
1 FORMULÁRIO DE AUTORREGISTRO 

Para fazer a solicitação de autorregistro, você deverá preencher o formulário acessando o link 

disponível no site da NTS Brasil. 

O sistema fará o upload do Formulário de autorregistro do Fornecedor (1), e informará a origem 

do cadastro (2). 

 

O formulário a seguir é composto por todas as questões obrigatórias/opcionais para a criação 

de um fornecedor Pessoa Jurídica. 

 

ATENÇÃO: Campos com asterisco vermelho (*) são obrigatórios. Depois de completar todos os 

campos, clique em Enviar. 

Após suas informações serem aprovadas, você receberá um link no corpo do e-mail solicitando 

o preenchimento do formulário de Registro com os dados essenciais para o cadastro. 



 

Ao clicar no link no corpo do e-mail, abrirá a página do Ariba Network para que se cadastre e 

tenha um acesso à rede Ariba (1) ou acesse sua conta (2), se você já tiver uma, como você pode 

ver na imagem abaixo: 

 

ATENÇÃO: É de extrema importância que você tenha um cadastro na Ariba Network, pois com 

esse cadastro você estará fazendo parte de uma rede com milhares de clientes que procuram 

fornecedores, e estarão com seu perfil disponível para eventuais buscas. 

Após finalizar o cadastro na Ariba Network, estará disponível o Formulário de Registro da NTS 

Brasil. 

 

 



2 QUESTIONÁRIO DE REGISTRO 

Após a aprovação da solicitação de Registro e após a criação ou acesso à conta do Ariba 

Network, como mencionado na seção anterior, você será direcionado para a página do 

Questionário de Registro da NTS Brasil: 

 

Alguns comentários no questionário: 

1: No topo da página à direita, você pode ver o prazo para preencher o formulário. 

ATENÇÃO: É de extrema importância que o fornecedor responda ao questionário dentro do 

prazo estipulado. 

2: Todas as respostas marcadas com um asterisco (*) são obrigatórias e o questionário não 

poderá ser enviado para a NTS Brasil sem essas respostas completas. 

3: É possível começar a preencher o questionário e salvá-lo para continuar posteriormente, 

desde que o questionário seja finalizado e enviado dentro do período especificado. 

4: Depois de preencher todos os campos, você precisa clicar em Enviar resposta completa. Após 

clicar nesse botão, o questionário de inscrição é enviado à equipe da NTS Brasil, onde será 

submetido a um fluxo de aprovação. Veja como preencher cada um dos campos: 

O primeiro conteúdo é a Origem de Cadastro do Fornecedor, que virá preenchido 

automaticamente da solicitação de cadastro: 

  



O próximo passo é aceitar o CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS e os TERMOS DA 

POLITICA ANTISUBORNO E ANTICORRUPÇÃO. Baixe os documentos em Referências e leia-os 

antes de marcar SIM na aceitação. Caso não concorde com o CODE OF BUSINESS CONDUCT AND 

ETHICS e os TERMOS DA POLITICA ANTISUBORNO E ANTICORRUPÇÃO, deverá Justificar em texto 

a não concordância, para análise pela equipe de registro. 

 

A próxima seção a ser concluída é a de Dados Básicos. 

 

A próxima seção é a seção Comunicação. 

 

A próxima seção é a conclusão do Endereço da Empresa, que indica quais campos são 

obrigatórios. 



 

Continuando com o registro, temos a seção de Dados Bancários. 

 

A próxima seção é Segmento. 

 

Ao terminar de completar, clique em Salvar rascunho e enviar resposta completa e OK se tiver 

certeza de suas respostas. 



 

Uma mensagem de confirmação aparecerá no topo, de acordo com a mensagem destacada 

abaixo (você enviou uma resposta ao questionário). 

Você pode escrever uma mensagem para enviar à equipe da NTS Brasil. Nesse caso, basta clicar 

em Compor mensagem e digitar sua mensagem. 

 

Após o preenchimento de todas essas etapas, a NTS Brasil receberá as respostas do questionário 

de inscrição e avaliará os dados recebidos. Após analisar, você será informado por e-mail e pela 

sua conta no Portal de Fornecedores SAP Ariba se seu cadastro foi concluído com sucesso ou se 

são necessárias informações adicionais para concluir o cadastro. 

 

 

 

 



3 SUPORTE ARIBA PARA FORNECEDORES 

Você pode entrar em contato com o Suporte SAP Ariba diretamente através da página 

seller.ariba.com. No canto superior direito, clique em "Central de Ajuda" e, em seguida, clique 

na caixa de seta no canto superior direito. 

 

Serão apresentados os resultados relacionados ao tema investigado (artigos, perguntas 

frequentes, documentos). Se nenhum dos resultados resolver sua dúvida, clique no link Centro 

de Suporte no lado direito da página para ver os outros canais de serviço.  

 

Na próxima página, insira o tópico que deseja apoiar e clique em Iniciar: 

 



Clique em Obter ajuda por telefone: 

 

Preencha os dados do formulário com a descrição do problema e seus dados pessoais. 

 

Depois disso, a equipe SAP Ariba entrará em contato com você para resolver o problema. 

 


	1 Formulário de Autorregistro
	2 Questionário de Registro
	3 SUPORTE ARIBA para fornecedores

