
 

Dezembro de 2021 

 

Caro estimado fornecedor, 

Na qualidade de fornecedor da Wella, foi informado na nossa comunicação anterior sobre as alterações relativas à 
entidade jurídica. A 1 de fevereiro, todas as operações da Wella serão geridas através de entidades jurídicas operadas 
pela Wella ao abrigo do seu próprio sistema, bem como das alterações legais que terão lugar nas entidades jurídicas a 
partir dessa data. 
 
Como seguimento do nosso plano de comunicações, temos o prazer de o informar sobre como gerir o processo de 
faturação durante este período transitório.  
 
Para lhe proporcionarmos o melhor serviço e para garantirmos o processamento atempado e o pagamento correto das 
suas faturas, leia atentamente esta comunicação para se certificar de que está a tomar as medidas adequadas.  
 
Nota: Se, por qualquer motivo, não tiver recebido a comunicação anterior relacionada com as alterações da entidade 
jurídica, visite o website do fornecedor onde encontrará todas as comunicações anteriormente enviadas ou contacte o 
seu contacto habitual da Wella Business para qualquer questão que possa surgir. 
 
*se prestar serviços de carga, receberá uma carta separada da nossa equipa Wella que fornece orientações mais 
específicas sobre o processo de gestão de faturas. 
 
Como sei para onde faturar a partir da data de separação? 
 
Veja abaixo a entidade jurídica para onde a fatura pode ser enviada de acordo com a respetiva data de entrega. Efetue a 
verificação relativamente à data de entrega prevista para identificar esta situação. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para os serviços e mercadorias 
fornecidos antes de 28 de janeiro de 

2022:  

Envie a sua fatura para 
processamento para os dados atuais 

de informação da entidade 
jurídica da Wella, a partir de hoje. 

 

 

Para os serviços e mercadorias fornecidos a partir de 7 de 
fevereiro de 2022:  

Envie a sua fatura para os dados de informação 
atualizados da entidade jurídica da Wella. 

 

http://www.wellacompany.com/supplier
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Quais são as datas principais e quais as medidas que devo tomar enquanto fornecedor? 

Datas principais 

  

  

 

  

 
 
 
 

 
 
 

Tenha em atenção que as entregas e os sistemas serão suspensos de 28 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022. Este período é um período 
de blackout dedicado a uma mudança interna do sistema. Não serão emitidas ordens de compra e não serão aceites nem processadas 
entregas em sistemas Wella durante esse período. 
 
 
Que medidas devo tomar enquanto fornecedor? 

Considere os seguintes cenários e medidas a serem tomadas enquanto fornecedor para gerir as diferentes 
situações de faturação.  

 

 Recebeu uma ordem de compra antes de 28 de janeiro e forneceu mercadorias/serviços antes de 28 
de janeiro, mas ainda não enviou a sua fatura. 

1. Emita a fatura das mercadorias/serviços aos dados atuais de informação da entidade jurídica da Wella, a partir de 
hoje. Neste caso, tente o máximo possível enviar a sua fatura para os dados atuais de informação da entidade 
jurídica da Wella antes de 28 de janeiro. 

 Recebeu uma ordem de compra antes de 28 de janeiro e tem mercadorias/serviços pendentes a 
fornecer depois de 7 de fevereiro 

1. A sua ordem de compra será considerada uma ordem de compra aberta e será migrada para sistemas Wella com 
a quantidade restante das mercadorias/serviços a fornecer. 

2. Em determinados casos, após 7 de fevereiro, receberá uma ordem de compra de substituição com um novo número 
de ordem de compra. Se for este o caso, certifique-se de que reflete este novo número de ordem de compra na 
sua fatura futura. Se não receber uma ordem de compra de substituição, trabalhe com o mesmo número de ordem 
de compra referenciado no formulário de ordem de compra.  

2. Após a entrega das mercadorias/serviços pendentes, terá de enviar a sua fatura à entidade jurídica da Wella com 
os dados de informação atualizados para a quantidade entregue após 7 de fevereiro. Consulte os dados de 
informação atualizados da EJ da Wella indicados na nova ordem de compra da Wella ou na comunicação da 
entidade jurídica que recebeu anteriormente. 

 Já faturou mercadorias/serviços que serão fornecidos a partir de 7 de fevereiro 

1. A sua ordem de compra será considerada uma ordem de compra aberta e será migrada para sistemas Wella com 
a quantidade de mercadorias/serviços a fornecer a partir de 7 de fevereiro. 

2. Em determinados casos, após 7 de fevereiro, receberá uma ordem de compra de substituição com um novo número 
de ordem de compra. Se for este o caso, certifique-se de que reflete este novo número de ordem de compra na 
sua fatura futura. Se não receber uma ordem de compra de substituição, trabalhe com o mesmo número de ordem 
de compra.  

3. Emita a fatura para a quantidade entregue depois de 7 de fevereiro para os dados de informação atualizados da 
entidade jurídica da Wella. Consulte os dados apresentados na nova ordem de compra da Wella ou na comunicação 
da entidade jurídica que recebeu anteriormente. 

 

Tenha em atenção que deve seguir corretamente as instruções acima mencionadas, caso contrário, resultará num atraso 
nos pagamentos. 

   Fevereiro 

 

Janeiro 

Período de blackout 

 
 

Mercadorias entregues e serviços 
prestados antes de 28 de janeiro 

Fatura para os  
dados atuais de informações da entidade 

jurídica da Wella 
 

 
Mercadorias entregues e serviços 

prestados a partir de 7 de fevereiro 
Fatura para os dados de informação atualizados 

da entidade jurídica da Wella 
 
 



 

Para facilitar a sua compreensão, consulte abaixo um fluxograma que o deve ajudar a navegar nos 
diferentes cenários que poderá enfrentar. 

Fluxograma de medidas dos fornecedores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sim 

Nã
  

Não 

Sim 

Não  
 

 
 

Sim 

 

Recebeu uma nova 
ordem de compra 
para a quantidade 
pendente durante 

fevereiro 

 

Não 

 
 

Sim 

Recebeu uma 
ordem de 

compra antes 
de 28 de 
janeiro 

 

 

Consulte o número de ordem de 
compra inicial na sua fatura. 

As restantes mercadorias/serviços serão 
faturados aos dados de informação 

atualizados da entidade jurídica da 
Wella, conforme indicado na carta de 

comunicação da entidade jurídica 
 

Antes de 28 de janeiro, certifique-se de que 
envia a sua fatura para o mesmo 

endereço de e-mail da Wella do PDF 
APENAS para a parte da ordem de 

compra que já foi entregue 
 

Certifique-se de que 
envia a sua fatura 

para os dados atuais 
da entidade jurídica 
da Wella antes de 28 

de janeiro 
 

Poderá receber uma nova ordem de compra da 
Wella após 7 de fevereiro, as 

mercadorias/serviços serão faturados aos 
dados de informação atualizados da 

entidade jurídica da Wella 
 

 

O utilizador 
entregou 

mercadorias ou 
serviços fornecidos 

com base nesta 
ordem de compra 
antes de 28 de 

janeiro 

 

Entregou 
completamente 

a ordem de 
compra 

 

 
 

Consulte o novo número de ordem de compra na sua fatura. 
As restantes mercadorias/serviços serão faturados às informações 
atualizadas da entidade jurídica da Wella, conforme indicado 

no novo documento de ordem de compra ou na carta de 
comunicação da entidade jurídica 

 Fluxograma de medidas dos fornecedores 

 



 
 

Pode encontrar a entidade jurídica à qual está atualmente a faturar no documento da ordem de compra da 
Wella, apresentado abaixo. 

 
À medida que avançamos durante este período transitório, preste muita atenção ao endereço "Faturar a" 

para as novas ordens de compra que receberá da Wella, uma vez que estas fornecerão as informações 
necessárias. 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte este número no endereço do PDF para enviar faturas 

Entidade jurídica para a 
qual a fatura tem de ser 
enviada 

Entidade jurídica para a 
qual a fatura tem de ser 
enviada 



O que devo fazer se estiver a fornecer as minhas faturas a uma empresa de auditoria de 
faturas de carga atualmente para o negócio relacionado com a Wella? 

Se estiver a enviar a sua fatura para uma empresa de auditoria de faturas de carga atualmente, continue a enviá-la 
para a mesma empresa de auditoria de faturas de carga. 

Se estiver a trabalhar com a Control Pay: 

- A partir de 31 de janeiro de 2022, utilize o seguinte endereço de e-mail para enviar as suas faturas e os seus 
ficheiros de pré-fatura: wella.invoices.processing@controlpay.com. Se costuma carregar as suas faturas através da 
ferramenta Control Pay, continue a trabalhar da mesma forma. 

- As credenciais para aceder ao novo ambiente da Control Pay para a Wella serão fornecidas diretamente pela 
Control Pay nas próximas semanas. 

- O processo global continuará a ser o mesmo. 
- Certifique-se de que endereça a sua fatura à entidade jurídica correta (Faturar a), conforme indicado 

anteriormente. 
 

Se estiver a trabalhar com a Berman, Blake Associates (BBA): 

- Esperamos um impacto mínimo no processo. Receberá mais comunicações sobre este assunto. 
- Certifique-se de que endereça a sua fatura à entidade jurídica correta (Faturar a), conforme indicado 

anteriormente. 
 

Contacte-nos para obter assistência 
 
Para quaisquer questões ou dúvidas relacionadas com a faturação durante este período de transição, contacte o seu contacto 
habitual da Wella Business. 
 
A partir de 7 de fevereiro de 2022, as questões de faturação devem ser efetuadas por e-mail ou contactando por telefone a 
equipa de Help Desk da Accounts Payable (AP). Ao contactá-los, certifique-se de que tem as seguintes informações disponíveis 
ou incluídas no corpo do seu e-mail:  
  

• Número da ordem de compra e da fatura  
• Uma descrição detalhada do problema ou questão  
• Os seus dados de contacto, incluindo um número de telefone  
  

  
Tenha em atenção que a equipa de Help Desk da AP poderá ter de o contactar relativamente ao envio ou dados da fatura. 
Para garantir que recebe as suas comunicações, adicione o respetivo endereço de e-mail aos seus contactos de e-mail 
seguros. 
 
Consulte abaixo o endereço de e-mail de apoio de contacto correspondente para quaisquer outras questões que possa ter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES DE CONTACTO DO SUPORTE TÉCNICO 
DA AP PARA O CONTINENTE AMERICANO 

País Endereço de e-mail 
 

CANADÁ HELPDESK.CA.3600@wella.com 

HELPDESK.CA.3590@wella.com 

   PORTO RICO HELPDESK.US.3610@wella.com 

 
 
 

ESTADOS 
UNIDOS 

 
HELPDESK.US.0187@wella.com 
HELPDESK.US.3640@wella.com 
HELPDESK.US.3650@wella.com 
HELPDESK.US.3660@wella.com 
HELPDESK.US.3670@wella.com 
HELPDESK.US.3680@wella.com 
HELPDESK.US.4250@wella.com 

mailto:wella.invoices.processing@controlpay.com
mailto:HELPDESK.CA.3600@wella.com
mailto:HELPDESK.CA.3590@wella.com
mailto:HELPDESK.US.3610@wella.com
mailto:HELPDESK.US.0187@wella.com
mailto:HELPDESK.US.3640@wella.com
mailto:HELPDESK.US.3650@wella.com
mailto:HELPDESK.US.3660@wella.com
mailto:HELPDESK.US.3670@wella.com
mailto:HELPDESK.US.3680@wella.com
mailto:HELPDESK.US.4250@wella.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES DE CONTACTO DO SUPORTE 
TÉCNICO DA AP PARA A EMEA 

País 
Código 
de país 

Endereço de e-mail 

Áustria 3100 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Bélgica 3470 AP.QUERIES.BNL@wella.com 

Dinamarca 3110 AP.QUERIES.NORDICS@wella.com 

Finlândia 3120 AP.QUERIES.NORDICS@wella.com 

França 3130 AP.QUERIES.FR.3130@wella.com 

Alemanha 3210 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Alemanha 3220 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Alemanha 3170 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Alemanha 5710 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Alemanha 5700 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Alemanha 5720 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Grécia 3230 AP.QUERIES.greece@wella.com 

Irlanda 3240 AP.QUERIES.UKI@wella.com 

Itália 3260 AP.QUERIES.IT.3260@wella.com 

Holanda 3290 AP.QUERIES.BNL@wella.com 

Noruega 3300 AP.QUERIES.NORDICS@wella.com 

Polónia 3310 AP.QUERIES.PL.3310@wella.com 

Portugal 3480 AP.QUERIES.PT.3480@wella.com 

Espanha 3350 AP.QUERIES.ES.3350@wella.com 

Suécia 3380 AP.QUERIES.NORDICS@wella.com 

Suíça 3390 AP.QUERIES.DACH@wella.com 

Suíça 3400 AP.QUERIES.GENEVA@wella.com 

Suíça 3420 AP.QUERIES.GENEVA@wella.com 

Reino Unido 3430 AP.QUERIES.UKI@wella.com 

Reino Unido 5770 AP.QUERIES.UK.5770@wella.com 

RÚSSIA 3330 AP.QUERIES.RU.3330@wella.com 

RÚSSIA 3340 AP.QUERIES.RU.3340@wella.com 

MEA 5730 HELPDESK.AE.5730@wella.com 

mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:HELPDESK.BNL@wella.com
mailto:HELPDESK.NORDICS@wella.com
mailto:HELPDESK.NORDICS@wella.com
mailto:HELPDESK.FR.3130@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:AP.QUERIES.greece@wella.com
mailto:HELPDESK.UKI@wella.com
mailto:HELPDESK.IT.3260@wella.com
mailto:HELPDESK.BNL@wella.com
mailto:HELPDESK.NORDICS@wella.com
mailto:HELPDESK.PL.3310@wella.com
mailto:HELPDESK.PT.3480@wella.com
mailto:HELPDESK.ES.3350@wella.com
mailto:HELPDESK.NORDICS@wella.com
mailto:HELPDESK.DACH@wella.com
mailto:AP.QUERIES.GENEVA@wella.com
mailto:AP.QUERIES.GENEVA@wella.com
mailto:HELPDESK.UKI@wella.com
mailto:HELPDESK.UK.5770@wella.com
mailto:HELPDESK.RU.3330@wella.com
mailto:AP.QUERIES.RU.3340@wella.com
mailto:HELPDESK.AE.5730@wella.com


INFORMAÇÕES DE CONTACTO DO SUPORTE TÉCNICO 
DA AP PARA A APAC 

País Endereço de e-mail 

AUSTRÁLIA AP.Helpdesk.AU@wella.com 

CHINA AP.Helpdesk.CN@wella.com 

ÍNDIA AP.Helpdesk.IN@wella.com 

JAPÃO AP.Helpdesk.JP@wella.com 

NOVA ZELÂNDIA AP.Helpdesk.NZ@wella.com 

SINGAPURA AP.Helpdesk.SG@wella.com 

TAILÂNDIA AP.Helpdesk.TH@wella.com 

HONG KONG infohk@ghdhair.com 

 
 
Mais informações no nosso website do fornecedor  
  
Encorajamo-lo a visitar o nosso website de fornecedores em website do fornecedor para descobrir as últimas notícias e 
informações detalhadas sobre a manutenção de uma parceria bem-sucedida connosco. Em caso de dúvidas, não hesite em 
contactar o seu contacto principal na Wella. 
  
 
Mais uma vez, agradecemos o seu apoio na transição do grupo Wella. Esperamos sinceramente manter a nossa 
relação nesta e nas nossas outras marcas ou negócios que possa representar. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

Stephanie Gemmell 
Diretora de Compras, Wella Company 

mailto:AP.Helpdesk.AU@wella.com
mailto:AP.Helpdesk.CN@wella.com
mailto:AP.Helpdesk.IN@wella.com
mailto:AP.Helpdesk.JP@wella.com
mailto:AP.Helpdesk.NZ@wella.com
mailto:AP.Helpdesk.SG@wella.com
mailto:AP.Helpdesk.TH@wella.com
mailto:infohk@ghdhair.com
http://www.wellacompany.com/supplier

