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Acesso à 
Plataforma
SAP Ariba (conta
existente ou 
criação de nova 
conta);
Preenchimento e
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de Registro.
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Envio do convite 
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dos dados de 
Registro e 
Qualificação.
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Convite para acessar o Ariba

Ariba | Primeiro acesso

Ariba | Vincular conta já existente

Questionário de Registro

Questionário de Qualificação

Informações Adicionais

Ambiente Nubank | Informações gerais sobre a empresa

Ambiente Nubank | Informações relacionadas a ESG, AML, Compliance, Diversidade e Riscos Operacionais

Ambiente Ariba | Criação de conta através do preenchimento de um pré-registro



Parceiro Nubank

1. Convite para acessar o Ariba
O fornecedor irá receber um e-mail do Ariba com o assunto Convite: registro para tornar-se um fornecedor para Nubank
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Caso não tenha uma conta no Ariba pela 
sua empresa, selecione essa opção para a 
criação de uma conta do Ariba através do 
preenchimento de um formulário de 
pré-registro (pág. 3).

Se já há uma conta existente no Ariba, é 
necessário apenas realizar o login para 
acessar o questionário do Nubank (pág. 5).

Clique aqui para direcionar à plataforma do Ariba
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2. Ariba | Primeiro acesso

parceiro@nubank.com.br Ambos os campos precisam constar o 
mesmo e-mail. Caso você não seja o 
responsável pelo preenchimento, entre 
em contato com o time de Procurement 
para que seja enviado um novo convite 
ao responsável.
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Uma vez selecionado "Inscrever-se" no convite, o fornecedor deverá realizar a criação da conta no Ariba. Esse cadastro é apenas um pré- 
registro, depois você ainda deverá preencher o nosso Questionário de Registro de Fornecedor do Nubank.  É importante se atentar aos 
seguintes detalhes durante o preenchimento:
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Após preencher os campos 
obrigatórios com (*) crie a sua conta 
e continue
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É necessário preencher apenas os 
campos com asterisco (*)



2. Ariba | Primeiro acesso
Para completar a criação da conta no Ariba, basta atualizar o perfil da empresa preenchendo os campos com asterisco (*), salvar e clicar 
em Fechar para ser direcionado ao Questionário de Registro de Fornecedor do Nubank.
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Clique em Atualizar perfil da empresa 
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Após preencher apenas os 
campos com (*) clique em 
salvar e depois fechar.



3. Ariba | Vincular conta já existente
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Uma vez selecionado "Conecte-se" no convite, o fornecedor deverá fazer o login com e-mail e senha já cadastrados e na aba Propostas e 
questionários da Ariba estará disponível o Questionário de Registro de Fornecedor do Nubank para preenchimento.
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Caso tenha esquecido o usuário ou a senha, clique aqui para 
recuperar o acesso ou entre em contato com o time de 
Procurement.
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Clique aqui para preencher o primeiro questionário, o de Registro.



4. Questionário de Registro
Uma vez realizado o login ou a criação de conta, o fornecedor será direcionado para o ambiente do Nubank e deverá preencher todos os 
campos em (*) do Questionário de Registro de Fornecedor do Nubank.
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O fornecedor deverá selecionar um item da Lista dos Códigos de Serviço no campo 4.14.

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique em enviar resposta completa.

Os Dados Bancários devem refletir a titularidade da empresa contratada e o extrato bancário da conta da empresa 
será o único tipo de comprovante bancário aceito.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vlFUKKyqZDv8fEKrKYr3XMY2SGzIylfGn4w2KFM6m5E/edit?usp=sharing


5. Questionário de Qualificação
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Uma vez aprovado o Questionário de Registro de Fornecedor,  a plataforma Ariba enviará um e-mail com o assunto "preencha o 
questionário de qualificação para tornar-se um fornecedor qualificado para Nubank", basta apertar em "Clique aqui" no e-mail ou realizar 
o login no link http://supplier.ariba.com/ para preencher ao Questionário de Qualificação de Fornecedor.
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Acesse a aba Rede de negócios e 
Propostas e questionários Ariba
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No ambiente do Nubank, busque 
pelo Questionário de Qualificação 
de Fornecedor.  

Caso você já esteja com o Ariba logado em 
outra página, desconecte e fecha a página 
para abrir o link e não dar erro, pois não é 
possível acessar o Ariba em duas abas.

http://supplier.ariba.com/


5. Questionário de Qualificação
O fornecedor deverá preencher todos os campos em (*) do Questionário de Qualificação de Fornecedor do Nubank.
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Após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, clique em Enviar resposta 
completa. 

Quando as aprovações estiverem concluídas, o fornecedor estará qualificado     e apto para prestação de serviço, fornecimento de 
bens e transação comercial com o Nubank.



6. Informações adicionais
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Após o envio de qualquer um dos questionários, o status mudará para Aprovação Pendente. Caso seja solicitado a revisão de alguma  
informação, o fornecedor receberá no e-mail cadastrado uma notificação da própria plataforma do Ariba para realizar os ajustes e o Status 
mudará para Reenvio Pendente até que o fornecedor faça os ajustes e o envio novamente.
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Quando for solicitado um ajuste em 
algum dos questionários, o Status 
mudará de Aprovação pendente para 
Reenvio pendente.
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Detalhes do item que deve ser revisado

Clicar no link para ser direcionado ao ambiente do Nubank e 
realizar os ajustes necessários.

Mais informações necessárias



Em caso de dúvidas, direcioná-las para 
o e-mail abaixo:

procurement@nubank.com.br




