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Mentor
d a  e D r i v i n g

Procura uma solução de segurança para o condutor que proporcione 14 - 20 USD de 
retorno por cada dólar gasto?  Precisa de uma opção fácil de usar que seja rápida de 
implementar, que não o distraia da sua missão principal nem provoque tensão nos 
recursos da sua empresa, E que inclua apoio dedicado?

Não procure mais! 

Mentor da eDriving
ajuda a REDUZIR:

Mentor da eDriving
ajuda a MELHORAR:

Grande impacto para frotas pequenas e médias

Solução completa de segurança digital

• Custo total de propriedade do veículo
• Colisões e danos físicos
• Ferimentos e dias de trabalho perdidos
• Compensação dos trabalhadores
• Processos de responsabilidade
• Prémios de seguro
• Desgaste do veículo
• Infrações de trânsito e multas por 

excesso de velocidade

O premiado Mentor da eDriving é uma oferta de segurança do condutor fácil de  
implementar, que:
• identifica o comportamento de risco do condutor através de pontuação baseada 

em telemática;
• corrige o comportamento de risco com microformação, gamificação e formação;
• protege os condutores com deteção automática de colisões e serviços de resposta 

de emergência;
• protege a privacidade do condutor em todas as etapas;
• suporta frotas pequenas e médias com apoio dedicado a contas e amplos recursos

• Rentabilidade
• Resposta de emergência em  

caso de colisão
• Poupança de combustível
• Emissões de carbono
• Valor residual do veículo
• Bem-estar do condutor
• Reputação da marca e posição 

na comunidade

Sucesso 
comprovado
Os condutores de alto risco 
melhoraram a sua Pontuação 
de Condução Segura FICO® 
em 32% em apenas 6 meses 
e atingiram uma melhoria 
de 35% em 15 meses. 
Reduziram também o 
excesso de velocidade em 
82% e a distração em 59% 
em 15 meses.

Fonte: análise eDriving realizada em
dezembro de 2020 coincidindo com 1,5 B 
de milhas Mentor conduzidas.

http://edriving.com


Serviços profissionais
e apoio incomparáveis

Ambiente com segurança 
de dados, centrado na 
privacidade

Sucesso do cliente - Equipas de 
contas dedicadas estão empenhadas 
em alcançar os seus objetivos. 

Equipa de implementação SWAT -  
A equipa de "operações especiais" 
de Elite está concentrada no apoio a 
grandes clientes através de projetos-
piloto e lançamentos de sucesso.

Análise de dados/relatórios - 
Cientistas e analistas de dados ajudam 
os clientes da eDriving a transformar 
os dados em perceções acionáveis.

Apoio de privacidade - Especialistas 
em regulamentos de privacidade em 
todo o mundo ajudam os clientes a 
abordar possíveis preocupações.

Apoio técnico 24/5 - Disponível em 
todo o mundo no idioma local, a ajuda 
está apenas a uma chamada telefónica 
ou e-mail de distância.

Orientação profissional - As sessões 
de formação individuais são realizadas 
com um ProCOACH da eDriving após 
um evento e um comportamento de 
risco sustentado.

O Mentor NÃO é:

Uma ferramenta de vigilância ou 
seguimento do condutor. Os dados 
de localização só são visíveis para os 
condutores para fins de formação, 
exceto em caso de colisão. 

Um localizador ou bloqueador 
de telemóvel. 
Não lê, grava, controla nem bloqueia 
chamadas telefónicas, mensagens 
de texto ou e-mails. O Mentor apenas 
deteta se o telemóvel é utilizado 
enquanto conduz, a fim de registar 
eventos de distração.
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Funcionalidades únicas e robustas

Avaliação de risco avançada
A avaliação RoadRISK® preditiva e com validação independente identifica o nível inicial de risco 
de um condutor usando dados do perfil do condutor, conhecimentos, atitude, comportamento 
e perceção de perigo.

Pontuação do condutor
Os condutores recebem uma Pontuação de Condução Segura FICO® validada que prevê a 
probabilidade de se envolverem numa colisão.

EcoDrive
O indicador do painel de instrumentos mostra aos condutores o quão ecológica é a sua 
condução e lembra-lhes de que a condução suave e defensiva É uma condução ecológica.

eLearning
Mais de 300 módulos de microformação disponíveis em mais de 25 idiomas fornecem aos 
condutores uma base sólida e abordam padrões de risco individuais. 

Compromisso e gamificação
Promove uma competição amigável, permitindo aos utilizadores criar círculos onde podem 
ver o progresso/pontuação dos colegas e enviar mensagens motivadoras. A melhoria do 
comportamento positivo permite ganhar galardões e recompensas.

Modelo de orientação passo a passo
Modelo fácil de usar ajuda os gestores a intervir e orientar conversas críticas de formação com 
condutores de alto risco.

Relatório de eventos de condutor
Permite aos condutores submeter informação de colisão diretamente do Mentor às 
seguradoras/aos parceiros de gestão de frotas/acidentes para ajudar a reduzir o custo total das 
reclamações em até 40%.

Relatório de inspeção do veículo do condutor (DVIR)
A lista de verificação orienta os condutores através da inspeção diária dos veículos antes e 
depois das suas marcações/rotas, alertando-os para problemas de manutenção.

Deteção automática de colisões
A tecnologia de deteção automática de colisões da Sfara desencadeia uma chamada de voz 
para o condutor de um dos agentes do centro de chamadas global da Bosch que apoia mais de 
50 países, que pode rapidamente enviar polícia, bombeiros e/ou ambulância/EMT para o local.

SOS pessoal 
Permite aos condutores iniciarem silenciosamente um pedido de ajuda sempre que se sentem 
indispostos ou inseguros aos agentes do centro de chamadas global da Bosch que transmitem 
informações aos serviços de emergência locais para o envio imediato de ajuda para o local.

Monitorização do risco do condutor
A monitorização contínua da carta de condução assegura que os empregadores têm 
a informação mais atualizada relativa aos registos de condução dos colaboradores e a 
capacidade de conduzir para fins de trabalho.

KPIs, análise e avaliação comparativa 
Plataforma unificada que fornece análises detalhadas que dão uma visão abrangente do risco 
do condutor e ajudam a demonstrar o retorno do investimento através da redução de colisões, 
incidentes, infrações, e custo total de propriedade do veículo. Inclui dados CrashPACK em caso 
de colisão.
*Não disponível com Mentor Insight


