
Avaliações de fornecedores
Saiba sobre os seus fornecedores além dos dados fornecidos por eles

Os indicadores retrospectivos formam apenas uma parte do panorama e dão uma falsa sensação de confiança no conhecimento 
sobre a cadeia de suprimentos. Para gerenciar completamente os riscos, você precisa de visibilidade sobre o que os fornecedores 
estão fazendo para evitar incidentes futuros. As avaliações de fornecedores da Avetta oferecem insights dos principais 
indicadores que ajudam você a gerenciar melhor os riscos e proteger sua marca.

As avaliações de fornecedores realmente simplificam a gerenciamento de terceirizados. Mesmo em campo, podemos rever todas 
as informações do terceirizado, incluindo o manual de segurança. A Avetta fornece um sistema de pontuação fácil de entender 
para que possamos determinar rapidamente o status de conformidade.  
- Nick Wilkerson, diretor de segurança da SBA Communications

Os profissionais de 
segurança qualificados e 
experientes da Avetta 
trabalham com você para 
determinar metas.

A Avetta avalia políticas, procedimentos 
e documentos de treinamento de 
fornecedores. Também oferecemos 
observações de campo para ter 
visibilidade de cada local. 

As descobertas são relatadas, e 
recomendações são fornecidas 
para melhoria. Os fornecedores 
são treinados sobre como 
fechar lacunas.
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Avaliações imparciaisVisibilidade mais profunda

Desempenho aprimorado Mais confiança
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Descubra riscos ocultos combinando 
indicadores retrospectivos e futuros. 
Oriente sua empresa para a tomada de 
melhores decisões com uma imagem 
aprimorada do risco do fornecedor. 

Relações preexistentes podem levar a 
avaliações tendenciosas. A Avetta 
fornece auditorias objetivas para uma 
visão precisa do risco do fornecedor.

Estabeleça parcerias com confiança 
sabendo que seus fornecedores 
identificaram, documentaram e 
implementaram medidas de 
mitigação de riscos.

As avaliações da Avetta são mais do que 
inspeções simples. Se forem 
identificadas lacunas, nossos 
profissionais qualificados e experientes 
fornecem orientações para melhoria.

Como funciona

Os benefícios



Agende sua demonstração hoje mesmo em avetta.com/demo 

Para saber mais, acesse  avetta.com/solutions/supplier-auditing 

As capacidades

Veja as Avaliações de Fornecedores em ação

Orientação e suporte profissionais
Os profissionais de segurança experientes da Avetta realizam 
todas as auditorias. Isso dá aos fornecedores uma equipe 
dedicada para ajudá-los a cumprir os padrões. Com uma linha 
direta com auditores experientes, o fechamento das lacunas é 
simples e fácil.

Auditorias do manual de segurança
Tenha confiança nas normas de segurança do fornecedor. A 
Avetta realiza revisões completas das políticas e dos 
procedimentos de segurança do fornecedor. Todas as 
constatações são apresentadas ajudando você a entender 
melhor se os fornecedores valorizam a segurança.

Auditorias de implementação
Obtenha os resultados de uma análise profunda sem perder 
tempo, dinheiro ou energia. A equipe experiente da Avetta avalia 
registros de inspeção, formulários de investigação de acidentes, 
registros de manutenção, registros de treinamento e muito mais 
para verificar a implementação adequada de políticas e 
procedimentos. 

Auditorias de campo
Veja onde as áreas de oportunidade e risco realmente se 
encontram em sua cadeia de suprimentos. Os profissionais 
experientes da Avetta visitam seus locais enquanto os 
fornecedores estão no trabalho para verificar a execução 
adequada em campo. Todas as conclusões e recomendações são 
relatadas — incluindo fotografias. 

Auditorias de sustentabilidade
Proteja sua marca garantindo que seus fornecedores sejam 
mantidos de acordo com seus padrões econômicos, ambientais e 
sociais. Com a Avetta, você obtém uma análise abrangente da 
capacidade de seus fornecedores de implementar padrões de 
sustentabilidade do setor, incluindo iniciativas antissuborno e 
anticorrupção.
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