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Por natureza, a cadeia de suprimentos moderna ganha cada vez mais 
camadas. Devido a projetos maiores, maiores demandas de recursos e 
exigência de especialização, as estruturas de prestação de serviços nunca 
estiveram tão colaborativas. Pelo menos 38% dos fornecedores da rede 
Avetta dependem de prestadores terceirizados na prestação de trabalhos e 
serviços aos clientes. No entanto, é complicar saber quais prestadores 
terceirizados trabalham nos seus projetos. quem cumpre com os seus 
requisitos e como os seus principais prestadores os gerenciam.

As organizações ainda têm dificuldade em realizar a due diligence nos principais 
fornecedores além do nível 1.
Metade das organizações não consegue realizar uma due diligence suficiente nos principais 
fornecedores no nível 2.

Porcentagem das organizações que buscam entender o acordo BC dos principais fornecedores

Figura 1: potenciais riscos dos fornecedores dos níveis inferiores
(Fonte: BCI Supply Chain Resilience Report 2021)
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seus principais prestadores de serviços



Problemas de saúde e segurança
O aumento da exposição a riscos na segurança, além da falta de controles adequados, 
geralmente resultam em ferimentos ou óbitos, o que pode trazer sérias implicações à empresa.

Com cada nível subsequente de prestadores terceirizados, as operações e as responsabilidades associadas 
tendem a ir além do escopo da visibilidade das organizações contratantes. Em tais circunstâncias, pode ser 
difícil avaliar os potenciais riscos decorrentes dos prestadores terceirizados de nível 2 e 3, e mais ainda 
mitigá-los. Confira a seguir os riscos mais comuns apresentados pelos prestadores terceirizados e que 
desafiam a resiliência da cadeia de suprimentos:

Violações na segurança do local de trabalho
Em muitos casos, as empresas têm pouco ou nenhum insight sobre os padrões de 
segurança seguidos pelos fornecedores e prestadores terceirizados de nível 2 e nível 3.
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Perfil de risco dos prestadores terceirizados

A origem da interrupção de eventos não relacionados à covid na cadeia 
de suprimentos nos últimos 12 meses
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(nível 1) 41.2%
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Figura 2: A fonte predominante de interrupções não relacionados à covid em eventos na cadeia de suprimentos 
em 2020 (Fonte: BCI Supply Chain Resilience Report 2021)



Riscos de responsabilidade
A rede estendida de fornecedores pode estar suscetível a vários tipos de riscos relativos a 
saúde e segurança, cibersegurança e não cumprimento da ESG, e a empresa principal é 
muitas vezes responsabilizada.

Violações legais e regulatórias
violações decorrentes da má gestão dos prestadores terceirizados incluem uso de material 
incompatível, corrupção, condições de trabalho desumanas e abuso de dados.
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Roubo de dados e de identidade
Mesmo as empresas que gerenciam os próprios dados, com os firewalls de segurança mais 
robustos, podem ser vítimas de hackers se os prestadores terceirizados utilizarem as 
informações em sistemas pouco seguros.

Danos à reputação devido a prática aética
As empresas podem ter de enfrentar sanções dispendiosas ou sofrer danos à reputação enquanto 
trabalham, sem saber que alguns prestadores terceirizados empregam práticas de trabalho aéticas. 

A solução Subcontractor Management, da Avetta, dá a você total 
visibilidade dos prestadores terceirizados dos seus fornecedores. Por meio 
de variações, ela mostra o status de conformidade dos prestadores 
terceirizados de um determinado fornecedor e gerencia o status deles em 
relação à conformidade. Os fornecedores podem procurar e adicionar 
prestadores terceirizados à rede deles na plataforma Avetta Connect™ e, 
assim, recrutá-los para as tarefas dos clientes. Os fornecedores com 
prestadores terceirizados vinculados a eles na plataforma Connect são 
chamados de "Prestadores Prime", para diferenciar dos fornecedores que 
não gerenciam prestadores.

Tenha uma visibilidade completa da sua empresa
estendida com a solução Subcontractor

Management, da Avetta 



Dinâmica da solução

Os prestadores Prime usam o mesmo local e a mesma 
busca aprimorada por filtro que os clientes usam para 
encontrar prestadores terceirizados em todo o mundo.

Acesse uma breve visão geral de todos os prestadores 
terceirizados que trabalham para um Prestador Prime específico. 
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Interface simples para o usuário
A solução Subcontractor Management, da Avetta, funciona com botões. Basta ligar, e pronto. 
Não são necessárias configurações isoladas.

Visibilidade mais profunda
Veja vinculações, negociações, localização e informações de conformidade sobre todos 
os prestadores terceirizados.

Processo simplificado de terceirização
Os fornecedores principais descobrem e vinculam, com facilidade, novos prestadores 
terceirizados para trabalhar em um projeto.

Adesão padronizada à conformidade
Os prestadores terceirizados. passam pelo mesmo nível de pré-qualificação e cumprem 
os mesmos requisitos dos prestadores prime, garantindo uma padronização.

Os benefícios
Obtenção de valor com mais rapidez
O prestador terceirizado não é impedido de executar o trabalho por não estar na Avetta e 
pode mostrar conformidade antes do trabalho. Isso reduz a carga administrativa para o 
cliente, e os fornecedores sabem prontamente quais prestadores terceirizados atendem 
aos requisitos na hora da vinculação.
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Escolha um 
prestador 
terceirizado para 
ver todos os 
detalhes da 
conta e da 
conformidade.
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O exemplo abaixo mostra como os prestadores 
terceirizados são remunerados pelo número de 

vínculos que eles têm com os clientes.

Relacionamento entre terceirizados
Prime Contractor connected to 3 clients

Nesse exemplo, o prestador terceirizado está vinculado a três locais de clientes. Mesmo que os vínculos com o 
Cliente n.º 1 e o Cliente n.º 2 sejam via Prestador Prime, o prestador terceirizado ainda é responsável por todas as 3 
taxas de vínculo aos clientes da Avetta (Cliente n.º 1, Cliente n.º 2 e Cliente n.º 3).

Cliente n.º 1 Cliente n.º 2 Cliente n.º 3

Prestador Prime 
2 Vínculos com

Vínculo
Direto

Prestador Terceirizado 
3 Vínculos com 

Vínculo 
Indireto

Vínculo 
Indireto



O valor agregado

Descubra e gerencie prestadores terceirizados 
para aumentar o nível das capacidades.
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Para os fornecedores

Descubra novos 
prestadores 
terceirizados.

Selecione os Clientes a serem alocados ao prestador 
terceirizado. Os requisitos do cliente são configurados 
automaticamente assim que o vínculo é estabelecido.

Gerencie todos 
os prestadores 
terceirizados em 
um só lugar.

Ganhe total visibilidade no nível 
do prestador terceirizado.

Veja as informações dos 
prestadores terceirizados em 
toda a cadeia de suprimentos.

Para clientes 



Ganhe visibilidade até o nível dos prestadores 
terceirizados com o Avetta Subcontractor Management

https://www.avetta.com/request-demoSolicite hoje mesmo uma demonstração

Monitore e garanta a 
conformidade de cada 
prestador terceirizado.

About Avetta

About Avetta
The Avetta SaaS platform helps clients manage supply chain risk, and their suppliers, to 
become more qualified for jobs. For the hiring clients in our network, we o�er the world’s 
largest supply chain risk management network to manage supplier safety, sustainability, 
worker competency and performance. We perform contractor prequalification and worker 
competency management across major industries, all over the globe, including construction, 
energy, facilities, high tech, manufacturing, mining, and telecom.

For suppliers in our network, our audit and verification services help lower their safety 
incidents rate by 29%. As a result, more than one-third of members find additional job 
opportunities within the first year of joining. In addition, our suppliers receive privileged 
access to the Avetta Marketplace, where dozens of partners o�er special discounts for 
business services like insurance and work gear. Avetta serves more than 500 enterprise 
companies and 125,000 suppliers across 120+ countries.


