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PLVB® cada vez mais perto de seus 
membros

sas membro. Além disso, foram realizadas 
múltiplas reuniões bilaterais entre a coorde-
nação e as empresas membro interessadas 
em receber o Certificado de Empresa Mem-
bro do PLVB® (Selo Verde) o que garantiu 

O apoio do 
PLVB® para os 
projetos em trans-
porte rodoviário 
de carga da VI-
BRA Energia está 
sendo fundamen-
tal. São grandes 
as oportunidades de troca de conheci-
mento com outras empresas membro e 
a Coordenação do PLVB®, promovendo 
continuamente valor para a empresa e 
aprimoramento na formação profissio-
nal dos envolvidos.

Ana Carolina Vater 
Engenheira Ambiental Sr 

Vibra Energia

VOZ DOS MEMBROS

um aprofundamento do conhecimento por 
parte da coordenação do programa quanto 
as boas práticas em curso pelas empresas 
membro e um apoio mais efetivo quanto a 
ações futuras.

mento quanto aos conceitos de logística ver-
de e as boas práticas a ela associadas, sen-
do também uma forma de valorizar as ações 
de suas empresas membro, disponibilizando 
espaço para a postagem de vídeos que pro-
movam o programa e possibilitem a difusão 

No primeiro trimestre de 2022 foi criado 
o canal PLVB Videos no YouTube, inaugu-
rando mais um veículo de divulgação das 
atividades, produtos e serviços do progra-
ma. O PLVB Videos já nasce com a missão 
de dinamizar a propagação de conheci-

O Programa de Logística Verde Brasil 
avançou no primeiro trimestre de 2022 cum-
prindo a sua agenda de atividades e aprimo-
rando a integração entre as suas empresas 
membro, a coordenação e a sociedade. Em 
17 de fevereiro de 2022 promoveu a pri-
meira Reunião de Trabalho, contando com 
a participação de 74% de suas empresas 
membro e mais da metade de seu corpo de 
profissionais, consolidando a agenda de ati-
vidades com a confirmação das três reuniões 
de trabalho, dos quatro workshops técnicos 
temáticos, da programação de treinamento 
(Treinamento PLVB®, Treinamento de Inven-
tário de Emissões e Treinamento SR-SVTC) e 
da criação das três Câmaras Técnicas (ESG, 
Transição Energética e Tecnológica e ODS) 
que ampliam a percepção de valor em parti-
cipar do programa por parte de suas empre-

do testemunho dos membros, destacando 
o valor entregue aos profissionais que par-
ticipam das atividades do programa. Não 
deixem de conhecer este novo veículos de 
comunicação do PLVB®.

Inaugurando um meio de divulgação es-
perado faz algum tempo, o time de profis-
sionais que atua no PLVB® iniciou no pri-
meiro trimestre de 2022 a produção dos 
informativos técnicos (Info Tec) que buscam 
apresentar de forma objetiva, direta, suscin-
ta e consistente conhecimento técnico sobre 
temas-chave para as suas empresas mem-
bro. De fácil acesso e leitura imediata, os 
primeiros cinco Info Tec trataram do ESG 
como abordagem de excelência na gestão lo-
gística atendendo as expectativas de discus-
são do 1º Workshop PLVB®, realizado em 07 
de abril de 2022. Aprimore os seus conheci-
mentos, acesse www.plvb.org.br e consulte 
PRODUTOS/Informativo Técnico!

PLVB® no

Informativos Técnicos PLVB (Info Tec PLVB®) 
o novo meio de divulgação de 
conhecimento do Programa 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. 


