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Análise da eDriving realizada em dezembro de 
2020 e registros de 2,4 bilhões de quilômetros 
percorridos com uso do Mentor concluíram que 
os motoristas categorizados inicialmente como 
Risco muito alto e Risco alto obtiveram aumentos 
marcantes no FICO® Safe Driving Score e uma 
redução significativa em eventos de excesso de 
velocidade e distração.

Resultados 
comprovados

Aumento do FICO®  
Safe Driving Score*

Melhora nos eventos dos 
motoristas*

Excesso de velocidade
6 MESES

6 MESES

15 MESES

15 MESES

Distração

Mentor: Benefícios

Um novo gerenciamento 
de risco dos motoristas.

Nosso abrangente pacote de produtos para gerenciamento digital 

de risco de motoristas1 ajuda organizações de todo o mundo que 

trabalham com vendas, serviços e entregas a reduzir incidentes, 

ferimentos, violações de trânsito, emissões de carbono e o custo total 

de propriedade das frotas. Como? Combinando o aplicativo premiado 

da eDriving, o MentorSM, com nossa metodologia patenteada2 que reduz 

riscos e promove uma cultura livre de acidentes. Oferecemos tudo isso 

em uma plataforma que protege os dados e a privacidade dos usuários, 

complementada por serviços profissionais imbatíveis. O resultado?  

Uma solução integrada de gerenciamento de risco de motoristas sem 

igual, disponível em aplicativo para smartphone.

Para frotas de vendas, serviços e entregas

 Redução de colisões, incidentes, ferimentos e 
violações 

 Menor custo de propriedade de frotas

 Redução de emissões e aumento da “direção 
ecológica”

 Mudança consistente no comportamento dos 
motoristas

 Proteção da privacidade dos motoristas 

 Avaliação abrangente dos riscos dos motoristas

 Suporte de emergência que proporciona 
tranquilidade

 Experiência respeitada

1  As referências a “motorista(s)” se aplicam a motoristas de carros, caminhões e furgões, bem como  
de motos e outros veículos de duas e três rodas.

2  Mentor by eDrivingSM é patenteado no Escritório de marcas e patentes dos EUA: 6,714,894. 

*Melhora entre dois grupos de motoristas com classificação 
Risco muito alto e Risco alto que usaram o Mentor por 6 e  
16 meses, respectivamente.

+ + +
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Coleta de dados direcionada 

eLearning

Insights personalizados

Gamificação / Círculos 

Relatório de eventos do motorista (DER) 

Opções flexíveis de pontuação 

Kit de ferramentas de coaching 

Relatório de inspeção do veículo pelo motorista  
(DVIR) 

Provedor de serviço de telemática (TSP)  
do Mentor 

Direção ecológica NOVO

Insights do Mentor NOVO

Mentor TAG NOVO

CrashPACK NOVO

Detecção automática de colisões NOVO

SOS Pessoal NOVO

FICO® Safe Driving Score 

Os sensores do smartphone coletam e analisam os comportamentos dos 
motoristas com maior probabilidade de gerar riscos, como aceleração, 
frenagem, curvas, excesso de velocidade e distrações ao usar o celular.

Possui centenas de títulos com módulos de microtreinamento básicos 
(orientação) e direcionados que são indicados para oferecer uma base 
sólida, abordando padrões de risco individuais. Disponível em 26 idiomas 
com suporte para veículos operados no lado esquerdo e direito da via. 

Oferecido aos motoristas após cada viagem, mostram eventos de direção 
positivos e negativos e informam somente ao motorista onde os eventos 
ocorreram.

Promove uma competição amistosa permitindo que os usuários criem 
grupos nos quais possam ver o progresso e a pontuação de outros 
membros, além de usar emoticons e a função de bate-papo para enviar 
mensagens motivacionais.  

Permite que os motoristas enviem informações sobre colisões 
diretamente do Mentor para parceiros de gestão de frotas/acidentes  
e/ou seguradoras para ajudar a reduzir os custos com indenizações  
em até 40%.

As opções de pontuação por viagem e turno proporcionam flexibilidade 
a clientes de equipes de vendas, serviços, entrega e distribuição final, 
permitindo analisar o comportamento dos motoristas nos períodos mais 
apropriados.

Modelos fáceis de usar ajudam os gerentes a intervir e fornecer instruções 
críticas em conversas com motoristas de alto risco. Alertas de coaching 
são enviados aos gerentes quando o FICO® Safe Driving Score de um 
motorista fica abaixo do limite mínimo de 710 ou após uma colisão.

Uma lista de verificação orienta os motoristas nas inspeções dos veículos  
antes e após rotas e compromissos, apontando os problemas de 
manutenção.

Amplia as soluções existentes em telemática, combinando os 
comportamentos preditivos dos motoristas com comportamentos 
capturados por telemática de terceiros em um único sistema de gestão de 
desempenho.

Vinculado ao FICO® Safe Driving Score do motorista, o ícone ECO no painel 
do Mentor indica aos motoristas se eles estão conduzindo de forma 
“ecológica” e os faz lembrar de que a direção suave e defensiva é uma 
forma de direção ecológica.

Versão sem telemática do Mentor que inclui uma pontuação individual do 
motorista baseada em incidentes, colisões e violações de trânsito – além 
de eLearning, serviços de resposta rápida de emergência e muito mais.

Um dispositivo pequeno e leve que é instalado no lado interno do  
para-brisa dianteiro do veículo para coletar com maior precisão os dados 
do Mentor e reduzir o uso de bateria do smartphone em até 50%. 

Para usuários do Mentor TAG, um evento de acidente aciona o envio 
de dados do veículo e do motorista ao setor de gerenciamento de 
proprietários de veículo, acidentes e indenizações, com a permissão do 
proprietário do veículo. Inclui informações técnicas sobre as colisões  
e uma reconstituição em 2D do incidente.

A tecnologia de detecção automática de acidentes da Sfara faz uma 
ligação automática para o motorista no idioma local a partir do centro de 
atendimento global da Bosch, que atende mais de 50 países. A confirmação 
ativa de uma emergência ou a ausência de resposta do motorista acionam 
o envio de polícia, bombeiros e/ou ambulância/serviço de emergência ao 
local, junto com uma notificação aos contatos no perfil de emergência do 
motorista no Mentor (com permissão prévia).

Permite aos motoristas iniciar silenciosamente uma ligação de ajuda 
enquanto dirigem, caminham, utilizam transporte público ou a qualquer 
momento em que se sentirem mal ou inseguros. A confirmação de 
emergência ou a ausência de resposta do motorista fazem com que  
o centro de emergência da Bosch repasse informações aos serviços locais 
de emergência para envio imediato de uma equipe ao local.

Com a parceria entre a eDriving e a FICO®, líder em análises da indústria, 
os motoristas recebem um FICO® Safe Driving Score, com capacidade 
validada de prever a possibilidade de um motorista se envolver em  
uma colisão.

Recursos eficientes  
e exclusivos
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OFERECIDO POR SFARA + BOSCH

OFERECIDO POR SFARA + BOSCH

*O nome e o logotipo da Bosch são marcas comerciais da Bosch e são usados 
com permissão. O nome e o logotipo da Sfara são marcas comerciais da Sfara 
Inc. e são usados com permissão.



Para uma redução máxima no risco, o Mentor é disponibilizado em conjunto com o abrangente programa Cultura sem acidentes da eDriving, usado por empresas Fortune 500 em 
todo o mundo para desenvolver mudanças consistentes no comportamento de motoristas e reduzir colisões, ferimentos, violações de trânsito, emissões de carbono e o custo total de 
propriedade de frotas. O programa Cultura sem acidentes tem cinco estágios:

Todo o pacote de produtos do Mentor nos Estados Unidos,  
no Reino Unido e no Canadá inclui verificações e/ou 
monitoramento contínuo de infrações de trânsito para 
garantir que os empregadores tenham as informações mais 
atualizadas sobre os registros de direção dos funcionários  
e que estes estejam aptos a dirigir a trabalho.

Verificação de infrações 
de trânsito

Cultura de segurança

RoadRISK®

DriverINDEX®

RiskCOACH® 

Comparações

Modelos de privacidade/políticas, princípios de direção 
inteligente (SMART), guias, promessas de segurança – tudo 
projetado para ajudar organizações a adotar a segurança 
como prioridade corporativa.

A avaliação de riscos validada combina informações dos perfis 
dos motoristas, atitudes, comportamentos e conhecimento 
sobre direção defensiva para desenvolver categorias de risco 
dos motoristas, classificações e orientações com práticas 
recomendadas.

Combina dados de colisões, incidentes, violações de trânsito 
e de dados comportamentais obtidos por telemática em um 
sistema de gestão de desempenho que protege a privacidade 
e os dados dos usuários e informa aos gerentes quem são os 
motoristas com maior risco.

Módulos de eLearning curtos e interativos que incorporam 
os mais recentes avanços em ciência cognitiva para ajudar 
motoristas a mudar seus comportamentos arriscados. 
Os modelos de coaching ajudam os gerentes a solidificar  
a mudança no comportamento dos motoristas para garantir 
resultados em longo prazo.

Faça medições, modifique e melhore.  Relatórios e 
benchmarking permitem comparar resultados entre equipes 
de vendas, serviços e entregas e diferentes departamentos, 
empresas e setores.

Soluções abrangentes
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Há mais de 25 anos, privacidade e segurança são marcas 
registradas das soluções de gerenciamento digital de riscos da 
eDriving.  Nossa plataforma Virtual Risk Manager® foi auditada 
por uma organização independente e recebeu a certificação 
ISO 27001 pela confiança na proteção de informações de 
identificação pessoal de mais de 1,2 milhão de funcionários 
que dirigem a trabalho em todo o mundo em veículos pessoais, 
financiados ou pertencentes a empresas. 

A eliminação de rastreamento e monitoramento 
controversos permite aos clientes da eDriving focar nos 
principais objetivos de segurança. A eDriving criou uma 
abordagem única que protege a privacidade de usuários e usa 
telemática para aprimorar programas globais de gerenciamento 
do risco de motoristas. Respeitamos integralmente o direito de 
privacidade dos motoristas. Nossas garantias aos clientes e  
a seus funcionários/motoristas incluem: 

• O Mentor NÃO É uma ferramenta de vigilância ou 
monitoramento – os dados de localização só ficam 
disponíveis para os motoristas para fins de treinamento, 
exceto em caso de colisão 

• O Mentor NÃO É um bloqueador de celular –  
o aplicativo não lê, registra, monitora e nem bloqueia 
ligações, mensagens de texto ou e-mails. O Mentor 
somente detecta se o celular é usado para algum fim 
enquanto o motorista dirige, para registrar eventos de 
distração. 

• O Mentor NÃO É um produto padronizado –  
os requisitos de cada cidade, estado e país são 
incorporados na solução personalizada de cada cliente. 

Proteção da privacidade dos motoristas: mais um motivo 
fundamental pelo qual a eDriving é escolhida por líderes de 
diferentes setores em todo o mundo como a solução em 
gerenciamento de risco de motoristas. Por que não você?

Ambiente com proteção 
da privacidade e 
segurança de dados

A eDriving trabalha continuamente para atender às demandas cada 
vez mais complexas dos clientes. O amplo leque de serviços e suporte 
oferecido a gerentes, motoristas e líderes empresariais inclui: 

• Coaching profissional – sessões individualizadas de aprendizado 
pós-evento com um ProCOACH da eDriving que ajudam o motorista 
a entender os fatores que contribuíram para a colisão ou redução do 
FICO® Safe Driving Score. 

• Suporte a privacidade – especialistas em regulamentações de 
privacidade de todo o mundo estão disponíveis para ajudar os 
clientes a lidar com possíveis questões internas e externas. 

• Sucesso do cliente – equipes exclusivas de gerenciamento estão 
comprometidas a atingir as metas de segurança dos clientes  
e oferecer suporte a 1,2 milhão de motoristas ao redor do mundo. 

• Equipe de implementação (SWAT) – uma equipe de “operações 
especiais de elite” trabalha unicamente para oferecer suporte  
a clientes em potencial com projetos-piloto e lançamentos. 

• Análise de dados/relatórios – cientistas de dados e analistas 
ajudam os clientes da eDriving a transformar dados em informações 
práticas. 

• Suporte técnico 24h seg/sex – considerado um dos dois principais 
benefícios da eDriving, o suporte técnico está disponível em todo  
o mundo em idiomas locais, podendo ser acessado por telefone  
ou e-mail. 

• Revista digital 360 – revista complementar global sobre segurança 
nas ruas para os motoristas que dirigem a trabalho e suas famílias. 

• Biblioteca de recursos – um grande leque de recursos 
complementares que incluem webinars, guias com práticas 
recomendadas, artigos, ebooks e centros de recursos especializados 
(excesso de velocidade, distração, fadiga e COVID-19) para ajudar as 
organizações a manter comunicações constantes e relevantes com os 
funcionários a fim de priorizar diariamente a segurança ao dirigir.

Serviços e suporte 
incomparáveis 
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