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Nosso abrangente programa de gestão de riscos aos motoristas 
ajuda as organizações de Vendas, Serviços e Entrega em todo o 
mundo a reduzirem colisões, ferimentos, violações de licenças e 
o Custo Total de Propriedade (CTP). De que forma? Combinando 
a metodologia de melhoria contínua e patenteada da eDriving 
para a redução de riscos ao motorista, por meio da mais recente 
tecnologia de smartphone e de técnicas comprovadas de mudança 
de comportamento, microaprendizagem e gamificação. O 
resultado? Uma solução integrada de gestão de riscos como não se 
vê em nenhuma outra pautada no smartphone.

O Mentor by eDrivingSM engloba a abordagem de cinco estágios patenteados da empresa para a gestão de riscos aos condutores, utilizada pelas empre-
sas da Fortune 500 em todo o mundo e condecorada com mais de 90 prêmios de clientes e parceiros:

Cultura da Segurança
Modelos de política e 

privacidade, princípios de 

direção SMART (INTELIGENTE), 

manual e compromisso de 

segurança, todos projetados 

para ajudar os gestores de 

vendas, serviços e entrega, 

juntamente com seus 

motoristas, a adotarem 

a segurança como um 

imperativo corporativo e a 

criarem uma cultura livre de 

colisões. 

RoadRISK®

Avaliação de risco validada 

e concebida para auxiliar os 

gestores na compreensão 

de quais de seus motoristas 

têm maior probabilidade de 

estarem envolvidos em uma 

futura colisão e por que. 

DriverINDEX®

Combina dados de 

comportamentos que 

originaram colisões, incidentes, 

a verificação de habilitações e 

da telemática em um sistema 

de gestão de desempenhos, 

oferecendo aos gestores a 

visibilidade clara acerca de 

quais são seus motoristas que 

correm maior risco, bem como 

ferramentas de treinamento 

voltadas à redução dos riscos 

e monitoria das melhorias 

no comportamento atrás do 

volante ao longo do tempo.

RiskCOACH®

São módulos curtos e 

interativos de eLearning que 

incorporam a mais recente 

ciência cognitiva, voltada 

a ajudar os motoristas a 

identificarem e alterarem 

comportamentos de 

risco, minimizando os dias 

de trabalho perdidos e 

maximizando compromissos, 

entregas e tempo de 

atendimento ao cliente.

Benchmarking
Ele mede, modifica e 

melhora, além de fornecer 

relatórios e comparativos 

entre resultados das equipes, 

divisões, empresas e setores 

de Vendas, Atendimento e 

Entrega.      

*O Mentor da eDrivingSM está patenteado pelo US Trademarks and Patent Office: 6,714,894. 

Para Frotas de Vendas, 
Serviços e Entregas

Redução de 
risco redefinida.



Pontuação de Condução 
Segura FICO®. Por meio 
da parceria da eDriving 
com o líder de análise 
de mercado, FICO, os 
motoristas recebem uma 
pontuação individualizada 
do FICO® Safe Driving, 
validada com vistas a 
prever a probabilidade 
de um motorista estar 
envolvido em uma colisão.

Treinamento no 
aplicativo. Além de 
ajudar os motoristas 
a identificarem 
e entenderem 
comportamentos de 
risco que podem causar 
problemas, o Mentor 
fornece módulos de 
microtreinamento 
interativos e atraentes 
diretamente para 
o smartphone, 
disponibilizando-os em 
14 idiomas em todo o 
mundo, com treinamento 
para veículos com volante 
à esquerda e à direita.

Garantia. Trata-se de 
garantias da eDriving 
industry first! de que 
o Mentor reduzirá as 
colisões em pelo menos 
20% no primeiro ano ou 
as tarifas do programa 
(excetuando-se os 
custos de verificação de 
habilitações pelo MVR) 
serão reembolsadas.

Gamificação. Incentiva 
a competição amigável 
(emojis/mensagens 
de bate-papo) entre 
gestores e suas equipes 
de Vendas, Atendimento 
e Entrega, bem como 
colegas de trabalho em 
toda a organização. Essa 
abordagem ajuda a criar 
“círculos” informais muito 
poderosos e pontos 
de discussão para os 
gestores, além de ajudar a 
tornar a condução segura 
uma parte essencial do dia 
a dia de trabalho.

Relatório de Evento do 
Motorista (DER). 
O kit de ferramentas de 
relatórios no aplicativo do 
Mentor facilita às equipes 
de vendas, atendimento 
e entrega a conclusão e 
envio aos empregadores, 
parceiros de gestão de 
acidentes e seguradoras 
de todas as informações 
e evidências fotográficas 
necessárias para auxiliar 
no processo de gestão 
de riscos ao motorista, 
minimizando, assim, os 
custos totais decorrentes 
de colisões.

Relatório de inspeção 
do veículo do motorista 
(DVIR). A lista de 
verificação do mentor 
orienta os motoristas 
através da inspeção 
diária de seus veículos 
antes e depois de 
suas marcações/rotas, 
solicitando questões que 
podem ser relatadas 
diretamente ao Parceiro 
de Gerenciamento de 
Frota do cliente.

24 anos de experiência
1.000.000+ de motoristas de frotas ativas
96 países

90+ premiações de clientes e parceiros
Soluções abrangentes de gestão de riscos 
Estudos de validação em larga escala

 A escolha dos líderes da indústria em todo o mundo.
www.edriving.com
US +1-855-999-9094
UK +44 800 808 5611
fleet@edriving.com 

O sucesso evoluiu.

Soluções Flexíveis para Equipes de Vendas, Atendimento e Entrega.   

A este programa comprovado de redução de riscos, o Mentor by eDriving adiciona seu aplicativo telemático inovador que usa sensores de smartphone para coletar e 
analisar comportamentos essenciais do motorista com maior previsão de risco, incluindo Aceleração, Frenagem, Curvas, Velocidade e, de forma exclusiva, a Distração 
Telefônica. Além de eliminar a necessidade de hardware adicional, o MentorSM oferece vários recursos exclusivos:

Platino Oro Plata Bronce

Mentor℠ da eDriving - com FICO® Safe Driving Score, Micro-treinamento e competição amigável Círculos    

Painel do Gestor MentorSM dados e conclusões por meio de treinamento    

Kit de Ferramentas de Coaching para Gestores    

Avaliação RoadRISK®    

DriverINDEX® com integração de dados Mentor, Colisões e Licença    

Fórum de Benchmarking/Suporte    

Suporte Técnico 24/5    

Three60TM Revista Digital de Segurança Rodoviária    

Relatório de Evento do Motorista/Conta de Acidentes    Complemento 
Adicional

Coaching profissional  

Garantia de Desempenho - Reduzir colisões em 20% no 1o ano ou dinheiro de volta excluindo as taxas da MVR 

Loss Detect® by Munich Re - Análise de Dados de Sinistros Automáticos 


