
Perguntas frequentes sobre conscientização do fornecedor  

 

 
Pergunta Resposta 

O que é o ePro? 
O ePro é a solução global da PPG para gerenciar relacionamentos com fornecedores, 
conduzir eventos de fornecimento e comprar bens e serviços indiretos. A solução está 
hospedada na plataforma Jaggaer. 

Quanto custa 
usar o ePro? Não há taxas de registro ou transação no ePro, hospedado na plataforma Jaggaer. 

Como vou usar 
o ePro? 

Os fornecedores usarão o ePro para realizar muitas interações com a PPG, incluindo: 
• registrar e manter os dados de sua organização, incluindo endereço, dados 

bancários e de contato; 
• envio da documentação de integração exigida; 
• participação em eventos de fornecimento; 
• revisão e finalização de contratos de bens / serviços. 

 
Os fornecedores indiretos também usarão o ePro para: 

• manter catálogos de bens / serviços negociados; 
• receber e reconhecer ordens de compra (OCs) eletronicamente; 
• envio de faturas e monitoramento do status do pagamento. 

Quais são os 
benefícios para 
os 
fornecedores? 

Todos os fornecedores: 
• capacidade de manter e atualizar facilmente os dados da sua organização 

através do portal ePro; 
• as notificações do sistema avisam sobre certificados expirados para que 

possam ser resolvidos em tempo hábil; 
• capacidades aprimoradas para fornecedores que participam de eventos de 

fornecimento ou negociações de contratos. 
Fornecedores Indiretos: 

• transmissão eletrônica de OCs e capacidade de enviar faturas eletronicamente 
por meio do portal ePro; 

• visibilidade em tempo real de OCs, status de fatura e informações de 
pagamento em um único local; 

• menos erros de dados com dados de faturas validados antes do envio, 
reduzindo o volume de disputas de pagamento. 

Como vou me 
registrar? 

• Os fornecedores receberão um convite por e-mail do PPG com um link para se 
cadastrar e criar um perfil no ePro. 

O que eu 
preciso fazer? 

• Os fornecedores indiretos serão contatados pelo menos dois meses antes da 
ativação, notificando-os para se registrar no ePro. 

• Fornecedores diretos (matérias-primas) serão incluídos em futuras campanhas 
de cadastro. 

• Todos os fornecedores deverão se registrar antes de participar de um evento 
de fornecimento, assinar um novo contrato ou atualizar as informações da 
organização (por exemplo, endereço, dados bancários, detalhes de contato) 

O que acontece 
se eu não me 
registrar? 

• O PPG não incluirá fornecedores em eventos de fornecimento ou renovará um 
contrato até que o registro seja concluído. Os fornecedores que não se 
cadastrarem não farão negócios com a PPG daqui para frente. 

 


