


• Atividades em todas as regiões 
• Mais de 34 anos de experiência 
• Presença em mais de 130 países.

Empresa especializada em prevenção de acidentes de trânsito e segurança viária.

• Fundada em 1987 
• Líder Global 
•  Certificados por GDC (Global Driving Standards Certification)

“Contribuindo com a sociedade, preservando a vida dos 
familiares e funcionários de nossos clientes”

CEPA MOBILITY CARE



SAVING LIVES AND FLEET COSTS

Contribuímos para resolver o problema 
social em torno da segurança no 

trânsito, ao mesmo tempo em que 
trazemos o bem- estar para os 

motoristas e economia aos nossos 
clientes enquanto fazemos negócios. 

Trabalhamos de forma coerente 
com a humanidade, 

desenvolvendo pessoas, criando 
consciência, mantendo as 

pessoas seguras. 

CRIAMOS VALOR COMPARTILHADO SOMOS HUMANITY +

CEPA MOBILITY CARE



Diagnóstico / 
Avaliação de 

Riscos

Política e 
Comitê de 
Segurança

Gestão de 
dados

Treinamentos / 
Coaching e outras 

Ações

Consultoria 
e Análise de 

Acidentes

Comunicação e 
Tecnologia 

OBJETIVOS PRINCIPAIS:  

• Possibilitar a implementação dos principais pilares de Segurança 
da Frota no 1° Trimestre de 2022 como base para sua evolução 
ao longo do ano 

• Reduzir número de acidentes de trânsito e suas consequências 
(lesões, mortes e custos associados) 

• Gerar eficiência e economia no funcionamento geral da frota

GESTÃO DE RISCOS

PROGRAMA DE SEGURANÇA NA FROTA



Pesquisas confirmam que ao implementar ações assertivas no início do ano, temos 90% 
mais de possibilidades de reduzir os eventos e custos relacionados ao trânsito. Nossa 
experiência de mais de 30 anos com programas de Segurança na Frota nos permite 
apresentar a seguinte recomendação para este início de ano:

1. Aplicar o CEPA Driver Assessment, uma ferramenta online de avaliação de perfil e 
conhecimento dos condutores, que proporciona informação adequada para as 
ações a serem implementadas e decisões a serem tomadas ao classificar os 
condutores em 3 grupos com necessidades diferentes 

2. Capacitar cada grupo de condutores segundo suas necessidades com a 
periodicidade mais adequada de forma a mantê-los Onboard durante o ano todo. 

Além disso, como um bônus oferecemos; 

1. Disponibilizar uma avaliação do programa de segurança na Frota através do nosso 
Fleet Rate, como forma alavancar o programa em si 

2. Proporcionar 5 CEPA Tips para que os lideres possam distribuir quando acharem 
pertinente 

3. Disponibilizar 1 Palestra online. 

4. O programa será realizado através da nossa Plataforma Driver Academy para o 
conforto de seus condutores e melhor rastreabilidade das ações.

INTRODUÇÃO E PLANO DE AÇÃO



Através da plataforma Driver Academy o 

condutor poderá acessar ferramentas online, 

como CEPA Driver Assessment e os 

Treinamentos atribuídos, tudo centralizado 

em um mesmo lugar com o objetivo de 

melhorar a experiência do usuário e garantir 

um alto nível de aprendizagem, além de 

realizar as capacitações de acordo com sua 

classificação.

PLATAFORMA CEPA DRIVER ACADEMY



CEPA Driver Assessment é uma ferramenta online de avaliação de perfil e conhecimento dos condutores, que proporciona informação adequada para as ações a 
serem implementada e decisões a serem tomadas.

Os resultados e relatórios das avaliações são gerados automaticamente pelo sistema de forma coletiva e individual, e encaminhados digitalmente com 
gráficos que facilitam a interpretação por parte da pessoa indicada pela empresa. A plataforma também oferece acesso a relatórios online em tempo real.

CEPA DRIVER ASSESSMENT

O questionário se concentra em três dimensões diferentes;  

• Situacional, onde buscamos entender a situação do motorista no momento, com questões como data de expedição da habilitação, anos de condução, uso 
de óculos, tempo gasto no trânsito, condução noturna entre outros;  

• Comportamental, onde o objetivo é detectar comportamentos de risco ao conduzir. O questionário avalia 6 traços de personalidade considerados 
relevantes para estudar o comportamento dos motoristas, agregados em 2 aspectos globais da personalidade: Complacência e Estresse.  

O relatório inclui recomendações gerais sobre como melhorar as áreas de oportunidade e, por último, mas não menos importante,  

• Conhecimento, um módulo onde avaliamos conhecimentos gerais sobre práticas de segurança viária (pré viagem e durante viagem).
O Resultado nos apresenta 3 categorias de condutores

HIGH RISK DRIVERS: VERMELHO 
• E-btw 
• Velocidades 
• Risco Traseiro

LOW RISK DRIVERS: VERDE 
• Ergonomia 
• Decisões e responsabilidades 
• Ecodriving

MEDIUM RISK DRIVERS: AMARELO 
• Inteligência Emocional 
• Condições Adversas

Todos os resultados são protegidos de acordo com rígidas políticas internacionais de privacidade. 



De acordo com o perfil do condutor serão 

disponibilizados módulos de e-Learning com 

diversos conteúdos. 

Estes conteúdos visam conscientizar os condutores 

em assuntos relacionados a conhecimento de 

direção segura, comportamento e atitudes no 

trânsito, equilíbrio emocional, tomada de decisões, 

avaliação de risco, velocidade, distrações e outros.

E-LEARNINGS



O CEPA Fleet Rate é um questionário de autoavaliação 
que abrange os 7 Pilares da Segurança Viária e busca 
conhecer a visão, estrutura existente e os esforços 
empreendidos pela organização com o objetivo de 
identificar, registrar e tratar questões ligadas à 
segurança viária de sua frota corporativa.

BONUS 1 – FLEET RATE

O questionário deverá ser respondido pelos responsáveis 
e envolvidos no Programa de Segurança Viária .

Abaixo os 7 pilares da Segurança Viária que serão avaliados:

❶ Compromisso, Sistemas e Comunicação. 

❷ Gestão de Riscos. 

❸ Gestão de Condutor. 

❹ Gestão de Veículo. 

❺ Gerenciamento de Viagem. 

❻ Gestão de Incidente e Acidente de Trânsito. 

❼ Monitoramento do Desempenho.



Essa palestra terá como base os princípios da andragogia que consideram os participantes 
como prioridade no processo de ensino e aprendizagem, perguntas estratégicas serão feitas 
durante a palestra de modo que as pessoas sejam conduzidas a reflexão sobre o próprio 
comportamento no trânsito e sobre os aspectos técnicos da direção segura. 

Palestra com foco em segurança viária, abordando 3 principais temas: 

• Fator Humano. 

• Fator Ambiente.  

• Fator Mecânico. 

As palestras poderão ser moldadas de acordo a problemática da empresa em relação à 
Direção Segura, além dos temas acima 1 tópico abaixo deverá ser escolhido: 

• Estado psicofísico (Fatiga, estresse, álcool & outras substâncias). 

• Percepção do Risco 

• Planejamento prévio de viagem. 

• Velocidade e suas consequências (fator determinante). 

• Distrações e Consequências. 

• Condições adversas (chuva, neblina, poeira, fumaça). 

• Ultrapassagem e condução em estradas. 

• Condições adversas de condução em estrada.

BONUS 2 – PALESTRA DE DIREÇÃO SEGURA



BONUS 3 – CEPA TIPS

Material eletrônico desenvolvido por CEPA, 
apresentando temas diversos, com o objetivo de 
transmitir os conceitos de segurança viária a todos 
os funcionários da empresa. 

Os temas podem ser sugeridos pelo cliente, com a 
devida antecipação necessária. 

Alguns dos temas podem ser: 

• Condução na chuva 

• Distância de Seguimento 

• Condução em épocas de feiras 

• Distrações 

• Cinto de segurança 

• Álcool  

• Transportando crianças



NOSSOS CLIENTES



Serviços Desconto especial

Driver Assessment: Avaliação e diagnostico de condutores PROMOÇÃO ESPECIAL COM 20% DE DESCONTO 
SOBRE VALORES DE TABELA ! 

Solicite a sua proposta ao contato: 

comercial_br@cepasafedrive.com 
ou 

(12) 99105-4115 
(12) 99106-1758

Conjunto de eLearnings para fazer ao longo do ano e para 
manter o engajamento dos motoristas com a segurança

Bônus 1: Fleet Rate – Diagnostico de frota 
Bônus 2: Palestra de direção segura 
Bônus 3: CEPA Tips 

Condições da Promoção: 
- Aceite da proposta e faturamento dos serviços antes de 24/02

INVESTIMENTOS E CONDIÇÕES

mailto:comercial_br@cepasafedrive.com



