
108 Dezembro 2020

Palete PBR

Saiba como se proteger dos riscos ocultos no uso de paletes

O setor supermercadista está pres-
tando mais atenção às questões 
que vem ganhando importância na 
prevenção de perdas: os riscos ocul-
tos, que envolvem fornecedores de 
produtos de gôndola, prestadores de 
serviços e, até de mesmo, de insumos. 
No mês de novembro, por exemplo, 
o Ministério da Agricultura autuou 
nove marcas de azeite fraudadas e 
falsamente declaradas como azeite 
de oliva extra virgem, proibindo a 
comercialização das mesmas. 

Nesta mesma linha de raciocí-
nio, há uma série de riscos ocultos 
envolvidos na utilização de paletes 
não padronizados, a começar pela 
segurança de trabalhadores e clientes 
que circulam próximos a eles. Infe-
lizmente, o uso do chamado “palete 

reformado” ainda é comum no País. 
Esses produtos sofrem alterações 
em sua estrutura que terminam por 
prejudicar a capacidade de carga 
original. A presença de paletes com 
defeitos em gôndolas ou na movimen-
tação por empilhadeiras é uma fonte 
recorrente de acidentes.

A melhor estratégia para evitar os 
riscos ocultos é utilizar o PBR, que é 
padronizado, licenciado pela Abras e 
tem seus fornecedores certificados. 
“Ao adquirir um lote de paletes PBR 
é fácil descobrir se o produto é autên-
tico,” afirma o CEO da Volltrix, Roger 
Becker, empresa contratada pela 
Abras para fazer a gestão do PBR. 
“Com algumas perguntas simples já 
se tem indicativos adicionais sobre a 
procedência e qualidade dos paletes.”

A preferência pelo PBR, a atenção ao preço, ao credenciamento do fornecedor 
e à origem dos lotes protegem os supermercados contra danos de imagem em 
casos de sinistro ou ocorrências

Confira alguns exemplos de 
questionamentos importantes 
para evitar transtornos na hora 
de comprar paletes. 

1) O preço pago pelo lote de 
paletes PBR é condizente com os 
valores praticados pelo mercado?

Preços muito abaixo da média de 
mercado são um indicativo que a car-
ga pode ter sido desviada do sistema.

2) O fornecedor dos paletes PBR 
é credenciado pela Abras?

Todos os fabricantes de PBR são 
credenciados e passam por uma aná-
lise cuidadosa para assegurar que as 
normas de produção sejam respeita-
das. No momento do credenciamento, 
os fabricantes são submetidos a 
processos de auditoria que exigem 
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uma série de atestados de qualida-
de, de capacitação e até de caráter 
socioambiental, como compromissos 
de veto ao trabalho escravo e de usar 
apenas madeira de procedência legal. 
As empresas produtoras de paletes e 
embalagens de madeira devem ter ins-
crição no Ibama [Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis] e apresentar declaração 
emitida pelo órgão que não consta ne-
nhuma irregularidade. Também é muito 
importante as licenças da prefeitura, 
dos Bombeiros e a Licença Ambiental 
de Operação [L.A.O] válidas.

3) Qual a origem dos paletes 
PBR a serem adquiridos? Vieram 
diretamente do fabricante?

Ao comprar um lote é importante 
que o supermercadista verifique al-
gumas informações básicas sobre o 
vendedor, para ter certeza de que a 
carga tem procedência legal.

A saúde e a segurança dos co-
laboradores do fornecedor também 
devem ser levadas a sério, sempre 
com o objetivo de prevenir riscos e 
proporcionar um ambiente saudável. 
Para isso, deve-se conferir se é reali-
zado anualmente o mapeamento da 
empresa com foco nestes itens, diag-
nosticado por profissional competen-

te. Além disso, o fornecedor também 
deve apresentar certidão negativa de 
débitos trabalhist              as atualizada.

A análise de procedência é uma 
grande ferramenta de proteção ao 
comprador, por garantir que o palete 
que está sendo adquirido respeita to-
das as normas de governança e com-
pliance. Conforme esclarece Rogério 
Levorin, sócio da Levorin Advogados 
Associados e membro do Comitê Ju-
rídico da Abras, como os fabricantes 
são todos credenciados perante a 

Abras, garante-se a rastreabilidade 
do fornecedor, necessária para evitar 
a produção de paletes não conformes 
ou com qualidade insatisfatória, além 
de precaver o risco de imagem, em 
caso de sinistros ou ocorrências.

A Abras idealizou o Projeto 
Paletização Padrão, que disponi-
biliza gratuitamente capacitação 
sobre a importância deste tema 
dentro das redes de supermerca-
dos. Solicite mais detalhes pelo 
e-mail: pbr@abras.com.br.

Como identificar um palete PBR original?


