Seja um fornecedor
ArcelorMittal

Guia Orientativo para o Pré-Cadastro

Apresentação

Venha fazer parte da Cadeia de
Suprimentos da ArcelorMittal Brasil.
Estamos em busca de parceiros
comerciais alinhados aos nossos valores e
à nossa forma sustentável de atuar.

Todos têm as mesmas oportunidades de
ser um fornecedor da ArcelorMittal Brasil.
Para realizar o pré-cadastro da sua empresa,
acesse o Portal do Fornecedor:
https://brasil.arcelormittal.com/servicos/fornecedor

Quer ser um fornecedor
ArcelorMittal Brasil?

A ArcelorMittal Brasil adota critérios
rigorosos para a seleção dos seus
parceiros comerciais, pautados em seus
valores, além de normas de conduta e
de responsabilidade social e ambiental.
Aqui, você encontra todas as
informações para se tornar um
fornecedor ArcelorMittal Brasil.
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Passo a passo
para o pré-cadastro

Para iniciar o seu pré-cadastro é necessário
preencher o formulário. É bem simples e rápido.
Acesse:
https://plataforma.gcertifica.com.br/arcelormittal/quero_ser_fornecedor_arcelormittal
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Passo a passo
para o pré-cadastro

Antes de informar o CNPJ da sua empresa, verifique se
está válido e sem nenhuma pendência na Receita Federal.
Importante: não é necessário informar a razão social e o endereço, pois os dados
do cartão CNPJ serão coletados automaticamente do site da Receita Federal.

3

Passo a passo
para o pré-cadastro

Agora, você deve informar um e-mail de contato válido.
Se o endereço estiver incorreto, a própria plataforma
dará um alerta sobre o fato.
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Passo a passo
para o pré-cadastro

Informe a categoria e a subcategoria de fornecimento de materiais e
serviços a serem oferecidos. Estes itens devem fazer parte do escopo
das atividades econômicas da ArcelorMittal Brasil.
Importante:
1. Para selecionar mais de uma categoria ou subcategoria
de fornecimento, você deve manter a tecla Crtl do seu
computador pressionada e, em seguida, selecionar as
opções desejadas.
2. Selecione somente as opções que mais se aproximem
das atividades oferecidas por sua empresa.
3. Para validar a seleção, basta clicar fora da caixa de
pré-cadastro para que o sistema confirme sua seleção,
permitindo o preenchimento dos demais campos.
4. Faça a conferência de todas as informações, pois o time
de Suprimentos da ArcelorMittal fará a pesquisa de novos
fornecedores a partir dos dados inseridos no formulário.

Parabéns!

Seu pré-cadastro foi realizado com sucesso.
Para confirmar o pré-cadastro, a área de Suprimentos da ArcelorMittal
Brasil enviará um e-mail para o endereço eletrônico que você informou.

E-mail e login

Olá,
Seu pré-cadastro foi concluído com sucesso!
Agora seus dados podem ser visualizados pelo time de Suprimentos.
Surgindo uma oportunidade de negócio, sua empresa poderá ser
convidada a participar de processos de cotações ou cadastro efetivo.
Seus dados serão mantidos por até 12 meses na nossa base e após este
período um novo pré-cadastro deve ser realizado.
Acesse agora mesmo a plataforma e complemente seu pré-cadastro
anexando portfólio, certificados e licenças. Utilize as credencias abaixo
para acessar a área do pré-cadastro.
https://plataforma.gcertifica.com.br/pre-cadastroarcelormittal-424/280082
Seu login: XXXXXXXXXXXXXX
Sua senha: XXXXXXXXXX
Atenciosamente,
ArcelorMittal Brasil
Criando aços inteligentes para um mundo melhor.
G-Certifica é uma plataforma da Gedanken.
© 2021 Gedanken. Todos direitos reservados.

Conclusão do pré-cadastro

Complete seu pré-cadastro com
dados importantes da sua empresa,
tais como portfólio de produtos e
serviços, licenças ou certificados
recebidos. Estas informações podem
ser extremamente úteis para que o
time de Compras possa conhecer
melhor a empresa e facilidade no
momento da seleção de fornecedores
em processos de cotação da
ArcelorMittal Brasil.

?

Meu pré-cadastro foi concluído.
E agora, o que acontece?

Agradecemos seu interesse em realizar
o pré-cadastro para fazer parte da
lista de potenciais fornecedores da
ArcelorMittal Brasil.
Seu pré-cadastro fará parte do banco
de dados e estará disponível para
visualização do time de Suprimentos da
ArcelorMittal Brasil por até 12 meses.
Se surgir uma oportunidade de negócio,
sua empresa será convidada a participar
do processo de Cadastro e/ou das
nossas cotações.

Dúvidas

Se tiver dúvida ou precisar de
alguma informação, entre em
contato nos canais destacados
no pré-cadastro ou Fale Conosco
no site da ArcelorMittal Brasil
https://brasil.arcelormittal.com

