Sustentabilidade e avaliação ESG
Orientação de clientes e fornecedores para
uma cadeia de suprimentos sustentável

Até 90% da pegada ecológica (ESG) de uma organização está na
cadeia de suprimentos. Mas é complicado decifrar quais medidas
de sustentabilidade são assuntos para o cliente contratante e
quais metas então fazem sentido para cada fornecedor. Como líder
em gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos, a Avetta
oferece uma plataforma única para definir, medir e remediar
problemas de conformidade ESG - juntamente com todas as suas
outras necessidades de qualificação de fornecedores.
Excepcionalmente, nossos resultados remontam aos mesmos
padrões ESG usados para produzir relatórios para os investidores.


As empresas que atenderem aos critérios de ESG
poderão desfrutar de uma redução geral de custos de
até 10%. Além disso, o gerenciamento com foco na
ESG se contrapõe a possíveis fatores de risco em
relação a regulamentações e mudanças nas políticas.
- McKinsey & Company

Quantifique e alcance suas metas de
cadeia de suprimentos sustentável
A avaliação de Sustentabilidade e ESG é personalizada para seus programas de due diligence de
fornecedores, coletando informações com foco em conformidade e risco. A Avetta calcula um Índice
ESG que caracteriza os níveis de conhecimento e compreensão do fornecedor, medindo a
conformidade ESG em uma variedade de padrões globais.
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Por que participar?


A Avetta ajuda as organizações a
determinar quais fornecedores se
qualificam para quais requisitos
de ESG.



O Índice de ESG do fornecedor é
gerado de acordo com vários
padrões e códigos de conduta

 

Todos os fornecedores aplicáveis
são orientados durante o processo
de registro e conclusão da
avaliação, com base nos níveis
de maturidade.



Colabore com fornecedores para corrigir
lacunas. Otimize a alocação de recursos,
possibilite a conscientização das partes
interessadas e obtenha novos
fornecedores a partir da rede.

Benefícios
Hub centralizado do gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos

Tenha uma visão holística da cadeia de suprimentos para gerenciar riscos e realizar
diligências entre fornecedores diretos e indiretos, abrangendo riscos de sustentabilidade, de
segurança, de força de trabalho, financeiros, de responsabilidade e de segurança cibernética.

Avaliação automatizada e padronizada

Qualifique fornecedores por meio de avaliações de ESG de pontuação automática com base
em um amplo espectro de padrões universais, como VRF/SASB (Value Reporting
Foundation), GRI (Global Reporting Initiative) e SDG (Sustainable Development Goals)

Avaliação dinâmica e personalizada para todos os tipos de fornecedores

As avaliações podem ser dinâmicas com base na classificação do fornecedor e nos requisitos
específicos do cliente

Avaliação e aprimoramento da maturidade de ESG

Acompanhe o progresso dos seus fornecedores ao longo do tempo usando avaliações
incrementais e tome medidas sugeridas para aumentar as pontuações de ESG e desenvolver
os programas de sustentabilidade de seus fornecedores

Tome decisões orientadas por dados

Aproveite a análise detalhada para enfocar áreas de preocupação, destacar conquistas e
promover melhores relatórios corporativos e o desenvolvimento contínuo da ESG e do
desempenho da sustentabilidade
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Recursos

Avaliações desenvolvidas por
especialistas experientes em
sustentabilidade com base em
pesquisas abrangentes, padrões
globais, código de conduta e
metodologias reconhecidas
pelo setor

Padrões
globais e
Metodologias

Índice ESG calculado para rastrear a maturidade em toda a sua
cadeia de suprimentos e de acordo com padrões específicos do setor
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Rede global para
descobrir e se conectar
facilmente com
fornecedores
sustentáveis e
diversificados

Análise em tempo real sobre tópicos críticos
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Perguntas Frequentes
P

Como funciona o algoritmo de pontuação?

Os pontos são atribuídos a cada resposta para uma pergunta relacionada à sustentabilidade. A solução
agrega pontuações ponderadas de 100 pontos de forma inteligente com base nas respostas do
fornecedor. As respostas para cada pergunta representam várias metodologias ESG e criam um Índice
ESG geral. Isso pode ser detalhado até pontuações específicas para um padrão do setor.

P

Temos nossas próprias perguntas específicas para a ESG. Elas podem ser integradas
à avaliação da ESG?

Sim. Embora o Índice ESG geral seja baseado em padrões, o sistema também oferece suporte a
perguntas e relatórios específicos do cliente.

P

Como isso difere das perguntas ESG existentes que são incluídas como parte do questionário
de pré-qualificação padrão?

As questões de ESG e Sustentabilidade existentes não são pontuadas. A nova avaliação de ESG e
Sustentabilidade servirá como o núcleo para suas pontuações de ESG. O algoritmo é mapeado de
acordo com os padrões do setor, faz apenas as perguntas certas por fornecedor, tem uma progressão
no nível de maturidade e apresenta relatórios de painel por tendências.

P

Como a experiência do fornecedor será afetada?

Fornecedores existentes podem ser marcados e notificados sobre a necessidade de fazer a avaliação.
Novos fornecedores que não estão atualmente em nossa rede serão avaliados em relação à ESG como
parte do processo de integração deles.

P

Todos os fornecedores receberão o mesmo grupo de perguntas?

Não, a avaliação de ESG é dinâmica e gera conjuntos de perguntas com base na resposta do fornecedor
aos tipos de serviço selecionados.

Garanta que sua cadeia de suprimentos seja
abastecida de forma responsável com a Avaliação de
Sustentabilidade e ESG da Avetta.
Solicite uma demonstração hoje
Clientes existentes: Conecte-se com seu gerente de contas para participar
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