb.org.br.

O 3º Workshop PLVB®: Correlação entre 
Sustentabilidade e Custos Operacionais foi 
realizado online em 24 de junho de 2021. 
Participaram 12 representantes de 24 em-
presas membro e o Prof. Luan Santos do 
Programa de Engenharia de Produção (PEP/
COPPE/UFRJ) e da Faculdade de Adminis-
tração e Ciências Contábeis (FACC/UFRJ), 
que destacou o papel das finanças e dos 
investimentos sustentáveis na promoção da 
logística e da gestão das cadeias de supri-
mentos menos carbono-intensivas. Iniciou-
-se o workshop com uma contextualização 
sobre sustentabilidade e mudanças climáti-
cas, seguindo-se à apresentação das solu-

A JOMED LOG, 
foi uma das pri-
meiras empresas 
de transporte e 
logística do Bra-
sil a apostar no 
caminhão a gás 
natural. Não só porque os próprios 
embarcadores passaram a exigir de 
seus parceiros um olhar mais susten-
tável para toda a cadeia de negócios, 
mas principalmente por pensar que 
esta é a trajetória para o transporta-
dor do futuro.

  Carlos Ferreira – Coordenador de 
Sustentabilidade da JOMED LOG

VOZ DOS MEMBROS

ções de mercado relacionadas à precificação 
de carbono (mercados de carbono e impos-
tos sobre carbono) e principais lições e boas 
práticas das experiências internacionais. Em 
seguida, um panorama da realidade brasilei-
ra foi apresentado, com foco nos setores de 
logística e transportes, destacando-se o seu 
potencial no alcance das metas de redução 
de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
no âmbito da NDC brasileira, do Acordo de 
Paris e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), bem como as oportuni-
dades advindas da precificação de carbono e 
de outros mecanismos financeiros, tais como 
títulos verdes (green bonds).

das empresas membro do PLVB®, Mercedes 
Benz, LZN Logística, GH Transporte e Logís-
tica e Rodonaves. A experiência foi um su-
cesso, pois o cumprimento das expectativas 
quanto ao conteúdo, tempo para apresenta-
ção, adequação do conteúdo às atividades 
profissionais, estímulo dos professores à 
participação dos colaboradores, capacidade 
dos professores para orientação das tarefas 
propostas no treinamento e organização di-
dática do conteúdo foi julgado como satisfa-
tório e muito satisfatório pelos participantes. 
Venha participar!

Em sua primeira edição on-line, o Treina-
mento PLVB® foi aplicado nos dias 08 e 10 
de maio para uma turma de 6 participantes 

http://www.plvb.org.br

