
Pré-qualificação do fornecedor
Dados de pré-qualificação verificados sem encargos administrativos

A pré-qualificação dos fornecedores é um primeiro passo importante para gerenciar o risco da cadeia de suprimentos. 
No entanto, fazer isso é uma tarefa onerosa para você e seus fornecedores. A solução de pré-qualificação de 
fornecedores da Avetta simplifica o processo por meio de uma combinação de serviços e tecnologia. O resultado são 
dados de pré-qualificação precisos e atualizados — sem dor de cabeça.

Com a Avetta, economizamos muito tempo e dinheiro na hora de procurar bons fornecedores. Estávamos em busca 
de uma empresa de içamento de cargas, então, acessei a Avetta e encontrei uma que era local. A empresa estava com 
bandeira verde, então nós a contratamos e continuamos usando esse serviço até hoje. 
- Nick Wilkerson, diretor de segurança da SBA Communications

Comunique seus requisitos 
de pré-qualificação aos 
fornecedores por meio da 
nossa plataforma on-line 
intuitiva.

Os fornecedores preenchem 
questionários, fornecem 
indicadores de desempenho 
relevantes e carregam 
documentação de suporte.

Os fornecedores preenchem 
questionários, fornecem 
indicadores de desempenho 
relevantes e carregam 
documentação de suporte.
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A plataforma baseada em nuvem da 
Avetta fornece as informações de que 
você precisa, ao mesmo tempo em 
que reduz os processos duplicados 
para seus fornecedores.  

A Avetta coleta e verifica dados 
de pré-qualificação para que 
você possa gastar menos tempo 
e dinheiro em esforços 
administrativos.

Oriente sua organização a tomar 
decisões de negócios sólidas e mitigar 
proativamente os riscos com dados 
precisos e atuais do fornecedor.  

Não deixe o risco do fornecedor ficar 
invisível. A plataforma on-line 
centralizada da Avetta oferece acesso 
em qualquer lugar e a qualquer 
momento para gerenciar efetivamente 
sua cadeia de suprimentos. 

Os benefícios



Agende sua demonstração hoje mesmo em avetta.com/demo 

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

As capacidades

Indicadores de desempenho
A Avetta coleta e verifica TRIR, EMR, DART ou 
qualquer indicador de desempenho de que sua 
empresa precise para entender melhor o histórico 
de desempenho dos fornecedores.

Questionários personalizados
Informações personalizadas nunca são um 
problema. O sistema Avetta é extremamente 
configurável e oferece uma visão personalizada do 
risco dentro de sua cadeia de suprimentos. 

Suporte profissional
Os profissionais de conformidade da Avetta 
verificam e atualizam regularmente os dados de 
pré-qualificação. A assistência está sempre 
disponível por meio de equipes de bate-papo, 
e-mail, telefone e central de ajuda. 

Formulário de pré-qualificação
Dados comumente solicitados do fornecedor, 
como programas de segurança, certificações e 
informações de diversidade são coletados. Apenas 
perguntas relevantes são apresentadas aos 
fornecedores, dependendo do nível de serviço e 
risco, economizando tempo e esforço valiosos.
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Veja a Pré-qualificação do Fornecedor em ação


