
Mercado Livre Solidário

Point para captação de recursos!



O que é Point?
É a maquininha de Mercado Pago que permite cobrar com seu celular qualquer cartão de crédito e de débito. 
Inclui os cartões:

Com Point diga sim a todos os cartões. Cobre onde e quando quiser e aumente sua arrecadação!
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Benefícios de ter Point
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• Chegue à milhões de pessoas! Quem não tem a app de Mercado Pago instalado no celular para usar QR, pode doar 
usando cartão de débito/crédito com Point.

• Cobre com cartões de débito e crédito onde e quando quiser! Basta conectar a maquininha Point ao seu celular 
usando bluetooth.

• Solução rápida e econômica! É muito fácil a implementação e você pode solicitar sua maquininha Point com preço 
bonificado, especial para ONG’s.
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Como usar?

Baixar o aplicativo do 
Mercado Pago para 

Android ou IOS

Cadastre uma conta 
no aplicativo

Conecte a Point em seu 
celular por meio do 

bluetooth

Pronto! Agora você já 
receber pagamentos 

com cartão.



Como cobrar?
Selecione a opção de 
Point na app (Ícone de 

cartão)

Coloque a 
quantidade a 
cobrar/doar

Conecte o 
dispositivo por 

Bluetooth

Passe o 
cartão
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Como cobrar?
Selecione a quantidade de 

parcelas: dependerá da 
ONG e do cartão utilizado 

para doar.

Insira o documento do 
doador.

E o código de 
segurança do 

cartão. Assinatura 
eletrônica do 

doador.

Envie o comprovante ao 
doador por e-mail ou por 

mensagem de texto.
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Exemplos de utilização! 
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• Em seu Evento Solidário, você pode ter uma ou várias maquininhas Point à 

disposição para que os convidados possam doar com cartão de débito ou 

crédito;

• Tenha sempre uma maquininha Point no escritório para que visitantes 

possam fazer doação.

• Venda de rifas ou ingressos com Point.

• Use a maquininha Point nos bazares e espaços de venda de produtos para 

captação de recursos.

                                   Cobre onde e quando quiser!



Para mais informações sobre a maquininha Point: Tudo sobre cobranças com Point.
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https://www.mercadopago.com.br/ajuda/point_2583
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Contato: melisolidario@mercadolivre.com
Web: www.mercadolivresolidario.com
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Vamos juntos
transformar a realidade

mailto:melisolidario@mercadolibre.com
https://www.mercadolivresolidario.com/

