
 
 
Prezado fornecedor, 

Você está recebendo esta carta porque é um fornecedor da FMC Corporation.  

Em 2018, a FMC lançou um programa plurianual para transformar nossos processos globais de 
negócios e nossa tecnologia. Planejamos uma atualização dos sistemas para 5 de novembro 
de 2020, marcando a fase final da transformação.  

Como resultado, haverá certas mudanças de processos e tecnologia que podem afetar você 
diretamente, incluindo novas instruções e endereços de e-mail para envio de faturas.  

COMO ISSO AFETARÁ VOCÊ?  

Tópico O que você precisa saber 
Novo contato de 
compras 

Consulte abaixo os novos contatos de compras, que serão usados para 
processamento de ordens de compra e manutenção de contas de fornecedores: 
• Ásia-Pacífico Oriental: GPSC.APACEast@fmc.com 
• Ásia-Pacífico Ocidental: GPSC.APACWest@fmc.com 
• Europa: GPSC.EMEA@fmc.com 
• América Latina: GPSC.LATAM@fmc.com 
• América do Norte: GPSC.NA@fmc.com 

Instruções de 
envio de faturas 
de contas a 
pagar 

   ** As novas instruções de envio estão na tabela abaixo desta carta ** 
 

• O endereço de e-mail de faturas para o seu país pode ter mudado. Caso 
tenha mudado, o endereço antigo não aceitará mais faturas após 5 de 
novembro. Não envie faturas para os dois endereços de e-mail.  

• O número da ordem de compra deve ser mencionado na fatura. 
• Para pedidos sem ordem de compra, consulte a pessoa da FMC que 

solicitou os bens ou serviços. 
• Envie as faturas em formato PDF. Remova imagens do rodapé do e-mail, 

como o logotipo da sua empresa. 
• Consulte as diretrizes para envio de faturas publicadas na página FMC 

Suppliers (Fornecedores da FMC) para obter mais detalhes sobre o formato 
do arquivo e o layout da fatura.  

• Não envie cópias das faturas em papel, a menos que seja instruído. 
• Entre em contato com o atendimento ao cliente de contas a pagar para fazer 

consultas sobre seu país. 

Ordens de 
compra abertas  

• Para quaisquer ordens de compra abertas antes de 5 de novembro, continue 
usando o número da ordem original. Após 5 de novembro, todas as ordens 
de compra serão enviadas por e-mail pelo novo sistema SAP ERP. 

• Para garantir que o endereço da sua empresa em nosso sistema esteja 
atualizado, envie qualquer alteração para o endereço de e-mail do GPSC 
acima.  

Lista mestre de 
materiais 

• Se estiver usando um número de código de material da FMC para identificar 
materiais em seu sistema, o número SKU será alterado. Se precisar de uma 
referência que mostre a correspondência entre o SKU antigo e o novo, entre 
em contato com Vendor.Communications@fmc.com.  
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Para saber mais sobre essa transformação da FMC e ler esta comunicação em outros idiomas, 
visite a página Accounts Payable (Contas a pagar) do site FMC Suppliers (Fornecedores da 
FMC). 
 
Caso tenha dúvidas, fale com seu contato habitual da FMC ou envie um e-mail para 
vendor.communications@fmc.com  

Obrigado, 
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