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MÓDULO CERTIFICA

▪ Introdução

▪ Overview do processo

▪ Processo de registro no Portal Nimbi 



Módulo Certifica

• Certifica é o módulo inicial do portal Nimbi, onde é 

possível realizar a gestão de fornecedores.

• Este módulo permite-lhe salvar os dados da sua 

empresa e acompanhar toda sua rede de 

relacionamentos no Portal.

• Desta forma, a comunicação com seus parceiros fica 

muito mais ágil e fácil.
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Processo de Registro no Portal Nimbi

O fornecedor 

recebe o convite de 

adesão por e-mail

Preenche os 

campos 

obrigatórios para 

realizar o cadastro

Define o plano 

de adesão e 

aceita os termos 

e condições

Entra no 

portal e cria a 

sua senha de 

acesso1 32 4

Para adesão ao Portal, o fornecedor deve seguir as seguintes etapas:
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ENTENDENDO

É o processo de registro do

fornecedor na plataforma Nimbi.

É através deste processo que o

fornecedor estará habilitado

para acessar o portal e a

receber solicitações como

cotações, pedidos, entre outros.
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Você receberá um e-mail com uma solicitação de 

conexão ao Portal do Fornecedor Vale. 

Clique no link “Ver Convite“ para ser direcionado 

para o site do Portal (plataforma Nimbi). 

Processo de Registro no Portal Nimbi
Convite de adesão
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Aceite do convite de adesão

Cliquei no botão “Aceitar”; 

Você será redirecionado para 

tela de confirmação de 

Aceite do Convite.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Cadastrar senha de acesso

Após a confirmação do aceite do 

convite, será enviado um email 

para ativação da conta e cadastro 

da senha de acesso.

Ao clicar em “ATIVAR CONTA”, 

você será redirecionado para uma 

tela de cadastro de senha.

No campo “Senha” escolha uma 

sequência de sua preferência 

respeitando os critérios de acordo 

com a tela, e no campo 

“Confirmar Senha” reescreva a 

senha que você criou.

Clique em “REDEFINIR SENHA” e 

um popup de confirmação 

aparecerá lhe redirecionando para 

tela de login.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Termos de uso da Plataforma Nimbi

Após preencher a tela de 

login com as credenciais, 

será necessário aceitar os 

termos de uso no primeiro 

acesso.

Clique no box de aceite no 

rodapé da pagina;

Clique em “Aceitar”;

Digite a senha definida na 

etapa para confirmar a ação.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Aceitar o termo de usuário administrador

Após ler as informações no 

convite, clicar na caixa de 

ciência.

Clicar na caixa “Próximo”

1

2

1

2

Será exibida uma tela com a descrição do perfil de Administrador:
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Aceitar o termo de usuário administrador

Clique em “Adicionar 

Administradores” para 

acrescentar outros nomes à 

sua lista.

Preencha os campos de 

“Nome”, “Sobrenome” e “E-

Mail” para cada 

administrador

Clique em “Próximo”

5

6
5

7
7

6

Ju***@accenture.com

Usuários adicionados nesta etapa 

receberão um e-mail para 

finalizarem seus cadastros e 

também poderão concluir a 

certificação da empresa no Portal 

Nimbi.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Aceitar o termo de usuário administrador

Selecione o Fuso Horário 

adequado;

Caso queira adicionar outro 

administrador, clicar em 

“Adicionar novo 

Administrador” e preencha 

os demais dados

Nesta etapa também é 

possível cadastrar domínios 

que poderão ter acesso ao 

perfil da sua empresa no 

Portal. (Também é possível 

gerenciar os domínios de 

acesso após a conclusão do 

Cadastro.)

Clicar em “Próximo”
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4

5

Usuários adicionados nesta etapa receberão um 

e-mail para finalizarem seus cadastros e também 

poderão concluir a certificação da empresa no 

Portal Nimbi.
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Ju***@accenture.com
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Aceitar o termo de usuário administrador

Clique em “Finalizar” para 

concluir a fase de aceite.

7

Você poderá alterar esse perfil ou 

manter mais usuários de sua 

empresa como Administrador, indo 

na sessão “Configurações”. 

Clique em “Permissões” e altere 

o perfil. 

IMPORTANTE: Todos os usuários 

podem ter perfil de administrador.
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Dashboard – Página inicial onde 

você pode acompanhar suas 

conexões, convites recebidos, 

enviados e solicitações de acesso

Convites – Área de gestão dos 

convites recebidos, enviados e 

solicitações de acesso. (O time de 

suporte auxiliará apenas com os 

convites recebidos)

Documentos

Meus Clientes - Visibilidade dos 

seus clientes cadastrados na 

ferramenta
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Atualizar o cadastro
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Atualizar o cadastro

Clicar em “Certifica”

Selecionar “Meus Clientes”

Clicar em Vale S.A.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Atualizar o cadastro

Clicar em “Editar Cadastro”

Você deverá verificar dentro 

de cada aba as informações 

necessárias para completar 

o cadastro.

Navegue pelas seções abaixo 

de Perfil e verifique as 

informações necessárias de 

preenchimento. Os campos 

obrigatórios estarão marcados 

com um asterisco vermelho.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Registro

Data de Abertura*

Nome da Empresa*

Nome Fantasia

Site

Número D.U.N.S.

Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias (o asterisco indica os campos 

obrigatórios):

1 2

3 4

CEP (Código Postal)*

Estado / Província / Região*

Cidade*

Bairro*

Linha de Endereço 1*

Alterar Logotipo

6

7

8

9

10

11

ATENÇÃO: Os campos com 

asterisco vermelho são 

obrigatórios
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Contatos

Caso desejar, clicar em 

“Adicionar” para adicionar 

outros contatos;

Após preencher as 

informações do contato, 

clique em “Salvar”;

Ao final, clicar em “Salvar 

Cadastro” ou “Enviar para 

Avaliação”.

1

2

1

2

ATENÇÃO: Essa área de contatos 

é apenas informativa. O 

preenchimento dessas informações 

não significa que este contato vai 

receber acesso à Nimbi. 

3

3

DICA: Marque o box 

“Visível” para que o 

contato fique visível para 

o cliente.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Atuação

Nesta etapa você poderá 

definir:

Regiões de Atuação;

Categoria; 

Cadastrar seus 

Representantes Comerciais
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Regiões de Atuação

Clique em “Adicionar”

Selecione o Continente

Selecione o País

Selecione o Estado / 

Província / Região

1

2

3

1

4

2 3 4

ATENÇÃO: É possível adicionar 

mais de uma região de atuação, 

basta clicar no sinal + e adicionar 

todos os locais onde sua empresa 

atua.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Categoria

Clique em “Adicionar”;

Selecione as categorias que 

mais se adequam a sua 

empresa;

Clique em Salvar.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Representantes Comerciais

Clique em “Adicionar”

Preencha todos os campos 

solicitados (campos com 

asterisco são obrigatórios)

Clique em “Salvar” ou 

“Salvar e Continuar” para 

incluir outros representantes

1

2

1

2

3

3

ATENÇÃO: Essa etapa 

não é obrigatória
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Unidades e Filiais

Clique em “Adicionar”

Preencha todos os campos 

solicitados (campos com 

asterisco são obrigatórios)

Clique em “Adicionar” ou 

“Adicionar e Continuar” para 

incluir mais filiais

Clique em “Salvar Cadastro” 

ou “Enviar para avaliação” 

caso já tenha aceitado o 

termo.

1

2 1

4

3

2

3

4

ATENÇÃO: Essa área de “Unidades e Filiais”

é apenas informativa. O preenchimento dessas 

informações não significa que as outras 

empresas estarão cadastradas na plataforma. É 

necessário fazer um novo cadastro para incluir 

outras empresas na NIMBI.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Termo de Aceite

Leia o “Termo de Aceite”

Selecione o plano que deseja

Para empresas do Brasil há a 

opção do plano Pré-Pago ou 

Pós-Pago

Clique no botão declarando 

que aceita ou que não aceita 

ou termo

Para o caso de não aceite, 

você precisará também 

apresentar uma justificativa

Clique em “Enviar para 

Avaliação” ou “Salvar 

Cadastro”

1

2

3

1

2

3

ATENÇÃO: Caso clique em “Salvar 

cadastro” o perfil não será publicado e 

não mudará de status para “Conectado”.

MUITO IMPORTANTE: O não aceite do 

termo implica em não se qualificar para 

negociar com a Vale através do Portal 

Nimbi.

4
4
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Termo de Aceite

Ao clicar em “Declaro que li 

e estou de acordo com o 

termo” será necessário 

inserir novamente a senha 

para confirmar o aceite.

Em seguida, clique em 

Confirmar para finalizar ou 

Cancelar para desfazer a 

ação.

1

2

1

2

MUITO IMPORTANTE: O não aceite do 

termo implica em não se qualificar para 

negociar com a Vale através do Portal 

Nimbi.
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Processo de Registro no Portal Nimbi
Termo de Aceite

Ao finalizar o aceite do 

termo, será exibida uma 

tela confirmando a 

conclusão da adesão.

É necessário clicar em 

“Enviar para avaliação” 

para publicar o perfil. Uma 

mensagem de que foi 

publicado com sucesso irá 

aparecer e o status será 

alterado para 

“Conectado”.
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Para dúvidas relacionados ao 

sistema, favor entrar em contato 

com o Help Desk através do número

0800 047 4242 

Disponível de segunda a sábado, das 8h às 18h (GMT-3)



Parabéns!

Você concluiu o treinamento
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