
5. Como gerar código 
QR para captação de 
recursos!



● O QR é um código único ligado à sua conta Mercado Pago 
que lhe permite receber pagamentos de uma forma simples, 
rápida e segura;

● Gere-o gratuitamente em www.mercadopago.com.br ou no 
app em seu celular;

● É cobrado o mais baixo custo do mercado;
● Aceita todos os métodos de pagamento;
● Alcança milhões de pessoas que poderão pagar através do 

celular ou tablet;
● Receba pagamentos sem comissão e tenha o dinheiro das 

suas vendas instantaneamente.

QR para captação de recursos!

O QUE É UM QR?



COMO RECEBER? É SUPER FÁCIL!

1.
Apresente seu código: imprima 
e cole no seu negócio.

2.
Seus clientes o escaneiam: 
através dos aplicativos de 
Mercado Livre ou Mercado 
Pago.

3.
Insira o valor: insira no celular e 
escolha o método de 
pagamento que preferir.

4.
Conclua o pagamento: poderá 
ser feito com débito, crédito ou 
dinheiro no Mercado Pago.

Você poderá ver os detalhes de todas as vendas na sua conta Mercado Pago.

QR para captação de recursos!



Para utilizar o dinheiro que foi recebido de uma doação com código QR, 
primeiro deverá ter o dinheiro compensado na sua conta no Mercado de 
Pago.
Quando o dinheiro estiver disponível na sua conta, você poderá:

● Comprar no Mercado Livre ou em qualquer site que aceite Mercado Pago.

● Investir com segurança e utilizá-lo enquanto gera retornos.

● Recarregar seu celular, pagar seus serviços ou cobrar sua SUBE.

● Utilizá-lo com o nosso cartão pré-pago para comprar ou sacar dinheiro.

● Enviar dinheiro para seus contatos e fornecedores.

● Sacar dinheiro em lojas autorizadas.

● Transferir para uma conta bancária ou digital sem qualquer custo.

Você pode sempre verificar o estado do dinheiro recebido de cada uma de 
suas vendas nas suas arrecadações aprovadas.

COMO POSSO UTILIZAR O MEU DINHEIRO?

QR para captação de recursos!



Quando um doador não tem conhecimento de um pagamento que fez através 
de um código QR, é gerado um "chargeback" na sua conta. Quando há um 
chargeback, o dinheiro da venda que o doador desconhece é retirado da sua 
conta e enviado para a pessoa/instituição que fez o pagamento. 

Mas não se preocupe! Neste caso, contatamos imediatamente o banco para 
validar a venda e tentar devolver o dinheiro à sua conta.

Como evitar chargebacks?

Uma das formas de evitar chargebacks é completando suas informações 
comerciais. Ao fazê-lo, seus compradores poderão reconhecê-lo facilmente na 
declaração do cartão.

É possível completar suas informações em "Definições" na seção de negócios 
do Mercado Pago.

O QUE FAZER QUANDO NÃO TÊM 
CONHECIMENTO DE UM PAGAMENTO?
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Os doadores podem solicitar o reembolso do pagamento de uma doação. Os 
reembolsos são gratuitos e podem ser feitos através dessas etapas:

1. Vá para a seção Atividade da sua conta Mercado Pago.

2. Selecione a doação que deseja reembolsar.

3. Revise os detalhes da operação.

4. Clique no botão "Retornar".

5. Pronto! Devolveremos automaticamente o dinheiro ao doador

Note que se precisar devolver um pagamento feito a partir de outro 
aplicativo bancário ou carteira virtual, terá 30 dias para devolver e só o 
poderá fazer pelo montante total.

COMO DEVOLVER UM PAGAMENTO POR QR?

QR para captação de recursos!



Exemplos de sua 
utilização



Exemplos de sua utilização

| Venda de rifas com QR | QR no painel de recepção para que 
os convidados possam doar

| QR em mesas para que os 
convidados possam doar



Exemplos de sua utilização

Manter o código em bom 
estado:

Para que a experiência de 
seus clientes seja impecável, 
o código tem que estar em 
bom estado. Se estiver 
dobrado, úmido ou com 
escrito, os doadores não 
poderão escaneá-lo. 

| Cofres (carteira digital) | Sorteios ao vivo 



Exemplos de sua utilização

Para mais 
informações sobre 
QR:

Tudo sobre 
pagamentos com 
QR 

https://www.mercadopago.com.br/ajuda/Tudo-sobre-vender-com-QR_3599
https://www.mercadopago.com.br/ajuda/Tudo-sobre-vender-com-QR_3599
https://www.mercadopago.com.br/ajuda/Tudo-sobre-vender-com-QR_3599


Qualquer dúvida, conte comigo: 
sustentabilidade@mercadolivre.com

Muito 
obrigado!


