REDE PETRO – BC | TUTORIAL FERRAMENTA ADMINISTRATIVA
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REDE PETRO-BC

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REDE PETRO-BC

INTRODUÇÃO
Para atualizar os dados de sua empresa junto a Rede Petro-BC, você deve seguir os procedimentos abaixo. O
cadastro está organizado em: Dados Principais, endereços, contatos, apresentação da empresa, produtos/serviços,
CNAE, e fotos/arquivos pdf.
Acessando a Área do Associado você terá controle sobre os dados cadastrados de sua empresa. Neste local você
deve preencher o cadastro completamente, para que sua empresa apareça com o máximo de destaque nas buscas.
O preenchimento correto dos dados faz com que sua empresa seja facilmente encontrada nos filtros que serão
disponibilizados no site.

DADOS PRINCIPAIS
Nesta tela inicial você deve confirmar os itens que já aparecem preenchidos e completar o restante das informações.
Verifique se CNPJ, Nome e Razão estão corretos. Informe a que setor a sua empresa atua, caso faça parte de mais de
um setor, informe o mais expressivo. Selecione o porte, faturamento e número de funcionários da sua empresa. Nos
campos telefone 1, telefone 2 e email insira os contatos principais de sua empresa. Você terá a possibilidade de
cadastrar outras opções de contato mais adiante.
No lado direito do formulário, você verá uma caixa chamada Tags. Cadastre palavras chaves relacionadas ao seu
negócio. Essas tags servem para que no momento da busca, os usuários possam encontrar sua empresa ao digitar
temos e expressões comuns ao mercado. Utilize uma quantidade suficiente de termos para descrever os segmentos,
produtos/serviços mais importantes da sua empresa. Caso necessário você pode excluir a tag incluída por engano,
bastando passar o mouse na palavra e clicar no X que aparecerá no canto superior esquerdo.
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Você deve também incluir a logo da sua empresa caso ela não esteja visível no topo do formulário. Fique atento
quanto à qualidade da imagem, pois logos com qualidade ruim podem gerar uma má impressão sobre sua empresa.
Caso tenha alguma dificuldade com as logo, solicite suporte a Rede Petro-BC; trataremos o caso com o maior
cuidado para que sua empresa possa ser divulgada da melhor maneira.
Após preencher os dados básicos, você deverá cadastrar as categorias da ONIP em que sua empresa se enquadra.
Ainda na tela inicial, procure pelo item Categorias. Ao clicar no botão Inserir Categorias será exibida numa janela, a
lista de categorias de produtos e serviços da ONIP, ou seja, o cadastro padrão de mercado; o preenchimento destas
categorias irá contribuir bastante para que as empresas que realizam buscas no portal da Rede Petro – BC
encontrem seus produtos e serviços.

Comece selecionando o Grupo: Materiais (Apoio ou Estratégico) ou o Serviço (Apoio ou Estratégico); logo que você
seleciona uma dessas opções, na coluna do meio é filtrada toda a Família de produtos ou serviços do grupo
selecionado. Selecione a família desejada. Caso a família desejada não seja exibida na lista, perceba que em alguns
casos pode existir uma paginação no inferior da coluna. Ao clicar nos botões da paginação, você poderá visualizar as
próximas 15 famílias e assim por diante, até que encontre a família desejada.
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Por fim, selecione o Item de produto ou serviço vinculado a sua empresa; clique na seta apontada para a direita
para que o mesmo possa ser incluído em seu cadastro. Você pode repetir o processo quantas vezes forem
necessárias para indicar em quais categorias a sua empresa está associada. Não existe um limite no cadastro. Para
facilitar o processo você pode consultar essa lista em arquivo do Excel para simplificar a pesquisa dos itens mais
importantes para sua empresa.

Depois de selecionar os itens e cadastrar tudo corretamente clique no botão Aplicar para que os dados sejam
gravados na base de dados.
ENDEREÇOS / CONTATOS
Na guia seguinte, Endereço / Contato é possível incluir quantos endereços e contatos você desejar. Não existe um
limite para os itens. Preencha as informações de maneira completa para que os interessados possam fazer o contato
com sua empresa. Caso você tenha incluído mais de um endereço ou contato, você poderá selecionar quais serão
exibidos como principal (os principais são identificados com uma seleção verde).
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TEXTO
Na guia Texto você será solicitado a informar através de duas caixas, um pequeno texto para apresentar sua
empresa e seu produto ou serviço principal. Coloque um texto bem interessante e objetivo (conteúdo não deve ser
muito extenso) para que as empresas que visualizarem seus dados possam identificar rapidamente que tipo de
serviço você presta. Clique no botão Aplicar para gravar os textos.

CERTIFICAÇÕES
Para o próximo passo, a aba Certificações / Cadastros, selecione quais certificações, cadastros, associações e
entidades sua empresa participa; isso também será muito importante para que as empresas possam te encontrar
através dos filtros da busca.

CNAE
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Inclua também quais Atividades Econômicas a sua empresa está preparada para atender; utilize o campo filtro para
encontrar o CNAE de sua empresa. Não existe um limite para o cadastro; utilize todos os itens que sua empresa
possui vinculados ao CNPJ. Depois de filtrar o CNAE no lado esquerdo, selecione os itens que deseja exibir em seu
cadastro clicando na seta preta voltada para a direita. Todos os itens incluídos serão listados na tabela à direita. Você
poderá excluir as atividades que tenham sido incluídas por engano, bastando para isso utilizar o botão em formato
de X ao lado dos itens (faça as exclusões na tabela à direita, estes são os itens incluídos no seu
cadastro).

FOTOS / PDF
Por último, inclua na guia Fotos / PDFs imagens promocionais e apresentações em PDF para enriquecer a
apresentação de sua empresa, seus produtos e serviços. Você poderá incluir até 4 (quatro) fotos e 2 (dois) arquivos
PDF. Caso tenha alguma dificuldade na inclusão de alguma foto ou PDF, entre em contato com a Rede Petro-BC;
estaremos à disposição para auxiliar na apresentação de sua empresa.

DÚVIDAS E DIFICULDADES NO ACESSO
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Em caso de dúvidas, ou para solicitar maiores informações, entre em contato com a Rede Petro-BC pelo telefone
(22) 2796- 6122 ou através do email redepetro-bc@redepetro-bc.com.br. Você também pode entrar em contato
com a NPI Brasil, responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção do serviço. Utilize o telefone (22) 2621-2123
ou o email sistemas@npibrasil.com.
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