
Facebook –                     

Instruções de integração com PayPal 
 

Há diversas formas de utilizar o PayPal para receber pagamentos na plataforma do Facebook.  

Primeiro você precisa decidir suas necessidades para a opção mais adequada: 

 

Opção 1 – Receber pagamentos por meio de um post do Facebook 

Opção 2a – Receber pagamentos em uma página do Facebook com botão "Comprar agora"  

Opção 2b – Receber pagamentos em uma página do Facebook com um Carrinho de compras  

 

Opção 1: post do Facebook  

Se você quer pedir doações ou receber 

pagamentos por meio de um post do Facebook 

(que aparecerá no Feed de notícias de seus 

amigos e na sua Linha do tempo), esta é a 

opção ideal. É simples fazer isso com o PayPal.   

 

Opção 2: página do Facebook 

Há duas maneiras de vender produtos ou 

serviços ou pedir doações em uma página  

do Facebook usada para fins comerciais. 

   

Opção 2A: Botões de pagamento do 

PayPal 

Se você deseja vender ou receber um 

pagamento para um único item em sua 

página, basta usar os botões "Pagar agora", 

“Comprar agora” ou "Doar" do PayPal.  

 

Opção 2B: Carrinho de compras do Facebook 

Se você deseja vender uma variedade de produtos e quer que seus clientes tenham uma 

experiência similar à de compra em uma loja, sua melhor opção é utilizar o Carrinho de 

compras do Facebook. 

 

Resumo 
 

ID Nome Local Tipo de 
página 

Quando usar esta opção 

1 
Post do 

Facebook 
Post do 

Facebook 
Pessoal Receber pagamentos por meio de um post do Facebook 

2a 
Botão de 

pagamento 
Página do 
Facebook 

Comercial 

Vender (receber pagamentos) para um único produto em 
uma página do Facebook 

2b 
Carrinho de 
compras do 
Facebook 

Vender vários produtos em uma experiência de compra 
similar à de loja 
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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" 

  



3 
 

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  
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Opção 1– Receber pagamentos por meio de um post do Facebook 

 

É fácil receber pagamento por meio de um post do Facebook. 

O processo tem duas etapas: 
 

Etapa 1: Criar um link de Pagamento do PayPal  

Etapa 2: Colar o link em seu post do Facebook 
 

Você cria um link de Pagamento do PayPal em nosso site www.paypal.com.br e o cola em seu 

post do Facebook.  Os posts do Facebook ficam visíveis em sua Linha do tempo e em seu 

Feed de notícias.  O recurso pago "Criar um anúncio" do Facebook garante que seu post seja 

exibido pelo período de tempo que você desejar.  

 

 
Figura 3 – Exemplo de post do Facebook 

 

Quando seus clientes clicarem no link, serão direcionados para uma página do PayPal na qual 

poderão pagar com seu cartão de crédito ou conta do PayPal. As figuras 1 e 2 mostram a 

aparência das páginas de pagamento.  Se você está vendendo um produto, a página de 

pagamento é similar, porém exibe um valor fixo (o preço do produto) e uma descrição do 

produto.  Quando um cliente envia um pagamento, o valor é transferido para sua conta do 

PayPal e você recebe um e-mail informando sobre o pagamento.  Você pode acessar sua 

conta do PayPal para consultar todas as informações sobre a transação, incluindo informações 

de frete caso precise enviar o produto ao cliente. 

 

 

Etapa 1: Criar um link 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. 
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Passo 2: Informações gerais da minha conta 

Clique na guia Ferramentas para quem vende ou 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 ou serviços a seus clientes. 

 

O botão "Doar" exibirá uma página de pagamentos na qual as pessoas podem escolher o valor 

que desejam doar (consulte a Figura 2).  O botão Comprar agora abrirá uma página de 

pagamentos com um valor fixo (o preço do produto) e uma descrição do produto a venda. 

 

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

Você pode trocar o texto do botão "Comprar agora" para "Pagar agora" clicando no link 

"Personalizar texto ou aparência" na página Criar um botão de pagamento do PayPal. 

 

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 

Campos-chave:  

5.1 Tipo de botão 

5.2 Nome da organização/serviço 

5.3 Valor da contribuição 

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! 

 Mas o que você deve fazer se deseja adicionar um link de pagamento e não um botão? 
 

Basta clicar na guia "E-mail". 
 

Nessa guia, você encontrará o link que deseja.  Essa guia é chamada "E-mail" porque, 

geralmente, links de pagamento são gerados para serem incluídos em mensagens de e-mail.  

Esse link também pode ser incluído em um post do Facebook. 
 

Nota: A guia Site contém o código HTML, usado para incluir um botão de pagamentos em uma página do 

Facebook. Neste exemplo, estamos incluindo um link de pagamento em um post do Facebook.  

 

 
Figura 4 – Link de pagamento  

 

Agora você só precisa colar este link em seu post do Facebook. 
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Etapa 2: Publicar o link de pagamento do PayPal em seu post do Facebook 

 

Passo 7: Acessar sua conta do Facebook 

Passo 8: Criar um post 

Passo 9: Incluir seu texto 

Escreve o que quiser no post.  Neste exemplo, incluímos o texto "Compre as entradas para 

nossa festa aqui!". 

 

Passo 10: Incluir o link de pagamento do PayPal 

Copie o link da Etapa 1 – Etapa 6 (Figura 4) e cole-o em seu post. 

 

 
 

Passo 11: Publicar 

Pressione o botão "Publicar". Pronto! 

Seu post terá aparência semelhante ao exemplo abaixo: 

 

  

 

Ao clicarem no link, seus clientes serão direcionados para uma página do PayPal na qual 

poderão pagar com seu cartão de crédito ou conta do PayPal. Consulte as figuras 1 e 2 para 

ver a aparência das páginas de pagamento do PayPal. 
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Opção 2a– Receber pagamentos em uma página do Facebook por 

meio de um botão do PayPal 

 

 

O PayPal é a maneira fácil e segura de 

vender produtos e receber pagamentos em 

uma página do Facebook.  Se você deseja 

vender ou receber um pagamento para um 

único item em sua página, use os botões 

"Pagar agora" ou "Doar" do PayPal. 

 

 

O processo tem três etapas: 

 

Etapa 1: Criar um botão de pagamento do PayPal  

Etapa 2: Criar uma Guia de Página do Facebook  

Etapa 3: Inserir o botão de pagamento do PayPal na Guia de Página do Facebook 

 

 

  

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. 
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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. 

 

 
 

 

 

  



12 
 

Passo 4: Minha solução de pagamento 

Clique no botão Doar se deseja receber doações. 

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

 

O botão "Doar" exibirá uma página de pagamentos na qual as pessoas podem escolher o valor 

que desejam doar (consulte a Figura 1 na página 2).  O botão Comprar agora abrirá uma 

página de pagamentos com um valor fixo (o preço do produto) e uma descrição do produto a 

venda. 

 

Neste exemplo, demostraremos o processo utilizando o botão "Comprar agora". 

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 

Campos obrigatórios  

5.1 Tipo de botão 

5.2 Nome do produto 

5.3 Preço e Moeda 

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. 

 

Tudo que você precisa fazer agora é inserir o código HTML em sua página do Facebook. 

 

 
Figura 5 – Código HTML do botão de pagamento  
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Etapa 2: Criar uma Guia de Página do Facebook  

Agora que você criou seu botão de pagamento do PayPal, precisa colocá-lo em uma Guia de 

Página do Facebook. Para fazer isso, você precisará de um aplicativo de iframe do Facebook 

que exibirá o código HTML que você criou com seu botão de pagamento do PayPal.  Há uma 

variedade de aplicativos iframe para Facebook que você pode usar. Todos funcionam de 

maneira similar.  Neste exemplo, usamos o widget "Static HTML iframe Tab".  

 

Vamos começar! 

 

Passo 7: Acessar sua conta do Facebook 

 

Passo 8: Localizar o aplicativo “Static HTML iframe tab” 

Na caixa de pesquisa, digite "iframe" e selecione “Static HTML iframe Tab” na lista de 

aplicativos. 
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Passo 9: Instalar o aplicativo “Static HTML iframe tab” 

Ao instalar o aplicativo, você criará uma nova Guia de Página do Facebook.   

 

9a. Clique em “Add Static HTML to a Page” 

 
 

9b. Clique em “Adicionar Static HTML: iframe tabs” 

 
 

9c. Clique em "Instalar guia de página" 
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9d. Clique em "Instalar guia de página" 

 
 

9e. Clique em "Autorizar o aplicativo de guia"  

 
 

9f. Você acaba de criar com sucesso sua nova Guia de Página do Facebook!  

Uma tela semelhante à tela abaixo será exibida.  Tudo que você precisa fazer agora é 

inserir o código HTML do botão de pagamento do PayPal em sua página do Facebook. 

 
Figura 6 – Sua nova Guia de Página do Facebook (usando o aplicativo Static HTML iframe)   
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Etapa 3: Inserir o código HTML do botão de pagamento do PayPal em sua Guia 
de Página do Facebook 

Na etapa 1, você criou um botão de pagamento do PayPal.   

Na etapa 2, você criou uma Guia de Página do Facebook.   

Agora na etapa 3, você incluirá o botão de pagamento do PayPal em sua nova Guia de Página 

do Facebook. 

 

Passo 10: Altere sua página de Configurações da Guia para "Visualizar fonte". 

Clique no link "Fonte" lado direito da página.  Esse comando mudará a visualização de "Editor" 

(na qual você digita o texto normalmente) para a visualização "Fonte" (na qual você pode incluir 

códigos HTML). 

 
 

Passo 11: Insira o código do botão do PayPal 

Copie e cole o código do botão do PayPal que você criou na Etapa 6 na sua página do Facebook. 
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Passo 12: Altere sua página de Configurações da Guia para a visualização "Editor". 
 

 
 

Agora você consegue ver seu botão de pagamento do PayPal. 
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Passo 13: Finalize sua página 

Adicione textos, imagens e o que mais desejar e clique no botão "View Tab”. 

 
 

Passo 14: Pronto! 

A página finalizada deve ser semelhante ao exemplo abaixo. 

Ao clicarem no botão "Comprar agora", seus clientes serão direcionados para uma página na 

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

 

 

  



21 
 

 

Opção 2b– Receber pagamentos em uma página do Facebook por 

meio de um Carrinho de compras 

 

Se você deseja vender uma variedade de produtos e quer que seus clientes tenham uma 

experiência similar à de compra em uma loja, sua melhor opção é utilizar o Carrinho de 

compras do Facebook. 

 

Para localizar um aplicativo de Carrinho de compras do Facebook, acesse a Central de 

aplicativos do Facebook e digite “shopping cart” na caixa de pesquisa. 

 

 

 
 

Você receberá uma longa lista de resultados.  Quase todos esses aplicativos já estão 

integrados com o PayPal.  Não queremos promover nenhum carrinho de compras em 

particular, por isso pedimos que você escolha aquele que melhor atende às suas 

necessidades.   

 

Depois de instalar o aplicativo do carrinho de compras, você só precisa acessar sua conta do 

PayPal com seu endereço de e-mail e definir algumas configurações extras para ativar o 

PayPal no carrinho de compras de sua escolha. 

 


