
GUIA 
PRÁTICO

Como receber doações 
com Mercado Pago?

Entenda sobre Link e
Botão de pagamento



Receber 
doações 
online

Cada doador é único e tem suas preferências de
doação.

Por isso, diversificar os canais de recebimento de doações é
fundamental para permitir que diferentes perfis de doadores
contribuam com sua organização.

O link ou botão de pagamento de Mercado
Pago é um canal simples, fácil e seguro
que permite o pagamento por diferentes
meios.



• Com um link de pagamento você pode receber

doações online por meio de um botão de doação

no seu site ou nas suas redes sociais.

• Também é possível enviar o link para seu doador

por e-mail ou Whatsapp.

Você pode oferecer aos seus 

doadores fazer o pagamento por 

meio de:

Como 
funciona o link 

e botão de 
pagamento?

Cartão de crédito, cartão de 
débito virtual Caixa

Boleto e/ou pagamento em 
lotérica

E você pode ainda optar por 
incluir a opção de um botão de 
doação recorrente no seu site.

Crédito na conta de Mercado 
Pago



Crie uma conta de Mercado Pago 

(caso já não tenha). 

Acesse: 

www.mercadopago.com.br

Como eu faço para receber doações com um link
ou botão de pagamento?

Utilize um e-mail 
institucional da 

organização

Crie uma conta 
de pessoa 

jurídica

Preencha e valide 
todos os dados 

cadastrais 
necessários

1º PASSO

http://www.mercadopago.com.br/


• Acesse sua conta de Mercado Pago

• Clique em Botão e Link de Pagamento 

• Clique em + Criar Novo

2º PASSO



• Escreva um título para o link ou

botão de pagamento.

• Defina o Preço, ou seja, o valor

do link ou botão de doação.
Não é necessário incluir uma foto.
Caso queira colocar, opte
por uma de boa qualidade e que
faça sentido para a doação.

3º PASSO
3º PASSO

DICA!

O título ajudará o doador a reconhecer a 

doação. Portanto, escolha um título que 

facilite a identificação da doação. 

Exemplo: “Doação + [nome da 

instituição] + [valor]



Em “Mais Opções”, você 
pode:

Definir os meios de
pagamento que quer
aceitar: crédito em Mercado
Pago, cartão de crédito
(creditado na hora), boleto
e na lotérica.

Inserir um código de
referência para identificar
as doações recebidas por
meio deste link ou botão
de pagamento no seu
extrato

Definir exatamente o
período que este link ou
botão de pagamento vai
funcionar.

Escolher para onde
redirecionar o doador
após o pagamento. 4º PASSO



• Você já pode enviar o link de

pagamento por e-mail ou por

Whatsapp, compartilhar nas

redes sociais ou copiar e colar o

código do botão de doação no

seu site.

• Você pode ainda customizar o

Botão de doação, alterando

texto, cor, formato e outros.

PRONTO! 

SEU LINK DE DOAÇÃO FOI 

CRIADO!



Como é o 
check out 
da doação 
com 
Mercado 
Pago?

Um check out padrão com Mercado Pago dá ao doador a opção de

fazer o pagamento usando o crédito em conta de Mercado Pago,

cartão de crédito, pagamento na lotérica, boleto bancário ou cartão

de débito virtual Caixa.

Além dos dados para pagamento, Mercado

Pago solicita um e-mail do doador para envio

da confirmação da doação.



Como funciona a 
doação recorrente?

Para criar um link ou botão

de doação recorrente, clique

em Assinaturas e siga o

mesmo passo a passo.

Você pode compartilhar o

link de doação recorrente nas

suas redes sociais, enviar por

e-mail ou Whatsapp ou

copiar e colar o código do

botão de doação no seu site.



Para ONGs aprovadas no Mercado

Livre Solidário, as tarifas para

recebimento de doações são

reduzidas e estão disponíveis nos

Termos e Condições do programa

Quanto custa 
receber 
doações com 
Mercado 
Pago?

Termos e Condições Mercado Livre Solidário

Acesse aqui:

https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/4965


Como eu faço para 
acompanhar as 
doações recebidas?

Você pode

acompanhar o

status de todas as

transações pelo site

ou pelo app de

Mercado Pago, além

de gerar relatórios

detalhados sobre

todas as transações.



FICOU 
ALGUMA 
DÚVIDA?

Consulte o

Portal de Informações de Mercado Pago

Ou procure ajuda no nosso suporte:

melisolidario@mercadolivre.com

Para se inscrever no Mercado Livre Solidário e
acessar os benefícios do programa, faça sua
inscrição AQUI.

Saiba mais sobre o programa: 
https://www.mercadolivresolidario.com/

https://www.mercadopago.com.br/developers
http://mercadolivre.com
https://forms.gle/FagNtNPn9xfuA8tX8
https://www.mercadolivresolidario.com/

