
Mitigação de riscos financeiros 
com a Avetta One

monitore e gerencie a saúde financeira dos 
fornecedores 

A força de uma organização depende da rede de fornecedores. Essa 
afirmação fica mais relevante 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.

Historicamente, os riscos financeiros são vistos como fator crucial 
de risco no ecossistema da empresa fornecedora. Os fornecedores 
que enfrentam desafios financeiros ou operacionais na gestão da 
empresa ou dos trabalhadores podem descumprir um contrato e 
interromper os serviços. Diante disso, é essencial monitorar a 
estabilidade financeira desses fornecedores. Assim, as empresas 
podem tomar medidas rápidas para minimizar os riscos.  

Numa cadeia complexa de suprimentos, que se estende além das 
fronteiras, pode ser difícil gerenciar e monitorar a saúde financeira 
de cada fornecedor. E, quanto à falência financeira dos 
fornecedores, uma única instância já é demais.

55% das organizações 
consideram a insolvência 
dos fornecedores um dos 
principais riscos 
financeiros originados da 
cadeia de suprimentos.

O risco financeiro dos 
fornecedores representa 
quase 48% de todos os 
eventos de risco 
registrados em 2020. 

Recentemente, 60% das 
organizações citaram que 
interrupções na cadeia de 
suprimentos levaram a uma 
queda de 3% no 
desempenho financeiro.

Em 2020, o risco financeiro 
dos fornecedores fez com 
que o atraso no lançamento 
dos produtos aumentasse 
em impressionantes 302%.

A importância de monitorar constantemente a saúde financeira do fornecedor
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Avetta One

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 uma resposta.

A Avetta One é a maior plataforma de gestão de riscos na cadeia de suprimentos (SCRM) do setor. Nela, as 
empresas checam automaticamente a integridade financeira de cada fornecedor graças à integração da 
Experian. A parceria da Avetta com a Experian® simplifica o monitoramento da integridade financeira do 
fornecedor com:

Seja para um só fornecedor ou para todos, a integração Avetta 
Experian facilita a análise da sua base de fornecedores. No processo, 
cada fornecedor recebe uma classificação específica e métricas-chave 
exclusivas.

Uma única plataforma. Uma única solução em mitigação de 
riscos financeiros de ponta a ponta na cadeia de suprimentos

Avaliação de grandes grupos com o mínimo de esforço

Os dados financeiros coletados pela Experian são revisados em 
intervalos regulares; assim, você recebe um panorama atualizado de 
todos os fornecedores. Com essas informações, suas decisões não só 
são tomadas com mais rapidez como são mais eficazes.

Tomada rápida de decisão com análises automatizadas

Com os dados em mãos, fica fácil incluir a saúde financeira do 
fornecedor no processo de qualificação. Para manter um alto padrão e 
ter riscos baixos, crie regras de conformidade de acordo com o seu 
plano de gestão de fornecedores.

Filtragem de contas arriscadas 
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A integração Experian captura os dados no sistema do fornecedor para análise. Os resultados são 
reenviados para a aba Connect Financial Risk e para o painel Financial Health para facilitar a visualização. 

Os fornecedores recebem uma pontuação de risco de estabilidade financeira 
(entre 1 e 100) que indica a probabilidade de descumprir obrigações 
financeiras ou de ir à falência.

Os fornecedores também recebem uma classificação Intelliscore Plus, que 
identifica aqueles que podem demorar para pagar, mas que 
provavelmente cumprirão os compromissos financeiros.

Uma visão geral com algumas pontuações já é útil, mas entendemos a 
necessidade de ampliar sua visibilidade. Temos relatórios detalhados 
disponíveis sob demanda caso o resumo das pontuações não 
ofereçam os insights que você procure.

Geração de insights em tempo real

Como funciona?

Todos os empréstimos, sentenças ou falências do fornecedor também aparecem no painel Connect.
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O maior benefício da API da Avetta é simples: a mitigação automatizada dos riscos. 
Com base nos feeds diários da plataforma Avetta, evitamos continuar com 
fornecedores que não cumpram com as regras da nossa empresa.

Sean Murphy
diretor de sourcing estratégico da BlueStream
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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 telecomuni-
cações. 

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.


