
Portal de Boletos

Manual de Acesso



Seja bem vindo ao Portal de Boletos!

Primeiro acesso ao portal 

Recebimento e-mail de primeiro acesso

Você recebeu um e-mail com 

o link e os dados de acesso.

Clique no endereço web para 

cadastrar sua senha.

ATENÇÃO: o seu login é o 

número do seu CNPJ.

Guarde este número para 

acessos futuros.

Endereço web

https://www.portaldeboletos.com.br/grupofagron

Clique Aqui

Para acessar 

o portal



Após clicar no link, você 

será redirecionado para a 

tela do portal. 

Informe seu usuário e 

cadastre sua senha.

Lembrando que seu login é 

o número do seu CNPJ.

Ela deve possuir no mínimo 

8 caracteres, compostos por 

letras, números e símbolos 

(@#$%!&).  

Exemplo: financeiro@1.

Após, clicar em “Redefinir”

Primeiro acesso ao portal

Redefinição de senha 
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Ao clicar no botão 

“Redefinir”, aparecerá a 

mensagem de confirmação

Primeiro acesso ao portal

Redefinição de senha 
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Inserir em “Usuário” o seu 

login que recebeu no e-mail 

de primeiro acesso. 

Lembrando que seu login é o 

número do seu CNPJ.

Em “Senha”, inserir a senha 

que escolheu no primeiro 

acesso.

Após, clique em “Acessar”

Acesso ao portal

Acesso após a redefinição de senha no primeiro acesso

Clique Aqui



Para acessar os boletos 

disponíveis, basta clicar 

na opção “Boletos”

Dentro do portal

Acesso aos boletos

Clique Aqui



Em seguida aparecerá a 

listagem de todos os 

boletos disponíveis.

Para abrir o boleto, basta 

clicar no ícone azul, na 

coluna “Ação” ou se quiser 

abrir mais de um boleto ao 

mesmo tempo, basta 

marcar todos que deseja 

abrir

Para abrir mais de um 

boleto de uma só vez, 

basta marcar todos 

que deseja abrir!
Para abrir individualmente, 

basta clicar nesse botão!

Dentro do portal

Acesso aos boletos



Selecione a opção 

“Imprimir”.

Ao clicar nesse botão, o 

programa irá gerar um 

arquivo em PDF (boleto)

JOSE DA SILVA

Dentro do portal

Gerar Boleto

Clique Aqui
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Pronto! 

Seu boleto foi emitido!

56000 000010 25804 000000000000000000000

Dentro do portal

Emissão do boleto



Esqueceu a senha?

Clique na opção 

“Recuperar Acesso”

Recuperar acesso

Em caso de esquecer a senha

Clique Aqui
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Digite em “Usuário” o seu login que 

recebeu no e-mail de primeiro 

acesso. Lembrando que seu login é 

o número do seu CNPJ.

No campo abaixo, digite seu  e-mail 

(o endereço de e-mail precisa ser o 

mesmo cadastrado no portal) 

Em seguida clique em “Enviar” 

Recuperar acesso

Em caso de esquecer a senha

Clique Aqui



Após clicar em “Enviar”, você 

receberá um e-mail para 

recuperar seu acesso.

Clique no link e você será 

redirecionado para página  

de cadastro de nova senha

Recuperar acesso

Em caso de esquecer a senha

Clique Aqui



Inserir em “Usuário” o seu login 

que recebeu no e-mail. 

Lembrando que seu login é o 

número do seu CNPJ.

No campo abaixo, cadastre uma 

nova senha e confirme  

digitando a mesma nova senha.

Na sequência, clique no botão 

“Redefinir”

Recuperar acesso

Em caso de esquecer a senha

Clique Aqui
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Inserir em “Usuário” o seu 

login que recebeu no e-mail.

Lembrando que seu login é 

o número do seu CNPJ.

Em “Senha”, inserir a nova 

senha que escolheu na etapa 

de redefinição.

Após, clique em “Acessar”

Recuperar acesso

Acessar normalmente após a recuperação do acesso

Clique Aqui



Acessar o portal com seu

login e senha atual.

Acesse “Informações do 

Usuário” e clique na opção

“Altere sua senha”

Alterar senha

Caso deseje cadastrar uma nova senha

Clique Aqui
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Primeiro digite sua senha 

atual, na sequência digite 

a nova senha e confirme 

digitando novamente a 

nova senha. 

Em seguida, clique em 

“Salvar”

Alterar senha

Caso deseje cadastrar uma nova senha

Clique Aqui

para salvar a 

nova senha
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No Portal de Boletos, 

existe a possibilidade de 

gerar um relatório de todos 

os boletos em aberto. 

Para emitir, basta seguir as 

instruções!

Clique nesse botão 

para marcar todos os 

boletos, e selecione a 

opção “Gerar PDF”

Relatório

Gerar relatório para visualização dos boletos em aberto



Escolha umas das opções 

e em seguida clique em 

“OK”

Relatório

Gerar relatório para visualização dos boletos em aberto



Relatório de boletos 

Relatório

Gerar relatório para visualização dos boletos em aberto



Além do portal, seus boletos serão enviados para seu e-mail cadastrado.

Nos casos em que não receber os e-mails, verifique se as mensagens foram direcionadas para a caixa de “Spam”.

Caso tenha qualquer problema ou dúvidas no acesso e emissão do seu boleto, por favor, entrar em contato com os

canais abaixo:

E-mail: cobranca@fagron.com

(11) 3014-2187 / 2184

Tesouraria – Setor de Cobrança

FAGRON GROUP BRAZIL

ATENÇÃO



Fagron BV
Lichtenauerlaan 182
3062 ME Rotterdam
The Netherlands

Phone: +31 88 33 11 288
Fax: +31 88 33 11 210

www.fagron.com

Portal de Boletos

Segurança, agilidade e autonomia


