
TUTORIAL PARA USO DO 
PORTAL DO CLIENTE

ENDEREÇO DE ACESSO: https://macedofortes.com.br

https://www.macedofortes.com.br/


O QUE VOCÊ PODE FAZER NO PORTAL DA 
MACEDO FORTES?

1. Atualizar os seus dados cadastrais

2. Acessar fotos e documentos do empreendimento

3. Solicitar assistência técnica para reparos em seu imóvel

4. Solicitar atendimento Financeiro e Comercial

5. Alterar sua senha de acesso

6. Emitir boleto(s) até a data de vencimento

7. Acompanhar seu(s) pagamento(s)



ACESSANDO O PORTAL

Para utilizar o Portal do Cliente acesse o endereço https://macedoforte.com.br e clique na 

opção Assistência Pós Obra.

https://macedoforte.com.br/


DADOS DE ACESSO

Para acessar o Portal informe seu CPF e 

senha, caso não tenha a senha, clique na 

opção Esqueci a senha?, assim você 

receberá, por e-mail, um link para alteração 

da senha.

Se você ainda não possui cadastro para 

acesso, clique no link Cadastre-se.



DADOS DE ACESSO

Se você não possuía acesso e 

escolheu a opção Cadastre-se, o 

sistema lhe enviará um e-mail 

com instruções para a criação 

do seu acesso.



DADOS DE ACESSO

Tendo recebido o 

e-mail, clique em 

CRIAR SENHA.



DADOS DE ACESSO

Após ter clicado no link CRIAR SENHA 

será aberta uma página para o cadastro da 

nova senha.

Informe sua senha no campo Nova senha e 

repita em Confirmar nova senha.

Você receberá uma mensagem de 

confirmação. Pronto! Agora clique em 

Entrar no sistema.



BEM-VINDO AO PORTAL DA MACEDO FORTES

Agora informe seu CPF e a senha que você 

cadastrou.
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1. Atualize seu cadastro;

2. Acesso documentos e fotos do 
empreendimento;

3. Solicite assistência pós 
entrega;

4. Envie uma mensagem para 
atendimento nos setores: 
Comercial e Financeiro;

5. Altere sua senha de acesso;

6. Emita boleto(s) da(s) sua(s) parcela(s) até a data de vencimento, após o vencimento, 
entre em contato pelos telefones (86)3222-9409 / 3232-3331;

7. Acompanhe o(s) pagamento(s) da(s) sua(s) parcela(s).
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Preencher os campos e clique em ATUALIZAR.
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Acompanhe os documentos do empreendimento, que são disponibilizados pela empresa.



Solicite assistência técnica para 

seu imóvel.

Informe:

- Horário para a visita;

- Descrição do problema;

- Telefones de contato;

- Anexe fotos para facilitar a 

avaliação da empresa.

Ao final clique em SALVAR.
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Entre em contato conosco.

Informe:

- Nome (automaticamente);

- E-mail (automaticamente);

- Imóvel (automaticamente);

- Escolha o Assunto;

- Descreva sua mensagem.

Ao final clique em SALVAR.

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO



Altere sua senha de acesso.

Encerre sua sessão.

Informe:

- Senha atual;

- Nova senha;

- Confirmar nova senha.

Ao final clique em SALVAR.

Se apenas desejar fechar o 

Portal, clique em Sair.
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Emita seu(s) boleto(s) para pagamento(s), basta 

selecionar a(s) parcela(s) e clicar na impressora        .
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Lembre-se! 

O boleto só pode ser emitido até a data de 

vencimento da parcela, após a data, entre em contato 

com o Setor Financeiro, telefones (86)3222-9409 / 
3232-3331.
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Acompanhe o fluxo de 

pagamentos do seu contrato.



MACEDO FORTES EMPREENDIMENTOS, O IMÓVEL DOS SEUS SONHAS ESTÁ AQUI.


