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DEVELOPER PARTNER PROGRAM

Exame de Certificação WooCommerce Mercado
Pago

Para fazer parte da nossa comunidade e acessar todos os benefícios extras, você precisa

passar neste exame. Para isso, você terá que realizar um exercício prático e funcional de

implementação de um Checkout usando o plugin WooCommerce do Mercado Pago

Conheça os critérios de avaliação

Você deve fazer as instalações e configurações que permitem simular pagamentos de

acordo com as instruções descritas.

Os principais pontos a serem avaliados são:

1) A correta configuração das opções do plugin do Mercado Pago de acordo com as

informações fornecidas para o exercício.

2) A integralidade da preferência de acordo com as informações inseridas no momento da

simulação de um pagamento.
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Conhecimento técnico necessário:

WooCommerce

Servidores: configurações básicas

Simbologia

Para que você identifique mais facilmente o fluxo que precisará seguir para cumprir as
especificações do exercício, definimos a seguinte simbologia:

É necessário fazer ajustes na configuração do plugin do Mercado Pago.

É necessário inserir informações específicas ao simular um pagamento.
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Documentação

Plugin do Mercado Pago para WooCommerce

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/woocommerce/introduction

Repositorio GitHub
https://github.com/mercadopago/cart-woocommerce

POST - API Preferencia:
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/reference/preferences/_checkout_preferenc
es/post/

GET - API Payments:
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/reference/payments/_payments_id/get/

Integración Checkout Pro:
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/guides/payments/web-payment-checkout/int
roduction/

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/woocommerce/introduction
https://github.com/mercadopago/cart-woocommerce
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/reference/preferences/_checkout_preferences/post/
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/reference/preferences/_checkout_preferences/post/
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/reference/payments/_payments_id/get/
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/guides/payments/web-payment-checkout/introduction/
https://www.mercadopago.com.mx/developers/es/guides/payments/web-payment-checkout/introduction/
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Exercício:

Descrição
A empresa "E-commerce store" que vende celulares está finalizando seu site de

e-commerce no WooCommerce. Você foi contratado para implementar o Checkout Mercado

Pago como solução de pagamento no projeto que a empresa possui atualmente usando o

plugin oficial do Mercado Pago.

Solicitar:

Pré requisitos
O comerciante quer ter uma loja WooCommerce, então você deve instalar o WordPress e

depois adicionar o plugin WooCommerce. Uma vez instalado o WooCommerce, será

necessário instalar a última versão do plugin Mercado Pago para WooCommerce e fazer as

configurações e modificações mencionadas abaixo.

ID do integrador

Deve ser incluído o id do integrador, que é um código único para identificar os

desenvolvedores ou agências que realizaram a integração (para este exercício você deve

usar o exemplo integrator_id mencionado neste documento, caso o teste seja aprovado

geraremos seu próprio integrador -Eu iria).

Meios de pagamento

O cliente deseja que o número de parcelas (mensalidades) em que seus compradores

podem diferir o pagamento seja no máximo 6. Por sua vez, ele não deseja permitir

pagamentos com cartões de crédito Visa.
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Modo binário
O cliente deseja que o status dos pagamentos que recebe sejam aprovados ou rejeitados

apenas quando um cartão (crédito ou débito) for utilizado, por isso solicita a ativação do

modo binário.

informações do pagador

Dados do pagador:

● Nome e sobrenome: Lalo Landa

● Email: O email do usuário de teste pagante entregue neste documento.

● Telefone: insira um número de telefone válido em seu país

Dados do endereço do pagador:

● Endereço: Rua Falsa 123

● CEP: Insira um CEP do seu país
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Avaliação
Você precisará simular o fluxo de um pagamento feito na loja WooCommerce que você

integrou.

Posteriormente localize o ID de pagamento, para isso é necessário ir até a seção de

pedidos, selecionar o utilizado para a simulação de pagamento e ir até a seção de campos

personalizados e lá você encontrará o Mercado Pago - Payment.

No formulário de resposta, solicitaremos o payment ID gerado pelo Mercado Pago:
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Os principais pontos a serem avaliados são:

● Envio dos dados do pagador.

● Limite o número de parcelas conforme solicitado.

● Adicione o ID do integrador.

Importante

Para configurar o plugin, você deve usar as credenciais
produtivas do usuário-teste do Mercado Pago que indicamos
na próxima página abaixo.
Ative o modo de vendas (produção em sua loja)

Test User - Vendedor

Integrator ID dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004

Public-Key (Teste) TEST-d7271e93-a3e6-411f-9107-4e30b41b7dd1

Access-Token
(Teste)

TEST-334491433003961-030821-e4f0384e8cf539bc3c562afe48d03285-725736327

Public-Key (Produção) APP_USR-6096a634-0b35-452c-94c9-a18adb8ffb15

Access-Token
(Produção)

APP_USR-334491433003961-030821-12d7475807d694b645722c1946d5ce5a-725736327

Para testar os fluxos, eles devem usar um usuário teste que será o pagador ou comprador e
poderá usar os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User - Pagador
Email test_user_92801501@testuser.com

Use esses cartões para fazer as simulações de pagamento no teste.

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/additional-content/test-cards

