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Ter esperança é confiar que 
algo de bom vai acontecer. É 
um sentimento positivo que, 
acompanhado da ação, nos 
permite superar as adversidades. 
Os últimos dois anos, marcados 
por uma pandemia sem 
precedentes, sem dúvida 
colocaram à prova a capacidade 
humana de traçar um horizonte 
futuro melhor que o atual, de 
confiar em que, de fato, “o 
melhor tá chegando”. Para nós, 
isso é muito mais do que um 
slogan: é o motor que nos move.

Para fortalecer os impactos que 
importam, aprofundamos a colaboração 
com nossos parceiros estratégicos, 
clientes e grupos de interesse, 
conseguindo um efeito multiplicador na 
geração de valor que nos entusiasma: 
hoje, cerca de 900.000 famílias na 
região encontram o seu principal meio 
de subsistência em nossa plataforma, 
o que gera uma média de 6 empregos 
diretos por hora.

Esse efeito multiplicador se amplifica 
através das mais de 500.000 PMEs 
com as quais estabelecemos parcerias: 
6 em cada 10 são projetos familiares. 
E uma em cada quatro é liderada por 
uma mulher.

CARTA MARCOS GALPERIN

Estamos orgulhosos dos 
progressos realizados, certos 
de que esta viagem está apenas 
começando e nos traz, ao mesmo 
tempo, a certeza de que atuamos 
hoje para que chegue o melhor.

MARCOS GALPERIN

Fomos capazes de ajudar centenas 
de milhares dessas PMEs a se 
recuperarem, disponibilizando 
tecnologias e soluções que facilitaram 
a rápida adaptação ao novo contexto. 
Durante 2021, mais de 1 bilhão de 
produtos foram vendidos em nossa 
plataforma, movimentando mais de 
28.300 milhões de dólares.

Seguimos trabalhando para fortalecer 
a democratização dos pagamentos 
e a expansão dos novos serviços 
financeiros fomentados pelo Mercado 
Pago, favorecendo a inclusão 
e promovendo a formalização. 
Alcançamos 51,5 milhões de usuários 
únicos da Fintech, e 3254 milhões de 
transações foram realizadas 
com segurança.

O Mercado Crédito se mantém como 
uma fonte de financiamento para 
aqueles que nunca tiveram acesso ao 
crédito no sistema bancário tradicional, 
superando 3.800 milhões de dólares 
em empréstimos concedidos no 
México, Brasil e Argentina, com um 
forte efeito de inclusão: 50% foram 
destinados a PMEs que nunca haviam 
recebido um financiamento.

Com o Mercado Envios, entregamos 
encomendas em 24 horas em toda a 
região. Os avanços na velocidade e 
na capacidade logística de nossa rede 

estão transformando a experiência de 
comércio eletrônico e cumprindo 
nossa promessa de reduzir as 
diferenças socioeconômicas e 
geográficas. Em 2021, abrimos novos 
centros de armazenagem e distribuição 
no México e Brasil, que somam mais 
de 600.000 m2, gerando mais de 
7100 novos empregos.

Em 2021, também reforçamos o nosso 
compromisso a longo prazo com a 
agenda de sustentabilidade, com a 
emissão do nosso primeiro Bônus 
Sustentável, captando um total de 
US$ 400 milhões, o que nos permitirá 
acelerar os nossos investimentos 
em iniciativas para reduzir a nossa 
pegada ambiental, promover a inclusão 
financeira e o empoderamento através 
da educação.

O programa Regenera América é um 
exemplo claro desse compromisso: 
uma iniciativa que promove a 
conservação e a regeneração de 
biomas icônicos da América Latina, 
contribuindo, assim, para assegurar sua 
capacidade de captura de carbono, 
essencial para mitigar o avanço da crise 
climática e para a nossa biodiversidade. 
Começamos com a Mata Atlântica, no 
Brasil, com dois projetos que visam 
restaurar mais de 3000 hectares.

Também aceleramos a nossa agenda 
de mobilidade sustentável. Em 2021, 
quintuplicamos nossa frota de veículos 
elétricos e migramos para energia 
100% renovável em dois dos nossos 
principais centros de distribuição do 
Brasil: Cajamar e Louveira.

Seguimos comprometidos em gerar 
oportunidades nas comunidades 
onde operamos, apoiando entidades 
sociais e trabalhando com diferentes 
organizações especializadas em 
educação e tecnologia para que as 
portas da indústria do conhecimento 
estejam abertas para um número 
cada vez maior de pessoas. Mais de 
5000 meninos e meninas obtiveram 
formação e acesso ao mundo da 
tecnologia para encontrar novas 
possibilidades de futuro.

Há 22 anos, numa garagem em 
Buenos Aires, nasceu o propósito 
de democratizar o comércio e os 
pagamentos eletrônicos na região. 
Neste relatório, compartilhamos o 
avanço dos nossos compromissos – 
avanço que seria impensável sem a 
equipe de mais de 29.000 pessoas 
que hoje são o nosso maior 
#OrgulhoMELI.


