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Prezado fornecedor, bem-vindo à Volkswagen do Brasil.
Este documento contém todas as informações necessárias para que sua empresa entre em nossa lista de
potenciais fornecedores, e tem por objetivo orientá-lo sobre o procedimento geral de cadastramento.
Importante
A empresa precisa completar todo o processo do cadastro aqui descrito.
A Volkswagen do Brasil reserva-se no direito de recusar o cadastramento de qualquer fornecedor que
não apresente capacidade técnica ou comercial adequada aos critérios exigidos da empresa.
Leia todo o documento antes de iniciar o processo de cadastro para ter certeza que sua empresa
possui condições de prosseguir.

11 4347-5518
usamsit@volkswagen.com.br

RESUMO

PARTE I
Providenciar o seu número Duns para o
CNPJ objeto de cadastro.
O Duns é obrigatório para todos os
fornecedores.

PARTE II
Providenciar seu registro no Portal
de Negócios do Grupo Volkswagen.
O registro é obrigatório.

PARTE III
Enviar a documentação descrita neste
manual para a Volkswagen do Brasil e
aguardar a finalização do cadastro nos
sistemas locais.

Após executar esses 3 passos, aguardar a liberação
do registro. Você será informado(a) por e-mail.

PARTE I
Providenciar o seu número Duns para o CNPJ objeto de cadastro. O Duns é obrigatório para todos os fornecedores.

• O Duns Number é obrigatório para todos os fornecedores;
• Há custos para a aquisição com urgência e também para a renovação anual do Duns;
• Apenas o Duns Number é obrigatório, qualquer serviço adicional que a empresa queira contratar não é uma exigência para este processo.

11 4933 7500
clientes@cialdnb.com

Entre em contato com a Dun & Bradstreet,
e providencie o seu Número DUNS®
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O número DUNS é a base de cooperação com o Grupo
Volkswagen e suas marcas. É um número de identificação em todo o mundo, coerente, que é atribuído pela
Dun & Bradstreet. O Grupo Volkswagen funciona em
todo o mundo com o DUNS Number como identificador
chave, e é obrigatório para trabalhar com todas as
marcas do grupo - Por essa razão a sua empresa deve ser
registrada na Dun & Bradstreet com um DUNS Number
legalmente atribuído.

Exemplo do registro do Número DUNS

A Dun & Bradstreet não tem vínculos com a Volkswagen do Brasil, é apenas a fornecedora do Número Duns, sendo que essa empresa não tem nenhuma ação
sobre este processo de cadastro. Há custo para a aquisição de alguns módulos do código. O código é um bem do fornecedor, portanto sua empresa é totalmente
responsável por ele, além dos custos de aquisição - se for a opção escolhida - e de manutenção do mesmo.

PARTE II
Providenciar seu registro no Portal de Negócios do Grupo Volkswagen. O registro é obrigatório.

• Todas as etapas do registro eletrônico devem ser cumpridas para efetivar o cadastro;
• Qualquer pendência nos processos aqui descritos podem inviabilizar/bloquear o cadastro em nosso sistema;
• Após a conclusão, deste processo novas atividades podem ser requisitadas para complemento. Acompanhe sempre os e-mails do sistema.

Após confirmar seu DUNS Number,
acesse o Portal B2B e faça seu registro
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vwgroupsupply.com

Solicitação de Registro e Acesso - Passos de 1 a 5

1

2

Clique em “Register as a Partner”

3

Clique em “Start Registration”

4

Clique em “Next”

Preencha os dados e clique em “Next”
Veja a seguir como preencher corretamente:

Preencha o Step 1 “Company Information” com as informações básicas da empresa e clique em “Next” para prosseguir. Os dados aqui
devem ser exatamente os mesmos do Número DUNS (contanto abreviações), exceto os caracteres especiais.

Production Procurement: a empresa fornece peças para automóveis
Non-Production Procurement: outros produtos/serviços não relacionados a produção

5
Preencha o Step 2 “Registrar Information” e clique em “Next” para prosseguir. Nesta parte você vai inserir os dados da pessoa que está fazendo o
cadastro, ou seja, a pessoa na sua empresa responsável por receber login e
senha e fazer o preenchimento dos dados no Portal.

Preencha os dados e clique em “Submit”
Veja a seguir como preencher corretamente:

o email cadastrado deve ser da mesma pessoa indicada acima, sendo que este
endereço de email deve ser NOMINAL.

Os dados são então enviado automaticamente para Volkswagen(A/B). Agora
os dados são validados e comparados
com o dados em Dun & Bradstreet /
Upik. Após uma validação bem-sucedida, a pessoa responsável pelo cadastro
recebe automaticamente um ID de
própria senha para o ONE.Konzern
Plataforma de negócios através de dois
e-mails separados (C).

Atenção: a verificação leva no máximo 3 dias úteis. - ou seja, você deve receber seus login e senha em, no máximo, 3 dias após preencher os steps 1 e 2. Caso não tenha retorno
dentro deste período, entre em contato com o suporte: b2bteam@vwgroupsupply.com . Caso seu retorno seja uma negativa, verifique qual a pendência apontada, e faça
novamente o preenchimentos dos dois steps

Validação do Login e Senha - Passos de A a F
entre em contato com o suporte caso seu email não chegue em até 3 dias

B

úteis: b2bteam@vwgroupsupply.com

C

D
Depois de clicar no link você precisa confirmar sua identidade

E

inserindo o ID do usuário e o endereço de e-mail que você utilizou

Clique neste link

durante o registro.

para definir o seu
própria senha. O
link é válido
por 30 minutos.

Após a confirmação você receberá uma mensagem informando

F

que você vai receber um e-mail com um novo link que é válido
apenas por 30 minutos.

Digite aqui sua própria senha

Depois de gerar sua senha
você vê uma caixa de informações com a confirmação

Conclusão do Registro - Passos 6 a 19
Nas próximas etapas, o registro precisa ser concluído em www.vwgroupsupply.com

6

7
O ID de usuário recebido
por e-mail deve ser inserido aqui (começando com
D…) e a senha que você
definiu. Lembre-se que
deve-se respeitar as letras
maíusculas também.

Clique em “login”
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Clique em “Next”

“Flag” a caixinha de aceite e clique em “Submit”

O Contrato do Usuário B2B deve ser impresso, assinado e enviado por correio para o
endereço indicado abaixo. Apenas o cópia
original é considerada para a aprovação.
Antes de realizar o download, o B2B User
Agreement deve ser aceito eletronicamente.
Só depois do aceite eletrônico somando as
demais etapas do registro, é que o cadastro
pode ser finalizado.

Depois de clicar no botão “Submit” a opção “Next” é ativada. Clique em “Next” para prosseguir com o preenchimento.
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11

Clique em “Supplier Database”

Clique em “Continue Initial Data Entry””
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13

14

Aqui você pode incluir informações adicionais. Esses campos não são
obrigatórios, então se você tiver dúvidas, pode deixar em branco.

Clique em “Continue Initial Data Entry”

A1

Você pode incluir endereços adicionais aqui, mas não é mandatório.

A2

Incluir pelo menos 1 contato e sua responsabilidade. Campo
obrigatório.

Clique em “Continue Initial Data Entry”

Nesta parte você vai definir quais serviços e/ou produtos sua empresa fornece.

15
Para adicionar uma nova
informação clique em “Add”

Todas as opções disponíveis vão
abrir. Você pode adicionar
diretamente pelas opções
Non-production ou Production, ou
use a ferramenta de busca.

15

Ao selecionar o check box, o
sistema vai abrir a estrutura de
“árvore”. O ﬁnal da estrutura
aparece quando a caixinha com a
engrenagem aparecer.

Para adicionar um grupo de
materiais na lista, clique em um
check box branco ao lado do item
correspondente.

15

Ao ﬁnal você pode adicionar uma
pessoa responsável para o grupo
de habilidade deﬁnido. Essa opção
não é obrigatória.

Para salvar, clique em “Complete”

15
Você pode con�nuar a adicionar
outras habilidades clicando em Add
ou con�nue com o preenchimento
clicanto em “Con�nue...”
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Nesta etapa você pode adicionar suas certificações.
Esta etapa também não é
obrigatória. Clique em ADD
para adicionar, ou em “Contin-

Para abrir a página de Imput, clique
em Add.

ue…” para prosseguir.

Clique em Save para concluir
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Esta etapa não é aplicável para a Volkswagen do Brasil. Clique em
“Continue…” para prosseguir.

Clique em “Continue Initial Data Entry”
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Quando todos as informações do
Step 5 es�verem preenchidas,
seus dados de entrada estão
completos.

Clique OK para prosseguir para o
próximo (e úl�mo) Step

Ao concluir, uma mensagem vai aparecer informando
que o preenchimento foi finalizado. Clique em Complete para finalizar essa etapa, e OK para prosseguir para a última parte.

Na última parte você vai definir o Company Admin, ou o administrador da conta da empresa no Portal. Essa pessoa é reponsavel
por diversas atividades, como definição de novos acessos por exemplo.

19

Clique em “next”

Você pode incluir o “Registar” ( a pessoa definida no Step 2) ou incluir uma nova pessoa como administradora

Se o “Registrar” for a pessoa escolhida como
administradora, selecione a opção “Registrar
becomes CompanyAdmin”
Se for outra pessoa, selecione “Create a new
CompanyAdmin”, e clique em Submit – uma nova
janela vai abrir para preencher os dados da pessoa
responsável.

Ao concluir os 6 Steps, você receberá a mensagem de conclusão cadastral

PARTE III
Enviar a documentação descrita neste manual para a Volkswagen do Brasil e aguardar a finalização do cadastro nos
sistemas locais.
• Apenas após finalizar a Parte I e II do cadastro inicie esta Parte III
• Não envie NADA além do exigido neste momento do cadastro;
• Documentos adicionais serão exigidos caso sua empresa avance nos processos internos de fornecimento.

1. FORMULÁRIOS
Faça o download em nossa página, preencha, reconheça firma e envie

2. FICHA CADASTRAL
Faça o download em nossa página, preencha e envie

3. CERTIDÃO SIMPLIFICADA
da junta comercial, emitida nos ultimos 30 dias

4. ÚLTIMA ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL
Enviar também ata de eleição, procuração, e outros adendos SE necessário
para comprovar poderes de quem assina o Formulário.

Enviar os documentos para usamsit@volkswagen.com.br
coloque no assunto: Nome da Empresa e CNPJ
E aguarde a conclusão do registro local.

