
Mitigação dos riscos na cibersegurança 
dos fornecedores com o Avetta One

Criando resiliência cibernética nas redes da cadeia 
de suprimentos

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.

Com a proliferação da tecnologia, as cadeias de suprimentos nunca estiveram tão digitalmente 
inteligentes. No entanto, devido à presença de vários aparelhos e sistemas de endpoint; às práticas 
precárias na segurança da informação entre fornecedores menos seguros; e à falta de proteção 
adequada da rede e do sistema, as cadeias de suprimentos continuam vulneráveis aos agentes de 
ameaças. As ameaças cibernéticas na cadeia de suprimentos não se restringem à TI; elas visam todos 
os pontos de contato da cadeia de valor, incluindo fornecimento, entrega, gestão de fornecedores e 
de propriedade intelectual, sistema de transporte e várias outras áreas.

A indispensabilidade da resiliência cibernética nas cadeias de suprimentos modernas e complexas 
não pode ser subestimada. Sem as medidas adequadas de cibersegurança e sem controles de 
proteção de informações em vigor, as empresas arriscam milhões de dólares em dados intelectuais e 
informações confidenciais da empresa.

Hoje em dia, priorizar a resiliência cibernética da cadeia 
de suprimentos é mais importante do que nunca, pois

As violações de dados custam 
às empresas, em média, US$ 

4,24 milhões por incidente

A segurança dos dados na cadeia de 
suprimentos é uma grande 

preocupação para mais de 45% dos 
planejadores de cibersegurança

Estima-se que dois terços das violações 
de dados da cadeia de suprimentos 

resultem da vulnerabilidade de 
fornecedores ou terceirizados

O custo médio global de uma 
violação de dados por país ou região 

é de US$ 3,86 milhões
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Avetta One - Uma única plataforma. Uma 
única solução em mitigação de riscos na 
cibersegurança de ponta a ponta na cadeia 
de suprimentos
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.

Avalia as práticas de segurança digital e de gestão de riscos dos fornecedores para 
identificar aqueles que carecem de medidas adequadas de segurança.

Usa nosso serviço de avaliação de risco do fornecedor, que avalia a adesão do 
fornecedor aos controles críticos de segurança, como o uso de protocolos de 
comunicação (e-mail, FTP), gestão de dados e gestão de sistemas de TI.

Agenda avaliações cibernéticas em intervalos personalizados; e sinaliza quaisquer 
riscos cibernéticos para acionar notificações e fluxos de trabalho de risco.

Adota uma abordagem proativa em relação à cibersegurança: as auditorias de 
segurança cibernética feitas por parceiros confiáveis criam um ambiente seguro para o 
crescimento da sua empresa.

Garante que os fornecedores têm qualificação para usar informações confidenciais e 
protegê-las com as ferramentas apropriadas.

A Avetta One é a maior plataforma de gestão de riscos na cadeia de 
suprimentos (GRCS) do setor. A Avetta One:
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O trabalho com a Avetta melhorou significativamente nossa interação com 
fornecedores em três áreas principais: monitoramento, medição e avaliação. Com os 
processos aprimorados de geração de relatórios e escalonamento acelerado, 
podemos melhorar o desempenho em várias unidades de negócios.

Daniel Panormo
diretor de compras, CEMEX UK
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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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avaliada

1 2 3
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Segurança
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trabalho
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diversidade
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Risco da Força
de Trabalho

Cíber
Segurança

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



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 suprimentos 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, 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.

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.

Digitalize o código QR para agendar uma demonstração hoje.


