
Guia do fornecedor 

Todos os novos fornecedores terceirizados que trabalham com ordens de compra devem criar uma 
conta no Ariba Network e preencher os questionários de registro e qualificação da FMC on-line.   
O Ariba Network é um software em nuvem com o qual fornecedores podem gerenciar seus clientes e 
os formulários e questionários correspondentes. 
 
PROCESSO DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES 

TAREFA Etapas do processo 

Inscrição ou 
acesso ao 
Ariba Network  

• O fornecedor recebe um e-mail de registro da FMC com as instruções “Clique aqui” 
para inscrever-se (Sign up), para criar uma conta no Ariba Network, ou fazer login 
(Log in), para quem já tem uma conta.  

• Os fornecedores podem especificar seu idioma de preferência ao se inscrever no 
Ariba.  

Registro da FMC  • O fornecedor preenche a solicitação de registro da FMC, anexa a documentação de 
apoio (documentos fiscais e bancários) e envia para a FMC 

Qualificação da 
FMC 

• O fornecedor recebe um e-mail da FMC para concluir a qualificação 
• O fornecedor faz login, preenche o questionário de qualificação e o envia para a 

FMC 
• A FMC aprova o questionário  

Requalificação • Fornecedores estratégicos recebem e-mails periódicos solicitando sua 
requalificação junto à FMC. Nesses casos, o fornecedor revisa as respostas da 
qualificação on-line e as envia.   

Precisa de 
AJUDA?  

• Clique no link “Help Center” (Centro de ajuda) na página de login do Ariba 
• Entre em contato com o Centro de serviços globais de compras da FMC pelo 

endereço GPSC.masterdata@fmc.com. 

 
E-mail de registro do fornecedor:   
Use o link “Clique aqui” para acessar o Ariba. 
 

mailto:GPSC.masterdata@fmc.com
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No Ariba, você deverá se inscrever (Sign Up) para criar uma nova conta ou fazer login (Log In) 
usando suas credenciais existentes. 
 
Observação: use seu e-mail como nome de usuário ao se inscrever. 
 

 
 
Conclua o registro da FMC, anexe a documentação necessária (documentos fiscais e bancários) e 
envie.  
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Após a aprovação da FMC, um segundo e-mail será enviado com instruções de preenchimento e 
envio do questionário de qualificação.  
 
Depois que a FMC aprová-lo, você será um fornecedor qualificado, estará disponível em nosso 
sistema SAP ERP, e nós poderemos emitir ordens de compra a você para produtos ou serviços 
necessários. 
 
 


