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PBR ajuda a enfrentar

escassez de paletes no mercado
Retornável e com durabilidade
superior, produto já se torna vantajoso
na segunda viagem e elimina necessidade
de compras frequentes

O

mercado brasileiro atravessa
um momento de escassez de
paletes, com a indústria e os
supermercadistas enfrentando

de compra atendidos pelos produtores. A explicação para esse
cenário passa pelo descompasso
entre a demanda e a produção de
madeira e outros componentes
envolvidos na fabricação, como
pregos e outros conectores. Já a
solução passa pelo uso do palete
PBR, que tem durabilidade muito
maior e, portanto, elimina a necessidade de adquirir o insumo
com frequência.
Apesar de custar cerca de
30% a mais do que um equivalente descartável com a mesma
capacidade de carga, o PBR tem
uma vida útil que pode chegar
a três anos, se armazenado em
condições adequadas. “Vivemos
um momento em que o controle
de custos é cada vez mais relevante para as empresas e quem
faz as contas percebe logo as
vantagens”, explica Marcelo
Canozo, presidente da Anapem.
“Com duas viagens realizadas, o
PBR já sai 25% mais barato do
que a versão descartável. E imagine em quantas viagens é possível empregá-lo em três anos.”
Além do benefício econômico
direto, o PBR traz outras vantagens indiretas. Por ser padroniza182
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do, é mais seguro e ajuda a evitar
acidentes em seu manuseio. “A
preocupação com o meio ambiente é crescente em todos os
setores e o PBR se destaca nesse
CEO da Volltrix, empresa contratada que faz a gestão do PBR
desde julho de 2019. “Não só por
ser mais durável, o que por si só
já reduz o descarte de resíduos
sólidos, mas também por ser
fabricado com madeira de áreas
de origem pelo Ibama.”

Controle e logística reversa
A dificuldade em comprar
paletes descartáveis tem feito
muitas empresas repensarem
seus mecanismos de controle do
estoque de paletes e a necessidade de aperfeiçoar suas ações de
logística reversa.
De acordo com levantamento
realizado pela gestão do Palete
PBR, é crescente a conscientização de companhias que consideram que, pela sua durabilidade
e pela vantagem de não ter que
comprar paletes novos todos os
meses, o PBR compensa o esforço de controle do pool.
Quer saber mais sobre o
PBR? Entre em contato conosco
por meio do e-mail: pbr@abras.
com.br.

