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PLVB® cada vez mais perto de seus
membros
O Programa de Logística Verde Brasil
avançou no primeiro trimestre de 2022 cumprindo a sua agenda de atividades e aprimorando a integração entre as suas empresas
membro, a coordenação e a sociedade. Em
17 de fevereiro de 2022 promoveu a primeira 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 atividades com a confirmação das três reuniões
de trabalho, dos quatro workshops técnicos
temáticos, da programação de treinamento
(Treinamento PLVB®, Treinamento de Inventário 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 participar do programa por parte de suas empre-

VOZ DOS MEMBROS
O apoio do
PLVB® para os
projetos em transporte rodoviário
de carga da VIBRA Energia está
sendo fundamental. São grandes
as oportunidades de troca de conhecimento com outras empresas membro e
a Coordenação do PLVB®, promovendo
continuamente valor para a empresa e
aprimoramento na formação profissional dos envolvidos.
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sas membro. Além disso, foram realizadas
múltiplas reuniões bilaterais entre a coordenação e as empresas membro interessadas
em receber o Certificado de Empresa Membro do PLVB® (Selo Verde) o que garantiu

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.

Informativos Técnicos PLVB (Info Tec PLVB®)
o novo meio de divulgação de
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Inaugurando um meio de divulgação esperado faz algum tempo, o time de profissionais que atua no PLVB® iniciou no primeiro trimestre de 2022 a produção dos
informativos técnicos (Info Tec) que buscam
apresentar de forma objetiva, direta, suscinta e consistente conhecimento técnico sobre
temas-chave para as suas empresas membro. De fácil acesso e leitura imediata, os
primeiros cinco Info Tec trataram do ESG
como abordagem de excelência na gestão logística atendendo as expectativas de discussão do 1º Workshop PLVB®, realizado em 07
de abril de 2022. Aprimore os seus conhecimentos, acesse www.plvb.org.br e consulte
PRODUTOS/Informativo Técnico!

ESG

MARÇO

, 14 D
E 2022

INFORM

005/2

022

ATIVO T
CONCEITO, SU
PrEN
RGIM
og raTO
ÉCNICO
ma deELo
RE
gís tic
LEa VÂ
Com surgi ment
Ve NC IA

rd e Br as
o
pilare s de práti nos últim os anos , "ESG " é
il
uma
cas
uma gestã o suste que most ram o quan to deter sigla em inglê s que se refer
e aos
ntáve l de seu
mina da empr esa
(sua tradu ção
está comp rome três
para o portu guês negó cio. No inglê s: envir onme
ntal, socia l and tida em ter
seria ASG: ambi
gover nanc e
ental , socia l e
O conc eito foi
de gover nanç a).
origin ado em
2004 no relató
“Who Cares Wins
rio da Orga nizaç
base s do inves ” (em portu guês: “Gan ha quem
ão das Naçõ es
timen to suste
Unid
se impo rta”),
ntáve
corpo rativa s e
onde foram estabas (ONU ),
hoje sabe -se que l. A sigla repre sento u um
eleci das as
divis or de água
torna ram um
difere ncial impre essas muda nças , princ ipalm
s nas
scind ível para
ente em seu pilar relaç ões
a manu tençã o
ambi ental , se
O uso desse s
das empr esas
critér ios funci
no
merc ado.
ona como uma
empr esas vêm
métri ca para
adota ndo e as
avali
frent es de traba
valor izada s no
ar os valor es,
merc ado. No
quais políti cas
lho ligad as à
conc eito ESG
relac ionad o às
as
cada letra repre essas práti cas tende m a ser
medi das que
senta um pilar
deve m ser toma
difere nte que
das, confo rme
está
a segui r.
E - Envir onme
ntal (pilar ambi
ental )
O pilar ambi ental
se refer e a quan
seus impa ctos
to a empr esa
ao meio ambi
está dispo sta
ente, ou seja,
mitig adora s e
a adota r medi
o quan to ela se
proje tos e comp
preoc upa e inves das para reduz ir
ensa ção.
te em açõe s
S - Socia l (pilar
socia l)
O pro
ces sam ent
o
par
de
O pilar socia l
ped ido s
tir del e que
está
é o pon to
relac
se inic ia
aca
impa cto posit
badionad
de par tida
o par ao oa quan
to aaempr
mo vim
ivo no tecid
esaent
par a o pro
está
o socia l clie
açãagind
nte
diver sidad e na dua
s
o
o
em
ou
dem
fina
dos
prete
que
ces so log
l. Por
pro dut os nde agir
equip
inserma
e e seais
ida,
ísti co,
ida des está
ativ ida
comoaqu
ter
is que
elaativ
par a ent para
está
por
de rep
rindo
reg a do um por que é a
cipcom os direit
i exem plo
res ent acumpprin
tos a manu tençã
oser
log os os cus
daviç o ou
um fato r ais da
(tra nos. ten dem a
pro dut o
crít ico par ísti ca huma
No pila r
a a tom adansp ort e e ges tão ser me nor es do
am
que das
de est oqu
de dec isõ
de pro gra bie nta l, a con stru
es) , est a
es.
ma s de con
ção de um
col abo rad
sci
a
ent
nov
iza ção de
a étic a am
ore s env
equ ipa me
olv ido s.
bie nta l vem
Ne ssa lóg pre ser vaç ão dos
nto s que
com
ativ ida de
rec
ica , em
lim itam
rela ção ao urs os nat ura is a imp lem ent açã
o vol um e
é
nec
ess
o
per mit am
par a os
ário a imp
de águ a
con sum o
e a ges tão am plia r sig nifi cat res são de div ers red uze m o con sum de águ a, a ins
tala ção de
os doc um
iva me nte
o. Ade ma
tec nol ogi dos res ídu os se
ent
cam ent e
mo stra mua dig ital iza ção na os, à aut om açã is, com o na
do inv est
apr
ime nto em imo rad os con tribito nec ess ária e tro ca de doc um o de pro ces sos
que
ent os e info
opt ar por
ges tão am
ui par a isso
sist
rma
bie
em as de
. Ass im,
nta l.
Com o já
é pos sív
info rma çãoçõe s
foi
el not ar
res pon sáv dito ant erio rme
pon tos pos
nte
itiv os
agr ava dor el por um a em issã , o con sum o
de
es
tor nam ess do efe ito est ufa o sig nifi cat iva de ene rgia elé tric a,
Sta r, lum enc iais , um a vez . Por isso , exe rce gás car bôn ico (COdep end end o de
sua fon te,
iná rias LED
r
que
2)
prá
um dos
tica s que
inv est ir
ene rgé tico
é
e sen sor
.
es de pre em equ ipa me nto vis am a efic iên prin cip ais gas es
sen ça dim
cia
s
inu i con de esc ritó rio com ene rgé tica se
sid era vel
o sel o Ene
me nte o
rgy
con sum o

COMO E
U APLIC
O ESG E
PROCESS
M LOGÍS
AMENTO
TICA?
DE PEDID
OS

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

mento quanto aos conceitos de logística verde e as boas práticas a ela associadas, sendo também uma forma de valorizar as ações
de suas empresas membro, disponibilizando
espaço para a postagem de vídeos que promovam o programa e possibilitem a difusão

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

