
Blogger –  

Instruções de integração com o 

PayPal 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

É fácil receber pagamentos em seu blog usando o PayPal. 

O processo tem duas etapas e é bastante simples: 
 

 Etapa 1 – Criar um botão de pagamento do PayPal 

 Etapa 2 – Incluir o botão de pagamento do PayPal em seu blog 

 

Botões de pagamento do PayPal 

O PayPal oferece os "Botões de Pagamento" que, quando 

clicados, levam os usuários a uma página hospedada pelo 

PayPal na qual podem enviar pagamentos com seu cartão de 

crédito (ou sua conta do PayPal caso já tenham uma).  Esses 

botões apresentam a legenda "Comprar agora", "Pagar agora" 

ou "Doar".  Você pode usar seus próprios botões (ou 

hyperlinks) e fazer com que levem para as mesmas páginas de 

pagamento hospedadas pelo PayPal. Desse modo, você pode 

colocar o texto que preferir para solicitar pagamentos de seus 

leitores.  Por exemplo, "Comprar um café" ou "Apoie nossa 

causa". 

 

Barra lateral do BlogSpot 

A barra lateral do BlogSpot é o local 

onde geralmente as pessoas 

preferem colocar o botão de 

pagamento do PayPal.  Este é um 

local de destaque e garante que o 

botão sempre estará visível para os 

seus leitores.     
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Página de pagamento do PayPal  
 

Quando seus clientes clicarem em um link ou botão de pagamento 

do PayPal, serão direcionados para uma página do PayPal na qual 

poderão pagar com seu cartão de crédito ou conta do PayPal.  

A imagem abaixo apresenta a aparência da página de pagamento 

do PayPal com os botões "Comprar agora" ou "Pagar agora".  

 

 

 
 

Figura 1 – Página de pagamento com botões "Comprar agora" e "Pagar agora" 
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Doações 

É comum blogueiros pedirem doações.  

Qualquer pessoa pode criar e usar o botão Doar.   

O botão "Doar" do PayPal destina-se à arrecadação de fundos.  

Se você indicou ser uma organização sem fins lucrativos ao criar sua conta, PayPal  

pode analisar a conta para confirmar que você está arrecadando fundos para uma causa.   

 

Ao clicar no botão "Doar", seus clientes serão levados a uma página do PayPal na qual 

podem escolher o valor que desejam enviar e podem pagar usando um cartão de crédito 

ou uma conta do PayPal (consulte a figura).  A diferença entre o botão "Comprar agora" e 

o botão "Doar" é que o botão "Doar" permite que o usuário escolha o valor do pagamento 

que vai enviar, enquanto o botão "Comprar agora" está vinculado a um valor fixo. 

 

 
Figura 2 – Página de pagamento de Doações do PayPal 

  



4 
 

ETAPA 1. Criar um botão de pagamento do PayPal 

 

Passo 1 – Acesso  

Acesse sua conta do PayPal em www.paypal.com.br. 

Você será levado para a página de Informações gerais da conta. 

 

Passo 2 – Informações gerais da minha conta 

Clique no link Configuração da empresa  

Você será levado para a página Configuração da empresa. 

 
 

Passo 3 – Configuração da empresa 

Clique no botão Comece agora mesmo na seção "Configurar minha solução de pagamento". 

Você será levado para a página Configurar minha solução de pagamento. 
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Passo 4 – Minha solução de pagamento 

Clique no botão "Doar" se deseja receber doações. 

Clique no botão "Comprar agora" se deseja vender produtos a seus clientes. 

 

Nota: Se o botão "Doar" não estiver disponível em seu país, selecione o botão "Comprar agora" 

e, na página seguinte, clique no link "Personalizar texto ou aparência" para mudar o texto para 

"Pagar agora". 

 

A grande diferença entre os botões "Comprar agora" e "Doar" é que, ao clicar no botão "Doar", 

seus clientes serão levados para uma página de pagamento na qual podem escolher o valor do 

pagamento que desejam enviar, enquanto o botão "Comprar agora" os levará a uma página de 

pagamento com um valor fixo já estipulado. Neste exemplo, demostraremos o processo 

utilizando o botão "Doar". 

 

Depois de clicar no botão de sua escolha, você será direcionado para a página Criar um botão 

de pagamento do PayPal. 
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Passo 5 – Página Criar um botão de pagamento do PayPal 

Os campos-chave do botão "Doar" são autoexplicativos e podem ser vistos na imagem abaixo. 

Os campos restantes são opcionais e podem ser deixados em branco ou com os valores 

padrão.  

 

Clique em Criar botão para ser direcionado para a página de Código do botão. 
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Passo 6 – página de Código do botão 
 

Pronto: você gerou seu botão do PayPal com sucesso! 

Na guia “Site”, você encontrará o código HTML do botão.  Na próxima seção, você usará este 

código HTML para incluir o botão de pagamento do PayPal em seu blog. 

 

Tudo que você precisa fazer agora é inserir o código HTML na página de seu blog. 

 
Figura 3 – Código HTML do botão de pagamento do PayPal  
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ETAPA 2: Incluindo o botão de pagamento do PayPal em seu blog 

 

Agora que você já criou seu botão de pagamento do PayPal, é hora de inclui-lo em seu blog.  

 

Passo 7 – Acesse sua conta do Blogger 

 

Passo 8 – Visualização de Layout 

Selecione "Layout" para visualizar o layout (aparência) de seu blog.  

 
             

Passo 9 – Incluir um gadget 

Na visualização de Layout, clique no botão “Adicionar um Gadget” à direita. 

A janela pop-up "Adicionar um Gadget" abrirá. 
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Passo 10 – Gadget de HTML/JavaScript  

Role a lista de gadgets para encontrar e selecionar o gadget "HTML / JavaScript". 

 
 

 
 

Passo 11 – Inserir código HTML do botão do PayPal 

Primeiro, digite um título como "Comprar um café", "Ajudar meu blog" ou outra frase a ser 

exibida em cima do botão de pagamento do PayPal. Em seguida, cole o código do botão HTML 

gerado no passo x na Área de conteúdo da caixa de diálogo  

(para isso, posicione o cursor dentro da caixa de conteúdo, clique com o botão direito do mouse 

e selecione "Colar"). Clique no botão "Salvar". 
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Passo 12 – Pronto! 

O título de seu novo gadget deve aparecer na página.  

Clique no botão "Salvar organização" para se certificar de que suas alterações sejam salvas. 

 
 

Passo 13: Visualizar seu blog 

Uma caixa de texto deve aparecer no alto da página com a informação "Suas alterações foram 

salvas". Clique em "Visualizar blog" para ver seu novo botão de pagamento na barra lateral de 

seu blog. 

 
 

Passo 14: Testar o botão 

Clique no novo botão de pagamento do PayPal para testá-lo.   

Você deve ser direcionado para uma página do PayPal na qual pode enviar pagamentos com 

seu cartão de crédito.  

 

Parabéns! 


