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A padronização proporcionada pelo Palete PBR é uma grande aliada 

para a prevenção de perdas ao longo da cadeia de abastecimento e, 
neste evento, está sendo apresentado o Palete PBR-1 versão 2019, fruto 
de uma atualização pautada nas necessidades do mercado. Uma das 
mudanças é o emprego exclusivo do eucalipto na constituição de todos 
os componentes do produto, pela necessidade de adequação à oferta de 
madeira disponível no mercado. A pinus, anteriormente utilizada, teve 
sua área plantada reduzida em 16% entre 2006 e 2016, o que trouxe 
impactos ao seu preço. Em contrapartida, a área do eucalipto avançou 
31% no mesmo período. Por isso, esse ajuste foi feito, juntamente com 

a redução de algumas medidas, o que deixou o produto mais viável economicamente e com as mesmas premissas 
em relação à capacidade de carga e segurança. Importante reforçar que a padronização proporcionada pelo Palete 
PBR garante o compliance de todos os agentes da cadeia e traz segurança às operações das empresas, poupando-
as de transtornos e do consequente passivo de imagem decorrente de um eventual acidente. 

Palete PBR: padronize e previna as perdas

Nova versão do Palete PBR é apresentada ao varejo

As atualizações do Palete PBR, que culminaram 
na versão 1/2019, foram apresentadas durante o 7o 
Fórum de Prevenção de Perdas e Desperdício de 
Alimentos, promovido pela Abras. O PBR contou 
com um espaço exclusivo durante o evento, o que 
lhe conferiu amplo destaque e visibilidade junto aos 
mais de 400 profissionais do autosserviço que com-
pareceram ao local. Na ocasião, diversas empresas 
supermercadistas fizeram contato e puderam ver de 
perto as atualizações realizadas. 

Todas as questões que culminaram nesta versão 
2019 tiveram como foco o fornecimento de um produ-
to ainda mais seguro, prático, sustentável e acessível 
para a cadeia de abastecimento. A atualização do 

Palete PBR também foi pautada pela intensificação 
da parceria da Abras com o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT) e com a Associação Nacional dos 
Produtores de Paletes e Embalagens de Madeira 
(Anapem), que esteve representada no Fórum pelo 
seu presidente, Marcelo Canozo, e que contribuiu, por 
meio de alguns associados, com o envio de Paletes 
PBR versão 2019, inclusive para outros espaços de 
parceiros da Abras. 

Na ocasião, todos os participantes receberam 
um folder da Anapem, que descreve a importante 
atuação da entidade como parceira nesta versão 
2019, e o “Manual de Utilização do Palete PBR-1 
versão 2019” impresso.  


