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Visão Geral do Processo de Cadastro
Maxixe, Novembro de  2020



2Copyright ©, 2020, Sasol

Como se cadastrar na plataforma ARIBA da Sasol

http://www.sasol.com/suppliers/application-and-accreditation



3Copyright ©, 2020, Sasol

Em primeiro lugar…

Todos os fornecedores da Sasol devem estar registados na plataforma da Rede Ariba e preencher o Questionário de Perfil 

de Fornecedor (“QPF”) da Sasol.

A plataforma SAP de Gestão de Informações 

e Desempenho dos Fornecedores da Rede 

Ariba (Ariba Supplier Information and 

Performance Management – “SIPM”) é o 

módulo de gestão das informações dos 

fornecedores, utilizado pela Sasol para 

obter e gerir informações relativas aos 

fornecedores.

O Questionário de Perfil de Fornecedor (ou QPF) 

é um questionário específico da Sasol, que 

deve ser preenchido por todos os 

fornecedores. Este questionário engloba um 

conjunto de questões electrónicas 

pormenorizadas, através das quais os 

fornecedores prestam informações relativas à 

sua empresa e facultam documentação de 

apoio à Sasol, como parte integrante de um 

processo de validação/aprovação de modo a 

tornarem-se fornecedores qualificados para 

realizar negócios/transacções comerciais com 

a Sasol.

1 2
Registo na Rede Ariba QPF
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• Na Sasol, existem três tipos diferentes de métodos de registo:

Métodos de Registo

Fornecedores 

potenciais

Fornecedores registados 

especificamente para participação 

em concursos

Fornecedores existentes 

aprovados pela Sasol

Os fornecedores potenciais podem 

aceder à ligação da rede Ariba a 

partir do site da Sasol, registar-se 

na Rede Ariba e preencher o QPF 

da Sasol. 

Estes procedimentos podem ser 

efectuados a qualquer momento, 

por qualquer fornecedor potencial.

A Sasol pode desencadear o processo 

directamente, convidando o fornecedor a 

proceder ao seu registo na Rede Ariba 

para participar num determinado concurso 

específico. Neste caso, a Sasol faculta ao 

fornecedor uma ligação única de registo. 

Todos os fornecedores existentes foram 

migrados para a plataforma Ariba SIM de 

forma automática. Os fornecedores 

existentes que ainda não estiverem 

registados na Rede Ariba devem aceder à 

referida rede através de um convite formal 

enviado pela Sasol.

Todos os fornecedores potenciais 

devem preencher o QPF da Sasol.

Com a finalidade de assegurar a 

qualidade dos dados e a minimização 

dos riscos legais, todos os 

fornecedores pré-existentes terão de 

actualizar os respectivos perfis e 

preencher o QPF.

Caso necessitem de alterar o seu QPF, 

os fornecedores devem contactar a 

Linha de Apoio da Sasol através do 

número de telefone +27 860 10 4777. 

Neste caso, o fornecedor não necessita de 

preencher o QPF. O fornecedor pode 

participar em determinados concursos 

específicos.

CONTUDO, o candidato seleccionado terá de 

preencher o QPF, estando sujeito ao 

processo relevante de 

Inscrição/Apresentação de Candidaturas e 

Validação de Fornecedores. Antes da 

adjudicação do contrato, os candidatos 

seleccionados são sujeitos ao mesmo 

processo que os fornecedores potenciais.
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Como proceder ao registo: Fornecedores potenciais

Para iniciar o 

registo, execute os 

seguintes passos:

Abra a página Web 

www.sasol.com

Navegue até ao 

ícone “Suppliers” 

(Fornecedores) e 

clique no ícone.

http://www.sasol.com/
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Como proceder ao registo: Fornecedores potenciais

Continuação…

Na página de entrada “Supplier 

Management” (Gestão dos 

Fornecedores), clique na ligação 

“Application and Accreditation” 

(Inscrição/Apresentação de 

Candidaturas e Validação).

Será direccionado para a página 

de entrada “Supplier Application” 

(Inscrição/Apresentação de 

Candidaturas de Fornecedores)

Assegure-se de que, antes de 

mais, consulta o material de 

formação e assiste ao vídeo que 

se encontra na página de 

entrada “Supplier Application” 

(Inscrição/Apresentação de 

Candidaturas de Fornecedores). 

Este procedimento ajudá-lo-á no 

preenchimento do QPF.
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Como proceder ao registo: Fornecedores potenciais

Será direccionado para a Página de Início de 

Sessão na plataforma SAP da rede Ariba

Clique em “Register Now” (Registar-se Agora)

1
Clique na ligação que se 

encontra no documento
2

3

• Será direccionado para uma 

página, na qual lhe será solicitado 

que preencha as informações 

relativas à sua empresa.

• Esta página corresponde ao perfil 

“Cloud” da Ariba, que lhe permitirá 

registar-se na Rede Ariba.

• Deverá preencher todos os 

campos de preenchimento 

obrigatório (assinalados com um 

asterisco*).

Clique no ícone “New 

prospective suppliers” (Novos 

fornecedores potenciais)
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Como proceder ao registo: Fornecedores potenciais 
Registo e criação de conta

Introduza os dados básicos da sua 

empresa.

Introduza a informação relativa à sua 

conta de utilizador.

Será necessário criar um nome de 

utilizador e uma palavra-chave.

Aconselhamos que o seu nome de 

utilizador seja o seu endereço de e-mail.

Os campos de preenchimento 

obrigatório estão assinalados com 

um asterisco*

Uma vez preenchidas todas as 

informações obrigatórias, navegue até à 

secção seguinte.



9Copyright ©, 2020, Sasol

Como proceder ao registo: Fornecedores potenciais 
Aceitar os termos e submeter

• Uma vez lidos os termos e condições da plataforma SAP 

da Rede Ariba, assinale ambas as caixas de verificação e 

clique em “Create account and continue” (Criar conta e 

continuar). Será direccionado para a página de Início de 

Sessão dos Fornecedores.

• O seu nome de utilizador e ID correspondem ao nome de 

utilizador e palavra-chave que definiu no passo anterior.
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1. Após ter iniciado a sessão, clique em “Complete requested profile information” (Preencher a informação de perfil solicitada).

2. Clique no separador “Customer Requested” (Solicitado pelo Cliente). 

3. De seguida, clique em “Sasol”. Nesta página encontra o questionário específico da Sasol. 

4. Preencha as informações necessárias.

5. Os campos assinalados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

6. Uma vez preenchidas todas as informações de perfil, preencha a declaração após ter lido os termos e condições, o Código de Ética e o 

Código de Conduta dos Fornecedores.

7. Submeta o seu perfil após ter respondido a todas as questões.

Como proceder ao registo: Fornecedores potenciais 
Preenchimento do QPF da Sasol

A sua inscrição/candidatura será considerada tendo em conta as principais necessidades actuais da Sasol. Caso se 

verifique a necessidade de recorrer aos seus serviços e/ou bens (produtos, mercadorias, artigos, entre outros), será 

contactado por um administrador de Gestão de Inscrições/Candidaturas.

Caso não exista uma necessidade imediata, os seus dados serão conservados na rede Ariba para referência futura. 

Relembramos que a inclusão da sua empresa na Base de Dados de Fornecedores da Sasol não constitui a Sasol South 

Africa (Pty) Ltd na obrigação de efectuar qualquer pedido de orçamento ou de adjudicar quaisquer contratos à sua 

organização.
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• O Questionário de Perfil de Fornecedor (ou QPF) consiste num questionário electrónico pormenorizado, através do qual os fornecedores

prestam informações relativas à sua empresa e facultam documentação de apoio à Sasol, como parte integrante de um processo de

validação/aprovação de modo a tornarem-se fornecedores qualificados para realizar negócios/transacções comerciais com a Sasol.

Como preencher o QPF: Clique em Play (Reproduzir)...
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Copyright subsists in this work. No part of this work may be reproduced in any form or by any means without 

Sasol Limited’s written permission. Any unauthorised reproduction of this work will constitute a copyright 

infringement and render the doer liable under both civil and criminal law.

Sasol is a registered trademark.

OBRIGADO


