CONTA
MERCADO PAGO
Veja como abrir a sua e
simpliﬁque sua vida ﬁnanceira

Uma conta gratuita para administrar as finanças é uma vantagem para quem quer
economizar tempo e dinheiro. E melhor ainda quando oferece uma série de benefícios e
serviços gratuitos, como cartão de crédito sem anuidade, tarifas transparentes, serviços
sem burocracias e rendimento acima da poupança.
Com poucos cliques e na palma da mão, você abre a Conta Mercado Pago sem burocracia.
É preciso apenas algumas validações para garantirmos a segurança da sua conta.
Antes de começar, se você já tem uma conta no Mercado Livre, basta usar o mesmo e-mail
e senha para acessar a Conta Mercado Pago. Simples assim!

Confira aqui o passo a passo
para abrir sua Conta Mercado Pago:

1

Acesse o site do Mercado Pago ou baixe o app,
disponível para Android e iOS
Na tela inicial após abrir o aplicativo, clique em “Criar uma conta (A)” e depois
em “Continuar (B)”. Caso esteja pelo computador, clique em “Crie a sua conta”
no canto superior direito da página inicial.
Lembrando que você consegue abrir a Conta Mercado Pago, tanto para pessoa
física quanto para pessoa jurídica (todas as pessoas, que são registradas sob
um CNPJ, representantes de uma entidade, como por exemplo, empresas,
ONGs e partidos políticos).

B

A
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Faça a validação
do seu e-mail
Clique em “Validar (A)” para iniciar o processo de validação do e-mail;
Digite um e-mail válido e clique em “Enviar e-mail de confirmação (B)”;
Digite o código de 4 dígitos enviado para o e-mail indicado e clique em
“Confirmar código (C)”.

A
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Atenção: verifique sua caixa de spam, caso não
receba o e-mail com código. Além disso,
certifique-se de que o digitado está correto e
não use e-mails corporativos. Caso queira
mudar, basta clicar em “Alterar e-mail” na tela de
confirmação de código.
Seu e-mail estará validado quando visualizar a
mensagem em tela de “Validamos seu e-mail”.
Depois, clique em “Continuar (D)” para seguir
no processo.
Se retornar a mensagem “Já existe uma conta
com este e-mail”, insira outro válido para criar
uma nova conta. Nesse cenário, você também
pode seguir o processo de login de uma conta
já existente fazendo as validações solicitadas
através do celular cadastrado.

D

Se durante este processo, você se deparar com a mensagem de erro “Você
atingiu o limite de tentativas”, verifique a rede de internet que está conectado
ou caso tenha várias tentativas falhas com o mesmo aparelho celular, espere
algumas horas para tentar novamente criar sua conta.

3

Faça a validação da
sua identidade
Após validar seu e-mail, na tela “Seus dados”, clique em “Validar (A)” referente
ao campo de validar identidade.

Tenha em mãos sua CNH ou RG (em caso de
estrangeiro, seu RNE) e certifique que está em
local bem iluminado para que a imagem do
seu documento fique nítida.
Atenção: não são aceitos na validação
automática documentos antigos, danificados,
cópias físicas e digitais e outros tipos de
documentos (OAB, CRQ, entre outros).

A

Clique em “Continuar (B)”.
Siga as instruções e centralize a frente do seu documento (CNH ou RG) (C). Você pode acompanhar em tela a validação através do botão inferior
que sinaliza quando o processo completar declarando “Ótimo”. Repita o
mesmo processo para o verso do seu documento (D).
Lembre-se: O cadastro pode levar até dois dias para ser aprovado quando
feito com o RG. Para acelerar o processo, uma dica é usar a CNH, que tem
validação praticamente automática. Os estrangeiros podem fazer o processo
com RNE ou CRNM.
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Faça a
prova de vida
Para confirmarmos que você é a mesma pessoa que consta no seu documento,
evitar fraudes e garantirmos que sua conta digital esteja sempre segura,
solicitamos uma validação do seu rosto.
Novamente, pedimos que esteja em um lugar bem iluminado (A). Além disso, caso
sua câmera esteja danificada ou com baixa resolução e o processo não consiga ser
concluído, sugerimos fazer essa etapa em outro celular ou em um notebook.
Siga as instruções na tela (aproxime-se da câmera, afaste-se conforme
sugestões) até que a capture finalize (B).
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Em seguida, você poderá escolher como
deseja ser chamado inserindo seu nome
e sobrenome (C). Sua identidade estará
validada quando retornar em tela a
mensagem de “Validamos sua
identidade (D)”.

D
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Faça a validação
do seu telefone
Após validar sua identidade, na tela “Seus dados”, clique em “Validar”
referente ao campo de “Validar telefone (A)”.
Insira o número do telefone com DDD e clique em “Enviar código por SMS (B)”.
Certifique-se de que o número digitado está correto.
É possível solicitar o envio do código por WhatsApp na tela de confirmação,
clicando em “Reenviar por WhatsApp”. Digite o código enviado para o
telefone indicado e clique em “Confirmar código (C)” ou “Continuar”.
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Seu telefone estará validado quando receber
a mensagem “Validamos seu telefone (D)”.

D
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Faça as validações
das regulatórias
Para finalizar sua criação de conta, preencha algumas informações regulatórias
que são apenas para conformidade cadastral. Fique tranquilo que estas
informações não impedirão seu cadastro e não serão divulgadas.
Clique em “Preencher (A)” na tela Seus dados;
Informe sua nacionalidade (B);
Informe sua renda mensal (C) selecionando uma entre as opções
apresentadas (O valor deve corresponder a toda sua renda, por exemplo:
salário, honorários, aposentadoria e pensões. Se forem variáveis, informe a
média do último ano. E fique tranquilo, todas as informações são sigilosas);
Informe se é ou não uma pessoa politicamente exposta (D) (alguém que
exerce ou já desempenhou algum emprego ou função pública, nos últimos
cinco anos, no Brasil ou no exterior, por exemplo, cargos políticos);
Informe sua ocupação (E), selecionando uma das opções disponíveis.
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Parabéns, sua conta está criada!
Para já começar a aproveitar a sua conta, você pode cadastrar suas chaves Pix e
receber pagamentos e transferências em segundos. O processo é simples e
rápido, basta selecionar as chaves Pix disponíveis clicando em “Cadastrar chaves
Pix (A)” e selecionar quais deseja associar. Finalize, clicando em “Continuar (B)”.
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Por último, selecione o campo de autorização de uso de dados (A) (reforçamos
que seus dados estarão seguros e não serão disponibilizados a terceiros, apenas
pedimos a confirmação por questões regulatórias do Bacen).

A

Viu como é fácil?
Agora, você tem uma conta sem tarifa de manutenção, cartão de
crédito sem anuidade sujeito a análise de crédito, 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

