Mentor Defender
by eDriving

Gestão de
risco do
motorista para
TODOS os
funcionários e
suas famílias
Há 25 anos trabalhamos com organizações em todo
o mundo para garantir que todos que dirigem para fins
de trabalho retornem para casa com segurança no final
de cada dia. Agora, estamos a expandir nosso alcance
com nossa mais recente solução Mentor, MENTOR
DEFENDER, que pode ser usada por motoristas fora de
um programa de segurança de frota empresarial.
Uma nova versão personalizada da nossa premiada
aplicação para smartphone Mentor, projetado
especialmente para:
•

TODOS OS FUNCIONÁRIOS, não apenas aqueles
que dirigem para fins de trabalho

•

FAMILIARES, principalmente motoristas
inexperientes entre 16 e 21 anos

•

SÓCIOS E CLIENTES, que fazem parte do seu
ecossistema e cuja segurança e bem-estar são
importantes para você e seus funcionários

Benefícios do Mentor Defender
• Redução comprovada de colisões, incidentes e
lesões
• Apoio de emergência 24 x 7 para maior
tranquilidade
• Mudança sustentada do comportamento dos
condutores, apoiada por resultados
• Redução dos casos de excesso de velocidade em
até 82%!*
• Redução dos casos de distração e uso de
telemóvel em até 57%!*
• Redução das emissões; condução mais ecológica
• Melhor proteção da privacidade do condutor

* A análise eDriving realizada em dezembro de 2020 coincidindo com 1,5 mil milhões de distâncias com o Mentor

edriving.com/pt/mentor-defender

• Competência profunda e conceituada da eDriving e
dos seus parceiros

Resultados comprovados
A análise da eDriving realizada coincidindo
com 1,5 bilhão de milhas/quilômetros percorridos com o aplicativo Mentor concluiu que os
motoristas inicialmente classificados como de
risco muito alto ou alto risco melhoraram suas
pontuações de direção segura FICO® em 32% e
38% em 6 e 15 meses, respectivamente. Os motoristas de alto risco diminuíram seus eventos de
excesso de velocidade em 71% e 82% ao longo
de 6 e 15 meses, respectivamente, enquanto
também reduziram seus eventos de distração em
39% e 57% nesse período.

Conheça Eddie
O professor Eddie será o parceiro de seus motoristas em sua jornada de direção segura com o
Mentor Defender. Ele está aqui para ajudá-los a
chegar em casa com segurança no final de cada
dia! Ele analisará o desempenho de seus motoristas e sugerirá dicas e fornecerá treinamento
para ajudá-los a se tornarem motoristas mais
seguros. E, com tantos recursos poderosos no
Mentor Defender, Eddie estará disponível 24
horas por dia, 7 dias por semana para responder
a perguntas e ajudá-los a aproveitar ao máximo
o aplicativo. Caso sua empresa já tenha um personagem ou porta-voz que represente sua marca,
podemos integrá-lo ao Defender, trocando-os em
comunicações e telas do aplicativo onde quer que
o Eddie apareça.

Benefícios envolventes e que salvam vidas
Orientação e Dicas
Mais de 300 módulos de microtreinamento disponíveis em mais
de 27 idiomas fornecem aos motoristas uma base sólida, além de
abordar padrões de risco individuais.

Serviços de Resposta de Emergência
Com os recursos de Detecção Automática de Colisões e SOS
Pessoal do Defender com Serviços de Resposta a Emergências
da Sfara e Bosch, colisões ou emergências pessoais dentro ou
fora do veículo resultarão em uma chamada ao vivo e no envio
de ajuda de um das call centers da Bosch que atendem mais de
50 países.

Pontuação de Condução Segura FICO®*
Através da parceria da eDriving com o líder de análise da indústria
FICO®, os condutores recebem uma Pontuação de Condução
Segura FICO® individual e validada para prever a probabilidade de
um condutor estar envolvido num acidente ou incidente.

EcoDrive
Com ligação à Pontuação de Condução Segura FICO®, o ícone
ECO no painel de instrumentos do Mentor mostra aos condutores o quão ecológica é a sua condução e lembra-lhes de que
a condução suave e defensiva É uma condução ecológica.
Círculos com localizador
Promove competição amigável, diversão e responsabilidade,
permitindo que os motoristas criem grupos nos quais podem ver
o progresso/pontuação de amigos e familiares e usar emojis e
funcionalidade de bate-papo para enviar mensagens motivacionais. E, com permissão, o recurso “Localizador” do Circles pode
ser usado para visualizar a localização de entes queridos em um
mapa a QUALQUER momento para maior tranquilidade, sabendo
que chegaram ao seu destino com segurança.

Prémios de Mentor
Os motoristas podem ganhar distintivos e acumular pontos para
trocar por recompensas – uma ótima maneira de manter os motoristas envolvidos e comprometidos com a melhoria contínua!
* O nome e logotipo Bosch são marcas comerciais da Bosch e são utilizados com
autorização. O nome e logotipo Sfara são marcas comerciais da Sfara Inc. e são
utilizados com autorização.

