
Fortaleça a gestão da força de trabalho
com a Avetta One

Garanta que apenas trabalhadores qualificados tenham
permissão para acessar o local

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.

A indispensabilidade da visibilidade da força de trabalho do 
fornecedor não pode ser excessiva, especialmente em uma época 
em que as organizações são obrigadas a gerenciar cadeias de 
suprimentos complexas e transfronteiriças. Os trabalhadores da 
cadeia de suprimentos sem a qualificação, o treinamento e as 
credenciais corretas podem trazer riscos indesejados que muitas 
vezes passam despercebidos. Por um lado, sem o conhecimento 
correto da execução de uma tarefa, esses trabalhadores podem se 
tornar vulneráveis a lesões no local de trabalho. Por outro lado, a 
falta do conjunto de habilidades ou treinamento certo do 
trabalhador pode prejudicar a produtividade, o que acaba afetando 
os resultados financeiros de uma empresa.

As consequências do não cumprimento decorrentes da falta de 
qualificações dos funcionários, certificações expiradas e treinamento 

inadequado podem ser profundas:

Perda de receita e 
produtividade

Sanções e penalidades 
por violação de 
regulamentos

Suspensão de 
autorizações e licenças 

de trabalho

Lesões graves, 
fatalidades e possíveis 

processos judiciais
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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 Gerenciamento de risco da cadeia de suprimentos (SCRM) do setor. A 
plataforma vem com recursos avançados de gerenciamento de força de trabalho que capacitam fornecedores e 
clientes a determinar as competências definidas necessárias para cada função e trabalhador que presta serviços.

Com a Avetta One, você pode mapear facilmente as funções dos trabalhadores de acordo com a competência e o 
treinamento necessários para fazer o trabalho com segurança e eficiência. Além disso, o sistema também verifica 
o treinamento, as certificações e as qualificações dos trabalhadores para que você possa ter certeza de que 
trabalhadores qualificados estão realizando trabalhos para sua empresa.

Uma única plataforma. Solução única para o gerenciamento 
completo da força de trabalho da cadeia de suprimentos.

Como funciona

Gerencie com confiança a segurança em nível de trabalhador individual em suas instalações. 
Implemente a tecnologia de controle de acesso ao local para garantir que os trabalhadores estejam 
qualificados para desempenhar funções essenciais.

Os benefícios
Locais de trabalho mais seguros
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A Avetta configura seus requisitos 
de qualificação e treinamento por 
função e localização.

Seus fornecedores registram os trabalhadores, 
enviam documentos de competência e 
concluem as integrações online.

A Avetta usa uma combinação de 
experiência profissional e tecnologia para 
revisar a documentação e aprovar a 
entrada de trabalhadores em seu local.

A solução de controle de acesso da Avetta 
valida os trabalhadores no portão e permite a 
entrada de trabalhadores em conformidade.



Revisões mais rápidas de documentação, integrações online e monitoramento contínuo da 
conformidade significam que a força de trabalho dos seus fornecedores estará sempre pronta 
para assumir a posição.

Prontidão da força de trabalho

Descobrimos que, ao usar o Sistema de gestão da força de trabalho da Avetta, a capacidade 
de nossa empresa de monitorar a competência de indivíduos e empresas melhorou 
drasticamente e, ao mesmo tempo, temos a garantia de que contratamos apenas quem 
atendem aos nossos padrões de segurança.

Chris Taylor
chefe de segurança e bem-estar, Hilton Foods

O maior benefício do Sistema de gestão da força de trabalho da Avetta foi o serviço 
personalizado, a equipe eficiente e a abordagem completa para a gestão da força de trabalho.

Talan Breaden
departamento de pessoal e segurança, Aeris Resources

O suporte de ponta a ponta para seus fornecedores garante que eles conseguirão atender 
aos seus padrões de forma rápida e satisfatória, enviando seus melhores trabalhadores para 
suas instalações.

Suporte aos fornecedores

Uma combinação de profissionais qualificados e tecnologia faz o trabalho pesado na 
revisão e validação de documentos de trabalhadores, para que sua equipe possa se 
concentrar no que faz de melhor.

Permita a proatividade
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Depoimentos



O Sistema de gestão da força de trabalho da Avetta agora é usado no gerenciamento de 
segurança, no planejamento de trabalho e na revisão da parte comercial dos negócios. O 
Sistema de gestão da força de trabalho da Avetta agora está integrado a tudo o que fazemos.

Grant Crosley
gerente de confiabilidade e manutenção, Visy

Defina os requisitos para que seus trabalhadores cumpram, por 
local, área, função, equipe ou competência.

Poderosamente configurável

Os fornecedores podem suprir as necessidades que têm em um portal 
dedicado, independentemente da sua equipe — a equipe especializada 
de Sucesso do Fornecedor da Avetta está à disposição para ajudar!

Projetado para a experiência do fornecedor

Saiba quem seus fornecedores estão enviando para seus locais. 
Visualize perfis de trabalhadores e registros de conformidade em 
qualquer dispositivo habilitado para Internet, a qualquer momento.

Definição de perfil do trabalhador

As capacidades
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A Avetta garantirá que seus fornecedores mantenham a 
conformidade do trabalhador além do processo inicial de 
integração, com notificações de expiração e novos requisitos.

Manutenção contínua da conformidade

Visualize dados de conformidade da força de trabalho em tempo real — 
filtráveis por local de trabalho, localização, função, empresa ou 
trabalhador. Agende seus relatórios favoritos para que apareçam em 
sua caixa de entrada na frequência de sua escolha.

Análise de conformidade em tempo real

A equipe de eLearning da Avetta pode ajudar você a criar e fornecer 
conteúdo interativo online, gerenciar sessões presenciais em sala de 
aula e avaliar as competências dos trabalhadores em seu local.

Treinamento, formação inicial e avaliações online

Aplique os padrões de segurança do seu local de trabalho com 
opções de tecnologia de controle de acesso de hardware e so�ware. 
Os funcionários podem ativar e desativar o crachá no local com IDs 
digitais de trabalhador e cartões plásticos (em áreas com pouca ou 
nenhuma conectividade).

Controle de acesso

Monitore os riscos de fadiga, envie mensagens de transmissão 
para os trabalhadores no local, gerencie evacuações de 
emergência e muito mais.

Segurança além dos portões do local
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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

Construída com cadeias de suprimentos complexas em mente, a Avetta organiza e mantém toda a 
documentação de seus fornecedores atualizada, precisa e disponível a qualquer momento.

Gerencie riscos para qualquer fornecedor



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 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 sustentabi-
lidade, 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.


