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PLVB® ever closer to its members

lateral meetings were held between the co-

ordination and member companies interest-

ed in receiving the PLVB® Member Company 

Certificate (Green Seal) which ensured a 

PLVB®'s sup-
port for VIBRA 
Energia's road 
freight transport 
projects is es-
sential. There are 
great opportuni-
ties for exchang-
ing knowledge with other member 
companies and PLVB® Coordination, 
continuously promoting value for the 
company and improving the profes-
sional training of those involved.

Ana Carolina Vater 
Senior Environmental Engineer  

Vibra Energia

MEMBERS’ VOICE

deepening of knowledge from the program's 

coordination on good practices in progress 

by member companies and more effective 

support for future actions.

of knowledge about the concepts of green 
logistics and the best practices associated 
with it, being also a way to value the ac-
tions of its member companies, providing 
space for the posting of videos that promote 
the program and enable the dissemination 

In the first quarter of 2022, the PLVB 
Videos channel was created on YouTube, 
inaugurating another vehicle to promote 
the activities, products, and services of 
the program. PLVB Videos is already born 
with the mission of boosting the spread 

The Brazilian Green Logistics Program 

advanced in the first quarter of 2022 fulfill-

ing its agenda of activities and improving the 

integration between its member companies, 

program´s coordination and society. On Feb-

ruary 17, 2022 promoted the first Working 

Meeting, with the participation of 74% of its 

member companies and more than half of 

its body of professionals, consolidating the 

agenda of activities with the confirmation 

of the three working meetings, of the four 

thematic technical workshops, the training 

program (PLVB® Training, Emissions Inven-

tory Training and SR-SVTC Training) and the 

creation of the three Technical Chambers 

(ESG, Energy and Technological Transition 

and SDG) that expand the perception of 

value in participating in the program by its 

member companies. In addition, multiple bi-

of the testimony of members, highlight-
ing the value delivered to professionals 
who participate in the activities of the 
program. Be sure to check out this new 
PLVB® communication vehicles.

Inaugurating a means of dissemination 
expected some time ago, the team of profes-
sionals working in the PLVB® started in the 
first quarter of 2022 the production of techni-
cal information (Info Tec) that seek to present 
in an objective, direct, concise, and consis-
tent way technical knowledge on key topics 
for its member companies. With easy access 
and immediate reading, the first five Info Tec 
dealt with ESG as an approach of excellence 
in logistics management meeting the expec-
tations of discussion of the 1st PLVB® Work-
shop, held on April 07, 2022. Improve your 
knowledge, access www.plvb.org.br and con-
sult PRODUCTS/Technical Information!

PLVB® on

Technical information PLVB (Info Tec PLVB®) 
the new means of disseminating 
knowledge of the Program INFORMATIVO TÉCNICOPrograma de Logística Verde Brasil
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ESG 
CONCEITO, SURGIMENTO E RELEVÂNCIA

E - Environmental (pilar ambiental)

S - Social (pilar social) 

Com surgimento nos últimos anos, "ESG" é uma sigla em inglês que se refere aos três

pilares de práticas que mostram o quanto determinada empresa está comprometida em ter

uma gestão sustentável de seu negócio. No inglês: environmental, social and governance

(sua tradução para o português seria ASG: ambiental, social e de governança).
O conceito foi originado em 2004 no relatório da Organização das Nações Unidas (ONU),

“Who Cares Wins” (em português: “Ganha quem se importa”), onde foram estabelecidas as

bases do investimento sustentável. A sigla representou um divisor de águas nas relações

corporativas e hoje sabe-se que essas mudanças, principalmente em seu pilar ambiental, se

tornaram um diferencial imprescindível para a manutenção das empresas no mercado. 

O uso desses critérios funciona como uma métrica para avaliar os valores, quais políticas as

empresas vêm adotando e as frentes de trabalho ligadas à essas práticas tendem a ser

valorizadas no mercado. No conceito ESG cada letra representa um pilar diferente que está

relacionado às medidas que devem ser tomadas, conforme a seguir. 

O pilar ambiental se refere a quanto a empresa está disposta a adotar medidas para reduzir

seus impactos ao meio ambiente, ou seja, o quanto ela se preocupa e investe em ações

mitigadoras e projetos e compensação.

O pilar social está relacionado a quanto a empresa está agindo ou pretende agir para ter um

impacto positivo no tecido social em que está inserida, como por exemplo a manutenção da

diversidade na equipe e se ela está cumprindo com os direitos humanos.
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COMO EU APLICO ESG EM LOGÍSTICA? 
PROCESSAMENTO DE PEDIDOS

O processamento de pedidos é o ponto de partida para o processo logístico, porque é a 

partir dele que se inicia a movimentação dos produtos para entrega do serviço ou produto 

acabado para o cliente final. Por mais que aqui os custos tendem a ser menores do que das 

duas demais atividades principais da logística (transporte e gestão de estoques), esta 

atividade representa um fator crítico para a tomada de decisões. 

No pilar ambiental, a construção de uma nova ética ambiental vem com a implementação 

de programas de conscientização de preservação dos recursos naturais para os 

colaboradores envolvidos. Nessa lógica, em relação ao consumo de água, a instalação de 

equipamentos que limitam o volume de água reduzem o consumo. Ademais, como na 

atividade é necessário a impressão de diversos documentos, à automação de processos que 

permitam ampliar significativamente a digitalização na troca de documentos e informações 

e a gestão dos resíduos se mostra muito necessária e optar por sistemas de informação 

tecnologicamente aprimorados contribui para isso. Assim, é possível notar pontos positivos 

do investimento em gestão ambiental. Como já foi dito anteriormente, o consumo de energia elétrica, dependendo de sua fonte, é 

responsável por uma emissão significativa de gás carbônico (CO2) um dos principais gases 

agravadores do efeito estufa. Por isso, exercer práticas que visam a eficiência energética se 

tornam essenciais, uma vez que investir em equipamentos de escritório com o selo Energy 

Star, luminárias LED e sensores de presença diminui consideravelmente o consumo 

energético. 


