
Como reduzir riscos de responsabilidade da
cadeia de suprimentos com a Avetta One

Proteção das cadeias de suprimentos contra repercussões
legais e financeiras de responsabilidades gerais

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.

Hoje, as empresas são levadas a gerenciar cadeias de suprimentos 
diversificadas e geograficamente distribuídas com vários níveis de 
terceirizados e subcontratados. Essa rede estendida de fornecedores 
pode estar suscetível a vários tipos de riscos apresentados na forma de 
saúde e segurança, segurança cibernética e não conformidade com a 
ESG, pelos quais a empresa principal é muitas vezes responsabilizada. 
Embora as pequenas e médias empresas sejam mais vulneráveis a riscos 
de responsabilidade decorrentes de redes de fornecedores estendidas 
devido à falta de visibilidade, as repercussões legais e financeiras podem 
criar sérias implicações para todas as organizações em todos os setores.

Com 40% das empresas sem visibilidade completa da cadeia de suprimentos estendida, 
os riscos associados às lacunas de responsabilidade de seguros na rede de fornecedores 
podem ser um grande fator disruptivo.

Interrupções nas cadeias de suprimentos poderiam levar a uma queda de 3% ou mais 
do desempenho financeiro. 

Você tem visibilidade adequada sobre as responsabilidades de 
sua cadeia de suprimentos?

3%

40%
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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 (GRCS) do setor. A plataforma 
incorpora um mecanismo de rastreamento de “certificado de seguro” de ponta que pode rastrear o seguro dos 
fornecedores em tempo real por meio de alertas automatizados. Isso garante que você esteja sempre protegido de 
todos os riscos de responsabilidade envolvidos. Como um pacote completo de nossas soluções de gerenciamento de 
risco da cadeia de suprimentos, a plataforma Avetta One oferece uma solução abrangente de verificação de seguros 
que pode ajudar com:
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Uma única plataforma. Uma única solução em mitigação de riscos de 
responsabilidade de ponta a ponta na cadeia de suprimentos

Exponha as lacunas de seguro existentes dentro da sua cadeia de suprimentos e tome 
as medidas necessárias para proteger sua empresa contra riscos desnecessários.

O ganho de visibilidade da cadeia de suprimentos 

Gerencie os riscos de forma proativa, garantindo que sua empresa esteja 
coberta e que os fornecedores tenham cobertura de seguro suficiente.

O gerenciamento de riscos de ponta a ponta

A Avetta faz o trabalho pesado de coletar, verificar e monitorar o seguro de 
fornecedores para um processo eficiente de gerenciamento de riscos.

A redução da complexidade

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



Como fazemos isso?

À medida que os Certificados de Seguro são carregados em nossa plataforma online, a Avetta usa 
uma mistura de tecnologia e especialistas em seguros para validar tipos de seguros, limites e 
qualquer terminologia específica de acordo com sua solicitação. Além disso, a equipe de serviços 
profissionais da Avetta pode ajudar os clientes a comparar seus requisitos com as melhores 
práticas comuns do setor. Os especialistas da Avetta têm conhecimento sobre linhas de seguros, 
limites e o que é disposto em lei e comum globalmente e podem fornecer uma abordagem 
consultiva em como os requisitos de seguro são configurados.

Verificação de COI 

Os fornecedores recebem alertas automáticos por e-mail antes e depois da expiração das apólices 
de seguro, permitindo atualizações oportunas e a manutenção da conformidade.

Alertas automáticos

Qualquer alteração na cobertura do fornecedor é monitorada e comunicada diretamente a você. 
Cancelamentos, reduções na cobertura, bem como alterações de termos ficam visíveis para você.

Monitoramento em tempo real 

Obtenha uma visão completa da cobertura de seguros da sua cadeia de suprimentos. Identifique 
rapidamente lacunas e faça alterações para mitigar proativamente os riscos. Os clientes podem 
acessar essas informações por meio do painel e dos relatórios do Analytics e podem filtrar e dividir 
os dados de várias maneiras para avaliar e determinar onde pode haver riscos potenciais, bem 
como áreas de não conformidade.

Relatório de seguros
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História de sucesso
Empresa de materiais de construção (anônimo)

Monitoramento de seguros (disponibilizou um repositório unificado de documentos de seguro para facilitar a 
verificação) e gerenciamento de trabalhadores (verificação e acessibilidade ao trabalhador simplificadas)

Soluções fornecidas

• Conformidade garantida com regulamentações sobre segurança entre outras
• Autenticação rápida e precisa do trabalhador
• Eliminou gargalos de segurança nos portões da fábrica

Benefícios encontrados

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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Saiba mais

Criada para cadeias de suprimentos complexas, a Avetta organiza e mantém toda a documentação dos 
fornecedores atualizada, precisa e disponível a qualquer momento.

Gerencie riscos para qualquer fornecedor
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Agende uma demonstração hoje!

A Avetta One usa uma única plataforma unificada para fazer todas as 
avaliações dos fornecedores, abrangendo saúde e segurança, 

viabilidade financeira, sustentabilidade e ESG, diferentes qualificações, 
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 
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 empre-
sas e 125 mil fornecedores em mais de 120 países.


