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É possível se resguardar de autuações fiscais e de passivos trabalhistas de-
correntes de uma terceirização, antes mesmo de contratar um fornecedor. 
Dessa forma a Gestão de riscos com terceiros tem o principal fim de 
assegurar empresas que contratam, pois estas são expostas a riscos laten-
tes ao realizar uma negociação com um fornecedor que desconhece, visto 
que, é comumente avaliado, com maior peso, o preço do serviço.

Ao identificar essa ameaça, novas contratantes costumam aderir à gestão 
de riscos com terceiros, no intuito de se resguardar de possíveis ações 
trabalhistas derivadas da responsabilidade subsidiária e solidária e assim 
iniciam o serviço de monitoramento mensal. 

Sabe-se da importância desse acompanhamento e da regularização de tais 
riscos identificados mensalmente. 

Porém, se podemos atuar de maneira ainda mais preventiva,                                                                             
por que não homologar os fornecedores antes da contratação?

O conceito de Homologação criou a oportunidade de uma gestão de tercei-
ros proativa, pois antes mesmo de efetivar a contratação, é realizado uma 
análise de documentos da empresa (possível contratada), com foco na sua 
saúde financeira. Assim podem ser identificados indícios de comprometi-
mento financeiro com um único cliente, histórico de passivo na justiça, se a 
mesma se encontra regular perante as suas dívidas, se pode suportar novas 
contratações, entre outros problemas, que podem acarretar na insolvência 
do fornecedor no meio do contrato.
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Um processo de homologação estruturado deve armazenar 
as informações de homologação dos fornecedores, além de 
permitir o resgate dessas informações para consultas futuras. 
As análises realizadas nos fornecedores irão gerar um relató-
rio que contemplará a nota de cada empresa de acordo com 
o grau de adequação desta aos critérios estabelecidos na ve-
rificação. Esse relatório deve ser avaliado e considerado na 
tomada decisão a respeito da contratação ou não do forne-
cedor.

Dessa forma, para efetivar a Homologação, é essencial que seja 
solicitado do fornecedor documentações de um escopo espe-
cífico de acordo com o tipo de serviço prestado e o risco que 
deverá ser gerenciado para a sua empresa. Com isso, pode ser 
visto junto a sua gestão de terceiros e assim verificar ris-
cos de documentações como: Certificado de Regularidade do 
FGTS, Certidões negativas, Consulta restrições financeiras, Ba-
lanço contábil, DRE, Relação de faturamentos e entre outras.

Sabendo da relevância da Homologação para evitar passivos 
trabalhistas, a Gestão de Riscos com Terceiros da Bernho-
eft promove a Análise Financeira a partir da conferência 
crítica de dados internos, fornecidos documentalmente pela 
própria prestadora. São aplicadas métricas fundamentadas 
nos indicadores financeiros sobre as documentações apresen-
tadas e identificados fatores de risco e ressalvas à contratação, 
baseados na atual situação financeira do fornecedor, a fim de 
eleger a empresa que pode proporcionar a melhor experiên-
cia, com segurança.

Mas como deve
ser um bom e
estruturado
processo de

Homologação?
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1. Aspectos técnicos: habilitação, know-how, clientes já atendidos, 
cases de sucesso, qualidade e etc.;

2. Aspectos mercadológicos: preço, disponibilidade, imagem, etc;

3. Aspectos legais: regularidade cadastral, licenças/autorizações 
para funcionamento, regularidade fiscal, certidões, etc;

4. Restrições financeiras: dívidas no mercado, protestos, falências, 
entre outros;

5. Índices financeiros: dependência financeira, análises de registros 
contábeis, solvência, endividamento, liquidez, etc.;

6. Aspectos trabalhistas: processos na justiça do trabalho, regula-
ridade do registro dos trabalhadores, regularidade no cumprimento 
das obrigações trabalhistas, trabalho escravo, etc.

Mas como saber quais
informações eu preciso
buscar para ter uma
segurança na contratação 
desses fornecedores?

Os itens avaliados em cada um dos aspectos mencionados devem ser definidos com foco em situa-
ções que possam resultar em problemas para a contratante, pois conforme varie o ramo de atuação 
da empresa, também poderá variar a relação de documentos para apresentar.

Na homologação são observados vários aspetos, sejam eles relacionados a preço, capacidade de en-
trega, capacidade técnica, cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas, licenciamento, solvên-
cia, etc. Os aspectos que devem ser observados na homologação de fornecedores podem ser classi-
ficados nos seguintes grupos:
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Assista um vídeo falando mais
sobre o tema clicando aqui.

Quando se busca no mercado empresas para execução de serviços ou fornecimento de materiais, é 
mais fácil encontrar informações positivas sobre as empresas, pois aspectos negativos tendem 
a ser minimizados. Atualmente, vivemos a todo momento uma chuva de informações e dados so-
bre tudo, contudo, nem sempre aqueles dados são suficientes para medir o risco de uma operação. 
Por isso, o processo de homologação deve ser transparente, possuir critérios objetivos e o resultado 
da avaliação deve, de fato, estar de acordo com o risco da empresa analisada.

Após essa análise, você não irá tomar a decisão com base em apenas se o fornecedor tem o preço 
mais competitivo, mas nos riscos que aquela contratação pode trazer. 

Por fim, para responder à questão inicial: Se a sua empresa atualmente lida com fornecedores ou 
pretende lidar, é de interesse dos líderes ter métricas e saber exatamente qual o risco envolvido na 
operação, é necessário realizar uma homologação de fornecedores. 

Entendemos que é muito melhor se antecipar ao risco e entender exatamente o tamanho que pode 
ser esse risco, do que ficar torcendo para que ele nunca chegue.
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https://www.youtube.com/watch?v=M-KJf78wtgw


Ao cogitar a possibilidade de terceirização, a organi-
zação precisa estabelecer um procedimento para a 
avaliação prévia do fornecedor, isto é, realizar a ho-
mologação dessas empresas, assim como falamos 
no primeiro tópico. Com isso, foi visto que a Homo-
logação de fornecedores possibilita à organização 
que pretende ceder parte da execução das suas 
atividades a terceiros, a oportunidade de conhecer 
as possíveis fragilidades e riscos da prestadora de 
serviço.

Tão importante quanto a aprovação de fornecedo-
res, antes da prestação de serviço, é a re-homolo-
gação dos fornecedores que já estão com contratos 
em trânsito, pois é comum muitas empresas que 
para participarem de certames para contratação, 
buscam regularizar sua situação nos aspectos que 
serão avaliados, mas quando firmam o contrato 
com o decorrer dos meses, não se mantém re-
gular, comprometendo o trabalho de homologa-
ção realizado previamente.

Por isso, ao início do processo é importante que você 
e sua empresa realizem a elaboração de um crono-
grama e junto a ele estabeleçam a periodicidade de 
uma nova análise daquela empresa fornecedora. 
Além disso, o mais importante é que essa periodici-
dade esteja relacionada ao risco que aquela empre-
sa pode trazer para o seu negócio. Se for um forne-
cedor mais crítico, que represente um risco mais alto 
para o seu negócio trace uma estratégia afim de ter 
um prazo consideravelmente menor para não haver 
riscos inesperados no meio do processo.

A importância da
RE-HOMOLOGAÇÃO
de Fornecedores
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1. Existência de fornecedores que aplicam calotes;
2. Fornecedores sem capacidade de entregar os servi-
ços contratados por falta de recurso;
3. Interrupção na prestação por falta de licenciamen-
to e regularidade do fornecedor;
4. Fornecedores com muitas demandas trabalhistas 
que podem ser cobradas do tomador;
5. Fornecedor possui casos de trabalho infantil, es-
cravidão, acidentes e etc;
6. Fornecedor sem capacidade técnica e experiên-
cia para executar os serviços;
7. Impacto na imagem da empresa associado às ilici-
tudes praticadas pelo fornecedor;
8. Perda de contratos devido à ausência de adequa-
ção dos seus fornecedores às exigências legais e con-
tratais.
9.  Falência de fornecedores e a contratante ter que 
arcar com as obrigações do mesmo.

Mas qual é o risco que corre uma 
empresa que não homologa os seus 
fornecedores? Bem, para as empresas 
que atualmente não realizam a análise 
de homologação antes da contratação 

de fornecedores, é possível que se tenha 
incontáveis riscos, dentre eles podemos 

destacar os mais sérios:

Como destacado, o custo da não realização da homologação de fornecedores é alto. As corpo-
rações que atuam de forma a não se deparar com eventuais complicações relacionadas aos seus 
fornecedores, sem dúvidas, devem possuir um procedimento estruturado para selecionar e periodi-
camente avaliar suas terceirizadas.

Diante do que foi falado,

Você precisa homologar todos
os seus fornecedores?
Para responder a essa questão é preciso avaliar um ponto muito importante: Todos os seus fornece-
dores trazem o mesmo risco para o seu negócio? Certamente a sua resposta será não. Então, se 
você passar a cobrar muito de empresas que não precisam de toda a sua atenção, o processo começa-
rá a ficar burocrático. E essa burocracia está longe de combinar com um controle de riscos efetivo. 
Cobrar tudo de todos os fornecedores é burocracia.

Defendemos a ideia de não burocratizar o processo, e também não atrasar ou dificultar a prestação 
de serviço. Mas na verdade, a nossa ideia é: Que o nosso cliente tenha além do serviço eficiente 
que o fornecedor oferece, a segurança de que o mesmo não irá lhe trazer riscos que são en-
volvidos na terceirização. E para isso recomendamos um controle específico para cada segmento 
e por nível de risco que cada fornecedor pode trazer. Portanto, antes de uma contratação é preciso 
entender qual tipo de risco o fornecedor pode trazer para a sua empresa ou para a operação 
para depois avaliar se o mesmo deverá ser homologado.



© 2021. Bernhoeft. Todos os direitos reservados 9

CO
M

O 
FU

NC
IO

NA
 N

A 
PR

ÁT
IC

A?

Vamos exemplificar uma situação para facilitar o entendimento: um forne-
cedor é contratado apenas para trocar a fechadura de alguma porta do seu 
estabelecimento. Ele precisa ser homologado? Certamente não. Agora se 
aquela fechadura estiver em uma área de risco muito grande, onde não é 
qualquer empresa que realiza esse tipo de serviço, certamente se deve pen-
sar em realizar algum tipo de homologação. Assim que uma contratação é 
feita, a empresa terceira precisa ser cadastrada. Ou seja, para o fornecedor 
receber algum tipo de pagamento, por exemplo, antes ele passa por um tipo 
de triagem/cadastro onde informações básicas podem ser verificadas, como: 
se aquela empresa está ativa ou não, registro de quem são os sócios, endereço 
do CNPJ, etc.

Esses são alguns tipos de controle que valem a pena ser feitos, porém isso 
não significa homologar ainda. É apenas o cadastro de fornecedores.

Mas se estamos falando de um fornecedor de baixo custo, que apresenta um 
baixo risco trabalhista, só em realizar o cadastro do mesmo já é possível ter um 
controle efetivo com relação ao risco que ele traz.

E já que podemos ter níveis diferentes de homologação, se for um forne-
cedor de contrato maior, de risco maior e com mais mão de obra envolvida, é 
legal que se faça uma homologação mais direcionada e mais completa, 
além de somente um cadastro para apurar dados mais básicos. Com isso, é 
preciso controlá-lo mais ativamente.

Assista um vídeo falando mais
sobre o tema clicando aqui.
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https://www.youtube.com/watch?v=BeV2_0jeqws
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Agora que falamos sobre alguns temas bases na homologação,

Qual área da sua empresa deve se 
envolver com a Homologação
de Fornecedores?
Esse processo de avaliação prévia normalmente é realizado pelo setor de Com-
pras e Suprimentos, e ocorre antes da contratação dos fornecedores. Pois ga-
rantir a entrada de fornecedores “saudáveis”, reduzirá a ocorrência de diversos 
riscos envolvendo trabalhadores terceirizados. Mas, você sabia que é essen-
cial que outras áreas também participem desse fluxo?

Suponhamos que 03 empresas distintas estão participando 
de uma concorrência para se tornarem fornecedoras de uma 
empresa, e todas elas serão devidamente homologadas. A 
partir disso, a contratante saberá se esses fornecedores tra-
rão riscos, se são saudáveis, se ganharam uma boa nota 
de homologação, etc. Teoricamente, a área de Compras/Su-
primentos será a que mais vai se envolver nesse processo, e 
principalmente na decisão de contratação.          
                                                          
Mas, vamos dizer que: Um dos fornecedores escolhido pela 
área teve uma boa nota de risco, uma boa nota de homologa-
ção, mas depois que é contratado, a área final, normalmente 
mais técnica e que inicialmente demandou aquela atividade 
percebe que aquele fornecedor tem algum problema, ou al-
guma deficiência técnica que pode não permitir avançar na-
quele serviço, naquela contratação.

Então o cenário passa a ser o seguinte: Após o avanço da de-
cisão e da escolha do fornecedor, foi que a área técnica se 
envolveu e percebeu contratempos que impedem de avançar 
com o fornecedor.

VAMOS A UM EXEMPLO PRÁTICO
PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO:
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Assista um vídeo falando mais
sobre o tema clicando aqui.

Você consegue perceber que o fluxo realizado dessa forma pode trazer diversas falhas du-
rante o processo? Por isso, é importante que esse papel do acompanhamento da Homologação de 
Fornecedores não seja exclusivamente da área de Compras ou de Suprimentos, mas também de ou-
tras áreas, principalmente as mais técnicas. Dessa forma, conseguem apoiar de forma mais assertiva 
na tomada de decisão e definir o que de fato é relevante e importante para se considerar na escolha 
de um fornecedor.

Então, concluímos que não é recomendado que, exclusivamente a área de Compras/Suprimentos 
tenha o controle desse processo de homologação. Eles de fato são os principais beneficiados, eles 
precisam ter esse papel de escolher bons fornecedores, mas eles não são os únicos.

A partir disso, entendemos que fazer a homologação é necessário, 
através de critérios específicos para o tipo de negócio do cliente, 
envolvendo áreas específicas também. Diante dessas afirmações, 
é preciso saber:

O seu processo de homologação
de fornecedores é seguro?
A nossa ideia é sempre prezar pela qualidade do processo. Não 
adianta ter um processo de homologação apenas quantitativo 
porque é muito possível que o risco esteja lá, mas você não esteja 
vendo. Você acha o processo realizado pela sua empresa seguro? 
Qual será o grau de segurança que o seu processo de homologa-
ção traz para a sua empresa?

A seguir serão mencionados os aspectos que devem ser conside-
rados para uma efetiva triagem de fornecedores. Como foi visto, 
homologação de fornecedores vai além de saber se a empresa 
está regular junto aos órgãos de fiscalização no presente momen-
to, para um processo de avaliação seguro não é necessário apenas 
saber se a empresa atualmente honra com seus compromissos, 
mas observar o histórico dessa no mercado. 

É necessário analisar se a imagem da empesa já foi associada a es-
cândalos ou irregularidades trabalhistas, ambientais ou até crimi-
nais, a idoneidade das pessoas que controlam essa organização, 
entre outras situações.

https://www.youtube.com/watch?v=4_CH0mUqG7g
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Considerando o olhar para a situação atual do fornecedor e o seu histórico já se torna possível realizar 
um bom diagnóstico da empresa, contudo o grande diferencial e a efetividade plena do processo de 
seleção dos fornecedores só é obtida a partir de uma análise voltada para o futuro dessa organiza-
ção, ou seja, avaliar indícios e indicadores, realizando projeções e identificando potenciais riscos na 
contratação.

Como é possível observar, homologar fornecedores é retomar dados do passado da empresa, 
examinar a situação presente e buscar projetar cenários futuros a partir de indícios.

Ocorre, então, que as organizações se atentam apenas para um ou dois focos de observação e ho-
mologam prestadores de serviço que ao longo do contrato acabam demonstrando fragilidades não 
identificadas no processo de homologação e assim comprometem a operação e trazem passivos para 
o tomador.

Um processo de homologação de fornecedores bem estruturado abrange a visão temporal sobre o 
fornecedor e a análise de vários aspectos em cada um desses períodos.

A SEGUIR EXEMPLIFICAMOS ALGUNS DELES:

Com base nos insumos e análises adequadas é possível extrair relevantes informações sobre o forne-
cedor, para apoiar o tomador na seleção de fornecedores que tragam o menor risco ao seu negócio. 
Algumas dessas avaliações requerem uma checagem especializada e o estabelecimento de parâme-
tros adequados, considerando o contexto do mercado e as melhores práticas atuais para a mitigação 
de riscos e a efetividade da homologação de fornecedores.

Na gestão de riscos com terceiros o processo de homologação de fornecedor conta com a avaliação 
de vários cenários, abrangendo a visão sobre o passado, presente e projeções para o futuro da em-
presa, e a comparação dos dados obtidos com os indicados pelo mercado, garantido à contratante 
informações valiosas para apoiar a decisão sobre a efetivação de uma parceria.

Nesses processos se destacam aquelas empresas que conseguem apresentar um maior grau de soli-
dez e confiabilidade.

PASSADO PRESENTE FUTURO

Irregularidades trabalhistas

Envolvimento com escândalos

Histórico dos proprietários

Histórico de falências

Regularidades trabalhista

Respeito às normas ambientais

Conformidade do capital social

Liquidez

Nível de endividamento

Dependência econômica

Dependência de capital de terceiros

Lucratividade
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Listamos a seguir algumas importantes orientações que se seguidas garantirão o alcance de exce-
lentes conceitos em processos de homologação.

Como se destacar na etapa de 
homologação e garantir mais 
parcerias no mercado?

1. Bom histórico: ter um histórico irrepreensível no âmbito social, criminal, traba-
lhista, comercial, fiscal, etc., essa deve ser a meta a ser perseguida por todas as em-
presas, isso mostrará a idoneidade da organização, fazendo com que exista maior 
credibilidade nela e maior propensão para fechamento de contrato;

2. Conformidade com a legislação: manter a regularidade frente aos órgãos re-
gulatório e de fiscalização para muitos empresários pode não ser uma prioridade, 
mas isso pode falar muito sobre a sua empresa, se sua empresa não busca está con-
forme a legislação será que buscará ser aderente as especificações e indicadores 
do contrato de prestação de serviço? O não cumprimento da legislação em vários 
casos pode ocasionar passivos para o tomador, então além de talvez o fornecedor 
não mostrar aderências as exigências contratuais, ainda poderá gerar riscos e isso 
não é mais tolerado;;

3. Gestão sólida e bons índices financeiros: não é raro observar notícias sobre 
empresas que mesmo após anos no mercado, possuindo um histórico bastante po-
sitivo, enfrentaram turbulências que comprometeram o seu negócio. Muitas vezes 
resultados financeiros positivos, se avaliados isoladamente, podem esconder indí-
cios de situações que podem comprometer a solvência da empresa, por isso é im-
portante haver uma efetiva gestão do patrimônio e finanças da organização para 
que irregularidades, baixo desempenho e ameaças sejam identificadas o mais breve 
possível, trazendo a oportunidade de elaboração de planos de contenção;

4. Transparência e celeridade: mesmo em situações onde o fornecedor possui 
bom desempenho nos três primeiros aspectos anteriormente mencionados é fun-
damental que seja percebida pela contratante a disposição da prestadora de servi-
ço em fornecer os insumos necessários para a homologação, além da transparência 
e rapidez no fornecimento de esclarecimentos a respeito de possíveis pontos de 
riscos identificados. O rápido resgate e disponibilização das documentações que 
comprovam a regularidade empresarial, demonstram um processo maduro de 
gestão e indicam para a contratante que não haverá dificuldades para lidar com 
o fornecedor, em casos em que houver necessidade de contar com evidencias de 
conformidade da empresa frente a uma fiscalização ou reclamação trabalhista. Em 
muitos processos, ocorre de empresas não prosseguirem na negociação por não 
apresentar a documentação mínima exigida em tempo hábil.;



© 2021. Bernhoeft. Todos os direitos reservados 14

Em resumo, no atual contexto ou o fornecedor busca atuar em conformidade com os padrões legais, 
sociais, técnicos, etc., bem como possuindo meios de comprovar sua condição de forma ágil ou nem 
conseguirá sentar à mesa para negociar.

Por isso, para aquelas organizações que encontram dificuldades em alguns dos pontos mencionados 
nesse artigo, é fundamental realizar uma revisão dos processos internos para identificar pontos de 
melhoria e a partir da adequação, ficar apta a participar da homologação de fornecedores com chan-
ces de ser aprovada.

Após entender sobre a importância,

A sua homologação de fornecedores possui
os principais indicadores?

Diante do que é medido em um processo de homologação, o ideal é que tenham indicadores bases 
para que a partir disso possa definir os critérios e documentações a serem consideradas nesse proces-
so. Com isso, destacamos abaixo alguns indicadores necessários para uma mitigação de riscos mais 
efetiva no processo de Homologação.

ASPECTOS LEGAIS:

Atender os principais aspectos legais para funcionamento garante um melhor resultado na avalia-
ção. Minimamente, para as empresas de Alto e Médio risco, conforme a Resolução Nº 51/2019, 
é imprescindível que haja a autorização legal para abertura e operação da atividade, através do 
Alvará de Funcionamento.

Além disso, o possível fornecedor deve provar sua regularidade perante o Município, Estado, 
União e Justiça do trabalho. Pois, havendo débitos que estão, ou não, sendo negativados, estes 
precisam ser salientados na Homologação. Por fim, atentar-se às empresas com Trabalho escravo, 
que violam os direitos humanos com o trabalho forçado e jornadas exaustivas, a fim de precaver-
-se à negociação.

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO

A partir da verificação dos dados financeiros informados no Balanço Patrimonial, De-
monstração de Resultado e Faturamento anual da empresa, é possível entender o nível 
de endividamento de um empreendimento.

Assim, é identificado quando a empresa tem liquidez suficiente para honrar com suas dívidas 
de longo e curto prazo, a relação entre os empréstimos de curto/ longo prazo e patrimônio 
líquido da empresa, o percentual de lucro conforme Margem líquida, medir o retorno dos 
acionistas conforme o capital investido na empresa, validar o grau de garantia que a empresa 
dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas e entre outros.
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RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

A partir de uma consulta de dívidas, através do Serasa, SPC, SCPC, Boa Vista e Correios, é possível 
entender, em confronto com o Balanço Patrimonial, o quanto as empresas se sustentam através 
de débitos. Para isso, é necessário avaliar débitos dos tipos: Pefin, Refin, Protestos, Dívidas Venci-
das, Cheques sem fundos e entre outros.

HISTÓRICO DE PASSIVOS TRABALHISTAS

Uma empresa que comporta várias demandas trabalhistas, não está realizando suas obriga-
ções devidas com os funcionários, conforme determina a Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), Convenções coletivas e Súmulas do TST.  Então, através da Homologação é possível 
identificar problemas no pagamento de Horas Extras, Periculosidade, DSR e entre outros.

NÍVEL DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA

A dependência financeira se refere ao quanto a empresa depende do capital de terceiros.

Caso o indicador seja alto, ela depende excessivamente do capital financeiro de um tercei-
ro, isso influência negativamente, pois demonstra a vulnerabilidade ao haver uma quebra de 
contrato. Por isso, deve-se prezar por um nível de dependência baixo.

Trabalhamos os nossos indicadores com base em indicadores do mercado, e a partir disso, o 
nosso time atua de uma forma consultiva para o nosso cliente.

Após falarmos sobre os melhores indicadores para a 
homologação, iremos tratar agora sobre uma docu-
mentação financeira que pode nos dar uma série de 

informações, sendo ela o Balanço Patrimonial.
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O BALANÇO PATRIMONIAL NA HOMOLOGAÇÃO

O Balanço Patrimonial, tem como conceito, a demonstração da posição contábil, finan-
ceira e econômica que a entidade se encontra no momento de sua emissão, a partir do 
levantamento das contas dos ativos e passivos. Ele representa o fechamento das contas 
conforme o exercício social, e fornece uma visão completa dos bens, direitos e deveres de 
uma empresa. Assim, é considerado, a demonstração financeira mais importante para 
quaisquer entidades.

Uma outra demonstração financeira é o Balancete, que não pode ser confundido com o Ba-
lanço Patrimonial. O Balancete se trata de um relatório, a critério opcional, que informa os 
débitos e créditos de uma empresa, mensalmente, sem haver a necessidade de equilibrá-los 
afim de zerar os valores, e por esse fato, é desconsiderado um documento relevante na Ho-
mologação de fornecedores.

QUAIS EMPRESAS DEVEM EMITIR O BALANÇO?

Todas as empresas, exceto Microempreendedor individual (MEI) e empresário rural, 
são obrigadas a ter contabilidade para fins fiscais, conforme ITG 2000, aprovada pela Re-
solução CFC nº 1.330/11 e Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), art. 1.179, § 2º.

Muitas Microempresas e empresas de pequeno porte (EPP), inscritas no Simples Nacional, 
acreditam que estão desobrigadas da documentação, devido a Lei Nº 9.317/1996, contudo 
esta foi revogada, não havendo mais validade legal para falta de apresentação do documento.

IMPORTÂNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Em uma ligeira interpretação, abstendo de dados da Demonstração do resultado do exercí-
cio (DRE), para que uma empresa seja considerada boa para contratação em um processo de 
licitação e Homologação, é avaliado a relação dos Passivos exigíveis sobre os Ativos. Entre-
tanto, antes de definir a aprovação ou reprovação de uma contratação, é necessário entender 
todo o contexto que a empresa opera através da DRE e dos valores faturados anualmente, 
tornando a análise financeira mais consistente.

Ao realizar uma análise minuciosa com todas informações, é possível identificar a real situa-
ção da liquidez da empresa, isto é, a velocidade e facilidade de conversão de um ativo, para 
suprir dívidas de longo e curto prazo, também, é validado a quantidade de ativo disposto 
para honrar com as dívidas, medir o retorno dos acionistas conforme o capital investido na 
empresa e entre outros. Diante dos temas que foram falados anteriormente, é possível ter 
uma base para o assunto de homologação dentro do seu negócio. Como tema final, mas não 
menos importante, iremos falar sobre um tipo de análise que é um complemento da homo-
logação de fornecedor, que é o Background Check.

É possível entender abaixo a importância
do controle dessa documentação.
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O QUE É O BACKGROUND CHECK?

O background check como falamos é um complemento a análise de homologação de fornecedor. 
Se trata da consulta de antecedentes para validação de informações sobre empresas ou pessoas que 
estão em processo de contratação, para dessa forma, atestar a saúde do negócio de possíveis forne-
cedores antecipadamente e mitigar possíveis riscos para a contratante.O foco aqui é ter agilidade na 
consulta e não depender do fornecedor para entregar documentos para validação.

Se o CPNJ de uma empresa ou o CPF de um sócio de algum empreendimento for pesquisado no 
Google, por exemplo, aparecerá uma série de informações que são de livre acesso. E esse tipo de 
checagem, conhecida como background check, tem como finalidade juntar todas essas informações, 
públicas ou privadas, em um relatório de base única. Dessa forma fica muito mais fácil entender qual 
o tipo de risco envolvido naquela contratação daquele fornecedor e simplificar de alguma forma, a 
decisão de contratação do mesmo.

QUAIS DADOS SÃO POSSÍVEIS OBTER NA NESTA ANÁLISE?

Com esses indicadores é possível analisar, por exemplo, se o fornecedor atende a requisitos de cer-
tidões, de trabalho escravo, portal da transparência. Se o sócio da empresa é exposto politicamente, 
inclusive isso pode ser um impeditivo para a tua operação. É possível verificar mídias negativas e 
vários outros itens que estão expostos e, dessa forma podem ser visualizados em um relatório único.

MAS PORQUE FAZER A ANÁLISE DE ANTECEDENTES?

Para que você tenha mais segurança e precisão na contratação que será realizada, ampliando a ca-
pacidade de a contratante se manter em dia com as regulamentações e com a legislação que regem 
o setor em que atua.

Mas é importante ficar atento aos dados que são trazidos nessa análise, pois nem todos devem ser 
considerados na hora da checagem. Ou seja, estamos falando de uma análise rápida, com bastante 
informação relevante, mas que precisa ter os detalhes analisados com cautela para realmente conse-
guir agregar de maneira assertiva na tomada de decisão, na hora de escolher ou não contratar um 
determinado fornecedor.

Vale a pena lembrar que a não adoção da prática de background check, assim como a homologação 
de fornecedores, pode fazer com que as corporações se deparem com eventuais complicações rela-
cionadas aos seus fornecedores.

Assista um vídeo falando mais
sobre o tema clicando aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=AFEVyICJE-I 
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Para finalizar, afim de ter uma melhor tomada de decisão, alinhada à política 
de compliance, é muito importante que as empresas conduzam processos de 
background check e homologação de fornecedores. E sem dúvidas, para uma 
etapa posterior, devem possuir um procedimento estruturado para selecionar 
e periodicamente avaliar suas terceirizadas.

Além desse controle, existem controles mais focados em outros tipos de riscos 
que uma empresa pode trazer também. São esses: Controle trabalhista, previ-
denciário, Controle de documentações de Saúde, meio ambiente e seguran-
ça do trabalho que trazem informações mensais sobre: “Será que o fornecedor 
vem mensalmente garantindo os direitos dos colaboradores? (Salário, Pericu-
losidade, insalubridade, horas-extras, férias) e “Será que aqueles colaboradores 
que prestam serviço, eles realmente estão aptos para a realização do mesmo? ” 
(NRs, PPRA, PCMSO, Exames médicos, Treinamentos necessários). A ideia é: Não 
deixar nenhuma área descoberta. Ou seja, não deixar nenhuma possibilidade 
de riscos sem a medição necessária.

A nossa ideia é trazer compliance para o nosso cliente e métricas acerca do seu 
processo através de análises específicas ao seu tipo de negócio, através do grau 
de risco representado pelos terceiros e com isso ter ótimos ganhos na Homo-
logação.

Após a Leitura do nosso ebook, se você entende a importância do processo 
de Homologação de Fornecedores e os ganhos que esse processo pode trazer, 
entra em contato conosco que podemos lhe auxiliar desde a estruturação do 
processo de homologação, mapeamento de riscos até a entrega dos resultados 
e relatórios de homologação de cada fornecedor.

“O que pode ser medido,
pode ser melhorado”                                                                                                                                                 (Peter Drucker)
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Somos a
Bernhoeft
Pioneiros em Gestão de Terceiros em 2003, temos como 
propósito gerar resultado com simplicidade. Por isso, fazemos 
acontecer aliando tecnologia, inovação e um time com mais 
de 400 profissionais buscando constantemente agregar valor 
aos nossos clientes. O nosso trabalho conquista a confiança de 
empresas dos mais variados segmentos e portes do mercado 
nacional e internacional

O que destaca a
Bernhoeft no serviço de

Gestão de terceiros?

Contratos analisados 
mensalmente

Empresas monitoradas 
mensalmente

Trabalhadores controlados 
mensalmente

Documentos recebidos 
mensalmente

Usuários ativos no 
sistema Contract



Nossos produtos
Além da homologação atuamos em várias frentes na Gestão de 
Terceiros, mitigando todos os riscos envolvidos na terceirização.
Os nossos serviços serão realizados nas seguintes etapas:

Como podemos
te ajudar?

Além de monitorar os riscos da terceirização com a nossa área 
de Gestão de Terceiros, podemos te apoiar em diversas áreas 
como, Cálculos Judiciais te proporcionando assertividade nas 

provisões e execuções trabalhistas, Consultoria Tributária para 
que você administre de forma eficiente as questões tributárias 
da sua empresa e Outsourcing Contábil dando a segurança 

contábil e tributária para o seu negócio.

HOMOLOGAÇÃO
DE FORNECEDORES

AUDITORIA
NO LOCAL DOS 

SERVIÇOS

MOBILIZAÇÃO DE 
TRABALHADORES 
TERCEIRIZADOS

AVALIAÇÃO DE 
OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS E 
LEGAIS
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www.BERNHOEFT.com.br

bruno@bernhoeft.com.br
11 99101.7800

http://www.bernhoeft.com.br
https://www.facebook.com/bernhoeftcontadores
https://www.instagram.com/bernhoeftconsultoria/
https://www.linkedin.com/company/bernhoeft-contadores/
https://www.youtube.com/user/bernhoeftcontadores

