
Mitigação dos riscos de sustentabilidade
e ESG com a Avetta One

Criando cadeias de suprimentos sustentáveis para o futuro

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.

O aumento da demanda de investidores e acionistas por maior divulgação 
corporativa e confirmação do desempenho regulatório aumentou o nível de 
atenção sobre como as organizações demonstram suas credenciais no âmbito 
ambiental, social e de governança (ESG). O crescimento da demanda por 
transparência nos negócios e na cadeia de suprimentos, mudanças sociais 
positivas e uma redução no impacto ambiental está sendo impulsionado pela 
legislação e pela pressão do consumidor. Sob tais circunstâncias, a ausência de 
controles adequados de questões ligadas à ESG poderia levar a uma 
prevalência de processos com externalidades negativas, dando origem a riscos 

de sustentabilidade e para a ESG na forma de práticas de trabalho antiéticas, trabalho forçado, corrupção, 
escravidão, crise climática, etc.

Até 90% da pegada ecológica (ESG) de uma organização está em sua cadeia de suprimentos. Mas não é fácil decifrar 
quais medidas de sustentabilidade são assuntos para o cliente contratante e quais metas fazem sentido para 
cada fornecedor.

Apesar do impulso global para incorporar 
medidas ambientais, sociais e de 
governança na estratégia de negócios, 
64% das organizações carecem de um 
programa de sustentabilidade adequado.

As empresas que atenderem aos 
critérios de ESG poderão desfrutar 
de uma redução geral de custos 
de até 10%.

Só na Europa, 60% das 
empresas não estão 
alinhadas às estratégias 
de sustentabilidade.

Os requisitos regulatórios de ESG 
são um dos 5 principais riscos 
atuais para os executivos da 
cadeia de suprimentos.

O imperativo da sustentabilidade global e da ESG - por que isso importa?
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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 respostas.

A Avetta One é a maior plataforma de Gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos (SCRM) do setor. Ao 
usar a plataforma, as empresas podem medir e corrigir problemas de conformidade com a ESG, além de 
atender a outras necessidades de qualificação de fornecedores. A plataforma permite que você:

Tenha uma visão holística da cadeia de suprimentos para gerenciar os riscos 
de sustentabilidade e ESG e realizar verificações de diligência em todos os 
níveis de fornecedores.

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

Acesse um hub centralizado de gerenciamento de
riscos da cadeia de suprimentos

Aproveite as avaliações dinâmicas, com base na classificação do fornecedor e 
nos requisitos específicos do cliente.

Avaliação dinâmica e personalizada para todos
os tipos de fornecedores

Qualificar 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 automatizada e padronizada

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.

Avaliação e aprimoramento da maturidade de ESG
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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.

Tome decisões orientadas por dados

Como fazemos isso?

A Avetta ajuda as organizações a 
mapear os requisitos ligados à ESG 
relevantes dos fornecedores.

Todos os fornecedores 
qualificados são 
orientados durante o 
processo de registro e 
conclusão da avaliação.

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

A Avetta One oferece uma 
maneira colaborativa para as 
empresas e seus fornecedores 
corrigirem lacunas e 
otimizarem a alocação de 
recursos, possibilitar a 
conscientização das partes 
interessadas e buscar novos 
fornecedores na rede.

Planejar Executar Analisar Agir
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Ao colaborar com a Avetta, a empresa achou mais fácil avaliar os fornecedores em critérios como políticas 
gerais de sustentabilidade da empresa e alinhamento com as prioridades da empresa.

Histórias de sucesso
LafargeHolcim 

A empresa obteve êxito em alcançar a documentação sem papel dos dados críticos do contratante 
abandonando os processos manuais anteriores, o que envolvia revisar enormes pilhas de documentos do 
contratante e mantê-los fisicamente.

Rassaun Services Inc.
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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.

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



Use o código QR para agendar 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 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 125 mil fornece-
dores em mais de 120 países.


