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AUTO CADASTRO



Acesse a tela de login da Nimbi na opção Cadastrar agora.

AUTO 
CADASTRO
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• Para acessar a tela de login, entre no site www.nimbi.com.br
e clique em Acessar.

http://www.nimbi.com.br/


Preencha com os dados:

• Seu e-mail
• País da sua empresa
• CNPJ da sua empresa
• Razão Social da empresa

Clique em Próximo

AUTO CADASTRO
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• Caso não receba o e-mail, acesse a tela de login 
da Nimbi na opção Dificuldades em acessar para 
forçar o envio de um novo e-mail.

• É importante checar se possui bloqueio no 
e-mail ou caixa de spam, para que os 
e-mails da plataforma não sejam perdidos.

Após esse processo, seu acesso será criado. 
Você receberá um e-mail para criação de senha.
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Conclua a ativação da sua conta da Rede Nimbi.

Para cadastrar uma senha, deverão ser 
seguidas as regras exibidas ao lado direito da 
tela. Feito isso, clique em Ativar conta.

Leia com atenção o termo de responsabilidade do 
administrador, se estiver de acordo marque a opção
e clique em Próximo.

AUTO CADASTRO
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AUTO CADASTRO

Preencha as informações com os dados 
dos usuários que serão criados e clique 
em Próximo.

Na etapa Administradores:

Informe os dados do usuário que está 
cadastrando sua empresa na Rede 
Nimbi:

Caso a empresa possua outros usuários 
administradores, clique em Adicionar 
Novo Administrador.
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AUTO CADASTRO

Após aceitar os termos do site, confirme
as informações exibidas e clique em 
Finalizar.

Conclua o cadastro
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• Com isso, seu usuário estará registrado 
e a conta Nimbi da sua empresa 
totalmente criada.

Para verificar o Termo de Uso
E Política de Privacidade da Rede Nimbi, 
clique nos links correspondentes na página 
de login.
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ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO PÚBLICO
DA MINHA EMPRESA



Além de preencher o seu cadastro para outras empresas, é importante manter o seu cadastro público na Nimbi atualizado. 
Através dele que novas empresas podem visualizar a sua e aumentar seus negócios através do marketplace.

Acesse Certifica > Minha 
empresa e realize a 
atualização das informações 
cadastrais, clicando em Editar 
cadastro. 
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• Estas informações ficarão 
disponíveis no marketplace
da Nimbi para que novas 
empresas possam solicitar 
conexão com a sua empresa.
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COMO ME CONECTAR 
COM OUTRAS EMPRESAS



Após localizar a empresa desejada, selecione 
a opção Solicitar conexão. O seu convite 
será enviado para aprovação desta empresa.

Acesse Certifica > Meus fornecedores.
Selecione a opção Marketplace e realize a 
busca da empresa desejada.
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ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
PARA OUTRAS EMPRESAS



Se você foi convidado 
por uma empresa, após a 
criação do acesso solicitado 
através de um convite, você 
receberá um  e-mail para 
atualizar o seu cadastro. 
Clique em Atualizar agora 
ou copie o link que estará na 
mesma tela. 
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No ícone Pendências aparecerá essa 
mensagem quando for selecionada. Acesse 
para ser direcionado ao formulário de 
cadastro a ser atualizado.

Você também possui visão dessa 
solicitação na parte superior direita da 
sua plataforma no ícone Pendências.
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Você também pode atualizar os cadastros solicitados 
por outras empresas acessando em Meus clientes. 
Em seguida, clique no nome da empresa que 
solicitou a sua atualização. 

Clique na empresa para ter acesso ao formulário de cadastro da mesma. 
É importante entender que cada empresa possui um formulário 
específico para cadastro. O formulário é a Ficha Cadastral para conseguir 
transacionar com a empresa.
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Clique em Editar cadastro 
para preenchimento das 
informações.
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Na seção Perfil em Registro, o CNPJ virá 
preenchido, junto das informações 
sincronizadas com a Receita Federal. Valide-as 
e/ou altere o que estiver divergente. 

• O CNPJ não é editável.
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Em Contatos você poderá adicionar representantes 
de cada área da sua empresa. É importante sempre 
manter os contatos atualizados para fins comerciais.
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Em Atuação você deve  
informar as regiões de atuação 
da sua empresa, as categorias 
de fornecimento e os 
representantes comerciais (as 
empresas que representam 
comercialmente a sua).

Sempre após as 
atualizações clicar 
em Salvar cadastro.
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Em Unidades e filiais, você deve clicar
em Adicionar e preencher com os dados 
das filiais de sua empresa.
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Após clicar em Solicitar, abrirá 
uma tela onde você preencherá 
os dados da sua empresa. Após 
preenchidos , clique em Avançar.

Na aba Certificação, 
você poderá solicitar o 
relatório Serasa da sua 
empresa, clicando em 
Solicitar. 
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Escolha a condição de 
pagamento desejada e 
clique em Finalizar.

Após efetuado e concluído o 
pagamento, o relatório estará 
disponível para visualização 
(clicando na figura do olho). 
Após o pagamento é possível 
enviar o cadastro para 
aprovação do cliente. 
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• Como comprar o relatório da minha empresa

• Como comprar o relatório da minha empresa, solicitado por algum cliente

DÚVIDAS COM SERASA?

Para mais detalhes sobre a contratação do Serasa, como valores, formas de pagamento e 
detalhamento dos relatórios, acesse abaixo nossos links de suporte, disponíveis em Suporte Nimbi.

https://nimbi-atendimento.atlassian.net/wiki/spaces/CDA/pages/253428592/2018+08+17+-+Veja+como+comprar+o+Relat+rio+Serasa+Fornecedor+de+sua+empresa+na+Nimbi.
https://nimbi-atendimento.atlassian.net/wiki/spaces/CDA/pages/274301137/Como+adquirir+o+Relat+rio+Serasa+a+partir+de+Meus+Clientes
https://nimbi-atendimento.atlassian.net/wiki/spaces/CDA/overview


• Após seguir todas as instruções, clique em Enviar para avaliação. Assim seu cadastro poderá ser acessado 
pelo cliente que lhe convidou.

• Caso algo esteja incorreto, você receberá um e-mail e poderá acessar pelas notificações da plataforma os 
pontos de ajuste e submeter novamente o formulário para aprovação.

• Você poderá fazer a gestão de todos os clientes que lhe solicitaram atualização de cadastro através do acesso 
em Certifica > Meus clientes.

Em Atualização: está dependendo da sua atualização. Acesse e Edite o cadastro.
Pendente: esta pendente o aceite do convite enviado pela empresa. Acesse Certifica > Convites e regularize-o.
Devolvido: a empresa solicitou alguma correção no seu cadastro. Acesse e Edite o cadastro.
Aprovado:  Seu cadastro esta homologado com a empresa.
Conectado: Sua empresa esta conectada e poderá seguir com a participação em cotações (RFQ).



NEGOCIA
Como pesquisar, participar e responder RFQ’s Públicas



COMO PESQUISAR
RFQ’S PÚBLICAS

Acesse o menu Rede Nimbi
ou no Negocia e vá até a 
opção RFQ’s Públicas.
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• Você poderá filtrar as RFQ’s
por categoria.

• Após confirmar a 
participação nas RFQ’s
Públicas, você poderá 
encontrá-las em RFx
Recebidas.



COMO PARTICIPAR 
DE RFQ’S PÚBLICAS
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Para responder a cotação, 
confirme a participação de sua 
empresa clicando em Participar.

Ao acessar a cotação pública, 
veja o Resumo da RFQ
no pop-up que será exibido na tela.
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COMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS
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Na página Responder RFQ, veja as informações 
inseridas pelo parceiro de negócios que gerou a 
cotação.

Verifique os dados da RFQ, como sua 
categoria, endereço de entrega e faturamento.
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Em Cronograma, visualize a data de 
início e fim da RFQ. 

Em Anexos, serão exibidos os documentos que
o comprador inseriu na RFQ. Caso o comprador 
tenha enviado algum comentário, você irá 
visualizá-lo no painel Comentários.
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COMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS
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Preencha a cotação no Painel Ciclo. 

Em Moeda, selecione a moeda 
para responder a cotação.

4

Em Itens, informe a data da 
validade da sua proposta.
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36 No link da descrição do item, 
clique para informar o preço, 
prazo e impostos.
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COMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS

37 Após preencher todos os itens 
da RFQ, também é possível 
incluir anexos e comentários 
para a negociação.

37

38 Ao concluir o preenchimento dos 
campos obrigatórios, clique em 
Salvar, e seguida Enviar, para 
submeter a sua proposta.
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COMO RESPONDER
RFQ’S PÚBLICAS
39 Quando sua resposta for enviada, será exibida a 

mensagem de que a cotação foi publicada com 
sucesso.
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No painel RFx Recebidas, o status do ciclo de 
negociação será alterado de pendente para 
respondido.
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Alameda Vicente Pinzon, 51, 6º Andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP
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