
8. Como gerar botão de 
doação!

Doar



O Botão de Doação é a 
forma mais simples, fácil e 
segura de receber suas 
doações online, seja através 
de um website, redes sociais 
ou por e-mail.

Com o Botão de Doação você 
poderá aceitar doações online 
com cartões de crédito e débito 
e transformar seus doadores 
ocasionais em doadores 
recorrentes!

Mercado Pago fornece as 
ferramentas para criar botões 
de doação para seu website, 
redes sociais ou e-mails.

Botão de pagamento para captação de recursos



1
Como 
criar um Botão de 
Doação

Doar



1 | Acesse www.mercadopago.com.br com os dados da conta da ONG e no menu à esquerda, clique em "link de 
pagamento" e depois em "Criar agora".

Botão de pagamento para captação de recursos

http://www.mercadopago.com.br


2 | Preencha os campos obrigatórios e depois clique em "Criar e compartilhar"

Título.
Os detalhes serão então refletidos como um 
"conceito" no separador das Contas a Receber. Isto 
servirá também para reconhecer a operação

Preço.
O preço que você definir, será o valor recebido pelo 
seu doador no link em questão, e você pode 
verificar a taxa no ponto de exclamação ao lado.

Foto.
Adicione uma foto de boa qualidade. 
Recomendamos que seja o logo da ONG.

Importante: 
Se clicar em "Mais opções", você pode adicionar mais informações à taxa, como data 
de vencimento, meio de pagamento ou um código de referência, entre outras.

Botão de pagamento para captação de recursos



3 | Pronto! Agora você já pode enviá-lo

Se quiser enviá-lo por e-mail ou 
compartilhar nas redes sociais, copie 
e cole do mesmo e-mail.

Se quiser pagamento no website, 
utilize a opção "Botão de 
Pagamento" e copie o código para 
o seu site.

Botão de pagamento para captação de recursos



Como criar um Botão 
de Doação Recorrente2 Doar



1 | Acesse www.mercadopago.com.br com os dados da conta da ONG e no menu à esquerda, clique em 
"Planos de Assinatura" e depois em "Criar novo plano"
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2 | Preencha os campos obrigatórios e depois clique em "Criar e Compartilhar"

Nome do seu plano.
Os detalhes serão então refletidos como um 
"conceito" no separador de Taxas. Isso servirá 
também para reconhecer a operação

Preço.
Deixar no FIXADO para esse caso

Frequência de arrecadação.
Recomendamos "Mensalmente".

Importante: 
Se clicar em "Mais opções", você pode adicionar mais informações à taxa, como data de vencimento, 
meio de pagamento ou um código de referência, duração da assinatura, entre outras.

Como criar um Botão de Pagamento recorrente



3 | Pronto! Agora você já pode enviá-lo

Como criar um Botão de Pagamento recorrente



3 |

Se quiser enviá-lo por e-mail ou 
compartilhar nas redes sociais, copie 
e cole do mesmo e-mail.

Se quiser ser pago no website, 
utilize a opção "Botão" e copie o 
código para o seu site.

Como criar um Botão de Pagamento recorrente

Pronto! Agora você já pode enviá-lo



Exemplo 
de utilização3 Doar



Exemplos de utilização

1 | BOTÃO NO SITE LIVMUNDI



Qualquer dúvida, conte comigo: 
sustentabilidade@mercadolivre.com

Muito 
obrigado!


