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Plataforma PBR TEC aperfeiçoa  
controle na compra de Paletes PBR

O Palete PBR ganhará mais 
um aperfeiçoamento em 

sua estrutura de governança 
e compliance, ampliando o 
nível de controles e garan-
tias oferecidos aos compra-
dores e usuários. Começou 
a funcionar em janeiro a 
Plataforma PBR TEC, um 
sistema desenvolvido em 
parceria entre a Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras) e a VollTrix, empresa 
contratada que faz a gestão 
do PBR desde julho de 2019. 
A plataforma, que passou 
pela última rodada de testes 
em dezembro, traz mais se-
gurança e confiabilidade aos 
compradores de Paletes PBR, 
que podem verificar já no 
ato da entrega se o produto 
adquirido teve sua origem 
em um fabricante credenciado 
pela Abras.

“Estamos sempre atentos 
à necessidade de utilização de 
tecnologias para nos adaptar 
às novas realidades”, afirma o 
vice-presidente institucional da 
Abras, Marcio Milan.  “Através 
da Plataforma PBR TEC, vamos 
disponibilizar um novo canal de 
comunicação com as redes e in-
dústrias. Nesse ponto, a parceria 
com a Associação Nacional dos 
Produtores de Paletes e Emba-
lagens de Madeira (Anapem) e a 
VollTrix são fundamentais para 
dar credibilidade e eficácia ao 
processo.”

Ferramenta já permite ao comprador checar a origem dos produtos  
e certificação do fabricante no momento da entrega

Os fabricantes certificados 
tiveram até o final do ano para se 
cadastrarem na plataforma, mas 
os compradores não precisam de 
registro prévio. No momento da 
entrega da carga, junto com os 
paletes, os supermercados ou in-
dústrias recebem um certificado 
de autenticidade individualizado 
por um QR Code, atestando que 
o lote foi produzido por empresa 
credenciada, que segue as nor-
mas, especificações e princípios 
de governança do Palete PBR. 
Essas informações poderão ser 
checadas e validadas através de 
qualquer celular com um app de 
leitor de QR Code ou diretamente 
no portal da Abras, digitando o 

código que estará presente 
no documento.

“Vivemos um momento 
de desafios crescentes, em 
que é necessário ter recursos 
cada vez mais modernos e 
que assegurem a credibili-
dade do sistema,” explica o 
presidente da Anapem, Mar-
celo Canozo. “A Plataforma 
PBR TEC é mais um passo 
importante para reforçar 
esse movimento na busca da 
melhoria contínua.”

Pós-venda otimizado
Além de atestar a pro-

cedência, a Plataforma PBR 
TEC permitirá maior intera-
ção com os compradores dos 
Paletes PBR, pois todas as 
transações serão registradas 

no sistema. “Poderemos entrar 
em contato com as empresas que 
adquiriram os Paletes PBR e, com 
isso, a avaliação do atendimento 
e qualidade dos produtos entre-
gues serão realizadas de maneira 
mais proativa”, detalha Roger 
Becker, CEO da Volltrix. Nas pró-
ximas fases de implementação, 
a plataforma incluirá também 
outras funcionalidades, que 
trarão benefícios relacionados 
à logística reversa e o controle 
dos paletes PBR dentro do pool. 

Para mais informações sobre 
a nova Plataforma PBR TEC, en-
tre em contato pelo e-mail: pbr@
abras.com.br 


