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Serviços especializados da Avetta
Uma combinação de serviços profissionais e soluções modernas

para você ter os melhores resultados na gestão de riscos da
cadeia de suprimentos

Na gestão de riscos da cadeia de suprimentos, é bem raro 
encontrar uma solução que funcione para todos, devido 
às diversas culturas, capacidades e tamanhos das 
organizações. Muitas vezes, as empresas não têm uma 
solução padronizada de ponta a ponta que dê uma 
visibilidade completa da cadeia de suprimentos. Além 
disso, muitas não têm tempo ou recursos para descobrir 
e lidar com os riscos.

Avetta One Expert Services — adotando 
uma abordagem consultiva para atender 
às necessidades multidisciplinares na 
gestão de riscos da cadeia de suprimentos

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

O Avetta One Expert Services combina nossas ferramentas de gestão de risco, dados de benchmarking e 
expertise no assunto para você projetar e desenvolver um programa de gestão de riscos na cadeia de 
suprimentos que se alinhe com seus objetivos organizacionais e traga os melhores resultados. Com 
bastante conhecimento no assunto e experiência operacional, nossa equipe de experts oferece uma 
abordagem consultiva para solucionar as suas necessidades na gestão de riscos da cadeia de suprimentos. 
Além disso, fechamos parceria com nossos clientes para avaliar o programa de gestão de riscos de cada um 
e desenvolver soluções adaptadas às necessidades específicas.
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Usamos análises físicas (humana) e/ou automatizadas (OCR, IA, etc.) para 
estabelecermos a precisão e a validade dos documentos exigidos. 

Verificação 

Profissionais experientes e qualificados visitam as instalações dos clientes para 
garantir o cumprimento/conformidade com os procedimentos exigidos e as 
melhores práticas.  

Avaliações no local  

Abordagem nos serviços

Mesas redondas sobre o setor 

White papers exclusivos de 
especialistas  

Estudos de caso de clientes  

Análise e benchmarking do setor 

 Liderança inovadora  

Educação e Certificação de 
Treinamento Personalizado

Integração perfeita

Treinamento em produtos
Profissionais experientes no 
setor

Recursos especializados para 
clientes

Insights práticos 

Resultados úteis 

Orientação de especialistas

Portfólio de serviços especializados

Avaliações de potenciais impactos 

Avaliações dos riscos na cadeia de 
suprimentos

Avaliações de desktop – remotas  

Avaliações de campo – no local 

Suporte de treinamento

Suporte de seguro e 
responsabilidade 

Avaliações feitas por
profissionais
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Os serviços de treinamento da Avetta estão alinhados às necessidades 
comerciais dos clientes e ao fluxo de trabalho correspondente. Com duas 
horas de duração, nossos eventos de treinamento virtual se adaptam aos 
dados da sua empresa. Com nossos serviços de treinamento, os seus 
fornecedores aprimoram competências e obtêm certificações da Avetta.

Serviços de treinamento sobre produtos personalizados

Expertise técnica que orienta o cliente quanto às melhores práticas na 
definição de requisitos, capacidade do sistema e implementação de projetos 
de SSO, além do acesso básico à API da Avetta e do desenvolvimento de 
trabalho de integração personalizada ao cliente. 

Serviços de suporte técnico  

Gerentes de projeto qualificados e certificados para orientar o cliente no 
processo de implementação.  Este suporte cobre práticas recomendadas, 
benchmarking e fundamentos da gestão de projetos, que incluem escopo, 
cronograma, comunicações, mudanças, riscos e qualidade.  

Serviços de suporte à implementação    

Profissionais experientes, peritos em gestão de riscos na cadeia de 
suprimentos, trabalham com nossos clientes para avaliar a eficácia dos 
programas de gestão de riscos e desenvolver soluções adaptadas às 
necessidades específicas deles.  As áreas de expertise são segurança 
sanitária, viabilidade financeira, sustentabilidade e ESG, qualificações de 
diversidade, cibersegurança, riscos e responsabilidades da força de trabalho.  

Eventos de networking entre pares para os clientes analisarem e discutirem pesquisas 
sobre as melhores práticas, projetados para melhorar a tomada de decisões nos 
respectivos departamentos  

Consultivo

Profissionais treinados e qualificados realizam avaliações (Avaliações de 
desktop) de documentos para garantir o cumprimento com os procedimentos 
exigidos.  

Avaliações remotas  



Valor entregue
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Tenha a visão imparcial de uma equipe independente de mais de 55 auditores 
certificados de segurança e sustentabilidade do mundo todo.

Avaliação objetiva

Descubra os principais indicadores de risco para obter insights claros sobre 
possíveis interrupções na cadeia de suprimentos.

Mais visibilidade

Identifique oportunidades de economia, melhore a previsão dos gastos e fortaleça 
as parcerias. 

Desempenho aprimorado

Gerencie os riscos de forma proativa para que sua empresa fique protegida e os 
fornecedores tenham uma boa cobertura de seguro. 

Menos complexidade

Elimine o trabalho pesado de coletar, validar e monitorar o seguro de fornecedores 
e use o seu tempo para adiantar outras tarefas. 

Menos riscos

Aproveite a experiência e a expertise da Avetta na gestão confiável e eficiente da 
conformidade do seguro do fornecedor. 

Tranquilidade

Com a validação, os clientes têm mais confiança no desempenho do fornecedor, 
garantindo que os padrões estabelecidos sejam cumpridos.

Mais confiança
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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

classificação Conformidade
avaliada

1 2 3

Engenharia

Serviços
no local

Transporte Risco
financeiro

Saúde e
Segurança

Sustentabilidade
e ESG

Tamanho

Localização

Tipo de
trabalho

Desafios da
diversidade

Responsabilidade

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



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 
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.suppliers across 120+ countries.

Digitalize o código QR para agendar uma demonstração hoje.


