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Certificação para Magento 2 com Mercado Pago
(Checkout Pro)

Para fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a todos os benefícios adicionais, você
precisa ser aprovado neste teste. Para isso, você deverá fazer um exercício prático e
funcional de implementação do Checkout Pro usando o plugin Mercado Pago para Magento
2.

Conheça os critérios de avaliação

Você precisará efetuar as instalações e configurações necessárias para simular os
pagamentos conforme as instruções descritas.

Os principais pontos a serem avaliados são:

1) A correta configuração das opções do plugin Mercado Pago segundo as informações
fornecidas para o exercício.

2) A integridade da preferência com base nas informações inseridas no momento da

simulação de um pagamento.



Conhecimentos técnicos necessários:
- Magento
- Servidores: configurações básicas

Simbologia
De modo a facilitar a identificação do fluxo que você deverá seguir para atender às
especificações do exercício, definimos a seguinte simbologia:

● Você precisa fazer ajustes na configuração do plugin Mercado Pago.

● É necessário inserir informações específicas durante a simulação de um
pagamento.



Documentação

Plugin Mercado Pago para Magento 2
- Magento 2 - Introdução

Repositório GitHub
- Mercado Pago - Magento 2

POST - API Preferência:
- Crie uma preferência

GET - API Payments:
- Obtenha um pagamento

Integração Checkout Pro:
- Checkout PRO

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/magento-two/introduction
https://github.com/mercadopago/devsite-docs/tree/development/guides/magento-two
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/magento-two/introduction
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/reference/payments/_payments_id/get
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/landing


Exercício:

Descrição
A empresa "Tienda e-commerce" que comercializa roupas está finalizando a construção do
seu site de eCommerce no Magento 2. Você foi contratado para implementar o Checkout do
Mercado Pago como solução de pagamento no atual projeto da empresa, utilizando o plugin
oficial do Mercado Pago.

Requerimento

Pré-requisitos
  O negócio deseja ter uma loja no Magento 2, portanto você precisará instalar o Magento 2 e
adicionar o plugin Mercado Pago. Uma vez que o Magento 2 esteja instalado, será
necessário instalar a última versão do plugin Mercado Pago para Magento 2 e realizar as
configurações e alterações mencionadas abaixo.

Integrator ID
É necessário incluir o Integrador ID, código único para identificar os desenvolvedores ou
agências que efetuaram a integração (para o exercício você deverá usar o exemplo de
integrator_id referido neste documento. No caso de você ser aprovado no teste, vamos
gerar o seu próprio integrator-id).

Meios de pagamento
O cliente precisa que o número de parcelas em que os compradores podem diferir o
pagamento seja de no máximo 3x (parcelas). Ao mesmo tempo, o cliente não pretende
permitir pagamentos com cartões de crédito Visa.

Modo binário
  O cliente deseja que os status dos pagamentos sejam somente aprovado ou recusado.
Quando um cartão (crédito ou débito) é utilizado, portanto, ele solicita a ativação do modo
binário.

Statement descriptor
O cliente precisa que os compradores possam identificar as compras efetuadas em seu site
através dos detalhes bancários, de modo a reduzir estornos.



Vencimento do pagamento
O cliente deseja que os seus compradores necessariamente realizem o pagamento dentro
das setenta e duas (72) horas seguintes a compra gerada.

Informações do pagador
Dados do pagador:

a) Nome e Sobrenome: Lalo Landa.
b) E-mail: o e-mail do test-user pagador fornecido neste documento.
c) Telefone: insira um número de telefone válido em seu país.

Dados do endereço do pagador:
a) Endereço: Rua Falsa 123.
b) Código postal: insira um código postal válido do seu país.



Avaliação
É necessário que você simule o fluxo de um pagamento efetuado na loja Magento 2
integrada.

Em seguida, procure o Payment ID. Para isso, basta acessar a seção de pedidos,
selecionar o ID utilizado para a simulação do pagamento e ir para a seção de campos
personalizados onde você encontrará o Mercado Pago - Payment:

No formulário de resposta, pediremos que você indique o Payment ID gerado pelo Mercado
Pago:



Os principais pontos a serem avaliados são:

- Envio dos dados do pagador.
- Configuração do número de parcelas conforme solicitado.
- A inserção do Integrator ID.
- Adição de um único item no carrinho de compras.

Notas
Para a configuração do plugin você deverá usar as credenciais de produção do test-user
do Mercado Pago que indicamos na próxima página.



Informação adicional

Integrator ID: dev_24c65fb163bf11ea96500242ac130004
Statement descriptor: MP-test

Argentina

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

APP_USR-7490539287325346-050918-ce18e53af400ad7c60207b23ee51b5b3-1120789398

Public Key:

APP_USR-c20ec575-679e-41c6-b26e-68180117ea67

Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_63274575@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

México

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

APP_USR-5803173797352206-050918-e3faf048a99e583771de8f2d1fb47065-1120797873

Public Key:

APP_USR-4ee10498-d923-440e-90fa-f21866fba100

Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/integration-test/create-test-user


Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_81131286@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

Uruguay

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

APP_USR-3663523556944412-081221-70978c6bff2a254cc01c59c673d26435-806727521

Public Key:

APP_USR-a4962e02-8e64-41d8-a815-072d99e2e998

Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_63274575@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

Colômbia

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

APP_USR-3917995372692496-050919-805f21563af281bcf7a6377e08194a7a-1120808345

Public Key:

APP_USR-f96f1cab-0105-408e-936d-59d7e27ce2fa

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/integration-test/create-test-user
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/integration-test/create-test-user


Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_83958037@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

Chile

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

APP_USR-7252815138379383-081722-a266929844ac33152d459cf08726f6b1-809464997

Public Key:

APP_USR-6e7202c1-6438-4109-893e-8fca62ab95cd

Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_55695629@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

Peru

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/integration-test/create-test-user
https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-pro/integration-test/create-test-user


APP_USR-8208253118659647-112521-dd670f3fd6aa9147df51117701a2082e-677408439

Public Key:

APP_USR-72b18fd4-a674-424c-9b9d-edd7f5f29814

Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_46542185@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

Brasil

Test User (Vendedor)

Produção

Access Token:

APP_USR-334491433003961-030821-12d7475807d694b645722c1946d5ce5a-725736327

Public Key:

APP_USR-6096a634-0b35-452c-94c9-a18adb8ffb15

Para testar os fluxos, você deve usar neles um test-user que será o comprador/pagador e
os cartões de teste do Mercado Pago:

Test User (Comprador ou pagador)

E-mail test_user_92801501@testuser.com

Utilize esses cartões para efetuar simulações de pagamento durante os testes.

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

