
©2022 Avetta, LLC www.avetta.com

Mitigação dos riscos na saúde e segurança
com o Avetta One

Garantindo que todo trabalhador volte para casa
em segurança todos os dias

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.

Maior exposição a riscos na segurança, má gestão do ecossistema do prestador, 
descumprimento das normas de segurança e falta de controles adequados na 
segurança - todos esses fatores e muitos outros podem levar à perda de vidas, 
tempo, produtividade e confiança nas empresas. Lesões resultantes de 
incidentes no local de trabalho podem ter consequências devastadoras. Um 
funcionário ferido pode sentir dores fortes e precisar de cuidados médicos. Na 
pior das hipóteses, um incidente no local de trabalho pode resultar em óbito, 
causando um impacto devastador na família da vítima e na comunidade.

A lesão ou óbito no local de trabalho também pode ter implicações graves para a empresa. Além dos reembolsos 
médicos e das sanções legais, a empresa também corre o risco de perder os funcionários e, o mais importante, a 
reputação. Os danos à marca geralmente têm um efeito cascata nos resultados financeiros da empresa. No longo prazo, 
pode haver aumento nos riscos de liquidez, diminuição no preço das ações e redução na capitalização de mercado.

Os custos diretos de até 
mesmo um incidente de 

segurança no local de 
trabalho são de no mínimo 

US$ 40 mil em média. Porém, 
isso é apenas a ponta de um 

iceberg muito caro, já que 
também é preciso considerar 

os custos indiretos.

Anualmente, os custos 
financeiros originados 

diretamente por 
lesões no local de 

trabalho excedem US$ 
170 bilhões.

Os custos na 
segurança variam de 

US$ 47 mil por 
acidente a US$ 1,2 

milhão por óbito, de 
acordo com o National 
Safety Council (NSC).

57% dos fornecedores 
tiveram uma redução 

nas taxas de 
ferimentos após 

contratarem a Avetta.

Empregadores do 
setor privado 

relataram 2,7 milhões 
de lesões e doenças 

não fatais no local de 
trabalho em 2020.

Os riscos à saúde e à segurança não afetam apenas vidas; eles também 
podem impactar os resultados financeiros da empresa:

57%



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. Ela vem com os 
melhores recursos do setor para avaliar as políticas de segurança de fornecedores e trabalhadores, além de 
certificações, treinamentos e maturidade dos riscos em várias regiões geográficas. Na plataforma, as empresas:
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Uma única plataforma. Uma única solução em mitigação de riscos na 
saúde e segurança de ponta a ponta na cadeia de suprimentos

Configuram regras para destacar lacunas na conformidade e, assim, 
identificar fornecedores em descumprimento.

Monitoram métricas e KPIs de segurança, incluindo taxas de incidentes (como 
Taxa total de incidentes registráveis (TRIR), Taxa de frequência de acidentes (AFR), 
Taxa total da frequência de incidentes registráveis (TRIF). As taxas de incidentes 
são calculadas com base nos requisitos específicos da região e do país.

Usam um módulo de pré-qualificação para identificar os fornecedores 
seguros e em conformidade.

Contratam fornecedores seguros e sustentáveis; e recrutam fornecedores 
de forma segura e eficiente. 
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Gerenciam os funcionários dos fornecedores - as funções que eles 
desempenham para você, as validações das competência, o treinamento 
e as induções on-line - para garantir que os funcionários alocados nas 
instalações são adições seguras à força de trabalho.

Gerenciem e monitoram os padrões de saúde e segurança dos fornecedores 
para trabalhar com fornecedores qualificados.

Como fazemos isso?

Serviços de validação 
e auditorias

A Avetta emprega uma grande organização de profissionais de 
validação e segurança em tempo integral, que trabalham para 
que incidentes, seguros, certificações, licenças e políticas e 
procedimentos de segurança de fornecedores e trabalhadores 
sejam e válidos e cumpridos.

Os fornecedores são avaliados quanto a óbitos anteriores ou 
se aparecem em alguma lista de sanções. Fornecedores 
estratégicos e de maior risco são avaliados de acordo com os 
padrões de saúde e segurança e os requisitos regulatórios do 
setor, da região e do país.

Se alguma política ou procedimento estiver fora de conformi-
dade , os profissionais de segurança da Avetta identificam 
esses requisitos pendentes e garantem que os fornecedores só 
executem o trabalho quando comprovarem que possuem as 
políticas apropriadas em vigor.

Os profissionais de segurança da Avetta também consultam e 
informam os fornecedores sobre como resolver os requisitos 
pendentes e por que esses requisitos são exigidos no tipo e no 
local de trabalho em questão. Eles também dão aos fornece-
dores exemplos de políticas e procedimentos para ajudar a 
resolver os requisitos pendentes.

Gerenciamento da 
força de trabalho

O Avetta Workforce Management define, coleta e valida 
as competências dos trabalhadores que chegam ao seu 
local para desempenhar funções específicas, tudo para 
garantir que os profissionais trabalhando para você são 
qualificados e seguros.

Os documentos de competência do trabalhador são 
enviados pelos fornecedores e analisados pela nossa 
equipe interna de especialistas, que segue um rigoroso 
conjunto de regras, tudo para aplicar os padrões 
legislativos e organizacionais.

Crie e faça induções e treinamento interativos on-line; 
ou ministre sessões em sala de aula (presenciais). Os 
registros do treinamento são imediatamente acessíveis 
tanto no escritório ou no campo, dando a você o perfil 
das competências do trabalhador em tempo real.

A tecnologia de gestão de acesso mostra quem está nos 
seus locais de trabalho a qualquer momento e inclui 
excelentes funcionalidades (como eventos de evacuação 
de emergência) para manterem os trabalhadores 
seguros também fora do local.

O Access Control Hardware (como quiosques, 
bafômetros e portões) está disponível em 
determinadas regiões (como a Austrália).
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Ao colaborar com a Avetta, a empresa capturou todas as estatísticas de segurança, validou o idioma e os limites do seguro 
com base nos requisitos, auditou os processos dos fornecedores e o manual de segurança.

História de sucesso
 Sabre Industries

A Avetta não é apenas mais uma empresa que contratamos; ela é uma extensão do 
meu departamento de gestão de riscos.

Anônimo

Redução no TRIR de 0,96 (2017) para 0,71 (2019); aumento de 130% na contagem de fornecedores em dois anos; queda de 
0,31 para 0,25 na taxa média de casos de dias perdidos de trabalho; diminuição de 0,49 para 0,37 no DART.

Benefícios vistos

Soluções

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
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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.

Manage Risk for any Supplier
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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 fornece-
dores, para se qualificarem melhor para o trabalho. Aos clientes contratantes na nossa rede, oferece-
mos 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 oportuni-
dades de emprego no primeiro ano após a adesão. Além disso, nossos fornecedores têm acesso privile-
giado 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.

Use o código QR para agendar uma demonstração hoje.


