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clique e saiba como fazer o autoatendimento. Para voltar para esta página e escolher outro serviço, basta clicar em “Sumário”.



3

  Sumário

Saiba como acessar 
os principais serviços

Confira como acessar os principais serviços.

Os canais digitais da Petros dão acesso aos principais serviços da Fundação: contracheque, informe para Imposto de Renda, 
empréstimo, saldo, atualização cadastral.  Também reúnem notícias e informações úteis para você. Alguns serviços só estão 
disponíveis no portal. Outros podem ser acessados no portal e no aplicativo. 
 
O e-mail também é um canal digital importante. A Petros envia com regularidade informativos para seu e-mail cadastrado. 
Para que a Petros mantenha contato digital com você, mantenha seu endereço eletrônico sempre atualizado e, de preferência, 
tenha mais de um e-mail cadastrado. A atualização pode ser feita no Portal Petros ou Petros App.
 
Para acessar o autoatendimento ou os serviços no portal ou no aplicativo, você precisará de matrícula Petros e senha. Recuperar 
sua matrícula e senha na Petros é muito fácil. Se você esquecer a matrícula, clique em “esqueci a matrícula”. Em seguida, informe 
CPF e data de nascimento. Seu número de matrícula aparecerá em seguida. Com o número de matrícula em mãos, você consegue 
criar ou recuperar sua senha. Clique em “esqueci ou não tenho senha”. Em seguida, informe matrícula, CPF e data de nascimento. 
Uma senha provisória será enviada para seu e-mail cadastrado na Fundação. A forma de recuperar matrícula e senha é a mesma 
no aplicativo e no portal.

http://www.petros.com.br
http://app.petros.com.br
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Aponte a câmera do celular para o QR Code 
e acesse o Petros App

Petros App

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.petros&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/petros-app/id1440476590
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Petros App
Para acessar o aplicativo, basta buscar por Petros no Google Play ou na App Store. Intuitivo e fácil de navegar, o app aproxima 
o participante da Petros. Depois do download, basta informar matrícula Petros e senha uma única vez para acessar as informações 
de seu plano na Fundação. 
 
Informe anual para Imposto de Renda, contracheque, valor líquido depositado, demonstrativo de empréstimos, calendário 
de pagamentos. Saldo de conta, saldo para resgate, rentabilidade do plano, consulta a contratos de empréstimo. Tudo isso 
você acessa na palma da sua mão. Basta baixar o app da Petros.
 
Se você é aposentado ou pensionista, acesse seu contracheque e veja quanto foi depositado em sua conta. Se você tiver 
empréstimos na Fundação, consulte o demonstrativo mensal que registra valor da parcela, total descontado no contracheque 
e a pagar em boleto, além do saldo devedor. Se você é um participante ativo, saiba quanto você já acumulou em seu plano. 
Você também pode acessar via aplicativo o Informe Anual de Imposto de Renda, essencial na hora de acertar as contas com o Leão. 
 
No aplicativo, você também lê as principais notícias sobre a Petros e recebe notificações com informações importantes 
sobre seu plano.

Clique aqui e assista ao vídeo sobre o Petros App.

https://play.google.com/store
https://www.apple.com/br/ios/app-store/
http://app.petros.com.br
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Portal Petros

Acesse o Portal Petros 
www.petros.com.br

http://www.petros.com.br
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Área do Participante 

Matrícula 
 
Acesse a Área do Participante com matrícula Petros 
e senha. Se você esquecer a matrícula, clique 
em “esqueci a matrícula”. Em seguida, informe CPF 
e data de nascimento. Seu número de matrícula aparecerá. 
Com o número de matrícula, você consegue criar 
ou recuperar sua senha. Clique em “esqueci ou não tenho 
senha”, informe matrícula, CPF e data de nascimento. 
Uma senha provisória será enviada para seu e-mail 
cadastrado na Fundação. 
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Área do Participante 

Na Área do Participante 
 
Na Área do Participante, escolha o serviço nos atalhos 
da página inicial ou no menu lateral. Na lateral, navegue 
pelo “Autoatendimento”, onde você encontra opções 
relacionadas a empréstimo, pagamento, cadastro, Imposto 
de Renda, simulador e formulários. 
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Imposto de Renda 

Imposto de Renda  
 
A Petros disponibiliza três tipos de informes para Imposto 
de Renda: rendimentos, contribuições e empréstimos. 
Aposentados e pensionistas devem acessar o Informe 
de Rendimentos, que lista o montante recebido no ano 
anterior e as contribuições, caso o assistido seja de um plano 
de benefício definido. Aposentados, pensionistas 
e ativos que têm empréstimo devem acessar o Informe 
de Empréstimo, que registra o balanço de quanto foi 
depositado pela Fundação e quanto foi pago até 31 
de dezembro. Já o Informe de Contribuições reúne 
os pagamentos mensais feitos por participantes ativos 
de planos instituídos e as contribuições esporádicas feitas 
por participantes ativos de planos patrocinados. Nem todos 
os participantes ativos precisam acessar o informe 
de IR da Petros, já que as contribuições mensais ordinárias 
dos participantes de planos patrocinados são registradas 
no documento fornecido pela empresa patrocinadora.
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Imposto de Renda 

Imposto de Renda  
 
Um arquivo PDF do seu informe abrirá em seguida. 
No aplicativo além de poder salvar, você pode enviar 
o arquivo por ferramentas como e-mail e WhastApp.
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Atualização cadastral

Para manter seus dados em dia. Algumas atualizações podem ser feitas no portal e no aplicativo. Outras, por questão de segurança, 
só no portal. Clique em “Cadastro” e, em seguida, no item que você precisa alterar: dados bancários, dados pessoais, contato, 
endereço, dados de beneficiários ou designados. Algumas informações, marcadas com um ícone de clip, necessitam de documentos 
de comprovação em caso de alteração. Nestes casos, basta enviar o documento exigido no fim do formulário, na tela “Anexos”. 
As imagens podem ser feitas com celular, desde que com nitidez e boa qualidade. Importante: a atualização de dados bancários 
só pode ser feita pelo portal.
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Dados bancários

Dados bancários 
 
Para atualizar seus dados bancários, selecione no portal a opção 
“Alterar dados bancários”. Ao clicar neste item, serão exibidos 
os e-mails cadastrados para recebimento do código de validação. 
Se estiverem atualizados, é preciso selecionar um e-mail e clicar 
em “Enviar código de acesso”.
 
O código de acesso recebido no e-mail selecionado deverá 
ser validado pelo sistema para avançar para a próxima tela. 
A seguir, insira as informações do banco - número da agência 
e da conta. Depois, anexe um comprovante bancário 
das informações inseridas. Podem ser usados cartão da conta, 
extrato bancário, folha de talão de cheques, declaração bancária 
em papel timbrado ou contrato bancário. É possível usar uma foto 
de celular, desde que esteja nítida. Após a confirmação 
da solicitação, acompanhe o processo usando o menu à esquerda, 
em “Atendimento” e, depois, em “Meus pedidos”.
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Dados pessoais

Dados pessoais 
 
Clique em “Dados pessoais” e altere as informações. Não 
se esqueça de enviar os documentos comprobatórios caso 
seja necessário. As imagens podem ser feitas com celular. 
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Endereço

Endereço 
 
Manter o endereço em dia é muito importante. Atualize esta 
informação no portal ou no aplicativo.
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Dados de dependentes

Dados de dependentes 
 
Esta atualização só pode ser feita no portal. Mantenha 
as informações de seus beneficiários, designados 
ou dependentes sempre em dia.
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Meios de comunicação

Meios de comunicação 
 
A Petros está sempre em contato com você. Mas, para 
isso, é importante que você mantenha telefone e e-mail 
atualizados. Faça os ajustes necessários no portal 
ou no aplicativo.
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Empréstimo

É bem simples. Escolha o serviço desejado e siga as orientações. As consultas ao seu empréstimo também estão disponíveis 
no aplicativo. Já a solicitação e a renovação de um contrato só podem ser feitas no portal.
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Condições de empréstimo

Condições de empréstimo 
 
Para conhecer as condições do empréstimo oferecido 
pela Petros, basta clicar no menu lateral e acessar 
os detalhes do contrato.
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Para solicitar um novo empréstimo, clique no atalho. 
Depois, é só seguir as orientações.
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Acesse e faça simulação do seu empréstimo.
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Faça a aquisição de um novo contrato via Portal.
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Você pode solicitar seu empréstimo 
com base no valor necessário.
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Em seguida, defina o número de parcelas do seu contrato.
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Outra opção é fazer o empréstimo com base 
no valor da prestação mensal
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Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Em seguida, o contrato aparecerá e basta concordar.



26

  Sumário

Solicitação de empréstimo

Solicitação de empréstimo 
 
Depois, confira os dados da agência e conta 
em que o valor será creditado e confirme sua solicitação.
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2ª via de demonstrativo IR

2ª via de demonstrativo IR 
 
No portal, também é possível acessar o informe 
de empréstimo, necessário para o ajuste anual do Imposto 
de Renda. Esta opção também está disponível no aplicativo 
em “Informe para IR”.
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Demonstrativo de empréstimo

Demonstrativo de empréstimo 
 
O demonstrativo de empréstimo está disponível para 
aposentados e pensionistas, que podem verificar quanto 
foi descontado no contracheque, o valor abatido no benefício 
Petros e no INSS, se há diferença a ser paga em boleto 
e de quanto.
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Liquidação de empréstimo

Liquidação de empréstimo 
 
Se você quiser liquidar seu empréstimo, clique em “Consulta 
liquidação” e verifique as condições. Escolha se a liquidação 
será total, parcial, de prestações ou de um determinado valor. 
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Contracheque

Se você é aposentado ou pensionista, seu contracheque é disponibilizado no Petros App e no Portal Petros alguns dias antes 
do pagamento do seu benefício. Normalmente, dois dias antes do crédito. No aplicativo, basta clicar em contracheque. No portal, 
clique em “Contracheque”, no menu central. A Petros também envia o contracheque para seu e-mail cadastrado na Fundação.
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Contracheque

Contracheque 
 
Defina o período que você quer consultar.
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Contracheque

Contracheque 
 
Clique e verifique seu contracheque.
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Contracheque

Contracheque 
 
Se for imprimir, configure a página para o modo paisagem.



Aponte a câmera do celular para o QR Code 
e acesse o aplicativo da Petros


