COMO ABRIR
SUA CONTA PJ NO
MERCADO PAGO

Desde 2014, o Mercado Pago oferece serviços financeiros e pagamentos diferenciados para
lojistas e empreendedores de todos os portes e áreas. Uma das principais vantagens é ter
tudo que você precisa integrado em uma conta gratuita, sem burocracia.
Para aproveitar todas as facilidades da Conta PJ Mercado Pago, basta ter em mãos sua CNH
ou RG (em caso de estrangeiro, o RNE).
Depois disso, você precisará:
Escolher um local bem iluminado;
Confirmar informações cadastrais, como seu telefone;
Enviar uma foto do seu documento - frente e verso;
Tirar uma selfie para confirmação de sua identidade.

Lembre-se
Não é permitido o uso de documentos digitais ou xerox.

Dica
Use a CNH para acelerar o processo. O cadastro pode levar
até dois dias para ser aprovado, quando feito com o RG.

Importante
Todas as etapas de validação são para garantir sua segurança
e impedir fraudes. Vale reforçar que seus dados não são
usados para outros fins e nem compartilhados.

A seguir, confira o
passo a passo para abrir sua
Conta PJ Mercado Pago
Baixe o aplicativo Mercado
Pago, disponível para
Android e iOS

1

Na tela inicial, clique em “Criar uma conta (A)”
e depois em “Continuar (B)”.

B

A

Faça a validação
do seu e-mail

2

Clique em “Validar (A)” , digite um e-mail válido
e clique em “Enviar e-mail de confirmação (B)”;
Digite o código enviado para o e-mail indicado e
clique em “Confirmar código (C)”;

A

B
C

Faça a validação
do seu CNPJ

3

Clique em “Adicionar (A)”, informe o número
do CNPJ e clique em “Confirmar (B)”;

A
B

Faça a validação dos
dados da sua empresa

4

Selecione seu faturamento anual (A);
Selecione sua função na sociedade (B);
Informe se é uma pessoa politicamente exposta (C)
(alguém que exerce ou já desempenhou algum
emprego ou função pública, nos últimos cinco anos,
no Brasil ou no exterior);

A

B

C

Faça a validação
da sua identidade

5

Clique em “Começar (A),” siga com atenção as instruções
e clique em “Continuar (B),”;
Confira se os dados estão nítidos e clique em “Continuar (C),”;
Envie o documento societário atualizado;
Confirme se a sociedade tem beneficiários finais com, pelo
menos, 25% de participação;

B
A

6

C

Faça a validação
do seu telefone
Insira o número do telefone com código do país e DDD e
clique em “Enviar código por SMS (A)”;
Digite o código enviado para o telefone indicado e clique
em “Continuar (B)”;

B

A

7

Crie
sua senha
Siga as instruções para criar uma
senha segura e clique em
“Continuar (A)”;

A

8

Faça o cadastro
das suas chaves Pix
Escolha qual tipo de chave quer
cadastrar e clique em “Continuar (A)”.
Pronto, você já pode usar sua
conta PJ gratuita!

A

Viu como é fácil?
Agora, você tem uma conta sem tarifa de manutenção, cartão de
crédito sem anuidade, Pix e transferências gratuitas e ilimitadas para
qualquer banco, programa Mercado Pontos, empréstimo sem
burocracia, rendimento superior ao da poupança e muito mais.

Não perca tempo para aproveitar todas as
vantagens da Conta Mercado Pago!
ABRA SUA CONTA

