
Guia Prático

de Fornecedores



Todos os Fornecedores podem 
fazer o

Apenas Fornecedores cuja contratação será pela área de Suprimentos da Suzano SA (compras centralizadas), que

forneçam equipamentos, materiais, insumos e serviços de forma geral, são cadastrados por meio do processo de

Certificação.

Para os Fornecedores contratados diretamente pelas áreas da Suzano (compras descentralizadas), o processo de

cadastramento é realizado internamente sob responsabilidade da própria área, seguindo fluxos diferenciados,

como por exemplo:

• Fornecedores para compra e venda de madeira;

• Fornecedores para arrendamento de terras;

• Fornecedores e motoristas agregados;

• Fornecedores Pessoa Física;

• Fornecedores Estrangeiros;

• Clientes;

• Serviços públicos como energia, água e telefone;

• Serviços advocatícios;

• Planos de saúde, convênios de farmácias, etc.;

• Entre outros;



No site da Suzano www.suzano.com.br, 

clique em Fornecedores.

http://www.suzano.com.br/


Nesta página estão todas as informações

necessárias sobre como se tornar um

fornecedor da Suzano. Para maiores 

informações consulte nossos documentos ou 

acesse nosso FAQ.



Para realizar o Pré Cadastro, clique 

em “Realizar Pré Cadastro”.



Insira o CNPJ da empresa e aperte 

a tecla “TAB”.



Sistema fará a validação automática 

no site da Receita Federal.



Após validado o CNPJ e, caso o mesmo não possua 

nenhuma irregularidade no site da Receita Federal, 

a Razão Social virá preenchida e os demais campos 

aparecerão abaixo para preenchimento.



Site da Receita Federal pode estar fora do ar ou
com instabilidade. Tente novamente mais tarde.

O navegador utilizado não é compatível.
Utilize o Internet Explorer ou Google Crome nas
versões atuais.

Exclua o histórico de navegação (Cookies e
Arquivos de Internet) e tente novamente.

CNPJ informado está irregular na Receita
Federal. Neste caso, não conseguirá seguir com
o processo.



Preencha os dados de contato corretamente.

O e-mail inserido será o mesmo que receberá o 

convite de Certificação, caso empresa seja 

convidada para 2ª etapa do processo.



Verifique se o endereço de e-mail foi 

digitado corretamente antes de finalizar.

Caso apareça a mensagem “E-mail' é um 

endereço de e-mail inválido” significa que 

o e-mail digitado está incorreto.



Selecione a Região de atendimento.

Para marcar mais de uma região, mantenha a 

tecla “Ctrl” pressionada.



Insira as Categorias de Fornecimento da 

empresa.

Para isso, selecione a Categoria de 

Fornecimento Nível 1.



Selecione a Categoria de 

Fornecimento Nível 2.



Selecione a Categoria de 

Fornecimento Nível 3.



Selecione a Categoria de 

Fornecimento Nível 4.



Após selecionado os 4 níveis, clique 

em Adicionar Categoria de 

Fornecimento.



As Categorias de Fornecimento disponíveis foram 

desenvolvidas de forma macro para atender todos os escopos 

da Suzano. Desta forma, selecione a categoria que mais se 

aproxime ao escopo de sua empresa.



Você poderá inserir quantas categorias desejar. 

Basta seleciona-las do nível 1 ao 4 e clicar em 

Adicionar Categoria de Fornecimento ao 

final.



Você deve inserir corretamente todas as

categorias de fornecimento conforme

atividade econômica da empresa.

Será através das categorias adicionadas

que Suprimentos pesquisará as

empresas no banco de dados do sistema.

Além disso, as documentações/licenças e

informações obrigatórias, serão

solicitadas de acordo com as categorias

adicionadas.



Caso deseje remover alguma categoria 

inserida, clique sobre a mesma e clique no 

botão Remover Categoria de 

Fornecimento.



Após finalizar, clique em Salvar.

Obs.: O botão Salvar finaliza o processo. 

Portanto, só salve após ter preenchido 

corretamente as informações.



Após ter salvo, sistema apresentará uma 

mensagem dizendo que o Pré Cadastro foi 

realizado com sucesso.



O cadastro de sua empresa passou a compor um banco que é
disponibilizado automaticamente para visualização da equipe de
Suprimentos por até 12 meses.

Surgindo oportunidade de negócio, a empresa será convidada a
participar do processo de Certificação, momento em que deverão ser
apresentadas informações e documentações que comporão um cenário
de análises para aprovação do cadastro.



Caso houver demais

✓ Documentos; ou
✓ FAQ Fornecedores

clique AQUI e acesse:

https://www.suzano.com.br/fornecedores/


suzano.com.br

#suzanonovaemfolha #orgulhoemsersuzano


