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PLVB® mais uma vez 
presente no Fórum 
Transporte Sustentável

Novas empresas aderem ao PLVB®

PLVB® consolida sua abrangência 
multisetorial

Presente na 2ª Edição do Fórum Transporte 
Sustentável, no dia 14 de outubro de 2021, o 
PLVB® participou desta vez em dois painéis. O 
1º painel, coordenado pelo Prof. Lino Marujo, 
discutiu práticas sustentáveis para cidades in-
teligentes, com a participação de especialistas 
no tema como Ieda Oliveira (Elatrabus), Sílvia 
Barcik (Itaú) e Sofia Figueiredo (Veolia). Em 
um 2º painel, denominado “Nova matriz ener-
gética: soluções de energia para a matriz ener-
gética dos transportes”, sob a coordenação do 
Prof. Márcio D´Agosto, estiveram presentes es-
pecialistas da ABVE (Adalberto Maluf), ABIO-
GAS (Gabriel Kropsch), Comgas (Guilherme 

A LZN Logís-
tica é uma ope-
radora logística 
focada em sus-
tentabi l idade, 
que encontrou no 
PLVB® subsídios 
para implantação 
da logística de baixo carbono, conso-
lidando o pilar ambiental do conceito 
ESG adotado pela empresa. A renova-
ção de sua frota, os veículos de carga 
elétricos e a GNV refletem a busca 
constante por inovação e desenvolvi-
mento sustentável.
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Feitas), APROBIO (Júlio Mineli) e Seara (Jonas 
Rabello). Foram apresentadas e discutidas so-
luções para reduzir a dependência dos trans-
portes do uso de óleo diesel derivado do petró-
leo, como biodiesel, o biogás, o gás natural e a 
energia elétrica. Desataca-se neste contexto a 
experiência da Seara com o uso de caminhões 
elétricos para a distribuição urbana de carga 
congelada e o potencial de uso de gás natural 
e biogás para transferência de carga de média 
distância. Esta discussão ratifica a importância 
das ações do PLVB® com a criação de um Co-
mitê Técnico sobre matriz energética para os 
transportes em 2022.

energética e fontes de energia mais limpas, 
por meio do uso de caminhões elétricos, o 
que também é uma realidade para a Jadlog, 
que ainda conta com entregas urbanas por 
triciclos. A Nivea tem perspectiva de iniciar 
ações para projetos de uso de biogás. Ou-

Blau, Nivea e Jadlog são os mais novos 
membros do PLVB® que chegam com for-
ça total. Em reunião com a Coordenação 
do PLVB, discutiu-se as ações da Blau 
na promoção das boas práticas de utili-
zação de veículos com maior eficiência 

tra empresa que retorna ao PLVB® para 
continuar protagonizando a sustentabili-
dade em logística é Cargo Polo. Com isso 
amplia-se e renova-se o quadro de empre-
sas membro do Programa, multiplicando 
a abrangência de suas ações.

Ao longo de seus 5 anos de existência o 
PLVB® produziu, compartilhou e divulgou co-
nhecimento aplicado sobre sustentabilidade 
em cadeias de suprimento de 11 segmentos 
de atividade econômica, representados por 28 
empresa embarcadoras que atuam nos setores 
de cosméticos, fármacos, alimentos, bebidas, 
químicos, energia, montadoras, autopeças, va-

rejo, eletrônicos e serviços públicos. Além dis-
so, contou com a participação de 25 empresas 
que atuam como transportadoras ou operado-
ras logísticas. A retrospectivas das ações do 
programa e o seu sucesso até o momento esti-
mulam a busca de uma diversificação setorial 
ainda maior para 2022. Faça a sua adesão ao 
PLVB®, consulte www.plvb.org.br.
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