
COMO ABRIR SUA CONTA NO 
MERCADO PAGO EM 3 PASSOS!

Imagina conquistar o cliente do seu concorrente porque você oferece mais 
facilidades e opções de pagamento? Nem precisa imaginar, né?! 

É só abrir uma conta no Mercado Pago que você já sai na frente da 
concorrência.

E o melhor: com as melhores tarifas do mercado. Siga o passo a passo abaixo e 
veja como começar a vender com o Mercado Pago agora mesmo!

1

PRONTO! Basta completar as informações sobre seu 
negócio, preferências da sua conta e recebimentos para 
deixar seu perfil completo!

VIU COMO É FÁCIL?! AGORA É SÓ COMEÇAR A VENDER MAIS!

ABRA SUA CONTA

ACESSE O SITE DO MERCADO PAGO
Na página principal, clique em “Crie a sua conta” no canto 
superior direito no desktop. No seu smartphone, é só 
clicar em “cadastre-se”, também na página principal. 

2
ESCOLHA SE A SUA CONTA SERÁ PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
Você precisa escolher com qual perfil deseja abrir a sua conta. Se você já tem uma empresa com 
CNPJ funcional, selecione “Criar uma conta de empresa” do lado direito, acima da caixa de 
informações. Caso queira abrir com seu CPF, basta selecionar “Criar uma conta pessoal” e 
preencher as informações solicitadas.

PARA COMEÇAR A VENDER, É SÓ INTEGRAR
Agora que você já tem uma conta aberta no Mercado Pago, você precisa realizar a integração da 
sua loja online com a plataforma. Caso tenha feito seu cadastro como pessoa física, você pode 
começar a vender hoje mesmo com o link de pagamentos. 

3 PRONTO! 
SUA CONTA NO MERCADO PAGO ESTÁ ABERTA!
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INTEGRAR AGORA 

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/plugins_sdks/
https://www.mercadopago.com.br/registration-mp?confirmation_url=https%3A%2F%2Fwww.mercadopago.com.br%2F
https://www.mercadopago.com.br
https://www.facebook.com/MercadoPagoBrasil
https://twitter.com/mercadopagobr
https://www.youtube.com/channel/UCyhF4h2vnHyvHFK5zoMSwYQ
https://www.linkedin.com/company/mercadopagobrasil/
https://www.instagram.com/mercadopagobr/

