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Como adicionar o produto
ao carrinho?
Ao acessar a página inicial, você verá duas imagens indicativas de cada produto.
Uma delas é o Curso de Capacitação em Consórcio, onde você terá todo o
conteúdo referente à prova de Certificação, incluindo simulados e um atestado
de participação e outro é a Certificação para Profissionais de Consórcio. Neste
exemplo, usaremos o curso de capacitação como produto escolhido, porém o
processo funciona para ambos produtos.
Passe o mouse sobre o produto desejado e o texto ficará em destaque com as
informações de cada produto, como na imagem abaixo:

Ao destacar o produto desejado, clique sobre “Saiba mais”. Feito isso, você será
redirecionado à página com as informações do produto.
Role a página para baixo, caso queira saber mais sobre o produto antes de realizar
a compra, ou clique em “Faça sua inscrição” para adicionar o produto ao carrinho.
Ao clicar em “Faça sua inscrição” você será automaticamente redirecionado à
página do carrinho, caso você queira adicionar outro produto ao carrinho, basta
clicar no botão destacado em verde chamado “Continuar Comprando”. Se possuir,
você pode inserir seu cupom de desconto no campo destacado na imagem abaixo e
clicar em “Aplicar Cupom” para que o cupom entre em vigor.
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Se você não possui um cupom de desconto e não queira adicionar mais nenhum
produto ao carrinho, revise o pedido e clique em “Fechar Compra”.

Fechando a compra, você será automaticamente redirecionado à tela de checkout.
Se você possuir uma conta, pode clicar em “Clique aqui para entrar¹”, se ainda não
for cadastrado, preencha os campos informando seus dados.
Ao preencher os dados, verifique se estão todos de acordo e role a página para
baixo até o campo do PagSeguro.
Caso você seja uma administradora com um CNPJ, pode alterar o tipo de pessoa
para “Pessoa Jurídica”, preencha o campo CNPJ e Nome da empresa com o nome
completo da empresa.

