
Mitigação nos desafios à diversidade
e inclusão com a Avetta One

Deixando as cadeias de suprimentos mais diversificadas e
inclusivas em prol do valor das partes interessadas

A força de uma organização depende da rede de fornecedores. Essa 
afirmação é fica mais importante à medida que a economia global 
avança e as cadeias de suprimentos evoluem de acordo. Esse progresso, 
no entanto, traz complexidades e novos fatores de risco que as 
organizações precisam sempre monitorar e mitigar.

Entre os tomadores de decisão corporativos, há um consenso cada vez 
maior em criar um local de trabalho diversificado e inclusivo para todos, 
independente de gênero, etnia, crenças e preferências. No futuro, 
espera-se que o compromisso com a diversidade e a inclusão tenha 
papel crucial na criação de confiança das partes interessadas em
uma organização.

Embora cada vez mais inclinadas à diversidade, as empresas muitas vezes acham difícil coletar e monitorar 
informações relativas à diversidade nas cadeias de suprimentos. Isso se deve à falta de visibilidade na cadeia 
e nos processos adequados de pré-qualificação. Além disso, também é complicado achar uma diversidade 
de fornecedores que atendam aos requisitos específicos de uma empresa.

Entre as empresas da Fortune 500, aquelas com mais mulheres no conselho 
superaram em 66% o retorno sobre o capital investido; em 42% o retorno sobre as 
vendas; e em 53% o retorno sobre o patrimônio líquido, em relação àquelas
com menos.

Empresas com três ou mais mulheres no conselho superam em 60% o retorno
sobre o capital investido; em 84% o retorno sobre as vendas; e em 60% o retorno 
sobre o patrimônio líquido, em relação às empresas com conselho
exclusivamente masculino.

Dependendo dos números anuais de vendas, estudos anteriores revelaram que o ROI 
de um programa de diversidade de fornecedores é até 133% maior.

A importância da diversidade e da inclusão na cadeia de suprimentos
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Avetta One

Na Avetta, entendemos que cada cadeia de suprimentos é singular e apresenta uma gama diversificada de 
riscos. Por isso, a criação de uma estrutura de conformidade holística é uma necessidade das empresas. É 
aqui que a Avetta One oferece respostas.

A Avetta One é a maior plataforma de gestão de riscos na cadeia de suprimentos (GRCS) do setor. As 
empresas podem procurar, contratar e contatar fornecedores com vários graus de diversidade e inclusão 
na maior rede mundial de fornecedores qualificados. Na Avetta One, você:

Uma plataforma. Uma solução em prol da diversidade
e da inclusão na cadeia de suprimentos

A plataforma inclui 25 filtros de diversidade, que podem ser usados para localizar e 
contatar fornecedores comprometidos com a diversidade e a inclusão.

Localiza fornecedores diversificados

A Avetta One agrega todos os dados da pré-qualificação de um fornecedor e gera 
relatórios analíticos para a tomada de decisões. Criados em poucos minutos, os 
relatórios mostram e explicam, em detalhes, a diversidade na sua cadeia
de suprimentos.

Emprega as análises

A solução Avetta Connect inclui formulários de pré-qualificação (PQFs) para as 
empresas monitorarem, com precisão, informações sobre a diversidade dos 
fornecedores, como propriedade minoritária, propriedade de veteranos da 
guerra, propriedade feminina, propriedade de portador de deficiência, 
propriedade LGBT e pequenas empresas. A solução em nuvem pode ser usada 
para acionar subtarefas dinâmicas com base em categorias personalizadas de 
diversidade, tudo para coletar certificados e informações complementares
dos fornecedores.

Usa FPQs específicos para diversidade
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Basta digitar o nome de um prestador de serviços, e aparece tudo no meu computador.
Não preciso mais ir ao arquivo, retirar uma pasta e depois examinar centenas de 
páginas até achar o que quero. Agora vejo tudo em uma aplicação. É muito mais
fácil e eficiente.

Cliente industrial parte da Fortune 500

Depoimento
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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

Negociações com
fornecedores
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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



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. Aos clientes contratantes na 
nossa rede, oferecemos a maior rede do mundo para a gestão de riscos na cadeia de supri-
mentos para gerenciar a segurança, a sustentabilidade, a competência e o desempenho dos 
fornecedores. Realizamos a pré-qualificação de prestadores e a gestão das competências dos 
trabalhadores nos principais setores em todo o mundo, incluindo construção, energia, insta-
lações, 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 encon-
tram 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.

Scan the QR code to schedule a demo today.


