
E-mail de boas-vindas informando que seu cadastro já começou e com algumas instruções
para fazer o login na plataforma Aravo.
 Email contendo seu nome de usuário.
 Email contendo sua senha temporária e link para login na plataforma Aravo. Esta senha
temporária expira em 72 horas. Se você perder o login dentro deste prazo, você deve clicar
no link Precisa de ajuda para acessar sua conta e redefinir sua senha.

ETAPA 1. BEM-VINDO E CREDENCIAIS
Quando o seu processo de integração começar, você receberá três (3) e-mails do e-mail
endereço Cargill Vendor Management Platform <no-reply@prod.aravo.com>:

1.

2.
3.

Se você não receber esses e-mails em sua caixa de entrada, verifique as pastas Lixo e Spam e
adicione este endereço de e-mail (no-reply@prod.aravo.com) em sua lista de contatos confiáveis.

ETAPA 2. PACOTE DE FORNECEDOR
Depois de fazer login no ARAVO, você verá uma tarefa pendente solicitando que você preencha o
pacote do fornecedor validando suas informações, incluindo os termos de pagamento e os termos
INCO negociados e acordados com o solicitante da Cargill. Você também precisará anexar
documentos fiscais com base na localização da sua empresa e no negócio da Cargill que está
solicitando a sua configuração.
Concluir essa etapa a tempo ajudará a tornar o processo de pagamento mais ágil.
Você pode encontrar mais informações sobre a plataforma Aravo em nosso site da 
Central de Fornecedores ou entre em contato com nossa equipe de suporte do fornecedor 
em vendors_support@cargill.com

ETAPA 3. VALIDAÇÃO
Depois de enviar seu pacote de fornecedor, você receberá um e-mail e / ou telefonema de um
membro da equipe independente para realizar a validação da Política de Controle de 
Pagamentos (PCP) da Cargill. O membro da nossa equipe irá validar seus dados bancários e
informações fiscais para garantir a correção e pagamentos seguros.

ETAPA 4. PRONTIDÃO DO FORNECEDOR
Assim que o processo de criação do fornecedor for concluído, você começará a 
receber Pedidos de compra (POs) e solicitações de compra dos sistemas de 
aquisição da Cargill. Quaisquer atualizações futuras nas informações da sua empresa
 (alterações de endereço, alterações de conta bancária, informações de contato, etc) 
devem ser enviadas diretamente no portal ARAVO.

Bem-vindo à integração de fornecedores da Cargill por meio de nossa plataforma de gerenciamento de
fornecedores (Aravo). Sua ação imediata nesta integração é muito importante para a Cargill processar seus
pagamentos no prazo.

Guia de integração do fornecedor

https://www.cargill.com/supplier-central/pt_BR/portal-do-fornecedor?language=pt_BR

