
3. Como vender no 
Mercado Livre



Como publicar no 
mercadolivre.com.br1



Lembre-se que a sua ONG parceira do Mercado Livre 
Solidário terá 100% de bônus na publicação e venda.

1 | Faça o login na conta da sua empresa e clique na opção "Vender".
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LOGIN

 

Esclarecimento: Se tiver alguma dúvida de como 
registrar sua ONG como Conta Comercial clique aqui

https://www.mercadolibre.com.ar/hub/registration/landing#nav-header


2 |

Como publicar no Mercado Livre

ESCOLHA O QUE DESEJA PUBLICAR

1.
Escolha o que pretende publicar: é possível optar entre 
Produtos, Veículos, Imóveis e Serviços.

2.
Escreva um título para o seu post: A estrutura deve ser simples: 
produto + marca + modelo + algumas especificações que ajudam 
a identificar o produto. Quanto mais preciso for o título, mais fácil 
será para seus compradores saberem que você oferece o que 
eles procuram.

3.
Selecione a categoria do seu produto: Dependendo do produto 
que pretende publicar, sugerimos uma categoria. Uma dica: se 
tiver dúvidas sobre como categorizar o seu produto, procure a 
categoria em que os seus concorrentes publicam.
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3 |

Complete as informações do seu produto: quanto mais detalhada for a sua publicação, maior a chance de realizar uma venda. 
Aqui estão alguns dos elementos que deverá completar, dependendo do produto publicado.

DESCREVA O SEU PRODUTO

1.
Fotos do produto: uma boa imagem é essencial para que o 
cliente possa ver como é o seu produto. Certifique-se que 
mostra bem o que está à venda.

2.
Estoque disponível: insira o número real de unidades que 
estão disponíveis para venda. Se não colocar o estoque, suas 
publicações permanecerão no fundo das listas e não será 
possível localizá-lo.

3.
Código universal de produto: este código é muito importante 
pois nos permite identificar seu produto. Com essa informação, 
seu anúncio estará completo e mais compradores encontrarão 
você. Certifique-se de enviá-lo corretamente.

4.
Variantes: um produto pode variar em cor, tamanho, material, 
etc. Uma variante é cada uma dessas opções do mesmo 
produto, sem que implique uma alteração no preço.
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3 | DESCREVA O SEU PRODUTO

5.
Insira a ficha técnica: neste espaço, você poderá inserir as 
características mais importantes do seu que nos ajudarão a 
compreender exatamente o que está vendendo.

6.
Insira o preço: pode definir o preço que deseja para seu 
produto. Ao selecionar suas preferências, mostraremos o 
cálculo final de seus rendimentos para cada venda que fizer.

8.
Conheça os métodos de envio: conheça as formas de 
envios oferecida pelo nosso ecossistema e encontre a 
opção que mais se adeque à realidade da sua 
instituição.

9.
Insira mais informações: indique se o seu produto tem 
uma garantia, que tipo de fatura faz e mais detalhes 
que não tenha adicionado anteriormente.
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PRONTO!
O Mercado Livre Solidário te dá um 
bônus de 100% na venda. Em outras 
palavras, sua ONG não paga para 
publicar nem vender na plataforma!

Lembre-se de que é proibido incluir na sua publicação:
● Site da ONG
● Endereço da sede da sua ONG (Bairro pode!)
● Números de telefone
● Logos de redes sociais  (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

10.
Publique: Clique na opção Publicar e pronto! Caso 
deseje rever o que foi enviado, é possível selecionar a 
opção Revisar publicação.



Como cobrar no 
mercadolivre.com2



Cobrar suas vendas no Mercado Livre é 
muito fácil. É possível oferecer diversas 
opções de pagamento. Isso é muito 
vantajoso para os compradores pois 
podem comprar mesmo sem ter dinheiro 
na hora.

Como cobrar no Mercado Livre

O dinheiro da venda é automaticamente 
creditado na sua conta de Mercado Pago. Para 
que a sua ONG tenha todas as medidas de 
segurança, temos um sistema antifraude para 
proteger os pagamentos e o seu dinheiro.

Para mais informações, acesse a central de vendedores

https://vendedores.mercadolivre.com.br/


3 Exemplos de 
utilização



Exemplos de utilização

1 | BAZAR ONLINE - MERCADO SHOPS



Exemplos de utilização - Venda de Produtos

2 |VENDA DE PRODUTOS



Qualquer dúvida, conte comigo: 
sustentabilidade@mercadolivre.com

Muito 
obrigado!


