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• Selecionar a opção “Quero registrar a matriz da minha empresa”, conforme 
imagem abaixo e clique no botão Continuar cadastro. 

 
Obs.: Não selecione a opção Quero registrar uma filial, mesmo que o CNPJ em 
cadastro seja uma filial. 
 

 
 

2.1- Etapas do registro da empresa: 

O registro no Portal Superbuy é composto de seis etapas: 
 
Para prosseguir o registro percorrendo todas as etapas o usuário depois de cumprida 
a etapa atual deve clicar no botão Próximo disponível no final da tela para passar à 
etapa seguinte. 
 
 
1º Etapa - Aceitar a Função de Administrador. 
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2º Etapa - Informações sobre a Empresa. 
 
Nesta etapa o usuário digita as informações referentes à empresa como nome, CNPJ, 
endereço, telefone, fax e outros. Todos os campos com asterisco são de 
preenchimento obrigatório. 
 
Atenção: Preencha primeiro a razão social da empresa, no campo abaixo indique o 
CNPJ completo, sem barra, traço e hífen. Clique no botão Inserir. 
 

 
 
3º Etapa - Informações Pessoais. 
 
A terceira etapa corresponde às informações sobre o usuário que faz o registro.  
Nessa etapa é solicitado ao usuário seu endereço pessoal de trabalho (geralmente 
coincide com o da empresa), informações de contato e a escolha de um nome do 
usuário e senha (mínimo seis caracteres) para posterior acesso ao Portal. 
 
Obs.: Anote o nome de usuário e senha. É por meio deles que fará acesso ao Portal. 
 
4º Etapa - Acordo Legal: 
 
O cadastro de sua empresa não implica necessariamente em um acordo legal com o 
Portal. Posteriormente nossa área comercial fará contato para explicar as vantagens 
em firmar um contrato de filiação. 
 
5º Etapa - Verificar e Submeter: 
 
Nesta etapa devem ser verificadas se as informações de sua empresa estão corretas 
e caso algum campo esteja incorreto retorne às etapas anteriores utilizando o botão 
“Voltar” disponível em seu browser (Internet Explorer, Chrome,...), e proceda às 
correções requeridas. 
 
Clique em “Submeter” para que seu registro seja efetivado e avaliado pelo Portal 
Superbuy. Aguarde em sua caixa de correio um e-mail aprovando ou rejeitando seu 
cadastro.. 
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