
Passo a passo para cadastro no Marcado Pago e como criar link para pagamento

Um dos principais recursos do Chapéu Virtual é permitir que o artista receba contribuições.
Para isso, é necessário que o artista crie uma conta Mercado Pago, permitindo assim que o sistema 
que utilizamos para criação do site, habilite um botão “Contribuir” vinculado a esta sua conta no 
Mercado Pago.

Aqui, aconselhamos a criação de três opções de valores pagamento: R$5,00, R$10,00 e R$15,00.

Apresentamos o passo a passo abaixo para auxílio no cadastro e navegação no site, lembrando que não nos 
responsabilizamos pela solicitação de dados pessoais e problemas na navegação. Caso necessário, entre em 
contato com o Mercado Pago em seus canais de comunicação descritos em seu site oficial: 
https://www.mercadopago.com.br/.

https://www.mercadopago.com.br/


PASSO 1 - PELO COMPUTADOR

Acesse o site do Mercado Pago, 
https://www.mercadopago.com.br/, e clique em 
“Crie a sua conta” no canto superior direito da 
página;

PASSO 1 – PELO APP

Instale , abra o app do Mercado Pago e clique em 
“Cadastrar-me”;

https://www.mercadopago.com.br/


PASSO 2 - PELO COMPUTADOR

Preencha os campos com seus dados e clique em 
“Criar conta”;

PASSO 2 – PELO APP

Preencha os campos com seus dados e clique em 
“Cadastrar-me”;



PASSO 3 - PELO COMPUTADOR

Você será redirecionado para a tela 
inicial de sua conta. Clique em “Botão e 
link de pagamento”;

PASSO 3 – PELO APP

Você será redirecionado para a tela inicial de sua conta. Aqui, 
você pode clicar no “menu” e depois em “Cobrar” (1) ou clicar 
em “Cobrar com link” direto na tela inicial (2);

(1) (2)



OBS: Pelo computador, após o passo anterior, você será direcionado para as seguintes telas com informações 
sobre taxas de serviço no Mercado Pago. Clique em “Começar” e em “Continuar”;

Não nos responsabilizamos pelos valores a serem cobrados. Para mais informações, pedimos que entre em 
contato com o Mercado Pago.



PASSO 4 - PELO COMPUTADOR

Você será redirecionado para a 
seguinte tela onde definirá os detalhes 
do link para pagamento. Aconselhamos 
principalmente, que crie três links, nos 
valores de R$5,00, R$10,00 e R$15,00. 
Nomeie o título do link e caso deseje, 
adicione uma foto;

PASSO 4 – PELO APP

Caso tenha seguido o exemplo da imagem 1 no passo anterior, 
você será redirecionado para as seguintes telas, clique em 
“Continuar” e em “Link de pagamento” (1). Caso tenha seguido 
o exemplo da imagem 2 no passo anterior, você será 
redirecionado direto para a tela onde define o valor e a 
descrição (2);
(1) (2)



PELO COMPUTADOR

Ainda no passo 4, na aba “Mais opções”, você poderá definir detalhes, como por exemplo, as possíveis 
formas de pagamentos (aconselhamos a selecionar todas) e para qual link você quer redirecionar o 
colaborador após finalizado o procedimento de pagamento (opcional). Clique em “Criar e compartilhar”;



PASSO 5 - PELO COMPUTADOR

Pronto! Você finalizou o passo a passo. Clique em 
“Copiar link” e nos envie junto dos outros links para 
pagamento e dos outros dados necessários para 
fazer parte do Chapéu Virtual para o e-mail 
coletivointerdependente@gmail.com.

PASSO 5 – PELO APP

Pronto! Você finalizou o passo a passo. Clique em 
“Mais opções” e em “Copiar”.



Ressaltamos que esse passo a passo é uma ajuda para a navegação no site e no aplicativo do 
Mercado Livre. Não nos responsabilizamos por dados pessoais solicitados. Para mais informações 
referente ao Mercado Pago, pedimos que entre em contato com o mesmo em seus canais de 
comunicação descritos em seu site oficial: https://www.mercadopago.com.br/.

Contato: 
coletivointerdependente@gmail.com

https://www.mercadopago.com.br/

