
Como receber as doações para 
minha U.E.L. no novo site da 

Região Escoteira de São Paulo



Parceria com Mercado livre Solidário

O Mercado Livre Solidário é um programa que disponibiliza 

soluções do ecossistema do Mercado Livre para organizações da 

sociedade civil captarem recursos, gerando impacto por meio da 

tecnologia. Nosso novo site veio equipado com mais este recurso 

que detalharemos a seguir.



Benefícios do Mercado livre Solidário
• Venda 100% bonificada de produtos ou serviços na 

plataforma www.mercadolivre.com.br, cuja receita 
(parcial ou integral) seja revertida para a 
organização.

• Captação de doações com taxas bonificadas através 
de Mercado Pago (botão ou link de pagamento, QR 
e Point).

• Gestão financeira das operações diárias da 
organização: pagar fornecedores, despesas de 
viagem, serviços, enviar dinheiro para a operação 
de programas.

• Investimento de recursos disponíveis na sua 
carteira digital, com acesso a qualquer momento e 
rentabilidade financeira

http://www.mercadolivre.com.br/
https://www.mercadopago.com.br/


Taxas de doação via Mercado Pago

Canal de pagamento Meio de pagamento
Dinheiro disponível 

em
Taxa

Link de pagamento, 

loja/página/formulário 

online

Cartão de débito 0 dias 2,50%

Cartão de crédito Visa 0 dias 2,50%

Outros meios de 

pagamento
0 dias 2,50%

POINT
Cartão de débito 0 dias 1,38%

Cartão de crédito 0 dias 2,10%

QR

Dinheiro na conta de 

Mercado Pago
0 dias 0,00%

Cartão de débito 0 dias 0,00%

Cartão de crédito 0 dias 0,00%

• FONTE: https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/4965;

https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/4965


Instituições que já participam do 
Programa



Nossa Campanha

Faça uma Doação pelo site: 

https://www.escoteirossp.org.br/ajude-um-

escoteiro/

https://www.escoteirossp.org.br/ajude-um-escoteiro/
https://www.escoteirossp.org.br/ajude-um-escoteiro/


Doação Pontual



Ou uma Doação 
em mensal 

debito 
automático 



Depois de 
doar você 

pode destinar 
qual unidade 
escoteira será 
beneficiada. 



Como resgatar a doação na região 
escoteira

1- Quando uma doação chegar para sua unidade escoteira, 

encaminharemos um email informando seu saldo para realizar uma 

compra na loja escoteira ou para registros escoteiros;

2 – Gere um boleto com valor igual ou menor que o informado;

3 – Responda o email com o boleto para realizarmos o pagamento;

4 – Enviaremos o recibo de pagamento;

5 – Pode esperar seu produto ou registro chegar.



Solicite um QR 
Code para receber 
doações aí na sua 

unidade.



EM BREVE NOVIDADES...



desenvolve@escoteirossp.org.br

fin.adm@escoteirossp.org.br

mailto:desenvolve@escoteirossp.org.br
mailto:fin.adm@escoteirossp.org.br

