
Doty Energy Group 
Simplificando a conformidade 
e reduzindo a carga 
administrativa interna por 
meio do Vetify, o serviço de 
suporte premium da Avetta.



Visão Geral Sobre a Doty Energy
Group, LLC

A Doty Energy Group, LLC é uma pequena empresa prestadora de serviços 
públicos especializada em serviços de distribuição aérea e subterrânea. 
Desde 2016, ela desenvolve um negócio de sucesso trabalhando para 
clientes de grande e pequeno porte. Em 2020, a Doty Energy Group entrou 
na rede Avetta para se qualificar para trabalhar com um importante 
cliente. Para simplificar o processo de conformidade e reduzir a carga 
administrativa interna, a Doty Energy Group se inscreveu no serviço de 
suporte premium da Avetta, o Vetify. Como resultado, a empresa conse-
guiu ficar em conformidade de forma rápida e fácil e começar a trabalhar 
sem nenhuma demora.
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Desafio De Negócios
Como é uma empresa pequena, com apenas quatro funcionários, a Doty 
Energy Group se concentra nas tarefas de gestão de um negócio de sucesso, 
desde a excepcional prestação de serviços até o gerenciamento do relacio-
namento com os clientes. Um dos principais clientes da Doty Energy Group 
solicitou que a empresa se registrasse na Avetta para se qualificar para o 
trabalho. A Avetta abriga, revisa e audita programas de segurança e docu-
mentos relacionados para garantir que os requisitos de segurança do 
cliente sejam atendidos. Para uma pequena empresa como a Doty Energy 
Group, esse processo pode fazer com que os processos administrativos 
demorem ainda mais.

Para se qualificar para o trabalho e ficar em conformidade, a Doty Energy 
Group precisaria enviar vários documentos de segurança para revisão 
dentro do sistema Avetta. No entanto, alguns itens necessários, como um 
manual de segurança robusto, não estavam em vigor. A Doty Energy Group 
ficou preocupada com as horas de trabalho necessárias para criar e imple-
mentar as mudanças necessárias como parte desse novo processo.



Soluções Oferecidas
Para simplificar e agilizar o processo de conformidade, a Doty Energy Group utilizou o serviço de 
suporte premium interno da Avetta, o Vetify. Por meio dele, a Doty Energy Group conseguiu econ-
omizar US$ 28.000 e uma quantidade significativa de horas. A Doty Energy Group conseguiu obter 
orientação e direção na criação de um manual de segurança robusto e funcional que ajudou a 
sistematizar e desenvolver um processo de segurança. Isso ajudou a empresa a permanecer com-
prometida com a melhoria da segurança, atendendo aos requisitos dos clientes.

Por meio do serviço do Vetify, a equipe de profissionais e consultores da Avetta auxiliou a Doty 
Energy Group na coleta, no carregamento e no envio de todos os documentos necessários, que 
incluíram auditorias expressas da documentação necessária. Isso permitiu que a Doty Energy 
Group ficasse em conformidade num piscar de olhos.

“Eu achei que o processo seria difícil em 
termos de conteúdo, custo e cronograma. A 

equipe do Vetify é muito consciente e 
prestativa, nos ajudando a aprimorar a 

segurança e o bem-estar da nossa força de 
trabalho para melhor atender aos clientes.”

Charles Doty, presidente da 
Doty Energy Group, LLC
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95% de economia de tempo

 

Economia estimada de US$ 28.000

 

Consideração e tempo de resposta 

extremamente rápidos do suporte do Vetify

 

Suporte em todas as etapas do processo 

de conformidade

“Os membros da equipe do Vetify eram 
muito experientes, minuciosos e profission-
ais nas áreas temáticas discutidas.” 
– Charles Doty, presidente da 
Doty Energy Group, LLC

Benefícios
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“Recomendo demais o serviço Vetify!” 
– Charles Doty, presidente da Doty Energy Group, LLC



https://www.avetta.com/

About Avetta
About Avetta
Avetta connects leading global organizations with more than 100,000 qualified suppliers, contractors, and 
vendors across 100+ countries. We support the sustainable growth of supply chains through our trusted 
contractor prequalification, supplier audits, insurance monitoring, robust analytics and more. With real 
results in helping companies reduce TRIR, our highly configurable solutions elevate safety and sustainability 
in workplaces around the world—helping workers get home to their families each night.

https://www.avetta.comhttps://www.avetta.com/Let’s connect at avetta.com


