
 

 

 

 

PROGRAMA TRUCK GREEN – DOCUMENTO 

Um dos valores da YLOG está em praticar a SUSTENTABILIDADE (Fazer hoje, 

cuidando do amanhã), assim este programa está apoiado nesta premissa! 

Nosso objetivo é adequar todas as atividades desenvolvidas à práticas 

socioambientais. 

Neste documento relacionamos os pilares que somados contribuirão para efetividade 

deste programa! 

 
 

PILARES TRUCK GREEN - FROTA SUSTENTÁVEL 

  

 Manutenção Preventiva  
“Garantir que os veículos estejam em prefeita condição de carregamento e rodagem.”  

o Abastecimento  

 Tipo de Combustível 

 Tanque Cheio, parada segura. 

o CheckList Mecânica/Elétrica 

o Lavagem do Veículo e Baú. 

o Troca dos Filtros (Ar, Óleo, Combustível) 

o Teste de Opacidade 

o Dedetização 

o Teste de Frio 

 

 Treinamentos & Conscientização (Brainstorming, Aprendizagem Transforma) 

Realizamos reuniões e treinamentos periódicos para orientação de diferentes temas como QUALIDADE 

DE VIDA; ORIENTAÇÃO FINANCEIRA e principalmente sobre as premissas do Programa TRUCK 

GREEN!  

Uma Cultura de Valores e Educação Corporativa de aprendizagem que desenvolve competências, 

conquistando conhecimentos, habilidades e atitudes, proporcionando oportunidades de crescimento 

tanto para os colaboradores quanto para a empresa (eficiência e produtividade).   

   

 

 Planejamento Econômico (Roteiros) 

Analisamos diversos fatores na elaboração dos roteiros, visando a segurança 

(PerfildoClientexPesoxLocalidadexValordacarga), economia e a máxima efetividade nas entregas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 Gestão de Riscos & Direção defensiva 

Nosso PGR estabelece medidas preventivas implementadas em nossas rotinas de transportes, onde 

visamos minimizar riscos e assegurar a vida do nosso colaborador, a integridade do veículo e da carga 

transportada. Quem dirige precisa zelar tanto pela própria condução quanto por tudo mais que pode 

acontecer ao seu redor. Nesse sentido, Orientamos, treinamos e capacitamos nossos motoristas, para 

que conheçam e cumpram com suas responsabilidades e tenham uma melhor dirigibilidade, sempre 

com a máxima atenção e segurança possível. 

 IVEI (Inteligência Veícular) 
Nossos veículos são equipados tecnologia on board (sensores) e off board (aplicativos), havendo 

trocas de informações em tempo real de efetividade de entregas, produtividade, geolocalização, 

temperatura do baú, entre outras informações.  

Assim nossa TORRE de CONTROLE cruza as informações recebidas pela IVEI e retro abastece todo 

o programa TRUCK GREEN, visando a melhoria continua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  VANTAGENS TRUCK GREEN 

 Redução na emissão de gases, dimuindo os impactos 

ambientais. 

 Redução de Custos com Manutenção. 

 Aumento da vida útil dos veículos. 

 Maior segurança e dirigibilidade. 

 Maior efetividade e produtividade (melhor planejamento 

dos roteiros). 

 Menor incidência de multas (melhor planejamento e 

dirigibilidade). 

 Apoio para tomada de decisão, através da Torre de 

Controle (Banco de Dados – retro-abastecidos). 
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