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Uma única cadeia de suprimentos.
Uma só plataforma. Avetta One

Possibilitando clientes e fornecedores a gerenciar a segurança,
a sustentabilidade e o risco na cadeia de suprimentos

Hoje em dia, as organizações visam os fornecedores que mais 
gastam na gestão de riscos. Porém, essa ação pode ignorar os 
riscos em todo o resto da cadeia de suprimentos. Milhares de 
feridos, óbitos, eventos ambientais, emissões de carbono e 
violações nos dados de cibersegurança são causados por 
fornecedores que não são gerenciados de forma tão proativa 
quanto os fornecedores que mais gastam.

Os riscos que você vê são uma fração do que existe na sua cadeia 
de suprimentos

www.avetta.com



A gestão de riscos na cadeia de suprimentos tem, como obstáculos, departamentos, ferramentas e sistemas 
isolados. É raro encontrar uma visão holística da segurança e saúde, qualificações de diversidade, 
viabilidade financeira, responsabilidade, sustentabilidade e ESG e risco de cibersegurança. Os clientes 
perdem insights cruciais, e os fornecedores ficam sobrecarregados com as várias ferramentas e o dinheiro 
gasto para usar várias soluções. É aqui que a Avetta One oferece uma resposta.
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Avetta One: uma plataforma completa para gestão de riscos na cadeia 
de suprimentos

uma plataforma unificada que 
gerencia os riscos nos programas de 
segurança, responsabilidade, 
qualificação da força de trabalho, 
sustentabilidade, diversidade, saúde 
financeira e cibersegurança.

Para os clientes: 
mais tempo e menos custos, pois 
um único sistema demonstra suas 
principais qualificações comerciais 
a vários clientes.

Para os fornecedores: 

um portal centralizado da força de 
trabalho onde é possível armazenar 
digitalmente funções, treinamentos, 
competências e certificações necessárias.

Para os trabalhadores: 
um mercado aberto e uma 
comunidade para oferecer serviços na 
maior plataforma SCRM do mundo.

Para os parceiros:

A Avetta One é a maior plataforma de gestão de riscos na cadeia de 
suprimentos (GRCS) do setor. Com ele, os clientes gerenciam os riscos na 

cadeia de suprimentos e os fornecedores para comprovar o valor da empresa.
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Principais capacidades
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Classificação e integração de fornecedores

A principal plataforma da Avetta usa um processo exclusivo de 
automação, tecnologia e serviços para integrar, com eficiência, 
os fornecedores na plataforma de risco e conformidade.

O mecanismo de classificação de risco proprietário da Avetta 
avalia automaticamente o nível de risco que esse fornecedor 
traz ao cliente. Com isso, a Avetta mapeia um fornecedor para 
o nível apropriado de serviço ou de assinatura.

Serviços especializados

Validação: 
a Avetta emprega, em tempo integral, um grande grupo de 
profissionais de validação para garantir que seguros, certificações 
e licenças dos fornecedores e trabalhadores sejam válidos e dentro 
da conformidade.

Avaliações:
com os serviços de Avaliações de Fornecedores da Avetta, os 
clientes combinam indicadores retroativos e evolutivos para achar 
riscos ocultos. Nos serviços de avaliação, que podem ser feitos no 
local ou a distância, os fornecedores de alto risco são auditados 
quanto aos padrões estabelecidos em relação à saúde e 
segurança, ESG e sustentabilidade, responsabilidade, viabilidade 
financeira e outros.

Módulos de risco

Com os Módulos de Risco, aos clientes têm a melhor 
capacidade do setor na hora de pré-qualificar os 
fornecedores de acordo com os padrões estabelecidos para a 
conformidade. Os módulos oferecem um amplo conjunto de 
soluções para todos os possíveis cenários de risco na cadeia 
de suprimentos que uma empresa possa vir a enfrentar.



Serviços de consultoria: 
o Advisory Services oferece insights exclusivos sobre o cliente via avaliações de risco que variam de 
breves itens essenciais a análises quantitativas aprofundadas. Os resultados dão uma visão holística 
das vulnerabilidades atuais e insights práticos sobre vários tipos de risco.

Treinamento:
com os serviços de treinamento da Avetta, os clientes distribui cursos, treinamento, requisitos de 
certificação e tarefas de conformidade entre os funcionários.
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Qualificações da força de trabalho

O Avetta Workforce Management capacita fornecedores e clientes 
para determinar as competências necessárias em cada função e 
exigida a cada trabalhador que presta os serviços.

As funções do trabalhador são mapeadas de acordo com a 
competência e o treinamento necessários para fazer o trabalho com 
segurança e eficiência. O treinamento, as certificações e as 
qualificações dos trabalhadores são validados; assim, os clientes 
sabem que os serviços são prestados por trabalhadores 
qualificados.

O sistema Workforce Induction & Learning Management da Avetta é 
uma solução em aprendizagem automatizada, adaptável e 
expansível, para que aos clientes planejem e estabeleçam os 
treinamentos para a força de trabalho.

Integrações

A Avetta One oferece APIs bidirecionais e um kit de 
desenvolvimento de so�ware (SDK) para que organizações de TI 
(parceiros e clientes) integrem endpoints de dados da Avetta com 
os sistemas ERP, parceiros terceirizados e back-o�ice.

Os clientes usam as APIs da Avetta para garantir que apenas 
fornecedores devidamente avaliados e qualificados sejam 
alocados às tarefas e aos locais de trabalho correspondentes.



Saber mais

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Construído com cadeias de suprimentos complexas em mente, a Avetta organiza e mantém toda a 
documentação do seu fornecedor atualizada, precisa e disponível a qualquer momento.

Gerenciar riscos para qualquer fornecedor

Análise

A nova plataforma Avetta One oferece excelentes painéis de 
riscos, plataforma de análise, biblioteca com relatórios 
sobre as melhores práticas e novas soluções em IA.

Os clientes acessam insights em tempo real sobre os 
programas, como conformidade de fornecedores e 
trabalhadores, progresso de integração de conformidade de 
fornecedores, segurança financeira, cibersegurança, 
qualificações de diversidade e insights sobre riscos na 
sustentabilidade e ESG, classificados por local e fornecedor.

A Avetta One tem uma das plataformas mais robustas do 
setor para análise de risco na cadeia de suprimentos. Os 
analistas de negócios, gerentes de programas e executivos 
do cliente, em parceria com as equipes de suporte interno 
da Avetta, têm acesso a relatórios configuráveis e com uma 
profunda capacidade de detalhamento.

Como parte da plataforma principal, a Avetta fornece outros 
insights com base no benchmarking do setor, tendências de 
mercado e recomendações preditivas.
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A Avetta One usa uma única plataforma unificada para fazer 
todas as avaliações dos fornecedores, abrangendo saúde e 
segurança, viabilidade financeira, sustentabilidade e ESG, 

diversidade e inclusão, cibersegurança, riscos e 
responsabilidades na força de trabalho.

About Avetta

Sobre a Avetta
Na plataforma Avetta SaaS, os clientes gerenciam os riscos na cadeia de suprimentos e os 
fornecedores, para se qualificarem melhor para o trabalho. Para os clientes contratantes na 
nossa rede, oferecemos a maior rede de gestão de riscos na cadeia de suprimentos o mundo,
competência e desempenho do trabalhador. Realizamos a pré-qualificação do prestador
e a gestão de competências do trabalhador nos principais setores em todo o mundo, incluindo 
construção, energia, instalações, alta tecnologia, manufatura, mineração e telecomunicações.

 
Para os fornecedores na nossa rede, nossos serviços de auditoria e validação reduzem em 
29% a taxa de incidentes de segurança. Como resultado, cerca de 50% dos membros 
encontram outras oportunidades de emprego no primeiro ano após a adesão. Além disso, 
nossos fornecedores têm acesso privilegiado ao Avetta Marketplace, onde dezenas de 
parceiros oferecem descontos especiais em serviços comerciais, como seguros e 
equipamentos de trabalho. A Avetta atende a mais de 500 empresas e mais de 125 mil 
fornecedores em mais de 120 países.

Digitalize o código QR para agendar uma demonstração hoje.


