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Carta do Presidente
Em 1999, quando fundamos o Mercado Livre, o 
fizemos com a convicção de construir uma empresa 
que transcendesse e perdurasse além de seus 
fundadores. Para isso, além de criar soluções que 
facilitassem a vida de milhares de pessoas para 
comprar, vender ou administrar seu dinheiro, nos 
propusemos a construir uma cultura diferente, 
que formasse e desenvolvesse grandes equipes, 
pensando não apenas nos desafios do presente, 
mas, sobretudo, nos do futuro.

Hoje, esse futuro nos coloca diante de contextos 
desafiadores: econômico, social e ambiental. Em 
2022, vivenciamos um cenário regional e global 
complexo, marcado por diferentes tendências 
recessivas e de maior volatilidade.

Sem dúvida, essas dinâmicas impactaram tanto o 
nosso negócio como a vida de nossos usuários. 
No entanto, nossas soluções continuaram 
demonstrando enorme potencial para impulsionar o 
crescimento e a inclusão na América Latina, tanto no 
comércio eletrônico quanto no mercado fintech.

Em um contexto de maior recuperação do setor 
varejista na região, o comércio digital continuou 
crescendo e conseguimos aumentar o número total 
de compradores únicos, chegando a 73,9 milhões. 
Registramos mais de 1.100 milhões de produtos 
vendidos em nossa plataforma por quase 
US$ 35.000 milhões apoiando a geração de receita 
de mais de 500.000 PMEs que vendem através de 
nosso ecossistema.

Com o Mercado Pago, superamos pela primeira 
vez a marca de 64 milhões de usuários únicos, que 
realizaram 173 transações por segundo. Atingimos 
um volume de 5,2 milhões em créditos, mais de 
48% foram destinados a mulheres empreendedoras.
Também nos unimos à Pro Mujer e à Aliança 
Empreendedora para apoiar a educação financeira 
de mais de 2.300 microempreendedoras da região.

Além disso, lançamos seguros de vida e 
de acidentes pessoais na Argentina e no 
Brasil, alcançando milhares de pessoas que, 
historicamente, não tinham acesso a esses serviços, 
ajudando-as a reduzir sua vulnerabilidade financeira. 

Também expandimos nossa rede logística: abrimos 
49 novos centros de distribuição, que geraram 7.105 
empregos. Sempre com o compromisso e o foco 
em sermos cada vez mais eficientes em nossas 
estratégias para reduzir o impacto ambiental na 
cadeia de valor. Nesse sentido, ampliamos nossa 
frota para 797 veículos elétricos e migramos oito 
novos centros de distribuição para energia 100% 
renovável, alcançando um total de dez centros e 
escritórios na região.

Além disso, nossas estratégias de redução são 
acompanhadas por uma das formas mais eficientes 
de enfrentar as mudanças climáticas, segundo a 
ciência: soluções baseadas na natureza. 

Por meio do Regenera América, realizamos um novo 
investimento de mais de US$ 10 milhões, dos quais 
US$ 5 milhões já foram investidos em 2022 para 
ampliar nosso programa no Brasil e iniciar o primeiro 
projeto no México. Desde o seu lançamento, 
iniciamos processos de restauração em mais de 
6.000 hectares, que deverão capturar cerca de 
900.000 toneladas de carbono em 30 anos, além 
de gerar oportunidades de inclusão e emprego nas 
comunidades locais. 

Com o passar dos anos, aprendi que é mais difícil 
realizar um projeto do que concebê-lo. Ainda mais 
difícil é atingir as metas sem o acesso às principais 
ferramentas e habilidades-chave do século 21. 
Por isso, em 2022 continuamos trabalhando em 
parceria com especialistas para reduzir as lacunas 
digitais, fazendo com que cada vez mais pessoas 
tenham acesso às oportunidades da economia do 
conhecimento, impactando mais de 14.000 mulheres 
e jovens de nossa região.

Estou convencido do poder transformador do nosso 
ecossistema, capaz de democratizar o acesso ao 
comércio e aos serviços financeiros, mesmo em 
contextos complexos como os que enfrentamos 
desde a pandemia. Também sei que este poder não 
está nas soluções, mas nas pessoas. Nas milhares 
de pessoas que hoje podem comprar, vender, 
empreender um negócio ou melhorar sua 
saúde financeira. 

E, acima de tudo, nas mais de 39.000 pessoas 
que compõem a equipe MELI. Foram elas que 
possibilitaram os resultados que você encontrará 
neste relatório de impacto, e que representam o 
#OrgulhoMeli com o qual atuamos hoje e sempre 
para que chegue o melhor.

MARCOS 
GALPERÍN
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Parâmetros do relatório
Este relatório de impacto foi elaborado em conformidade com a Estrutura Internacional de RI desenvolvida 
pelo Conselho Internacional de Relato Integrado e com base nas Normas Universais 2021 da Global 
Reporting Initiative (GRI). Também utilizou o mapa de materialidade do Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) para relatar os indicadores relevantes para a indústria de comércio eletrônico.

Ele considera os resultados do Relatório de Informações Financeiras Relacionadas ao Clima, com base 
nos critérios da Task Force on Climate-related Financial (TCFD), bem como a avaliação feita pelo Carbon 
Disclosure Project (CDP) em seu relatório sobre mudanças climáticas. Inclui também nossa contribuição aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Este documento é o nosso décimo primeiro relato. Ele descreve as atividades relacionadas à gestão de 
sustentabilidade do MercadoLibre, Inc., incluindo as sociedades por ele controladas. O relatório abrange 
as atividades realizadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Durante esse período, a empresa 
não sofreu alterações organizacionais relevantes que pudessem afetar a comparabilidade. A empresa 
estabeleceu uma periodicidade de apresentação anual para seus relatórios de sustentabilidade com a 
publicação do demonstrativo financeiro 10-K, apresentado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos 
Estados Unidos (SEC) como parte de nossa obrigação como empresa com oferta pública de ações na 
NASDAQ. O último relatório apresentado corresponde ao exercício de 2021. 

Contato
sustentabilidad@mercadolibre.com

Sobre o Relatório

Grupos de interesse
Mantemos uma relação fluida e transparente com todas as pessoas e organizações que fazem parte 
de nossos grupos de interesse, a fim de conhecer suas expectativas e preocupações e traduzi-las em 
informações de valor estratégico para a gestão do nosso negócio.

O diálogo e a interação com cada grupo de interesse nos permitem identificar os impactos reais e potenciais 
de nossa organização e determinar as respostas ou ações necessárias para prevenir e mitigar os impactos 
negativos, bem como potencializar os positivos.

Realizamos um processo interno para identificação e seleção dos grupos de interesse com
base em critérios de interação e impacto no negócio. Buscamos a participação de cada grupo por meio de 
diferentes mecanismos formais de diálogo.

GRUPOS DE INTERESSE MECANISMOS DE DIÁLOGO

Referências e 
formadores de opinião

• Encontros e envios regulares de informação
• Relatório trimestral de resultados

Governo • Reuniões com as áreas de Relações Governamentais e Sustentabilidade

Acionistas • Reuniões com as áreas de Relações com Investidores e Sustentabilidade

Usuários do ecossistema 
de soluções

• Área de atendimento ao cliente
• Pesquisas de marketing
• Capacitações e cafés da manhã com as áreas Comercial e de Sustentabilidade

Equipe MELI • Mailing
• Workplace
• Conversas com o CEO
• Comunicações de fechamento de trimestre
• Q&A com diretores
• Pesquisas de clima e feedback

ONGs e organizações da 
sociedade civil

• Programa Mercado Livre Solidário
• Encontros Botão Doar

Fornecedores • Reuniões virtuais 
• Mailing
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Processo de materialidade
Em 2022, adaptamos nosso exercício anual de materialidade às recomendações das novas Normas 
Universais 2021 da Global Reporting Initiative (GRI) para a definição de conteúdo. 

Partimos da compreensão do contexto em que a organização opera, informado em nosso modelo de geração 
de valor, bem como dos riscos potenciais que podem afetar nosso negócio, descritos na seção Fatores de 
Risco do 10-K, e da avaliação de impacto social realizada em 2021 pela consultoria Euromonitor, além do 
Relatório de Informações Financeiras Relacionadas ao Clima que desenvolvemos com base na TCFD.

Para identificar os impactos reais e potenciais do nosso negócio, tomamos como base a materialidade 
estabelecida pelos indicadores SASB para o setor de comércio eletrônico e financiamento ao consumidor. 
Além disso, realizamos um estudo de benchmarking em sete organizações estratégicas para compreender e 
identificar os impactos do setor. Comparamos esses resultados com a nossa estratégia de sustentabilidade e 
com a lista de temas materiais de 2021.

Selecionamos 13 impactos que consideramos relevantes para o nosso negócio e submetemos à avaliação 
dos grupos de interesse. Para isso, realizamos uma pesquisa de materialidade que foi respondida por mais de 
62.900 pessoas, as quais classificaram os impactos segundo o que elas consideram mais significativo para 
priorizarmos em nossa gestão. Além disso, também responderam se deveríamos acrescentar algum outro 
tema ou impacto relevante.

A equipe de sustentabilidade levou em consideração as sugestões feitas pelos grupos de interesse, bem 
como os resultados de validação de cada um dos aspectos. Assim, decidiu-se incluir os 13 impactos como 
temas materiais, classificados de acordo com sua relevância e o efeito de cada um sobre a economia, o meio 
ambiente e as pessoas.

Como parte desse processo e segundo as novas concepções de impacto e grupos de interesse das 
Normas Universais 2021 da GRI, redefinimos o escopo dos temas do período anterior. Nesse sentido, 
estabeleceu-se a inclusão do tema material “Inovação e desenvolvimento de produtos”, bem como a 
substituição da denominação dos seguintes temas: “Impulso ao empreendedorismo” por “Empoderamento de 
empreendedores, PMEs e ONGs”; “Capital humano e atração de talento” por “Formação e desenvolvimento 
de nossas equipes”; “Desempenho econômico e posicionamento” por “Desempenho econômico”; “Mudança 
climática e eficiência energética” por “Mudança climática: energia, mobilidade e packaging”; e “Educação e 
inclusão digital” por “Educação para a inclusão digital”. Além disso, os impactos incluídos nos temas materiais 
de 2021 denominados “Conduta de compradores e vendedores” e “Confiança e segurança do usuário” 
foram reestruturados sob os novos temas materiais “Privacidade e segurança da informação” e “Confiança e 
segurança de nossos produtos e serviços”.

Sobre o Relatório

PESQUISA

120
Representantes do setor privado

102
Fornecedores do MELI

4.109
Chile

245
Colômbia

69
Organizações da sociedade civil

12
Jornalistas

5.622
México

10
Paraguai

8
Representantes do setor público

11
Outros

860
Peru

3.215
Uruguai

17
Venezuela

250 
Outros

DISTRIBUIÇÃO 
POR PAÍS

32.549
Argentina

16.072
Brasil

DISTRIBUIÇÃO POR 
GRUPO DE INTERESSE

56.492
Usuários

6.135
Colaboradores

62.949
Total

62.949
Total

TOTAL DE
RESPOSTAS
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PROCESSO DE MATERIALIDADE

PESQUISA

TEMAS MATERIAIS

1 Privacidade e segurança da informação

8 Educação para a inclusão digital 

2 Confiança e segurança de nossos produtos e serviços

9 Diversidade e igualdade de oportunidades 

3 Ética e transparência

10 Empoderamento de empreendedores, PMEs e ONGs

4 Saúde e segurança no trabalho

11 Desempenho econômico

5 Formação e desenvolvimento de nossas equipes

12 Inovação e desenvolvimento de produtos

7 Inclusão e educação financeira

6 Contribuição e desenvolvimento socioeconômico

13 Mudança climática: energia, mobilidade e packaging

Avaliar a 
relevância

dos impactos.

Identificar 
impactos reais 
e potenciais.

Entender o 
contexto da 
organização.

Priorizar os 
impactos mais 
significativos 

para 
apresentar a 
informação.

321 4

Sobre o Relatório

Estratégia de 
sustentabilidade

Estudo de
 Impacto

Benchmark

10-K
TOTAL DE
RESPOSTAS

https://mercadolibre.com/org-img/institucional/Dossier_MeLi_VF_ESP.pdf
https://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports
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Nosso modelo de geração de valor
ECONÔMICO INTELECTUAL HUMANO SOCIAL

ECONÔMICO INTELECTUAL HUMANO SOCIAL NATURAL

TRANSAÇÕES POR 
SEGUNDO VIA 
MERCADO PAGO

173

UPTIME 
MERCADO LIVRE99,99%

COMPRAS POR 
SEGUNDO VIA 
MERCADO LIVRE

36RECEITA
VS. 2021+49%

VALOR AÇÃO
VS. 2021-37,2%

MERCADORIA 
VENDIDA E 
PAGAMENTOS 
PROCESSADOS

US$
158 B

RECEITAUS$
 10.537 M

PESSOAS VS. 2021+33%
VENDEDORES NO 
MERCADO LIVRE9,07 M CONSUMO 

ELÉTRICO105,21 GWh

INVESTIMENTO 
EM PROJETOS DE 
REGENERAÇÃO

US$ 5 M

USUÁRIOS ÚNICOS 
NO MERCADO PAGO64,8 M

ONGs NO MERCADO 
LIVRE SOLIDÁRIO+3.600

GREAT PLACE TO 
WORK LATAM#6

MULHERES
LÍDERES27%

OFERTA 
PÚBLICANASDAQ

MELI
MULHERES41,3%

UNIDADES DE 
NEGÓCIO6 HOMENS58,7%

ENGENHEIROS 
DE DADOS QUE 
TRABALHAM EM 
PREVENÇÃO À FRAUDES

600

ALCANCE DO 
TREINAMENTO EM 
PROTEÇÃO DE DADOS

26.844
PESSOAS

SENTEM ORGULHO 
DE TRABALHAR 
NO MELI

89%
PESSOAS DE 

LOGÍSTICA

VENDAS NA 
SEÇÃO PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS

11,6 M

US$ MOBILIZADOS 
POR ONGs26,9 M

PRIMEIRO 
EMPRÉSTIMO COM 
MERCADO PAGO PARA 
EMPREENDEDORES

686.000 

PEGADA DE 
CARBONO
VS. 2021

+25%

HECTARES EM 
REGENERAÇÃO 
VS. 2021

+21%

ENERGIA RENOVÁVEL 
OFF-SITE VS. 2021+341%

CONSUMO 
ENERGÉTICO6.165.461 GJ

NATURAL

PAÍSES ONDE ESTAMOS 
PRESENTES (LATAM)18 POPULAÇÃO

ATIVA 290 M NÍVEIS SOCIOECONÔMICOS 
DE MENOR RENDA70% DA BIODIVERSIDADE DO 

PLANETA (LATAM)40%POPULAÇÃO EXCLUÍDA 
DO SISTEMA FINANCEIRO45%CONTEXTO

INPUTS

OUTPUTS

DNA MELI
ESTRATEGIA DE SUSTENTABIL IDAD

GOVERNANÇA CORPORATIVA

PROPÓSITO

Democratizar o 
comércio e os serviços 

financeiros na 
América Latina

Sobre o Relatório

PLATAFORMA LOGÍSTICA PUBLICIDADEFINTECH LOJASCRÉDITO
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Nosso 
negócio

Tecnologia para a inclusão e a democratização

Priorizar para impactar

Potencializar o DNA, nossa visão de sustentabilidade

Governança corporativa

Conduta empresarial responsável

Capital econômico
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Tecnologia para a inclusão
e a democratização
Com nosso ecossistema de soluções de comércio 
eletrônico e fintech, transformamos a vida de 
milhões de pessoas ao democratizar o comércio e 
os serviços financeiros na América Latina.

Nosso modelo está baseado em duas grandes 
unidades de negócio que combinam o comércio 
eletrônico do Mercado Livre e as soluções fintech 
do Mercado Pago, constituindo o motor do nosso 
propósito. Cada uma delas integra soluções que 
potencializam a criação de valor para as pessoas 
que utilizam nossas soluções: Mercado Envios, 
Mercado Shops, Mercado Ads e Mercado Crédito. 
Com nosso ecossistema atendemos 18 países da
região: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, El Salvador , Equador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

Somos movidos pelo 
propósito de democratizar 
o comércio e os serviços 
financeiros para transformar 
a vida de milhões de pessoas 
na América Latina.

Criamos valor ao democratizar a forma como as 
pessoas compram e vendem na América Latina, 
igualando oportunidades entre grandes empresas, 
empreendedores e vendedores. Também fazemos 
isso ao democratizar o acesso a diversas soluções 
financeiras. Queremos que todas as pessoas, 
independentemente de sua origem ou posição 
econômica, possam obter produtos e serviços 
acessíveis e seguros que as ajudem a ter o controle 
de suas decisões financeiras.

Estamos listados na NASDAQ e fazemos parte do 
índice NASDAQ-100 desde 2017. Temos orgulho 
de ser a maior empresa de tecnologia da 
América Latina e a nona maior plataforma do mundo. 
E, muito mais do que isso, integrar o comércio e 
as finanças em um ecossistema de serviços que 
impulsiona oportunidades de crescimento em uma 
região marcada por grandes desigualdades sociais 
e econômicas.

 Negócio
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O impacto do nosso ecossistema

Plataforma de comércio eletrônico onde compradores 
e vendedores, empreendedores, empresas e marcas 
realizam transações de uma vasta gama de bens 
e serviços.

mercadolibre.com

Solução logística que integra serviços de envios 
terceirizados, de remessa e armazenagem para 
vendedores de nossa plataforma, a preços rentáveis
e competitivos. 

envios.mercadolibre.com

Plataforma de lojas online integrada a todas as soluções 
do ecossistema. No último trimestre de 2021, foi 
relançada para obter oportunidades de crescimento 
neste mercado.

mercadoshops.com

Ferramenta publicitária para atingir audiências 
massivas no Mercado Livre e melhorar as visitas ao 
site, com permanente análise de dados e informação.

ads.mercadolibre.com

Serviços financeiros em um só aplicativo: conta digital, 
pagamentos e cobranças, transferências imediatas, 
investimento e rendimento de saldo.
Em 2022, lançamos uma oferta de seguros e 
ampliamos a possibilidade de comprar criptomoedas 
em novos países.

mercadopago.com

Soluções de financiamento com foco em quem 
não tem acesso ao crédito no sistema financeiro 
tradicional. Empréstimos fáceis e seguros, com soluções 
tecnológicas e sistemas de score de crédito baseados
em inteligência artificial.

365
visitas por segundo

36
compras por segundo

6,79
itens

comprados
por pessoa

64,8 M
de usuários 

únicos fintech

390.970
lojas ativas em 
Mercado Shops

99.703
anunciantes

173
transações

por segundo

73,9 M
usuários 

compradores 9,07 M
usuários 

vendedores

80,1%
envios em 

menos de 48h

83,8%
envios 

gratuitos
21,52 M

de contas com
fundos investidos

34.449 M
volume total 

de mercadoria 
vendida

US$

10.086 M
em crédito

US$

2.839 M
em carteira

US$

+123.000 M
no volume total 
de pagamentos 

processados

US$

Negócio

https://mercadolibre.com.br/
https://www.mercadolivre.com.br/
https://envios.mercadolivre.com.br/
https://envios.mercadolivre.com.br/
https://www.mercadoshops.com.br/
https://www.mercadoshops.com.br/
https://ads.mercadolivre.com.br
https://ads.mercadolivre.com.br/
https://www.mercadopago.com.br/
https://www.mercadopago.com.br/
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Oportunidades na
cadeia de valor

FORNECEDORES OPERAÇÕES PESSOAS USUÁRIAS

Atingimos nosso propósito como equipe junto 
a mais de 2.000 empresas que fazem parte da 
nossa cadeia de suprimentos e serviços1. Graças 
ao trabalho de parceiros estratégicos em logística, 
envios, infraestrutura e consultoria, superamos as 
barreiras geográficas, culturais e financeiras para 
chegar de forma rápida e segura até aqueles que 
nos escolhem. 

Criamos um ciclo virtuoso com a cadeia de 
valor: à medida que nos ajudam a implantar 
nosso ecossistema de soluções na região, as 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento 
se multiplicam para aqueles que dela fazem 
parte. Assim, podemos identificar pelo menos 
17 atividades econômicas que se beneficiam 
indiretamente do crescimento de 
nosso ecossistema1. 

Somos conscientes do impacto social e ambiental 
de nossa cadeia de valor. Por isso, criamos a 
Política de Compras Sustentáveis que orienta 
as áreas internas para contratar empresas 
comprometidas com o impacto positivo. 
Ela estabelece nossa proposta de preços e 
condições especiais de pagamento para 
aqueles que cumprem os critérios sociais e 
ambientais estabelecidos.

1 Dados do relatório Euromonitor 2021, com base na análise do impacto do negócio na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México.

Negócio

9,07
milhões
no Mercado Livre

4,28
milhões de points vendidos
no Mercado Pago

PESSOAS VENDEDORAS

73,9
milhões
no Mercado Livre

64,8
milhões
de usuários únicos da fintech

PESSOAS COMPRADORAS

+27.000
empregos gerados
a partir do crescimento
logístico na região1

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS DE 
LOGÍSTICA DO MERCADO ENVIOS

Cloud services e softwares

SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA VIRTUAL 

+1200
fornecedores1

Energia, água, manutenção, limpeza, 
escritórios, entre outros

SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA FÍSICA

+150
 consultorias1

Marketing, consultorias de RH, publicidade, 
serviços contábeis, auditoria

SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO

ESCRITÓRIOS

94%
fornecedores ativos

CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO
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Priorizar para impactar
Impulsionamos nosso propósito com uma estratégia 
de negócio baseada na revisão contínua dos 
principais indicadores econômicos e das condições 
do mercado.
 
Em 2022, mantivemos nossa tendência de sólido 
crescimento, adaptando-nos aos desafios de um 
mercado volátil com uma recessão global incipiente. 
Além disso, o ambiente competitivo na América 
Latina se intensificou, confirmando o enorme 
potencial que o comércio eletrônico e a indústria 
fintech têm na região, e exigindo uma execução 
cada vez mais impecável dos nossos planos para 
continuar ganhando participação de mercado 
e diferenciação.

O crescimento dos últimos três anos, durante os 
quais triplicamos de tamanho, nos permitiu ganhar 
escala e estabelecer vantagem competitiva. Diante 
da transformação do mundo, do desenvolvimento 
da indústria na região e do nível de avanço em 
nossos negócios, continuaremos sustentando 
o crescimento, mas vamos priorizar cada vez 
mais o equilíbrio com a rentabilidade, mantendo 
fortes investimentos em tecnologia para o 
desenvolvimento de produtos, sempre com foco na 
diferenciação no longo prazo.

O foco estratégico será cada vez 
mais “priorizar para impactar”: sem 
deixar de assumir riscos, mas muito 
empenhados no desenvolvimento 
sustentável do negócio.

As prioridades do negócio não mudaram, uma 
vez que os resultados indicam que estamos no 
caminho certo. O plano estratégico de longo prazo 
está organizado em três pilares cujos focos são é 
melhorar a experiência das pessoas que utilizam 
nossas plataformas. Para aqueles que consomem 
no Mercado Livre, apostamos em aumentar a oferta 
com um serviço de entrega eficaz e na expansão 
para outros serviços digitais, como o entretenimento. 
Para aqueles que pagam e consomem por meio do 
Mercado Pago, proporcionamos acesso a créditos e 
investimentos confiáveis, além de uma nova linha de 
seguros para proteger os ativos e o bem-estar dos 
usuários. E, para aqueles que utilizam o Mercado 
Livre e o Mercado Pago para vender, buscamos 
impulsionar seus negócios com ferramentas como 
publicidade, crédito e seguros.

Além disso, procuramos tornar a experiência de 
uso de nossa plataforma cada vez mais inovadora e 
conectada a uma estratégia de lealdade transversal 
a toda a companhia. Para isso, evoluímos nossa 
proposta de valor incorporando benefícios como o 
acesso gratuito às plataformas de streaming Disney+ 
e Star+ ou um desconto de 45% no envio para 
usuários do nível mais alto de nossa assinatura. 

Executamos essa estratégia com nosso DNA 
empreendedor e tecnológico. Utilizamos ferramentas 
baseadas em Machine Learning e Inteligência 
Artificial para otimizar a gestão de dados, a fim de 
melhorar ainda mais a experiência de compra e de 
pagamento, seja por meio de nossos aplicativos ou 
do site. Além disso, promovemos uma cultura de 
trabalho com foco na simplificação dos processos 
e na colaboração em equipe para sustentar nosso 
negócio no longo prazo.

Negócio

PRIORIDADES MELI

PROPÓSITO

FIDELIDADE

CAPACIDADES TRANSVERSAIS

Crescer em e-commerce e ser líderes no segmento fintech.

Ter o programa de benefícios mais amplo e valioso da América Latina.

Democratizar o comércio e os serviços financeiros para 
transformar a vida de milhões de pessoas na América Latina.

Foco no usuário Produtos e tecnologia 
de categoria 
internacional

Mentalidade de 
crescimento e 
desempenho 

Sustentabilidade e 
gestão de risco

Impacto de liderança 
exponencial

Oferecer o melhor 
controle financeiro

Pagamentos em um só lugar

Investimentos acessíveis 
e simples

Acesso fácil e amplo ao crédito 
por meio de tecnologia e dados

Seguros para proteger os ativos 
e o bem-estar das pessoas

USUÁRIOS

Múltiplos canais para vender 
e comprar

Plataforma de Advertising 
World Class

Pagamentos online e 
offline seguros

Seguro para proteger o negócio.

Crédito para impulsionar 
o crescimento

VENDEDORES

Experiência de compra de 
categoria internacional com 
a oferta mais ampla e preços 
competitivos

Desenvolvimento de novas 
fontes e categorias

Entregas mais rápidas 
e eficientes

CONSUMIDORES
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VALOR ECONÔMICO

EVOLUÇÃO DO PREÇO DA AÇÃO
En US$

RENDIMENTOS POR TIPO DE NEGÓCIO

VALOR DE MERCADO

846,24 
VALOR DA 
AÇÃO
em 31/12/2022

US$

10.802 M 
GERADO

US$

11.125,4 M 
DISTRIBUÍDO

US$

RENDIMENTOS
em milhões de dólares (US$)

2021 7.069,4

2022 10.537

2020 3.973,5

2019 2.296,3

55%
Comércio1

45%
Fintech

RENDIMENTOS POR PAÍS

23,7%
Argentina

53,8%
Brasil

17,7%
México

4,8%
Demais países

1 Inclui os rendimentos da plataforma de vendas, envios, 
publicidade e outros serviços auxiliares.

Desempenho econômico 
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Rendimentos

Rendimentos financeiros 

Vendas de ativos 

Valor econômico gerado 

Custos da operação 

Salários e benefícios 

Pagamentos a fornecedores

Impostos 

Valor econômico distribuído 

Valor econômico retido

2021

7.069,4

138

-

7.207,4

5.721

798,4

228,7

980,9

7.729

-5.21,6

2022

10.537

265

-

10.802

8.008,3

1.296,7

321

1.499,4

11.125,4

-323,4

Valor econômico em milhões de dólares (US$)

4º  TRIMESTRE

1.020,68
756,88

0

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

3º  TRIMESTRE

1.082,66
653,63

0
VALOR 

MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

2º  TRIMESTRE

1.265

612,7

0
VALOR 

MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

1º  TRIMESTRE

1.332,94
882,47

0

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO
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Participação no setor
Fazemos parte de um setor com grandes expectativas de crescimento na região. Com papel de liderança, 
promovemos o diálogo, o intercâmbio de melhores práticas e a discussão da evolução dos negócios por 
meio da participação em entidades setoriais.

INTERNACIONAL
• Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
• Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
• International Chamber of Commerce (ICC) 
• International Trademark Association (INTA) 
• BIAC - Business at OECD (via Confederação 
Nacional da Indústria) 
• Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP)
• International Association of Privacy Professionals 
(IAPP)

BRASIL
• ALAI BR (Associação Latinoamericana de Internet)
• Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm)
• Associação Brasileira de Automação para o 
Comércio (AFRAC)
• Associação Brasileira de Internet (ABRANET)
• Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
• Associação Brasileira de Propriedade Intelectual 
(ABPI)
• Associação Brasileira de Relações Empresa 
Cliente (ABRAREC)
• Movimento Inovação Digital (MID)
• Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Camara-e.net)
• Comércio Exterior (CEB)
• Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo de São Paulo (FecomercioSP) 
• Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil)
• Zetta
• Associação dos Iniciadores de Transação de 
Pagamentos (INIT)
• Associação Brasileira de Anunciantes (ABA)

CHILE
• Asociación FinteChile 
• Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
• Cámara Nacional de Comercio (CNC)
• Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)
• Asociación Chilena de Tecnologías de la 
Información (ACTI)
• Cámara Chilena Norteamericana de Comercio 
(Amcham)
• Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

URUGUAI
• Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU)
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) 
• Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI)
• Cámara Uruguaya de Logística

PERU
• Cámara de Comercio de Lima
• Cámara Peruana de Comercio Electrónico 
(CAPECE)

EQUADOR
• Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana 
(CITEC)

VENEZUELA
• Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías 
de la Información (CAVEDATOS)

MÉXICO
• Asociación de Agregadores de Medios de Pago 
(ASAMEP)
• Asociación Insurtech México
• Asociación Fintech (FTMX)
• Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
• Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)
• Cámara Internacional de Comercio (ICC)
• American Chamber Of Commerce of Mexico 
(AmCham)
• Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio y 
• Departamentales (ANTAD)

COLÔMBIA
• Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE) 
• Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
Colombia Fintech

ARGENTINA
• Argencon 
• Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) 
• Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) 
• Cámara Argentina de Internet (CABASE) 
• Cámara Argentina de la Industria del Software 
(CESSI) 
• Cámara Fintech 
• Unión Industrial Argentina (UIA) 
• Red de Acción Política (RAP) 
• Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC) 
• Cámara Insurtech Argentina

Negócio
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O Mercado Livre nasceu com o propósito de 
democratizar o comércio e os serviços financeiros na 
América Latina. Multiplicar oportunidades e reduzir 
as brechas socioeconômicas é a missão que nos 
guia e inspira nossas ações. Hoje, 900.000 famílias1 
latino-americanas encontram seu principal sustento 
em nosso ecossistema e mais de 500.000 PMEs1 da 
região obtêm rendimentos com pelo menos uma das 
ferramentas oferecidas pelo Mercado Livre. 

Somos agentes de mudança e queremos que o 
negócio cresça para que mais pessoas possam se 
beneficiar de nossas soluções de triplo impacto 
(social, ambiental e econômico), assumindo nosso 
papel diante dos desafios sociais e ambientais da 
região e do planeta. 

Essa visão atravessa todos os níveis da empresa: 
somos uma equipe empreendedora que acredita 
que a sustentabilidade é a maneira de se fazer. E 
isso se reflete em nossa estratégia, sustentada por 
três pilares principais de atuação.

Acreditamos que os empreendedores e as PMEs 
desempenham um papel fundamental para 
impulsionar o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável na região. Portanto nosso primeiro 
foco é o de promover o desenvolvimento de 
empreendimentos cujos produtos promovam 
impactos sociais e ambientais positivos, fortalecendo 
sua capacidade de gerar receita, sua inclusão 
financeira e transformação digital.

A educação é o pilar de nosso relacionamento 
com as comunidades de cada país onde 
operamos. Por isso, nosso segundo foco 
estratégico é impulsionar iniciativas que ajudem a 
reduzir as desigualdades digitais, permitindo que 
mais jovens tenham acesso às oportunidades 
da economia do conhecimento e criando, assim, 
futuros mais inclusivos. 

Somos conscientes do impacto ambiental 
associado ao forte crescimento do comércio 
eletrônico. As ações pelo clima são nosso 
terceiro foco de trabalho, que gerenciamos 
por meio de uma estratégia abrangente, que 
inclui soluções para as áreas de energia, 
mobilidade, embalagens e materiais e gestão de 
resíduos, bem como projetos de regeneração e 
conservação de biomas icônicos da região, com 
base no monitoramento permanente de nossos 
impactos por meio da medição da pegada 
de carbono. 

Crescer cada vez mais nos permite potencializar 
e escalar todo o impacto socioeconômico 
positivo de nosso ecossistema, ao mesmo tempo 
que nos obriga a sermos cada vez mais eficientes 
em nossas estratégias de redução do impacto 
ambiental em toda a cadeia de valor. Trata-se de 
um desafio complexo, considerando a velocidade 
com que crescemos: desde a pandemia, 
triplicamos o tamanho de nossas operações. 

Reconhecemos esses desafios. Por isso, nos 
concentramos naquilo que podemos fazer de 
melhor hoje para continuar crescendo de forma 
responsável. É um caminho de melhoria contínua, 
coletivo e com muitos desafios pela frente, em 
uma indústria dinâmica e exponencial. Porém 
nossa abordagem é a mesma: o momento de 
agir é agora.

Potencializar 
o DNA, nossa 
visão de 
sustentabilidade

Bônus Sustentável
Usamos o poder do mercado para acelerar a 
transição para uma nova economia que prospere 
em harmonia com a sociedade e o planeta. Por 
isso, em janeiro de 2021, emitimos nosso primeiro 
Bônus Sustentável, cujos rendimentos líquidos são 
destinados ao desenvolvimento de projetos com 
objetivos ambientais e sociais.

Em seu segundo ano de existência, foram alocados 
US$ 166,66 milhões para a implementação de 
projetos de triplo impacto, impulsionando o 
desenvolvimento sustentável de nossos negócios e 
da região. A oferta pública foi de US$ 400 milhões, 
com um prazo de investimento de cinco anos e uma 
taxa de juros fixa de 2,375% ao ano. 

Mercado Libre Fund
Nosso fundo de investimento, criado em 2013, 
investe em empresas latino-americanas que 
capitalizam a tecnologia para impulsionar 
o ecossistema digital e contribuem para a 
democratização do comércio e do acesso 
ao dinheiro. 

Apoiamos empresas em fase inicial e de 
crescimento e também ajudamos empreendedores 
a escalar seus negócios, agregando valor como 
parceiro estratégico.

Mais informações Report Bond
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1 Dados do relatório Euromonitor 2021, com base na análise do impacto do negócio na Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e México.

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/Meli_2022_BONO_ENG_e92be85e23.pdf
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Governança corporativa
Conselho de Administração

DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO 

Equipe Executiva

51
Presidente do Conselho e CEO

MARCOS 
GALPERIN 

51
CEO

MARCOS 
GALPERIN 

48
Vice-presidente executivo 
de marketing

SEAN 
SUMMERS 

49
Vice-presidente executivo 
e CFO

PEDRO 
ARNT

56
Vice-presidente executivo 
de assuntos corporativos

JUAN 
MARTÍN DE 
LA SERNA 

53
Presidente de Fintech

OSVALDO 
GIMÉNEZ

41
Vice-presidente executivo 
de e-Commerce

ARIEL 
SZARFSZTEJN

45
Vice-presidente executivo 
e COO

DANIEL 
RABINOVICH

27
Conselheiro independente

HENRIQUE 
DUBUGRAS

51
Conselheiro independente

RICHARD 
SANDERS

54
Conselheiro independente 
Membro do Comitê de Auditoria e de 
Nomeação e Governança Corporativa

ALEJANDRO 
NICOLÁS 
AGUZIN

53
Conselheiro

NICOLÁS 
GALPERIN

70
Conselheira independente 
Membro do Comitê de Auditoria e de 
Remuneração

SUSAN 
SEGAL

49
Conselheiro independente 
Presidente do Comitê de Remuneração e de 
Nomeação e Governança Corporativa

EMILIANO 
CALEMZUK

47
Conselheira independente

ANDREA MAYUMI 
PETRONI MERHY

87
Conselheiro independente 
Presidente do Comitê de Auditoria. Membro 
de Comitê de Remuneração e de Nomeação 
e Governança Corporativa

MARIO 
EDUARDO 
VÁZQUEZ

Mais informações

POR ORIGEM GEOGRÁFICA

67%
América Latina

33%
Outro

POR GÊNERO

22,2%
Mulheres

77,8%
Homens

POR IDADE

11%
Menos de 30

22%
Entre 31 e 50

67%
Mais de 51

POR GÊNERO

100%
Homens

POR IDADE

57%
Entre 31 e 50

43%
Mais de 51

https://investor.mercadolibre.com/corporate-governance/board-of-directors
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Diretrizes de governança Prevenção de conflitos 
de interesse A Governança Corporativa do Mercado Livre está 

estruturada em um Conselho de Administração e 
um Comitê Executivo. Os membros do Conselho são 
propostos pelo Comitê de Nomeação e Governança 
Corporativa e depois aprovados pela Assembleia de 
Acionistas. O Comitê de Nomeação e Governança 
Corporativa avalia os candidatos de acordo com 
os critérios descritos nas Diretrizes de Governança 
Corporativa e em seus estatutos. 

No nível executivo, as responsabilidades sobre 
os aspectos econômicos, ambientais e sociais 
recaem sobre o Chief Financial Officer (CFO). Quatro 
vezes ao ano, os responsáveis pelas unidades de 
negócio informam a ele os resultados econômicos, 
o contexto social das operações e os avanços da 
estratégia do negócio. Além disso, o Conselho 
de Administração realiza um encontro anual do 
qual participam todos os níveis de gerência da 
organização, incluindo as subsidiárias, para discutir o 
desempenho geral da companhia. 

A estrutura de Governança Corporativa é 
complementada pelo Comitê de Auditoria que 
supervisiona os processos contábeis e de 
informação financeira, o correto funcionamento 
do controle interno e o cumprimento das leis e 
regulamentações de cada país, além de controlar a 
avaliação e a gestão eficaz dos riscos financeiros. 

As pessoas que trabalham no Mercado Livre devem 
comunicar a existência de qualquer situação de 
conflito de interesse potencial, real ou aparente a 
seu superior e relatá-lo no Conflict Check Form para 
ser avaliado pela área de Ética & Compliance. Elas 
devem abster-se de participar em qualquer tomada 
de decisão e/ou acessar informações relacionadas à 
situação que implique o conflito de interesse.

As pessoas que ocupam posições de liderança 
devem preencher anualmente o Conflict Check 
Form. O formulário inclui, entre outros, perguntas 
sobre interesses econômicos, diretos ou indiretos, 
de fornecedores, parceiros comerciais ou 
concorrentes do Mercado Livre, atividades de 
trabalho externas, relações entre pessoas que se 
reportam entre si e convites de viagens recebidos 
por membros de nossa cadeia de valor.

Os membros do Conselho do Mercado Libre, Inc. 
devem responder trimestralmente a uma declaração 
específica sobre as partes interessadas em 
conformidade com o Regulamento S-K da SEC e o 
ASC 850 da US GAAP. Eles também informam sobre 
seu desempenho no Conselho ou na equipe de 
liderança em outras companhias.

Negócio

Conduta corporativa 
responsável
No Mercado Livre, o respeito às pessoas e seus direitos prevalece a qualquer decisão ou objetivo 
empresarial. Estamos comprometidos com o respeito às pessoas e aos Direitos Humanos e assim os 
asseguramos em nosso Código de Ética. Também tornamos público nosso compromisso de promover a 
diversidade e a inclusão, a tolerância zero a qualquer tipo de discriminação e o compromisso de proporcionar 
um ambiente de trabalho seguro e saudável. Em 2022, iniciamos um processo de análise e atualização do 
Código com data de publicação em 2023.

O Código de Ética é o guia para nossas ações e a base para todas as decisões tomadas no Mercado Livre. 
Ele garante nosso compromisso com uma conduta empresarial responsável, com o objetivo de que em todas 
as relações com terceiros e entre colaboradores prevaleçam os valores de honestidade, equidade, respeito 
e integridade.

Além disso, o Código detalha o nosso compromisso com o cumprimento das leis e regulamentações, e as 
práticas de bom uso de informações internas, ativos da empresa e meios digitais. O Código é de acesso 
público e está disponível em nosso site de Relações com Investidores.

Quem trabalha no Mercado Livre deve assinar o documento ao ingressar na empresa. Os fornecedores 
e parceiros comerciais devem aceitá-lo no momento de sua adesão à nossa cadeia de valor. Em 2022, 
o Código foi aceito por 97% das equipes dos países hispânicos e 100% no Brasil. Nosso programa de 
capacitação online para compreender e interpretar o Código foi concluído por 88% das pessoas que 
trabalham no Mercado Livre. Além disso, os compromissos e normas anticorrupção estabelecidos no
Código de Ética foram aceitos por 4.315 empresas ou fornecedores.

Código de Ética

1 Em 2022, foi feita uma modificação na folha de pagamento base, excluindo os que exercem trabalho nos centros de 
armazenamento e não possuem dispositivos para realizar treinamentos virtuais.

https://mercadolibre.gcs-web.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://mercadolibre.gcs-web.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://mercadolibre.gcs-web.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://mercadolibre.gcs-web.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://investor.mercadolibre.com/static-files/23ce6310-7fe2-4034-885f-7bd6c35fbb6a
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Prevenção
da corrupção
Promovemos a integridade e a transparência 
em todas as nossas relações. Desenvolvemos 
mecanismos e iniciativas de integridade e 
anticorrupção que nos ajudam a reduzir potenciais 
impactos negativos sobre as comunidades 
onde operamos. 

Em 2022, atualizamos a avaliação de riscos 
relacionados à corrupção de todas as operações 
associadas às novas atividades, negócios e 
desenvolvimento de mercados, bem como às 
prioridades e estratégias do negócio e ao contexto 
econômico e social onde operamos. Também 
avaliamos os controles e ações de mitigação 
colocados em prática, os grupos de interesse mais 
expostos a riscos e quais áreas e equipes devem 
ser capacitadas em procedimentos anticorrupção. 

Identificamos 30 riscos, entre os quais consideramos 
de maior impacto aqueles relacionados às licenças e 
permissões, doações, lobby, aquisições ou compras, 
inspeções e relações comerciais com órgãos 
públicos. Os riscos foram comunicados à equipe de 
liderança e às pessoas que desempenham funções 
em áreas de maior exposição. 

Desenvolvemos um Programa de Gestão de 
Riscos Anticorrupção de Terceiros para mitigar 
potenciais situações associadas a riscos de maior 
impacto. Terceiros que prestam serviços em 
nome, representação ou benefício do Mercado 
Livre perante funcionários públicos ou órgãos 
governamentais devem cumprir um processo 
específico de integração que inclua 
devida diligência, 

diretrizes para a elaboração de contratos, 
treinamentos, incorporação de cláusulas 
anticorrupção, monitoramento de alertas, entre 
outras medidas. Ao fechar o relatório, o programa 
monitorava 196 empresas e organizações.

A comunicação e o treinamento são componentes 
centrais de nossa estratégia de integridade. 
Durante 2022, difundimos comunicados a todos 
os colaboradores do Mercado Livre, por meio 
do Workplace, sobre conflitos de interesse, 
confidencialidade e o uso do Canal de Denúncias 
que atingiu 71.000 visualizações. Além disso, 
incluímos mensagens de integridade nos principais 
eventos internos da companhia para reforçar o 
compromisso ético, atingindo desde as equipes de 
liderança até os demais setores da organização. 

Com nosso programa de treinamento em 
anticorrupção, capacitamos 436 pessoas que 
trabalham em áreas com risco de corrupção. 
Complementamos essas iniciativas com uma 
capacitação sobre normas anticorrupção e principais 
riscos ao alto escalão da companhia. Em 2022, não 
foram detectados casos de corrupção. 

Processos
de devida diligência

Gerenciamos a conduta das pessoas que utilizam 
nossa plataforma de comércio eletrônico por meio 
de nossas Políticas de Publicação, garantindo suas 
compras com nosso compromisso de Compra 
Protegida. Em matéria de privacidade de dados, 
todos os usuários de nossas plataformas devem 
concordar com a Declaração de Privacidade, 
que está publicada e acessível na página inicial de 
cada site. Além disso, desenvolvemos uma Política 
de Segurança da Informação para prevenir ataques 
cibernéticos e proteger as informações de todos 
que confiam em nossas plataformas. Temos uma 
área de Atendimento ao Cliente que se encarrega 
de responder consultas e reclamações. Todos esses 
processos estão descritos no capítulo Usuários.

Promovemos a diversidade e a igualdade entre as 
pessoas que trabalham em nossas equipes, bem 
como a construção de relacionamentos baseados na 
confiança e no respeito. Além disso, desenvolvemos 
locais de trabalho seguros, orientados por nosso 
Plano Integral de Segurança. Descrevemos nossas 
iniciativas em diversidade, equidade e inclusão, 
saúde e segurança no capítulo Nossa Equipe. 
Fornecedores e parceiros comerciais devem aderir 
ao Código de Ética e cumprir nossos compromissos 
e padrões de conduta. Também capacitamos 
aqueles que se encontram mais expostos a riscos 
em temas anticorrupção.

A equipe de resolução de disputas se encarrega 
de gerenciar as reclamações relacionadas a 
consumidores, consultas e processos judiciais. 
Os processos não resolvidos pela área de Customer 
Experience são analisados e encaminhados para 
verificação externa. 

Além disso, definimos uma Política de Acordos 
com diretrizes para a resolução de casos, o que 
permite maior flexibilidade e eficiência. Para 
processos estratégicos relacionados a reclamações 
de consumidores, fornecedores ou processos 
administrativos de autoridades públicas, realizamos 
uma análise mais detalhada e avaliamos casos 
pertinentes para litígio.

No Mercado Livre promovemos impactos positivos 
e trabalhamos para evitar, mitigar e reduzir aqueles 
de natureza negativa, sejam eles potenciais ou 
reais. Para isso, contamos com processos de devida 
diligência orientados a cada um de nossos grupos 
de interesse. Sejam eles potenciais ou reais. Para 
isso, contamos com processos de devida diligência 
orientados a cada um de nossos grupos 
de interesse.
 

Canal de denúncias
Contamos com um canal de denúncias anônimas e 
confidenciais para que nossas equipes e membros 
da cadeia de valor, bem como pessoas de fora da 
companhia tenham a possibilidade de denunciar 
comportamentos ilegais ou antiéticos ou qualquer 
outro tipo de conduta que não esteja de acordo com 
nosso Código de Ética. 

O canal é gerenciado por um fornecedor externo. 
A equipe de Investigações Internas da empresa 
é responsável por investigar e acompanhar 
cada denúncia recebida. As pessoas podem 
relatar as violações éticas com confiança, sem 
temer represálias. Em 2022, foram registradas e 
gerenciadas 2.792 reclamações relacionadas a 
possíveis violações ao Código de Ética. 
Ao fechar este relatório, 76% das reclamações já 
estavam concluídas.

Negócio
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Experiência
do usuário

Uma experiência em beta contínuo

Uso de nossas plataformas

Confiança em nossos produtos e serviços 

Privacidade e segurança da informação

Capital intelectual
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Uma experiência em 
beta contínuo
Promovemos uma experiência de usuário segura, 
ágil e inclusiva para que todas as pessoas que 
interagem com nossas soluções possam comprar, 
vender, pagar, poupar, investir e financiar. Fazemos 
isso mediante interação contínua para poder escalar 
nossa proposta de valor e crescer.

Impulsionamos soluções 
com base tecnológica e 
perspectiva humana. Durante 
o processo de idealização e 
execução de nossos produtos, 
nos colocamos no lugar dos 
usuários em cada decisão
que tomamos.

A criatividade e a inovação permeiam tudo o que 
fazemos, desde o desenvolvimento até a otimização 
de nossas soluções. A tecnologia é a ferramenta 
que nos permite desbloquear nosso potencial e 
alcançar mais pessoas a cada dia, combinando 
novidade, qualidade e segurança. Também 
utilizamos a inteligência artificial para melhorar 
nossos processos de resposta.

Sabemos que, para nos manter como a plataforma 
de comércio e pagamentos preferida dos usuários 
na América Latina, é necessário oferecer melhoria 
contínua dos produtos, garantir uma experiência 
única e gerar confiança. Nossa equipe de TI, com 
mais de 13.000 pessoas, trabalha todos os dias com 
esse compromisso e desafio. A área possui várias 
divisões, com equipes responsáveis pelas distintas 
unidades de negócio e outras que fornecem suporte 
transversal às áreas de Segurança e Prevenção de 
Fraude, Business Intelligence, Machine Learning, 
Infraestrutura e Arquitetura de Aplicações.

Desenvolvemos tecnologias próprias para os 
produtos que oferecemos. Isso nos permite avançar 
rapidamente e prestar um serviço de alto padrão 
internacional de forma escalável.

Medimos a satisfação e a experiência de quem 
utiliza nossas soluções por meio do NPS (Net 
Promoter Score). O NPS é um indicador-chave para 
avaliar nossas inovações e desenvolvimento de 
produtos, ouvir a voz dos clientes, compreender 
suas necessidades e fornecer soluções concretas 
para ampliarmos nossa comunidade de usuários.

A medição se fundamenta em uma pergunta sobre a 
probabilidade de se recomendar o Mercado Livre a 
outras pessoas. A equipe de NPS Analytics, que faz 
parte da estrutura de Customer Experience, avalia 
os aspectos quantitativos e qualitativos da pesquisa, 
a fim de identificar oportunidades de melhoria da 
experiência e trabalhar com as diferentes áreas da 
empresa para aplicar essas oportunidades.

Experiência
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Tecnologias assistivas 
em nossas interfaces
Um produto é acessível quando todas as pessoas 
têm acesso equitativo a ele, levando em conta suas 
distintas habilidades cognitivas e físicas. Realizamos 
revisões periódicas de nossas soluções, o que nos 
permite identificar oportunidades para melhorar a 
acessibilidade e fortalecer o suporte às 
tecnologias assistivas.

Tecnologia assistiva é uma ferramenta digital, 
em formato de software ou aplicativo, ou uma 
ferramenta física que contribui para proporcionar 
ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência. No Mercado Livre, trabalhamos para 
entender quais e como essas ferramentas devem 
ser utilizadas para superar preconceitos e aumentar 
a perspectiva de acessibilidade.

Trabalhamos para facilitar o trabalho dos leitores 
de tela. Esses aplicativos verbalizam o conteúdo 
enquanto a pessoa navega ou explora uma 
interface, muitas vezes com um teclado (em vez de 
um mouse no desktop) e gestos no celular. Além 
disso, lançamos dispositivos adaptados para quem 
não explora nossas interfaces com o mouse ou o 
touch, mas por meio de dispositivos externos, tais 
como teclados, prompter, ponteiros, joysticks ou 
interruptores. Em 2022, melhoramos a navegação 
com teclados e leitores de tela, adaptando o 
comportamento em momentos-chave, como 
a verificação de conta ao esquecer a senha, 
o mecanismo de busca no cabeçalho da página e os 
resultados de busca com filtros de ordem e botão 
de favoritos.

Experiência

Soluções acessíveis e inclusivas
Na América Latina, há mais de 44 milhões de 
pessoas com deficiência. No Mercado Livre, 
trabalhamos para fechar a lacuna entre nossas 
soluções e esse coletivo, tendo como foco o nosso 
propósito: democratizar. Isso implica a participação 
de todas as pessoas, independentemente de suas 
condições ou capacidades.

Trabalhamos para ampliar o acesso 
e a inclusão digital, fazendo com 
que a cada dia mais pessoas possam 
usar nossos aplicativos e sites sem 
limitações. Dessa forma, podemos 
avançar ainda mais em nosso 
propósito de democratização.

Diversidade e inclusão são valores que sustentam 
nosso propósito e permeiam tudo o que fazemos. 
O compromisso com esses valores engloba os 
processos de criação e desenvolvimento de nossas 
experiências digitais, a fim de reduzir qualquer 
barreira que possa surgir em nossas telas e fluxos 
de navegação. Trabalhar com foco na acessibilidade 
não permite apenas reduzir as limitações para 
pessoas com deficiências permanentes, mas 
também para aquelas que apresentam uma 
deficiência temporária ou ocasional.

Nossa equipe é formada por profissionais de 
distintas áreas, com o apoio de referências e 
especialistas em acessibilidade, para projetar 
nossos aplicativos e sites com uma 
perspectiva inclusiva.

Em 2022, desenvolvemos um guia interno 
de acessibilidade para que as equipes de 
desenvolvimento, design, conteúdo e pesquisa 
possam contar com diretrizes, ferramentas e 
melhores práticas para aplicar em nossos produtos.

No Brasil, o Mercado Livre incorporou a ferramenta 
VLibras para traduzir os conteúdos em linguagem 
de sinais, com a projeção de lançá-la em outros 
mercados. Durante o fechamento deste relatório, 
estava em andamento a realização de um guia para 
redes sociais e redução de barreiras no processo de 
validação de identidade, com foco nas pessoas com 
alguma deficiência visual.

Estamos no top 10 
das plataformas 
de e-commerce 
com melhor 
acessibilidade 
digital no Brasil.
Esse resultado é fruto de um estudo realizado 
pela Yaman, consultora brasileira em engenharia 
e qualidade de software, que avaliou o nível de 
acessibilidade dos 30 e-commerces com maior 
participação de mercado no Brasil.
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Uso de nossas 
plataformas

DESEMPENHO
DO MARKETPLACE

5.469,6 M 
TRANSAÇÕES EM
MERCADO PAGO

48,5 M 
DE DOWNLOADS 
DE APLICATIVOS

1.147,1 M
produtos vendidos

80,5%
das vendas são provenientes 
de dispositivos móveis
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1 º  TR IMESTRE

2º  TRIMESTRE

3º  TRIMESTRE

4º  TRIMESTRE

EVENTOS

70

46

50

81

1 º  TR IMESTRE

2º  TRIMESTRE

3º  TRIMESTRE

4º  TRIMESTRE

MINUTOS NÃO DISPONÍVEIS

27

13

13

27

1 º  TR IMESTRE

2º  TRIMESTRE

3º  TRIMESTRE

4º  TRIMESTRE

UPTIME

99,98%

99,99%

99,99%

99,98%

TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 
EM MERCADO PAGO 
EM MILHÕES

2021 2021

2022 5.469,6

2022

2022 1.142

2020 2020

2019

2019

2019838

1.914,5

3.254,5

649,2

306,9

962,3

2020

2021

53,2

57,5

40,8

41,3
2021

2022 34,4

2020

2019

20,9

13,99

28,35

ENCOMENDAS ENVIADAS
EM MILHÕES

USUÁRIOS NOVOS
EM MILHÕES

VOLUME DE MERCADORIA
EM BILHÕES DE US$
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Confiança em nossos 
produtos e serviços 
As relações que construímos com todos os que vendem e compram em nossas plataformas são baseadas 
na confiança. É por isso que trabalhamos para oferecer vendas seguras para marcas e vendedores, e uma 
experiência de compra confiável, rápida e eficiente para quem consome em nosso marketplace. 

Todas as pessoas que vendem produtos em nossa plataforma devem cumprir nossas Políticas de 
Publicações. Não permitimos a comercialização de produtos proibidos por lei ou que violam nossos Termos 
e Condições. Para proteger a saúde e a segurança de quem utiliza nossas soluções, proibimos mais de 40 
categorias de produtos e serviços, tais como armas de fogo ou narcóticos. Além disso, asseguramos que 
todos os produtos oferecidos nas lojas do Mercado Livre cumpram os requisitos e legislações aplicáveis em 
matéria de informação e etiquetagem. 

Adotamos uma abordagem proativa e eficiente para reduzir a exposição a 
anúncios prejudiciais a uma boa experiência do usuário.

Contamos com tecnologias que nos ajudam a evitar qualquer atividade que possa impactar nossos serviços: 
em menos de um segundo, nossos sistemas podem analisar mais de 5.000 variáveis para pausar ou 
remover publicações que violem nossos Termos e Condições. Além disso, nossas publicações têm um botão 
Denunciar para que qualquer pessoa possa relatar produtos que violem as regras aplicáveis ou nossas 
Políticas de Publicações.

As publicações que não cumpram nossos Termos e Condições são removidas. As sanções por não 
cumprimento podem variar desde a finalização da publicação, suspensão ou cancelamento da conta, 
ou a denúncia das atividades ilegais às autoridades. Em 2022, não houve sanções relacionadas ao não 
cumprimento de regulamentos relativos à saúde ou segurança das pessoas, não houve registros de não 
cumprimento, por parte do Mercado Livre, de códigos voluntários aos quais a companhia aderiu.

Compra Garantida
Queremos que todos os que utilizam nossa plataforma fiquem satisfeitos com sua experiência de compra. 
Garantimos o reembolso do dinheiro em caso de qualquer contingência no momento do recebimento 
de um produto adquirido em nossa plataforma. A compra protegida é um programa que cobre todos os 
compradores que não recebem a encomenda, que recebem um produto diferente do anunciado ou com 
algum defeito, ou que se arrependem e pedem a devolução.

Garantimos uma experiência segura e protegida e a 
tranquilidade de sermos responsáveis pela devolução 
do dinheiro no caso de uma compra que não atenda 
às expectativas.

Os usuários podem iniciar uma reclamação dentro de dez dias após a entrega do produto ou 21 dias a partir 
da data de compra, caso não tenham recebido a encomenda. Uma vez iniciada a reclamação, analisamos se 
o comprador atende aos requisitos de nossos Termos e Condições. Em 2022, ampliamos o programa para 
proteger as compras em empresas que utilizam o Mercado Pago como processador, no México e no Brasil. 
Os compradores podem iniciar uma reclamação dentro de 14 dias caso o produto não tenha sido entregue.

Termos e Condições de Compra Protegida

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Compra-protegida_601
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Termos e Condições de Compra Protegida

Atendimento rápido e eficiente

Defendemos os direitos de Propriedade Intelectual, tais como marcas, direitos autorais, modelos e desenhos 
industriais e patentes. O Programa de Proteção da Marca (Brand Protection Program) do Mercado Livre é 
uma ferramenta que permite às marcas pesquisar e denunciar publicações infratoras de forma rápida e fácil. 
Por meio desse programa, acompanhamos quem vende em nossa plataforma em seu crescimento comercial 
e colaboramos na luta contra a pirataria.

Promovemos a Aliança Antifalsificação, uma ação conjunta entre o Mercado Livre e marcas líderes criada 
para combater a falsificação e a pirataria em nosso ecossistema. Essa iniciativa monitora de forma proativa 
as listas de infratores, colabora com as autoridades, toma medidas legais contra os infratores e promove 
formações em boas práticas e técnicas de publicação para quem vende e em como identificar e denunciar 
produtos falsificados ou pirateados para aqueles que compram.

Conquistamos a confiança em nossos serviços oferecendo uma comunicação contínua com todos os 
que utilizam nossas soluções. Disponibilizamos suporte a quem precisa por meio de distintos canais de 
comunicação. Planejamos a capacidade de nossas operações, desenvolvendo modelos de atendimento 
eficazes, monitorando nosso desempenho e gerenciando o conhecimento de nossas equipes.

Mais de 8.000 pessoas especializadas formam a equipe de Atendimento ao Cliente, distribuída em quatro 
centros de soluções situados na Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Promovemos um contato rápido, 
fácil e eficiente com o Centro de Atendimento ao Cliente. Qualquer pessoa pode fazê-lo a partir de todas 
as nossas plataformas por meio da opção “Fale conosco”, na seção “Ajuda”. Todas as reclamações são 
abordadas e tratadas para garantir uma resposta e solução rápidas. Além disso, promovemos a autogestão 
com ferramentas baseadas em Machine Learning para acelerar o atendimento, fornecer respostas ótimas e 
evitar processos demorados que possam frustrar quem utiliza nossas soluções. 

Experiência

FORMAS DE CONTATO
ONLINE
Chat web 
WhatsApp 
Telefone 

CENTRAL DE AJUDA
Perguntas frequentes

NOVO!

OFFLINE
E-mail
Redes sociais 

ASSISTENTE VIRTUAL
Canal de autogestão

Privacidade e segurança
da informação
Protegemos a privacidade de todos os que nos confiam seus dados para que possam operar com segurança 
e confiança em nosso ecossistema. A proteção dos dados pessoais é uma oportunidade de criarmos 
valor para quem utiliza nossos produtos e serviços. Para oferecer mais e melhores serviços, coletamos e 
processamos dados pessoais dos usuários, que são gerenciados de forma responsável.

Nosso departamento de TI trabalha com foco na agilidade e inovação para garantir a confidencialidade, 
integridade e disponibilidade desses dados. Sempre explicamos o tipo de informação que coletamos, o que 
fazemos com os dados dos usuários e em quais casos eles são compartilhados, incluindo o uso de dados 
relacionados à Inteligência Artificial e Machine Learning.

Todos os usuários que se registram em nossas plataformas estão sujeitos à Declaração de Privacidade, 
que está publicada e acessível na página inicial de cada site. Ela informa de maneira clara e explícita 
como usamos a informação para fins primários relacionados com a prestação dos serviços oferecidos pelo 
Mercado Livre. Além disso, contamos com um rigoroso programa de Compliance interno, aplicável a toda a 
companhia, e colaboramos com diferentes organizações para ajustar nossa operação aos mais altos padrões 
regionais em termos de privacidade. Também desenvolvemos um site específico no qual fornecemos 
informações precisas sobre o uso que fazemos dos dados pessoais, além de disponibilizar aos usuários 
canais eficazes para o exercício dos seus direitos, tais como Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição, 
conhecidos como ARCO.

https://www.mercadolivre.com.br/privacidade/declaracao-privacidade
https://www.mercadolivre.com.br/privacidade/
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Segurança cibernética 
A confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados de todos os que confiam no Mercado Livre 
é nossa prioridade. Temos uma Política de Segurança que nos orienta na proteção dos fluxos e processos 
associados aos dados, tanto do nosso negócio como de quem compra, vende e paga por meio de nossas 
soluções de comércio eletrônico e fintech.

Garantimos a segurança cibernética de nossas plataformas seguindo os princípios de Zero Trust, 
Automação e Descentralização, Resposta Automática e Análise Comportamental. É assim que evitamos 
qualquer tipo de vazamento de informação e prevenimos ataques cibernéticos. Há uma década, obtivemos 
a certificação PCI Compliance (Padrão de Segurança de Dados para a Indústria de Pagamentos com Cartão), 
em conformidade com os níveis PCI-DSS e PCI-PIN. 

A área de Segurança de TI é a responsável por gerenciar a integridade de nossas plataformas. Ela é 
formada por verticais associadas a cada unidade de negócio e oferece serviços transversais que garantem 
a prevenção e detecção de software malicioso. Antes de sair ao mercado, cada novo fluxo de negócio é 
analisado por um processo que inclui critérios e avaliações de segurança em todas as etapas e um controle 
de qualidade de seu código. Essas instâncias são desenvolvidas no marco da estrutura de segurança 
cibernética do NIST (National Institute of Standards and Technology).

Monitoramos continuamente o desempenho de nossas plataformas para avaliar a eficácia dos planos e 
ações, e ajustar os processos o mais rápido possível. Assim, identificamos as principais vulnerabilidades 
que podem afetar nossas plataformas e tomamos medidas para garantir sua proteção. Além disso, a equipe 
de Incidentes realiza um processo de melhoria contínua, baseado na revisão dos eventos de segurança 
identificados para otimizar suas respostas.

Em março de 2022, parte do código fonte do Mercado Livre foi objeto de um acesso não autorizado. O 
evento não afetou nossa infraestrutura e não acarretou consequências para os usuários ou suas senhas, 
saldos de conta, investimentos, informação financeira ou de cartões. Quando descobrimos o acesso a 
outros dados de alguns usuários, voltamos a proteger todas as suas informações e implementamos o 
Protocolo de Resposta a Incidentes. Notificamos cada pessoa envolvida, de acordo com as melhores 
práticas e regulamentações.

Experiência

26.844
pessoas capacitadas 
em proteção de dados

423
tentativas de negação de serviço
bloqueadas automaticamente

2.574
incidentes de segurança potenciais 
mitigados e remediados 
em tempo hábil

0
casos de não cumprimento 
identificado 
por organismos regionais 
e internacionais

4.252 
casos de phishing bloqueados 

Programa de 
gestão de riscos de 
segurança cibernética
Identificamos, analisamos e monitoramos 
planos de ação com o objetivo de minimizar 
os riscos de segurança da organização. 
Nosso Programa de Gestão de Riscos 
de Segurança Cibernética nos permite 
compreender as ameaças e vulnerabilidades 
associadas aos processos e controles da área 
de Segurança de TI.

Para gerenciar os riscos associados à 
segurança cibernética, implementamos a 
metodologia NIST 800-30 (Risk Management 
Guide for Information Technology Systems) e 
o Processo de Gestão de Riscos de Terceiros 
(Third Party Risk Management), que nos 
permite avaliar fornecedores críticos em 
matéria de segurança para identificar riscos e
notificar as áreas envolvidas.
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Nossa 
equipe

Cocriar o melhor lugar para trabalhar

Atrair os melhores talentos

Uma trajetória de aprendizagem constante 

Diversidade e igualdade de oportunidades

Tecnologia para melhorar a experiência

Segurança no trabalho

Capital humano
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RANKING GREAT PLACE
TO WORK 2021/22

#1
na Argentina

#1
no Uruguai

#10
no México

#1
no Chile

#7
no Brasil

#2
na Colômbia

#20
EM NÍVEL GLOBAL

#6
NA AMÉRICA LATINA

Cocriar o melhor lugar 
para trabalhar
Há muitos atributos que fazem do Mercado Livre 
um lugar único para trabalhar. Um deles é a nossa 
equipe: mais de 39.000 pessoas que dão o melhor 
de si todos os dias e que vibram um DNA que 
assume riscos, está em beta contínuo e executa 
com excelência.

Trabalhar no MELI é impactar positivamente a 
vida de milhões de pessoas para as quais nosso 
ecossistema de soluções abre portas e oferece 
acesso para vender, comprar, pagar, enviar e 
financiar. É contribuir para a recuperação e o 
desenvolvimento da América Latina. É crescer 
e gerar milhões de novos empregos.

Fazer parte do MELI é ter a possibilidade de se 
desenvolver e crescer em um ambiente onde cada 
pessoa é respeitada e valorizada. Nosso diferencial 
é contar com equipes formadas por pessoas únicas 
e inigualáveis. E, em cada uma delas, podemos ver 
refletida a visão inclusiva e diversa que nos define 
e que são chave para a inovação.

Formamos equipes diversas nas quais cada pessoa 
pode empregar todas as suas habilidades e se 
expressar. Essa visão nos impulsiona a melhorar, 
pois nos permite compreender as diferentes 
expectativas das pessoas que utilizam nossas 
soluções e criar produtos intuitivos e confiáveis 
que melhorem suas experiências.

Ser um dos melhores 
lugares para trabalhar 
no mundo é o resultado 
de colocarmos nossa 
cultura em ação. Nosso 
propósito nos impulsiona 
a transformar a vida de 
milhões de pessoas e 
ficamos orgulhosos 
por isso.
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Experiência MELI
Desde o início, buscamos construir uma cultura 
caracterizada por um DNA empreendedor, que 
tenha nisso nossa principal vantagem competitiva. 
Esse espírito permeia todas as áreas do negócio. 
O crescimento da operação nos levou a diversificar 
as equipes de trabalho, mantendo o foco em duas 
grandes áreas, Tecnologia e Produto e Logística,
que recebem o apoio das demais áreas da 
companhia para que possamos atingir 
nosso propósito.

Todas as nossas equipes compartilham a mesma 
plataforma cultural, que reúne quatro elementos 
fundamentais: o propósito, a metodologia de 
trabalho, os Princípios de Liderança e os Princípios 
Culturais. Tais princípios são a base de tudo o que 
fazemos no MELI: nos definem, nos identificam e 
indicam nossa maneira de ser e de fazer.

Cocriar uma experiência única é 
promover a conexão e a empatia. 
No MELI colocamos o foco nas 
pessoas de modo integral, priorizando 
seu bem-estar físico e emocional 
e construindo ambientes diversos 
e inclusivos onde cada um possa 
desenvolver todo o seu potencial.

Nossa proposta de valor está apoiada em cinco 
pilares principais: Trabalho Flexível; Desenvolvimento 
e Aprendizagem; Comunicação e Colaboração; 
Reconhecimento e Celebração; Bem-estar e Família. 
Cada um deles reivindica que as pessoas possam 
empreender suas experiências de maneira única.

Hoje, propomos um ambiente hiperflexível no 
qual cada pessoa escolhe onde trabalhar, e a 
opção presencial é vivenciada com pleno sentido 
de propósito. A experiência de trabalho flexível 
se estrutura em um esquema 100% remoto com 
presença no escritório como opção. E nossos 
escritórios evoluíram para um conceito de campus, 
onde ocorrem atividades de valor que convidam ao 
encontro e à conexão. Além disso, em 2022 criamos 
a opção “work from everywhere”, na qual nossas 
equipes têm a opção de trabalhar 90 dias por ano 
desde qualquer lugar do mundo.

Promovemos a escuta e o feedback permanente 
para compreender a realidade de nossas equipes 
e tomar as melhores decisões, garantindo a 
consistência e a coerência entre as expectativas 
e as vivências. Para cocriar a cada dia o melhor 
lugar para trabalhar, monitoramos a opinião das 
equipes usando a tecnologia. Isso nos permite obter 
informações de valor para cada líder e equipe, e 
acionar de forma assertiva e com foco os pontos 
fortes e oportunidades que detectamos em 
tempo real. 

Realizamos uma pesquisa chamada Check Survey, 
com foco na gestão interna, e a Annual Survey, na 
qual ouvimos, de maneira anônima, voluntária e 
confidencial, como cada pessoa se sente.

Propomos uma comunicação aberta e colaborativa. 
As pessoas que lideram as diferentes unidades 
de negócio, cada país e suas equipes são os 
protagonistas de um diálogo expansivo, enriquecido 
tanto em nossa plataforma de comunicação 
interna quanto por meio de reuniões presenciais, 
celebrações e também por meio de tecnologias, 
como o uso de bots. 

Também buscamos criar espaços de conexão social 
para o bem-estar emocional e para celebrar o 
impacto de nossas realizações. Guiados por nossos 
Princípios Culturais, reconhecemos o trabalho em 
equipe e os objetivos alcançados, executando com 
excelência, dando o nosso melhor e, acima de tudo, 
nos divertindo.

TAXA DE COMPROMETIMENTO

Equipe

92%
Tecnologia
e Produto
= 2021

89%
Logística
+2 vs 2021

85%
Outras áreas 
do MELI
+9 vs 2021

13.768
pessoas
Tecnologia e 
Produto

16.961
pessoas
Logística

9.222
pessoas
Outras áreas 
do MELI

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Nossa plataforma de Cultura

PROPÓSITO MELI

Democratizamos o comércio e os serviços 
financeiros para transformar a vida de milhões de 
pessoas na América Latina.

PRINCÍPIOS CULTURAIS

• Criamos valor para nossos usuários.
• Empreendemos assumindo riscos.
• Executamos com excelência.
• Estamos em beta contínuo.
• Competimos em equipe para ganhar.
• Damos o máximo e nos divertimos.

PRINCÍPIOS DE LIDERANÇA

• Promover resultados sustentáveis.
• Decidir com coragem.
• Abraçar a mudança.
• Triunfar através do talento.
• Quebrar os silos.
• Liderar pelo exemplo.

METODOLOGIA DE TRABALHO

• Tomada de decisões.
• Reuniões efetivas.

Propósito

 

MELI

Princípios

 

de

 

Liderança

Metodologia de

 

Trabalho
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Atrair os melhores talentos
Contamos com os líderes do MELI e com nossa 
marca empregadora para captar, selecionar e 
reunir os melhores talentos. Em um novo ano de 
crescimento, no qual contratamos mais de 10.000 
pessoas na região, focamos na evolução de ambos 
os pilares para formar e desenvolver uma equipe 
de categoria internacional que nos permita liderar 
a indústria de comércio eletrônico em cada um dos 
mercados onde operamos.

Os líderes do MELI desempenham um papel 
fundamental para tornar isso possível. Em cada 
entrevista estruturada que realizam, conseguem 
identificar traços do DNA MELI e de agilidade de 
aprendizado que podem impulsionar a cultura 
empreendedora que nos define. Além disso, são 
eles que formam a cultura da organização, com seu 
exemplo e comportamento diário. Eles constroem a 
confiança, o que é essencial, pois é o fator sobre o 
qual sustentamos todas as relações de trabalho.

A marca empregadora, por sua vez, é o elo entre 
o Mercado Livre e as pessoas que querem se unir 
à incrível adrenalina de empreender. Os principais 
diferenciais são os desafios produzidos por nosso 
negócio, a capacidade de gerar impacto e a cultura 
empreendedora e de excelência. E esses princípios 
evoluem de acordo com a expansão de nosso 
negócio, as mudanças do contexto e as expectativas 
das pessoas. Atributos como flexibilidade, 
autonomia, bem-estar integral e inclusão sempre 
estiveram no centro de nossa agenda e proposta. 

Estamos cada vez mais conscientes de que existe 
uma correlação entre bem-estar e eficiência 
em todas as dimensões de nossa vida, sendo 
o trabalho uma delas. Por isso, entendemos o 
bem-estar como algo integral, que contempla a 
saúde física e emocional, a conexão social e o 
bem-estar financeiro. Em torno desses quatro 
pilares, implementamos nossa proposta que inclui 
atividades, conversas com especialistas, instâncias 
de aprendizagem, atendimento com especialistas e 
reuniões que visam a conexão social e a diversão 
(que também faz parte de nossa cultura, pois, no 
MELI, damos o máximo e nos divertimos).

A marca empregadora que nos define e nos torna 
únicos é construída com base em cinco aspectos: 
a proposta de valor, a experiência do candidato, 
a relação com as instituições acadêmicas e as 
universidades, redes e comunicação, e os talentos 
como embaixadores do MELI.

Portal de empregos

LinkedIn Países Hispânicos 

LinkedIn Brasil 

1.589.099
candidaturas recebidas
em nosso portal de empregos

2.852.546
seguidores
no LinkedIn

Equipe

Novas contratações

Mulheres

Homens

Total

Rotação

Mulheres

Homens

Total

Rotação voluntária

NOVAS CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE

-30 anos

4.747

5.990

10.737

2.363

2.769

5.132

31 a 50 anos

2.906

4.165

7.071

979

1.714

2.693

(+) 50 anos

74

93

167

24

34

58

Total

7.727

10.248

17.975

3.366

4.517

7.883

4.505

http://mercadolibre.com/empleos
http://linkedin.com/company/mercadolibre
https://www.linkedin.com/company/mercadolivre-com/
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Uma trajetória de
aprendizagem constante
Queremos que cada pessoa seja protagonista de sua 
própria jornada e mestre de seu aprendizado. Aprender no 
MELI é uma experiência contínua e única para cada pessoa 
e se desdobra em diferentes instâncias de aprendizagem.

Equipe

OWNboarding
OWNboarding é uma experiência de incentivo, já que seu propósito é transmitir o DNA MELI e gerar 
confiança para que cada pessoa que ingresse na companhia se empodere desde o primeiro dia e lidere sua 
própria jornada MELI. O processo é estruturado em quatro mecanismos:

OWNBOARDING MELI
Experiência de boas-vindas que conecta as 
pessoas com nosso DNA, com foco nos 
Princípios Culturais e nossa maneira de trabalhar. 
É compartilhada por todas as pessoas que 
ingressam no MELI, independentemente da área 
ou hierarquia.

BOARDING FUNCIONAIS
Experiências de aprendizagem de oito semanas, 
desenvolvidas pelas unidades de negócio, cujo 
propósito é acelerar a formação e o alinhamento 
dos novos colaboradores. Eles recebem os 
conhecimentos e as habilidades técnicas 
necessárias para compreender suas funções, a 
equipe em que trabalham e a unidade de negócio a 
qual pertencem.

OWNBOARDING LÍDERES
Um total de 1.177 novos líderes participaram 
desse programa de formato híbrido que conecta 
as pessoas aos nossos Princípios de Liderança. 
Trata-se de uma jornada de 100 dias na qual são 
potencializadas as habilidades para liderar com 
excelência, formar equipes de trabalho, reforçar 
talentos, compreender o ecossistema e multiplicar o 
DNA MELI. 

BUDDY PROGRAM
Processo de enriquecimento mútuo no qual 
uma pessoa acompanha o novo colaborador 
e o ajuda a se integrar no MELI durante seu 
primeiro mês na empresa, enquanto pratica 
suas habilidades para desenvolver pessoas. 
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Contamos com um processo cíclico e contínuo de avaliação de desempenho chamado Performance
Management, que é aplicado em 100% das pessoas que trabalham no Mercado Livre.



33Relatório de Impacto 2022

Sobre o Relatório Negócio Experiência Equipe Social Ambiente GRI, SASB & IREquipe

Programas de 
desenvolvimento de 
habilidades de liderança
Nossa estratégia para desenvolver habilidades 
de liderança é implementada por meio de 
programas de alto impacto, com foco nas áreas de 
especialização ou na unidade de negócio.

LEADING OPS
Devido ao crescimento exponencial da rede de 
envios, identificamos que mais de 80% das pessoas 
em posições de liderança tinham menos de um 
ano na empresa. Isso nos trouxe a oportunidade de 
estruturar e estabelecer uma liderança consistente 
em todas as operações. 

Criamos um programa de liderança com base em 
três pilares: liderança de pessoas, segurança e 
gestão de operações. Sua aplicação é feita por 
pessoas da operação que foram preparadas para 
atuar como facilitadores, multiplicando a cultura 
pelo exemplo.

LEADERSHIP PRINCIPLES 
DEVELOPMENT PROGRAM
Programa para pessoas com cargos de gerente 
sênior ou superior, desenvolvido em conjunto com 
a Stanford University. Seu propósito é garantir o 
impacto do nosso negócio e da aplicabilidade dos 
Princípios de Liderança na prática.

Os espaços são facilitados por especialistas de 
Stanford em conjunto com nossa equipe Executiva, 
incluindo nosso CEO e fundador.

474
líderes seniores
participaram do programa

Programas de 
desenvolvimento de 
habilidades técnicas
IT BOOTCAMP 
Programa intensivo de estímulo criado para acelerar 
a curva de aprendizagem dos novos colaboradores 
juniores que se unem à nossa equipe de Tecnologia. 

Durante um período de 8 a 9 semanas, com 
dedicação em tempo integral, os participantes 
nivelam conhecimentos técnicos e o modo de 
trabalho MELI. Aqueles que concluem a experiência 
estão preparados para agregar valor às suas 
equipes desde o primeiro dia.

1.402
participantes

IT RAMPUP
Programa complementar ao IT Boarding para 
profissionais que ocupam posições de engenheiro 
semissênior e sênior. Trata-se de uma jornada de 
duas semanas que inclui atividades síncronas e 
assíncronas e promove um espaço de aprendizagem 
colaborativa e de interação com a equipe.

932
participantes 

IT BOARDING
Ferramenta central para acompanhar e acelerar a 
formação de todas as pessoas que ingressam nas 
equipes de Tecnologia e não participam do 
IT Bootcamp, que completa o processo 
de OWNboarding.

Em quatro encontros 100% virtuais, são 
compartilhados conteúdos transversais e técnicos, 
de forma assincrônica, para que os participantes 
possam navegar de acordo com o seu próprio ritmo.

2.835
participantes 

Aprendizagem contínua
Uma vez transcorrido o processo de OWNBoarding, 
as experiências de aprendizagem continuam 
por meio de constantes estímulos e múltiplas 
oportunidades para que cada um possa se 
empoderar e ser protagonista de sua jornada 
na empresa. 

As experiências de aprendizagem visam transformar 
o conhecimento em habilidades que se conectam 
aos nossos Princípios Culturais e de Liderança e 
também à nossa forma de trabalhar, considerando 
as habilidades técnicas, tanto transversais como 
críticas, e de impacto para a unidade de negócio.

Essas oportunidades internas de aprendizagem 
e desenvolvimento são complementadas por uma 
política de Learning Sponsorships (Patrocínios 
de Aprendizagem), que incentiva as equipes 
a participarem de oportunidades externas de 
formação, como estudos avançados e 
cursos técnicos.

Além disso, nosso programa e.diomas oferece 
apoio a quem, devido à natureza de suas tarefas 
diárias, precisa falar inglês, espanhol ou português. 
Esse programa é implementado em aliança 
com a Nulinga, empresa especializada no ensino 
de idiomas.

No MELI, apostamos em uma gestão de 
aprendizagem disruptiva e alinhada à natureza 
dinâmica de nossa indústria. Ao contrário dos 
métodos mais tradicionais, incentivamos a criação 
de comunidades e redes onde o conhecimento e a 
aprendizagem são gerados de forma colaborativa 
e empreendedora. Por isso, não medimos o impacto 
da aprendizagem em horas de formação, mas 
por meio do impacto de nossa contribuição nos 
resultados concretos do negócio.
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Diversidade e igualdade
de oportunidades
Diversidade, equidade e inclusão estão no centro de nossa 
estratégia de negócio e crescimento. Não é algo do que 
falamos: é o que fazemos.

Nossa estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão é fundamentada em três pilares que se 
complementam e se potencializam entre si: formar equipes diversas, desenvolver ambientes inclusivos 
e impulsionar uma sociedade mais inclusiva.

Formar equipes diversas buscando 
complementaridade por meio de 
distintos perfis.

Impulsionar uma sociedade inclusiva 
promovendo com produtos, serviços e 
iniciativas a igualdade de oportunidades 
para todos. 

Desenvolver ambientes inclusivos 
respeitando e valorizando as diferenças 
e garantindo tratamento igualitário 
e a equidade de oportunidades de 
desenvolvimento.

Formar equipes diversas
A diversidade de nossas equipes, além de nos enriquecer, nos permite desenvolver produtos exclusivos 
que atendem às necessidades e expectativas de milhões de pessoas diversas. Acreditamos que a melhor 
maneira de entender e conhecer as pessoas que utilizam nossas soluções é espelhar a sociedade: replicar 
dentro a mesma diversidade que existe fora. 

Para incluir todas as perspectivas e acelerar a mudança de mentalidade da organização, em 2022 
avançamos com foco em cinco pilares: etnias, mulheres, LGBT, pessoas com deficiência e 
diversidade geracional. 

Cada vaga que abrimos é uma oportunidade para atrair pessoas únicas, com novas ideias, que 
complementem a equipe. As tecnologias de inteligência artificial nos permitem comparar candidatos por 
habilidades e experiências, ocultando informações que possam ativar distorções ao avaliá-los, tais como 
nome, gênero ou idade. 

Estamos orgulhosos dos resultados: com o foco na contratação de mulheres em cargos seniores, 
conseguimos apresentar listas exclusivas de candidatas para cargos executivos (diretoria e vice-presidência), 
aumentando, assim, a representação nesses níveis. Também superamos a média do mercado em relação 
ao total de pessoas negras em cargos de direção no Brasil, mediante contratação intencionada, além de 
criar o programa +40 na área de Envios. Também lançamos novos programas para contratar pessoas com 
deficiência em cargos da área de Tecnologia.

Equipe
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Formamos 
equipes 
diversas em 
várias áreas 
para garantir 
nosso potencial 
inovador.

Equipe

MULHERES

Cargos de alta 
liderança

ETNIAS

Afrodescendentes em 
cargos de liderança1

PESSOAS COM 
DEFIC IÊNCIA

Grupo MELI

27%
MELI 

11,4%
MELI 

1,8%
MELI 

+4%
MELI vs Mercado

-3,6%
MELI vs Mercado

-0,2%
MELI vs Mercado

41%
MULHERES 
GRUPO MELI

42%
PESSOAS
AFRODESCENDENTES 
BRASIL

12%
DE NOSSA 
EQUIPE 
PERTENCE À 
COMUNIDADE LGBTQIAP+ 

DIVERSIDADE EM MELI

23%
Mercado

15%
Mercado

2%
Mercado

1 Com base em uma pesquisa com uma resposta de 57,9%
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Desenvolver ambientes 
inclusivos

Impulsionar uma 
sociedade inclusiva 

Promovemos um ambiente de respeito que 
valoriza as diferenças, garantindo igualdade de 
oportunidades para se desenvolver. Queremos 
que todas as pessoas sejam ouvidas e possam se 
expressar, dar suas opiniões e propor ideias para 
inovar e desafiar a equipe com novas perspectivas. 

Procuramos eliminar os preconceitos, fazendo com 
que o papel de liderança seja um multiplicador na 
criação de uma cultura diversa e inclusiva. Por isso, 
realizamos oficinas sobre liderança inclusiva e não 
discriminação, um plano de ação que capacitou 
mais de 1.000 líderes, que estarão aptos para 
desenvolver e implementar uma abordagem diversa 
e inclusiva em suas equipes.

Promovemos um diálogo aberto e colaborativo com 
os Grupos de Afinidade, que são comunidades 
formadas por todos os interessados em oferecer 
voluntariamente seu tempo, conhecimento e ideias 
para acelerar nossa agenda de Diversidade e 
Inclusão. Alinhados com nossos quatro pilares, 
os grupos trabalham sobre temáticas de Etnias, 
LGBTQIAP+, Pessoas com Deficiência e Mulheres. 
Em 2022, criamos o grupo de afinidade +40.

Além disso, a equipe da área de Experiência de 
Usuário adaptou os processos internos para que 
as pessoas trans que trabalham no MELI possam 
realizar a mudança de nome nos sistemas e inserir 
o nome de sua preferência, mesmo que este seja 
distinto ao estabelecido legalmente em 
seus documentos.

Para o MELI, a diversidade não é apenas uma 
convicção ética, mas uma alavanca para atingir 
nosso propósito de negócio. Está no centro de 
nossa missão desde o primeiro dia, porque nosso 
propósito é incluir cada vez mais pessoas, 
facilitando o acesso ao comércio, aos recursos 
econômicos e aos instrumentos financeiros.

Criamos produtos e serviços que incluem e 
possibilitam o acesso a cada vez mais pessoas e 
grupos minoritários nos países onde operamos. 
Multiplicamos o impacto por meio de programas de 
educação e inclusão financeira, os quais realizamos 
em conjunto com organizações da sociedade civil, 
com foco em gênero e diversidade.

Nossa visão de uma sociedade 
inclusiva torna a democratização de 
oportunidades uma ambição possível.

Equipe

Mais informações no capítulo Social

36.808
Jornada
completa

14.498
Mulheres

22.310
Homens

7.643
Management

2.554
Mulheres

5.089
Homens

16.961
Logística

8.086
Mulheres

8.875
Homens

3.143
Meio

período

1.992
Mulheres

1.151
Homens

13.768
Tecnologia e 

Produto

3.221
Mulheres

10.547
Homens

9.222
Demais áreas

do MELI

5.183
Mulheres

4.039
Homens

39.951
Pessoas

16.490
Mulheres

23.461
Homens

PESSOAS POR TIPO DE CONTRATO 
PERMANENTE POR GÊNERO

PESSOAS POR TIPO TIPO
DE JORNADA E GÊNERO

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE DE 
NEGÓCIOS E GÊNERO

DISTRIBUIÇÃO DA MANAGEMENT
POR GÊNERO
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Tecnologia para 
melhorar a experiência 
Nossos objetivos de Capital Humano são cada 
vez mais desafiadores, por isso fortalecemos a 
gestão com ferramentas tecnológicas inovadoras, 
integradas e sob medida.
 
Nossas equipes se destacam por seu alto 
desempenho, diversidade e compromisso único, 
que estão associados a metas que devem ser 
medidas de modo eficaz. Para isso, dispomos de 
um conjunto de soluções tecnológicas que nos 
permite analisar, monitorar e prever comportamentos 
em variáveis críticas como plano de contratação, 
comprometimento e rotatividade, entre outras.

Multiplicamos a experiência 
MELI com um ecossistema de 
soluções tecnológicas.

As pessoas se conectam, se informam e participam 
de forma proativa em nossa plataforma Workplace, 
onde podem acessar o seu conteúdo de qualquer 
dispositivo, participar de grupos e se manter 
atualizadas com as principais notícias e lançamentos. 
As transmissões ao vivo são o espaço onde as 
lideranças compartilham seus projetos e novidades.

Também contamos com uma biblioteca, que oferece 
recursos como tutoriais para melhorar a experiência 
de acesso a informações relevantes.

Os bots nos ajudam a transformar e ganhar escala 
em rede. Projetamos um sistema com dois tipos 
de chatbots adaptados às nossas necessidades: 
os que buscam cada usuário (Bots de Pull), que 
servem para resolver dúvidas, consultas ou 
temas de interesse dos colaboradores como, 
por exemplo, benefícios, salário, redefinição de 
senhas, podendo até gerenciar senhas de Wi-Fi 
para as pessoas que visitam o escritório; e os que 
requerem a busca do usuário correspondente 
e trazem atribuição de diversas tarefas (Bots de 
Push Action). Neste nível, temos autorizações de 
compra, recepção de serviços, aprovações de 
licenças, etc. 

Com essas integrações, procuramos simplificar a 
experiência dos usuários, reduzindo a um único 
clique em dispositivo móvel processos que antes 
levavam até 12 passos.

52.382
contas de Workplace ativas

38.387
usuários ativos por mês
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Segurança no trabalho
A gestão da saúde e a segurança no trabalho, tanto em termos de cobertura como de seus componentes, 
têm como base a legislação vigente em cada país onde operamos. Portanto contratamos empresas locais 
especializadas em medicina ocupacional para realizar os controles anuais e a assistência médica para 
nossas equipes, caso necessário. Graças à nossa gestão de saúde e segurança, em 2022 não houve mortes 
resultantes de acidentes de trabalho ou de um mal-estar ou doença ocupacional.

FERRAMENTAS DE GESTÃO PARA GARANTIR A SAÚDE E O BEM-ESTAR 
DA EQUIPE

• Padrão e formato para Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos (IPER). 
• Os perigos são identificados e avaliados em uma matriz de risco.
• Padrão de relatório e investigação de incidentes.
• Formulário de Relatório de Ocorrência de Segurança (ROS). 
• Procedimento interno para registro, investigação e comunicação de ocorrências de acordo com as 
exigências locais. 
• Procedimento de gestão de contratantes com requisitos de acesso às instalações de nossa organização, 
garantindo o cumprimento da legislação vigente. 
• Serviços médicos e de enfermagem que prestam cuidados de saúde ocupacional e assistencial para todas 
as pessoas que trabalham no MELI, assim como cuidados de emergência e urgentes, incluindo terceiros.
• Atendimento médico por meio de clínicas terceirizadas para serviço de transporte.
• Plano multidisciplinar de saúde para toda a equipe.
• Sistema de registro médico eletrônico chamado SOC, que cobre todos os locais de trabalho e é atualizado 
de acordo com os regulamentos e leis vigentes. 
• Espaços de aprendizagem e conscientização em nossa Biblioteca do Conhecimento.
• Grupos de wellbeing (bem-estar) com propostas de atividades físicas e cuidados emocionais.
• Campanhas de qualidade de vida e bem-estar.
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para mitigar os riscos ocupacionais e 
fornecer orientação sobre prevenção.

Plano integral de segurança
Em 2022, desenvolvemos um plano integral de segurança que se baseia em quatro pilares de 
treinamento para aprimorar a cultura de segurança e padronizar o quadro de gestão.

Em relação à cultura de segurança, os pilares são os seguintes: desenvolvimento de habilidades de 
liderança; formação de profissionais de Saúde, Segurança e Higiene (SSH) e referências de segurança; 
percepção de risco; observações de comportamentos. Com relação ao quadro de gestão, seus pilares 
são o desenvolvimento de procedimentos e normas; investigação de incidentes; auditorias SSH; gestão 
de projetos e mudanças. 

O plano já foi totalmente implementado em 12 operações dos centros de armazenagem do 
Mercado Livre e em 64 operações de transporte na América Latina. No total, foram destinadas 3.600 
horas de treinamento para formar 257 integrantes da equipe de segurança e 33.700 horas para capacitar 
4.650 pessoas das equipes de liderança e de superiores.

Equipe

-71%
taxa de frequência 
de acidentes
2022 vs 2021

-61%
taxa de gravidade 
de acidentes
2022 vs 2021

-47%
acidentes com 
incapacidade
2022 vs 2021

-38%
dias perdidos 
por acidentes
2022 vs 2021
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Impacto
social

Atuamos hoje em prol do desenvolvimento sustentável na América Latina

O impacto da democratização do comércio 

Avanço da inclusão financeira na região

Educação para democratizar saberes e oportunidades

Capital social
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Atuamos hoje em prol do 
desenvolvimento sustentável 
na América Latina
Nascemos com o propósito de democratizar o 
comércio e os serviços financeiros na América 
Latina. Para isso, assumimos o compromisso de 
potencializar os impactos positivos do nosso 
ecossistema para que inclua mais pessoas a cada 
dia, gerando oportunidades de desenvolvimento 
para empreendimentos e organizações em toda 
a região, e contribuindo para o progresso e 
prosperidade de nossas comunidades.

Sabemos que nossas soluções têm um efeito 
multiplicador único e com grande potencial de 
transformar a vida de milhões de pessoas na 
América Latina. Temos o desafio de tornar isso 
possível com resultados concretos e tangíveis. 
Nosso ecossistema é o ponto de partida desse 
compromisso: colocamos a tecnologia a favor das 
comunidades onde operamos. 

Promovemos o desenvolvimento do ecossistema 
empreendedor e o acesso ao comércio eletrônico 
para que pequenos empreendimentos tenham as 
mesmas oportunidades que grandes empresas. 
Dedicamos um foco especial aos negócios de 
triplo impacto, apoiando seu crescimento para 
que possam atingir milhões de consumidores, 
democratizando o acesso a produtos que geram 
benefícios para o planeta e para as pessoas.

Impulsionamos a inclusão financeira, ampliando a 
capacidade de geração de renda de indivíduos, 
empreendimentos e PMEs. O crescimento do 
ecossistema de soluções do Mercado Pago permite 
que milhões de pessoas tenham, pela primeira vez, 
acesso a ferramentas financeiras, o que contribui 
para o desenvolvimento e a formalização das 
economias regionais.

Trabalhamos para reduzir a lacuna de gênero e 
socioeconômica, para que mais mulheres participem 
do universo tecnológico e mais jovens tenham 
acesso a um primeiro emprego de qualidade. 

Reconhecemos a importância das organizações 
civis na construção de uma sociedade mais justa e 
democrática. Elas são nossas aliadas na promoção 
de cada uma dessas iniciativas. Nesse sentido, 
oferecemos nossas ferramentas e soluções para 
que possam fortalecer sua estratégia digital e de 
captação de recursos, o que lhes permite escalar 
seu impacto.

Atuamos hoje 
para multiplicar 
as oportunidades 
e reduzir as 
desigualdades 
geográficas e 
socioeconômicas 
na América Latina.
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O impacto da
democratização do comércio 
O impacto de ser a plataforma líder de comércio 
eletrônico na América Latina não se reflete 
apenas no crescimento das transações, ano após 
ano, mas também no valor positivo gerado com 
o desenvolvimento na região, especialmente 
no segmento dos pequenos negócios e PMEs. 
Segundo a CEPAL1, as pequenas e médias 
empresas representam 99% das organizações da 
América Latina e geram mais de 60% dos 
empregos produtivos formais.

Por isso, usamos nossa escala para criar ofertas e 
demandas cada vez mais conscientes do contexto 
ambiental e social em que vivemos, com foco no 
desenvolvimento do ecossistema empreendedor da 
região, especialmente em segmentos que, devido 
às distâncias geográficas ou às desigualdades de 
acesso, de gênero ou raciais, têm menor capacidade 
de acesso às nossas plataformas.

Todas as nossas 
soluções visam 
fortalecer a 
comunidade 
empreendedora 
latino-americana e 
ajudá-la a escalar 
seu potencial. 

840 M
de produtos vendidos
por empreendedores e PMEs
+12,7% vs 2021 

900.000
família2 
têm o Mercado Livre como sua 
principal fonte de renda

+22%
de aumento no faturamento
de empreendedores e PMEs
vs 2021

+500.000
PMEs2

vendem na plataforma

79%
dos itens
vendidos no Mercado Livre são
de empreendedores e PMEs

1 CEPAL (2022) Sobre Microempresas e PMEs.
https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes
2 Dados do relatório Euromonitor 2021, com base na análise do impacto do negócio na Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia e México.
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Consumo de impacto positivo
Temos a maior oferta de produtos com impactos positivos da 
América Latina.

Empregamos o potencial de nossas soluções para gerar impacto positivo. Em 2019, criamos a 
seção de produtos sustentáveis para promover marcas e empreendimentos que contribuem 
para a redução de impactos ambientais e geram impactos sociais positivos, democratizando o 
acesso a produtos mais sustentáveis e impulsionando uma nova economia.

Com uma oferta de mais de 140 milhões de produtos de impacto positivo, a seção tem uma 
presença permanente em nosso marketplace da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México 
e Uruguai. Por meio desse canal, oferecemos os produtos mais sustentáveis disponíveis no 
mercado em um só lugar, facilitando decisões de compras mais responsáveis e conscientes.

Para isso, ajudamos empreendimentos de triplo impacto em toda a região e estabelecemos 
parcerias com organizações relevantes como o Sistema B, o Movimento Amazônia em Casa, 
entre outras. Para potencializar a demanda por esses produtos, promovemos campanhas 
comerciais como EcoWeek e Biomas a um Clique, além de divulgar a análise das tendências de 
consumo online de impacto positivo e comunicar de forma transparente os critérios de seleção 
de produtos. 

Tendências de consumo online de impacto positivo

GÔNDOLA B

Criamos um espaço na seção de produtos sustentáveis para que os usuários possam encontrar produtos 
de Empresas B certificadas. As Empresas B são organizações que trabalham com alto padrão de gestão de 
impactos sociais, ambientais e éticos, utilizando as forças do mercado para dar respostas a problemas sociais 
e/ou ambientais nas comunidades onde estão inseridas.

A Gôndola B já está disponível no Brasil, México e Argentina, e faz parte de um acordo regional com 
o Sistema B para promover empresas certificadas em nossa plataforma. Durante o ano, melhoramos a 
experiência de compra na gôndola, incluindo o acesso às marcas e às diferentes categorias de produtos. 

Em parceria com o Sistema B, também oferecemos webinars, capacitações e encontros para promover a 
integração de Empresas B no Mercado Livre, além de apoiá-las com benefícios e descontos especiais em 
comissões para nosso marketplace e nas transações com o Mercado Pago

+5 M
de pessoas
compraram pelo menos um produto de 
impacto positivo
+22% vs 2021

+11 M
produtos comercializados
+29% vs 2021

68.000
empreendimentos e marcas de 
impacto positivo 
+1,5% vs 2021

Social

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/Tendencias_Impacto_Positivo_LATAM_pt_2022_95b51819cd.pdf
https://www.mercadolivre.com.br/l/gondolab
https://www.mercadolibre.com.mx/l/gondola-b
https://www.mercadolibre.com.ar/l/gondolab
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Biomas: aposta na 
sociobiodiversidade
Nos lugares que abrigam a maior biodiversidade da América Latina, 
milhares de pessoas, cooperativas e comunidades contribuem para sua 
preservação por meio da produção sustentável de produtos cheios de 
cores, sabores e saberes ancestrais. O programa Empreender com Impacto 
+ Biomas nasceu para apoiar o acesso dessas comunidades a novos 
mercados, potencializando a geração de receita e levando seus produtos 
a consumidores de toda a região. Desse modo, promovemos o comércio 
justo e a geração de renda para milhares de famílias que contribuem para a 
preservação dos biomas onde vivem.

Em 2022, aumentamos nosso impacto, expandindo o programa na 
Argentina e chegando pela primeira vez ao México, além de incorporar 
novos biomas no Brasil. Fizemos isso graças às parcerias com a Fundação 
Avina e a Giral Viveiro de Projetos. 

O programa oferece aos empreendimentos mais de 20 horas de 
capacitação em vendas, estratégia comercial, logística e marketing digital, 
mentorias personalizadas e em grupo, ministradas por especialistas do 
Mercado Livre e parceiros, bem como benefícios, destaque na seção 
de produtos sustentáveis e uma landing própria para promover os seus 
produtos. Além disso, durante o ano, impulsionamos a visibilidade desses 
empreendimentos com a campanha “Biomas a um Clique”.

ARGENTINA
Impactamos mais de 2.100 pequenos produtores e 
artesãos que hoje contribuem para a valorização e 
preservação dos biomas Gran Chaco e Selva Misionera. 
Contamos com as lojas oficiais da Alma Nativa, 
Fundação Niwok e do programa Empreendedores por 
Natureza, da Fundação Rewilding, Argentina.

Biomas Argentina

BRASIL
IImpulsionamos a venda de 16.000 itens sustentáveis 
elaborados por organizações que contribuem para a 
valorização e preservação de quatro biomas brasileiros: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. O 
movimento Amazônia em Casa Floresta em Pé é um 
dos principais parceiros dessa iniciativa, além do 
Idesam, AMAZ, Climate Ventures e Plataforma Parceiros 
pela Amazônia, Conexsus, Instituto Auá e Central do 
Cerrado. O projeto beneficiou indiretamente 24.086 
produtores locais.

Biomas Brasil

MÉXICO
Mais de 4.300 produtores que integram organizações 
comunitárias em Oaxaca e Chiapas e que ajudam a 
preservar os biomas dessas localidades, começaram a 
publicar e vender seus produtos no Mercado Livre.

Biomas México

111 
organizações capacitadas 

+30.000
produtores locais
beneficiados indiretamente

8
biomas icônicos
da América Latina 
representados

11
organizações da 
sociedade civil1.116

produtos disponíveis
para venda no nosso marketplace

https://www.mercadolibre.com.ar/biomas
https://www.mercadolivre.com.br/biomas
https://www.mercadolibre.com.mx/biomas
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Afroempreendedorismo
Impulsionamos o crescimento de negócios liderados por afroempreendedores no Brasil e na Colômbia, 
fortalecendo, assim, os laços da América Latina com a herança da diáspora africana. Em parceria com 
o PretaHub, ajudamos os empreendimentos das comunidades negras e indígenas da região a se 
posicionarem na era digital. 

Desde 2018, disponibilizamos recursos e capacitação em estratégias de vendas online para 
empreendimentos de artesanato, design, estética e beleza, que promovam a identidade cultural da 
comunidade afro e indígena no Brasil. Destacamos suas histórias e produtos em nosso marketplace com 
uma loja oficial e exclusiva da Feira Preta, evento que nasceu em 2002 como uma feira presencial e hoje 
é um festival que pauta tendências, lifestyle e o que há de mais inovador na criatividade negra nos mais 
diversos segmentos.

Desde 2021, levamos a metodologia do Afrolab, um programa de apoio, promoção e impulsionamento do 
afroempreendedorismo liderado pelo Preta Hub, e conteúdos de venda online e ferramentas digitais para 
120 empreendedores negros e indígenas da Colômbia. Trabalhamos em parceria com o Preta Hub e o 
Petronio Álvarez Pacific Music Festival para promover o crescimento de projetos no pacífico colombiano.

275
afroempreendimentos capacitados 
no Brasil e na Colômbia

+900
produtos disponíveis 
na loja oficial da Feira Preta no 
Mercado Livre Brasil

Feira Preta

Social

Somos El Salto Resiliente
No início de 2022, retificamos o acordo de 
colaboração com o Governo Municipal de El Salto, 
em Jalisco, México, com o projeto SOMOS El Salto 
Resiliente, um programa que busca gerar impacto 
social e econômico positivo, acelerando a criação 
e a consolidação de projetos sociais, ambientais e 
econômicos liderados por empreendedores dessa 
pequena localidade.

A parceria e o trabalho conjunto nos permitiram 
ampliar o escopo do programa com dois ciclos 
híbridos de formação em tópicos como resiliência, 
propósito, identificação do cliente, custos, fluxo 
de caixa e aspectos de marketing. Além disso, em 
parceria com o Governo Municipal de Un Salto con 
Destino A.C, realizamos a “Feira do Empreendedor”, 
que permitiu a mais de 100 empreendimentos 
oferecer seus produtos e serviços ao público para 
criar redes de contato e gerar mais de US$ 10.754 
en ventas.

536
empreendimentos 
participaram dos três ciclos de formação

51
horas
de formação metodológica

+US$ 15.000
transações
 durante as “Feiras do Empreendedor”

Brasil Feito à Mão
Desde 2021, mantemos uma aliança com o Programa 
do Artesanato Brasileiro para apoiar a inclusão digital 
e financeira dos artesãos registrados no Sistema 
de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro 
(SICAB). Potencializamos a geração de trabalho e 
renda por meio de capacitações, venda de produtos 
em nosso marketplace por meio de uma loja oficial 
e soluções financeiras. Em 2022, para reforçar sua 
formação, o Mercado Livre fez uma parceria com a 
Rede Asta, uma empresa social de capacitação, para 
criar um curso exclusivo para esse público sobre a 
venda de artesanato no Mercado Livre.

1.024
produtos

167
artesãos participantes

https://www.mercadolivre.com.br/feirapreta
https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
https://loja.mercadolivre.com.br/loja-do-artesanato-brasileiro
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Avanço da inclusão
financeira na região
Segundo dados do Banco Mundial, apenas 
55% da população tem acesso a uma conta 
bancária na América Latina. Como líderes do 
setor fintech na região, por meio do Mercado 
Pago assumimos o compromisso de promover 
a inclusão financeira em todos os países onde 
operamos, a fim de ajudar a reduzir essa lacuna. 
Isso significa criar as condições para empoderar 
o maior número possível de pessoas, 
incentivando-as a serem protagonistas de sua 
vida financeira. 

No Mercado Pago, desenvolvemos produtos 
financeiros que são acessíveis até mesmo 
para aqueles que não têm uma conta bancária 
no sistema tradicional. Assim, graças à nossa 
conta digital, fazemos com que cada vez mais 
pessoas e empresas gerenciem suas finanças 
e operem na economia formal. Oferecemos 
soluções de pagamentos e cobranças, acesso a 
crédito, investimento e rendimento de saldo. 
Em 2022, passamos a oferecer a possibilidade 
de compra e venda de criptomoedas no México 
e, posteriormente, no Brasil, além de agregar 
um seguro de vida e de acidentes pessoais 
à nossa proposta de valor na Argentina e 
no Brasil. Com essa oferta, procuramos dar 
cobertura a pessoas que, até o momento, 
não tinham acesso a esses produtos. Ela 
também inclui serviços de uso imediato, como 
telemedicina e reembolsos de medicamentos, 
com benefícios desde o primeiro minuto 
de contratação.

Como impulsionamos a inclusão financeira
PAGAMENTOS E COBRANÇAS
Transferências financeiras simples e acessíveis
Pago Point: dispositivo de cobrança com cartão de crédito, débito ou QR para pequenos comércios.
Cartão Mastercard, sem custos de emissão ou manutenção.

4,28 M
points vendidos 

860 M
pagamentos com QR

16,6 M
cartões pré-pagos e de débito

CRÉDITOS
Soluções de financiamento focado em aqueles que não têm acesso ao crédito no sistema financeiro 
tradicional. Empréstimos acessíveis e seguros, com soluções tech e sistemas de credit scoring baseados em 
inteligência artificial.

US$ 10.086 M
em créditos

POUPANÇA E INVESTIMENTO
Investir e obter rendimentos, com baixo 
risco e a possibilidade de utilizar o dinheiro a 
qualquer momento. Conta com a garantia de um 
fundo comum de investimento, administrado e 
protegido por empresas do sistema financeiro. 

21,52 M
pessoas que investiram com o Mercado Pago na 
Argentina, Brasil e México.

SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES
Seguros de acidentes pessoais e de vida que 
oferecem proteção a pessoas que nunca haviam 
contratado esse tipo de serviço.

3,2 M
usuários segurados ativos
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5,2 M
créditos concedidos 
aos vendedores

686.000
empreendedores 
entraram em seu primeiro 
crédito no Mercado Pago

48,5%
créditos concedidos 
a mulheres 
empreendedora

4 M
políticas ativas na região

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Índice de inclusão financeira
Em 2022, assumimos o desafio de medir como o 
ecossistema de soluções do Mercado Pago gera 
valor e impulsiona o desenvolvimento na região. 
Desenvolvemos nosso primeiro índice de avanço 
de inclusão financeira para compreender de forma 
concreta e tangível o impacto sobre os usuários 
na Argentina, Brasil e México. Ele foi projetado 
em parceria com a Americas Market Intelligence 
(AMI), uma das mais importantes consultorias de 
mercado da América Latina, com mais de 25 anos 
de experiência na região.

O resultado do primeiro índice foi de 40/100, 
considerando a velocidade de crescimento do 
Mercado Pago entre 2020 e 2022 como um valor 
de 100. Tendo esse período de aceleração digital 
massiva como pico, resultado das consequências da 
COVID-19, o índice de 40 reflete que o avanço da 
inclusão financeira daqueles que utilizam o 
Mercado Pago se mantém em um ritmo elevado 
e estável.

Projetamos o índice e alcançamos esse resultado 
com uma abordagem multidimensional. Por um lado, 
consideramos os dados internos da plataforma: 
medimos o acesso, o uso, a digitalização de 
pagamentos e a qualidade e saúde financeira 
daqueles que utilizam a conta digital. Por outro, 
consideramos as percepções dos usuários por 
meio de uma pesquisa direta com cerca de 45.000 
consumidores e vendedores nos três países.

Educação financeira
Embora a expansão das carteiras digitais impulsione 
a inclusão, ainda há muitos desafios em matéria 
de educação pela frente. Sabemos que não há 
verdadeira inclusão sem educação: não só porque 
ela facilita o uso real dos produtos financeiros, mas 
também porque empodera os indivíduos a tomarem 
decisões com base em informações sobre suas 
próprias finanças ou empreendimentos e, num 
sentido mais amplo, a exercerem seus direitos e 
responsabilidades como cidadãos.

Nosso foco para a promoção da cidadania financeira 
se baseia na inclusão, educação e participação.

Reforçamos nosso compromisso de inclusão 
com o lançamento das iniciativas de educação 
financeira do Mercado Pago em escala regional. 
Com diferentes abordagens, elas impulsionaram 
a capacidade empreendedora de mais de 2.300 
mulheres e a formação financeira inicial de 4.408 
jovens na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai 
e México. 

PONTO ÓTIMO

Ponto ótimo: aceleração do crescimento 
médio do Mercado Pago entre 2020 e 2022.

0

+6.700
pessoas 
capacitadas em temas de 
finanças

70%
dizem usar menos dinheiro e que 
melhorou sua realidade financeira

45%
tiveram acesso pela primeira vez a um 
cartão ou oferta de crédito

Somente 34%
afirmam que poderiam contar com 
um fundo de dois salários mínimos 
para uma emergência, o que indica 
que atingimos pessoas em situação 
financeira vulnerável

+250%
Crescimento médio do acesso às 
contas do Mercado Pago nos últimos 
dois anos

3 de cada 4
fazem pelo menos três 
movimentações em suas contas 
digitais por trimestre

x7
crescimento médio do crédito por 
usuário depois da pandemia

40% 
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Finanças pessoais
para jovens
Os mais jovens impulsionam o crescimento das 
carteiras digitais e, com isso, a inclusão financeira. 
O desafio é diminuir os déficits educacionais para 
garantir um uso responsável e promover a tomada 
de decisões fundamentadas sobre suas finanças.

Estabelecemos uma parceria com a Junior 
Achievement para apoiar a educação financeira 
de milhares de estudantes, entre 16 e 18 anos, 
do ensino médio de escolas públicas da região. 
A iniciativa Finanças Pessoais oferece noções 
básicas sobre planejamento e fornece ferramentas 
financeiras para a gestão das finanças pessoais. 
Os participantes aprendem sobre o papel de poupar 
para um projeto de vida, conhecem os instrumentos 
de investimento e crédito, e os critérios
para utilizá-los.

A formação se estrutura em quatro módulos no 
campus virtual da Junior Achievement e conta com 
apoio personalizado de uma equipe de professores. 
Além disso, propõe um encontro com voluntários 
do Mercado Pago para compartilharem suas 
experiências e testemunhos sobre o significado da 
educação financeira em suas vidas.

+4.400
jovens capacitados 
em temas de finanças

179
escolas
impactadas

+100
voluntários
do Mercado Pago

Programas para potencializar 
o empreendedorismo 
feminino
Na América Latina, a desigualdade de gênero no 
acesso ao sistema financeiro tem rosto feminino. E 
isso ocorre em todos os níveis socioeconômicos. 
Porém é particularmente aguda no setor das 
ME&PME, liderado por 50% de mulheres e que, 
apesar de ter uma participação de 99,5% na 
economia, contribuindo com 25% do PIB da região 
e gerando 60% dos empregos, muitas vezes 
tende a operar na informalidade, o que reduz sua 
capacidade de escalar negócios. 

Por isso, o Mercado Pago se uniu à Pro Mujer, na 
América Hispânica, e à Aliança Empreendedora, 
no Brasil, para impulsionar a educação financeira 
de microempreendedoras na região, visando 
potencializar a geração de renda e planejar um 
futuro sustentável para seus negócios. 
 
As mulheres que participam das iniciativas 
Emprende e Agora Vai Mulher adquirem habilidades 
de liderança e gestão para administrar suas finanças 
e vendas, além de incorporar ferramentas digitais em 
seus negócios.
 

Impulsionamos a comunidade de 
mulheres empreendedoras e as 
acompanhamos durante todo o ciclo 
de desenvolvimento de
seus negócios.

Em 2022, realizamos uma pesquisa com mais de 
2.302 mulheres capacitadas para dimensionar 
o impacto do programa. Nos países hispânicos, 
em parceria com a Pro Mujer, os dados revelaram 
que 85% das empreendedoras aumentaram suas 
vendas com a incorporação de novas habilidades 
financeiras e digitais. Além disso, 87% melhoraram 
suas habilidades financeiras e 70% incorporaram 
o orçamento em seus negócios e canais digitais 
ou soluções de cobrança online. Um total de 94% 
considera solicitar um empréstimo para impulsionar 
seu empreendimento. No Brasil, em parceria com 
a Aliança Empreendedora, constatou-se que 95% 
acreditam que o programa melhorou a gestão 
de seus negócios. Além disso, 74% conseguiram 
incorporar o planejamento financeiro em seus 
negócios e 98% adotaram ferramentas digitais 
para vender.

O Mercado Pago e o Mercado Livre são as 
plataformas preferidas das mulheres que 
participaram do programa para realizar vendas 
e cobranças digitais: na Argentina, 80% das 
empreendedoras utilizam essas plataformas; no 
Brasil, 72%; no México, 52%; no Uruguai, 54%; na 
Colômbia, 17%; e no Chile, 19%.

+2.300
mulheres
treinadas na 
LATAM

87%
afirmam
ter melhorado suas 
habilidades financeiras

95%
afirmam
ter melhorado a gestão 
do negócio

84%
incorporaram
ferramentas digitais para vender

APÓS O PROGRAMA

74%
afirmam
ter incorporado o planejamento 
financeiro em seus negócios

85%
afirmam
ter aumentado suas vendas nos 
últimos 3 meses

86
professores 
impactadas
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Educação para democratizar 
saberes e oportunidades
O Banco Mundial estima a criação de 149 milhões de novos empregos na indústria de tecnologia em todo o 
mundo até 2025. Queremos contribuir para que cada vez mais jovens tenham acesso às oportunidades da 
economia do conhecimento na América Latina. Além disso, queremos que as pessoas que desenvolvem e 
utilizam produtos semelhantes ao nosso ecossistema de soluções digitais sejam mais diversas e inclusivas. 

Por isso, concentramos nossas iniciativas educacionais na democratização do acesso às oportunidades 
e no desenvolvimento de habilidades relacionadas com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática 
(STEM, em inglês), no incentivo à participação das mulheres no mundo da tecnologia e no fortalecimento das 
capacidades dos jovens para acessarem seu primeiro emprego.

Desenvolvemos as habilidades necessárias para a formação 
de uma cidadania digital responsável, diversa e inclusiva, que 
multiplique seu impacto transformador.

Trabalhamos em parceria com organizações especializadas da sociedade civil, que nos acompanham na 
concepção e implementação das iniciativas, assim como na articulação em campo. 

Social

Redes para o Futuro

Multiplicamos as oportunidades nas comunidades 
onde estamos presentes. Com o programa Redes 
para o Futuro, promovemos o acesso ao primeiro 
emprego a jovens dessas localidades. 

O Redes para o Futuro oferece capacitação em 
habilidades técnicas, socioemocionais e logísticas 
para jovens de áreas próximas aos centros de 
distribuição e que precisam trabalhar, para que 
consigam buscar e acessar empregos formais. 
Se necessário, disponibilizamos equipamentos, 
conectividade e outros benefícios para garantir a 
participação durante a formação e o processo 
de seleção.

O programa acontece desde 2020 em parceria 
com a Fundação Forge, na Argentina e no México, 
e com o Instituto Aliança, no Brasil. Em 2022, foi 
implementado nas localidades de Tepotzotlán 
(México), Cajamar, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Osasco, São Paulo (Brasil) e, pela primeira 
vez, no Chile.

Em 2022, o Redes para o Futuro foi lançado no Chile 
para apoiar o crescimento da operação na região, 
gerando mais de 1.000 empregos, especialmente na 
rede logística. Nesse país, o programa foi realizado 
em parceria com a Fundação Emplea, e a formação 
teve duração de duas semanas. Os participantes 
que finalizaram o curso participaram de diferentes 
processos de seleção, incluindo o do Mercado Livre, 
que abriu vagas de trabalho no novo armazém 
da empresa.

BRASIL, CHILE E MÉXICO

545
participantes
no Brasil

124
participantes
no Chile

376
participantes
no México

36%
dos que se formaram 
no Brasil obtiveram seu 
primeiro emprego formal

70%
dos que se formaram 
no Chile obtiveram seu 
primeiro emprego formal

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Conectadas: a tecnologia no 
empoderamento de mulheres 
AMÉRICA LATINA

Segundo um relatório da UNESCO (2019), as 
meninas perdem o interesse pelas disciplinas STEM 
(Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) 
durante a adolescência. Aos 15 anos de idade, 
apenas 0,5% das mulheres no mundo inteiro 
querem se tornar profissionais da área de Ciência 
e Tecnologia, em comparação com 5% dos homens 
(OCDE, 2018). Essa falta de interesse afeta suas 
escolhas extracurriculares e suas experiências na 
escola. Enquanto maior empresa de tecnologia da 
América Latina, assumimos o desafio de reduzir 
essa lacuna. 

Em 2021, lançamos o programa Conectadas, 
uma iniciativa regional para aproximar meninas 
latino-americanas da tecnologia. Trata-se de uma 
experiência imersiva, online e gratuita, projetada 
para possibilitar o acesso dessas jovens, entre 
14 e 18 anos, ao universo tecnológico, dando-
lhes ferramentas e referências para que possam 
desenvolver a autoconfiança e criar soluções para 
os desafios que elas identificam na região.

O propósito do Conectadas é formar uma rede de 
jovens mulheres comprometidas e empoderadas. 
Em grupos de diferentes regiões e ambientes, 
elas desenvolvem projetos com base tecnológica, 
enquanto aprendem sobre transformação digital, 
economia 4.0 e sustentabilidade; UX Research e 
dados; desenvolvimento de projetos e negócios 
digitais; e comunicação e marketing digital.

Reduzir a disparidade de gênero em tecnologia 
requer uma ação coletiva. Por isso, trabalhamos 
em parceria com Chicas en Tecnología, 
uma organização argentina que promove o 
desenvolvimento de uma tecnologia que contribui 
para a equidade de gênero; e a {reprograma}, 
uma iniciativa de impacto social brasileira que 
ensina programação para mulheres, priorizando as 
comunidades negra e trans.

Um dos efeitos mais significativos do Conectadas 
é a formação de uma comunidade que inspira, 
empodera e incentiva o protagonismo. Essa ação 
não transforma apenas o paradigma de milhares 
de meninas e adolescentes da América Latina, mas 
também promove a conexão com outras mulheres 
da região e com profissionais consideradas 
referência em tecnologia. O contato com essas 
mulheres impacta a visão que essas jovens têm 
sobre si mesmas e sobre seu potencial para 
intervir e protagonizar as mudanças que acreditam 
necessárias, além de empoderá-las para que 
atinjam seus objetivos.

1.329
jovens da América Latina 
participaram do Conectadas em 2022

200
formadas
participaram de mentorias, oficinas e 
bootcamps de tecnologia

52
voluntárias do MELI 
participaram como 
mentoras

172
projetos de impacto
idealizados pelas participantes 

7
países da região: 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Peru, Uruguai

87%
descobriram que gostam de estudar,
pesquisar e trabalhar em questões 
de tecnologia

Mais informações

92%
aprenderam sobre as opções de 
treinamento e desenvolvimento 
profissional em tecnologia

80%
sabem o que querem fazer no 
seu futuro trabalho na academia

https://conectadaslatam.la/
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Certified Tech Developer 

Na economia do conhecimento, há inúmeras 
oportunidades disponíveis que dependem da 
transformação digital das pessoas para que 
possam ser capitalizadas. Visando acelerar esse 
processo, nos unimos à Globant e à Digital House, 
com as quais cocriamos o programa Certified Tech 
Developer. Essa iniciativa concede bolsas de estudo 
a jovens para realizarem carreiras tecnológicas 
na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Uruguai, 
com uma perspectiva de diversidade, que prioriza 
mulheres jovens de baixa renda e outros grupos 
historicamente excluídos.

A formação dura dois anos e é realizada 
remotamente. Utilizando metodologias ágeis, o 
programa foca na prática e nas necessidades do 
mercado tecnológico. Quem completa o curso 
recebe um certificado técnico com potencial 
para ingressar no mercado de trabalho com uma 
remuneração atrativa.

ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLÔMBIA E URUGUAI

+6.450
alunos matriculados
no programa 

4
bolsas de estudo para 
participantes do Conectadas
com cobertura de 100% 

96%
desses jovens
pretendem estudar engenharia em 2023

+280
novas bolsas de estudo na Colômbia

+250
novas bolsas de estudo no Chile

+300
novas bolsas de estudo no Uruguai

150
novas bolsas de estudo dedicadas a 
pessoas negras no Brasil 

Social

Entropía

Na Argentina, há um engenheiro para cada 6.000 habitantes, e o objetivo é chegar a um para cada 4.000. 
Para reduzir essa lacuna, incentivamos a participação de cada vez mais jovens nas carreiras de Engenharia.

Pelo segundo ano consecutivo, apoiamos o programa Entropía, em parceria com a Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Buenos Aires (UTNBA). A iniciativa proporciona formação e nivelamento de 
conhecimentos em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para ajudar jovens estudantes a 
ingressarem em carreiras de Engenharia. Aqueles que são aprovados na formaçãode um ano podem iniciar 
qualquer curso de Engenharia na UTN, sem fazer o exame de admissão. 

Em 2022, ampliamos o programa para despertar a vocação STEM em estudantes mais jovens, com a 
participação em um projeto institucional de formação de professores e, disponibilização de materiais, 
equipamentos e uma plataforma tecnológica para o aprendizado, permitindo que o conteúdo do Entropía 
chegasse a oito escolas em La Matanza e a 450 alunos do ensino médio. Desde o início do programa, mais 
de 1.650 jovens já passaram pelo Entropía.

ARGENTINA

432
jovens cursaram o programa 
pré-universitário 
en 2022

466
jovens participaram do projeto 
piloto em escolas secundárias

1.661
jovens participaram
desde o início do programa

1.061
bolsas de estudo

47%
das bolsas de estudo foram 
concedidas a mulheres

75
estudantes
que participaram do programa
contratados pelo Mercado Livre

88
outros recrutamentos 
no mercado de TI

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Uma cidadania digital solidária
Colocamos nosso ecossistema a serviço do fortalecimento das organizações sociais, promovendo sua 
inclusão digital por meio de ferramentas para arrecadar e gerir recursos, conectando-as com milhões 
de pessoas que desejam apoiar suas iniciativas.

Essa é a missão do Programa Mercado Livre Solidário: impulsionar a captação de recursos das 
organizações civis da América Latina e ajudá-las a escalar seu propósito de construir uma sociedade 
mais justa, solidária e equitativa. 

Ao aderir ao programa, vigente na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e 
Venezuela, as organizações ganham acesso a capacitações e ferramentas digitais para simplificar sua 
captação e gestão de recursos. Elas podem receber doações por meio do Mercado Pago, vender 
produtos ou serviços 100% bonificados, fazer a gestão financeira das operações, investir em fundos 
disponíveis na carteira digital, conectar-se com outras organizações na América Latina e participar de 
campanhas promovidas pelo Mercado Livre.

+3.600
organizações 
cadastradas

+US$ 26,9 M
arrecadados 
por meio do Mercado Livre Solidário

BOTÃO DOAR
O Botão Doar, uma solução solidária para emergências sociais ou ambientais, tais como incêndios 
e enchentes, nasceu da combinação de nossa experiência em tecnologia e do compromisso social 
da equipe. Nos últimos anos, essa iniciativa ajudou a arrecadar mais de US$ 758.000 milhões para 
oferecer assistência em emergências, como a crise de COVID-19, as inundações de 2022 no Brasil ou 
os incêndios de fevereiro de 2022, que tiveram um impacto histórico nas províncias de Corrientes e 
Misiones, na Argentina.

Já consolidado como uma funcionalidade permanente na Argentina, Brasil e México, além de seu 
papel emergencial, o Botão Doar permite canalizar doações diárias a distintas ONGs de forma prática, 
transparente e segura, por meio do aplicativo do Mercado Pago.

Social

+US$ 644.000
destinados
a 22 iniciativas 

1.110.000 
itens doados 

47.000
famílias beneficiadas

INCENTIVOS FISCAIS 

DOAÇÃO DE BENS

Destinamos os incentivos fiscais previstos na legislação brasileira para apoiar iniciativas alinhadas aos nossos 
objetivos estratégicos nas áreas de cultura, esportes, saúde e defesa dos direitos das crianças, adolescentes 
e idosos.

Damos uma segunda vida às mercadorias que permanecem sem destino em nossos escritórios e centros de 
distribuição, buscando gerar impacto social positivo. Elaboramos um plano integral para avaliar produtos fora 
de uso, mas em perfeitas condições, para serem usados ou consumidos, oferecendo logística de estoque e 
entrega em comunidades vulneráveis de toda a América Latina. Esse trabalho é realizado em parceria com 5 
organizações da sociedade civil. Desse modo, evitamos o envio de milhares de produtos para aterros e, ao 
mesmo tempo, contribuímos para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos.

BRASIL

22
projetos realizados
em 2022 com apoio do Mercado Livre

5
organizações parceiras 
da sociedade civil

Doar



52Relatório de Impacto 2022

Sobre o Relatório Negócio Experiência Equipe Social Ambiente GRI, SASB & IR

52Relatório de Impacto 2022

Sobre o Relatório Negócio Experiência Equipe Social Ambiente GRI, SASB & IR

Crescer de maneira sustentável

Emissões de carbono

Nossa estratégia de gestão ambiental

Mobilidade sustentável 

Rumo às fontes de energia renováveis
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Crescer de maneira 
sustentável
Em 2022, expandimos nossas operações, dando 
um novo impulso ao propósito de democratizar o 
comércio e as finanças em toda a América Latina. 
O crescimento registrado no período, compartilhado 
nas páginas deste relatório, envolveu uma 
infraestrutura tecnológica e logística de grande 
escala que gera emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), em maior ou menor grau.

O rápido crescimento do 
MELI na América Latina 
impulsiona o desenvolvimento 
socioeconômico da região, 
mas aumenta nossos desafios 
ambientais.

Não evitamos o tema incômodo gerado pelas 
tensões entre crescimento e sustentabilidade, 
e nos concentramos no melhor que podemos fazer 
hoje para continuar crescendo com respeito ao 
meio ambiente. 

Medir nossa pegada de carbono é a espinha dorsal 
desse desafio: procuramos reduzir nosso impacto 
ambiental em toda a cadeia de valor, ao mesmo 
tempo que seguimos na luta contra as mudanças 
climáticas, por meio da redução da nossa pegada 
de carbono e da regeneração e conservação dos 
biomas icônicos da região.

Essas iniciativas são passos fundamentais para que 
nossas operações sejam cada vez mais sustentáveis. 
A agenda ambiental é coletiva, por isso acreditamos 
que o envolvimento de toda a cadeia de parceiros 
e fornecedores do Mercado Livre, além de diversos 
outros atores, é essencial para superar, em conjunto, 
as atuais barreiras tecnológicas e de infraestrutura.

Embora os projetos atuais de compensação e 
redução de carbono sejam importantes para reduzir 
as emissões globais de Gases de Efeito Estufa, 
sabemos que ainda temos um longo caminho a 
percorrer. Há uma necessidade crescente desse 
tipo de iniciativa e de mais alternativas para mitigar 
os impactos ambientais. Queremos contribuir para 
esse avanço, ampliando as possibilidades atuais do 
mercado e promovendo iniciativas que protejam 
nossa biodiversidade e, consequentemente, 
nosso clima.

Crescer nos obriga a ser cada vez mais eficientes 
em nosso consumo de energia e combustíveis, 
além de inovadores em nossas estratégias para 
mitigar o impacto em toda a cadeia de valor. Por 
isso, trabalhamos com fornecedores e parceiros 
estratégicos para transformar as “formas de fazer” 
e tornar o desenvolvimento o mais 
sustentável possível.

Emissões de 
carbono
O primeiro passo para identificar nossos impactos 
ambientais é medir nossas emissões de carbono. 
A quantificação das emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) é a espinha dorsal de nosso plano para 
reduzir o impacto ambiental de nossas operações e 
da cadeia de valor.

Desde 2016, medimos e relatamos nossas emissões 
de GEE com indicadores cada vez mais precisos, 
monitorando o impacto em tempo real, o que nos 
permite agir com antecipação e de forma orientada. 
O exercício engloba nossas operações e a cadeia 
de valor (escopos 1, 2 e 3).

Seguimos as diretrizes de medição do Greenhouse 
Gas Protocol (GHG Protocol), desenvolvido em 
conjunto pelo Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) e pelo World 
Resource Institute (WRI).

Durante o período coberto pelo relatório, nossa 
pegada de carbono teve um aumento bruto 
proporcional ao crescimento do negócio e à 
expansão da democratização do comércio 
eletrônico na América Latina, bem como da melhoria 
da experiência do usuário e de compra, para chegar 
aos consumidores que vivem em locais remotos 
em um prazo muito mais curto, gerando valor para 
as pessoas que vendem por meio de uma rede 
logística mais robusta e econômica. 

Inventário de Gases de 
Efeito Estufa (GEE)

469.550 
t CO2e
Escopo 1
19,38% vs 2021

1.694.430
t CO2eTotal
+25% vs 2021

1.207.037 
t CO2e
Escopo 3
26,97% vs 2021

17.844 
t CO2e
Escopo 2
48,51% vs 2021
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INTENSIDADE

42,41 t CO2epor colaborador
0,022 t CO2e
por comprador

0,011 t CO2epor usuário ativo
0,0001 t CO2epor US$ faturado

2022

39.951

73,9 M

148 M

10.537 M

tn CO2e/
indicador

42,41

0,022

0,011

0,0001

kg CO2e/
indicador

42.412,71

22,9

11,4

0,160

Pessoas do MELI

Compradores

Usuários ativos

US$ faturados

INDICADORINTENSIDADE

Pegada

total

Nossa estratégia de 
gestão ambiental
A medição da pegada de carbono nos permite 
identificar as origens de nosso impacto ambiental 
e implementar estratégias para reduzi-lo. 
Complementamos essa abordagem estratégica por 
meio de uma análise de cenários que identifica e 
avalia os impactos climáticos atuais e potenciais em 
nossos principais mercados e na organização, tendo 
como base as recomendações da Força-Tarefa para 
Divulgações Financeiras Relacionadas ao 
Clima (TCFD).

A análise combinada dessas fontes de informação 
nos permitiu definir quatro linhas de ação para reduzir 
e mitigar nosso impacto, assim como nos adaptar 
às mudanças climáticas e impulsionar o modelo de 
criação de valor responsável.

Como parte de nosso compromisso com a melhoria 
contínua e a transparência, em 2022 iniciamos um 
processo de desenvolvimento de objetivos e metas 
baseadas na ciência para a redução de emissões. 
Usamos a metodologia do Science Based Targets 
(SBTi), uma iniciativa conjunta entre o Carbon 
Disclosure Project (CDP), o Pacto Global da ONU, o 
World Resources Institute e o World Wildlife Fund. 
O objetivo é seguir essa estrutura metodológica e 
compartilhar nossos avanços de forma transparente 
em nosso relatório anual de emissões de carbono.

Relatório TCFD

GESTÃO DE ENERGIA
Aumentar nossa eficiência energética e o consumo 
de energia de fontes renováveis, com o objetivo de 
migrar 100% das operações de nossos centros de 
distribuição para fontes de energia limpa.  
 

CIRCULARIDADE DE MATERIAIS 

Implementar processos para a recuperação de 
materiais e bens gerados em nossas operações, 
com testes e implementação de soluções de 
embalagem inovadoras e escaláveis para reduzir o 
impacto do uso de recursos.

REGENERAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Combater as mudanças climáticas e contribuir para a 
proteção da biodiversidade na região, investindo em 
projetos de regeneração e conservação de biomas 
icônicos da América Latina que geram créditos de 
carbono de alta qualidade e integridade.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL
Reduzir o impacto de nossas operações logísticas, 
com foco no aumento da frota de veículos elétricos 
e movidos a combustíveis de baixas emissões e 
promovendo a adoção de soluções inovadoras em 
toda a cadeia de valor.

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/TCFD_2021_18_02_fde987db91.pdf
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Mobilidade sustentável 
À medida que crescemos, entregamos mais encomendas de forma mais rápida e com maior alcance. Com 
a expansão e o fortalecimento de nosso propósito de democratizar o comércio, cresce também nossa 
responsabilidade de operar de modo sustentável e com o menor impacto possível ao meio ambiente.

Entendemos que a meta de reduzir as emissões na logística é um desafio global e requer o diálogo entre 
diferentes partes da cadeia: empresas privadas (como fabricantes de automóveis, transportadoras, varejistas), 
consumidores e autoridades públicas. Por isso, procuramos ampliar esse diálogo e engajar os diferentes 
grupos de interesse nos países onde operamos.

Nossa estratégia de redução de emissões para impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono 
se baseia em três pilares:

Eficiência
Sabemos que para ir mais longe e mais 
rápido precisamos ser muito eficientes em 
nossa rede logística. Isso também significa 
reduzir as emissões de cada encomenda 
que entregamos. Para isso, contamos com 
sistemas de planejamento de rotas e redes 
que nos permitem designar os veículos mais 
apropriados em cada lugar.

Investimos em sistemas de medição de 
dados de direção em tempo real para nossa 
frota, proporcionando não apenas entregas 
mais seguras e rápidas, mas também maior 
rendimento no consumo de combustível.

Para garantir o funcionamento da frota elétrica, investimos no desenvolvimento e expansão da infraestrutura 
de recarga. Um dos marcos mais importantes do ano foi a inauguração de pontos de recarga no Brasil, Chile 
e México. Com um investimento total de US$ 800.000, instalamos 210 pontos de recarga para veículos de 
última milha.

Tecnologia e frota
Estamos sempre atentos às últimas inovações do mercado para modernizar nossa frota. Nosso programa de 
veículos elétricos é um dos mais avançados da região, e conta com vans, veículos urbanos de carga (VUC), 
motocicletas e triciclos.

Em 2022, aumentamos nossa frota de veículos elétricos, alcançando a marca de 797 unidades. Graças ao 
trabalho conjunto com os principais atores do mercado logístico e ao enorme esforço de nossas equipes de 
operações, contamos atualmente com uma das maiores frotas elétricas da região.

Acreditamos que a eletrificação veicular é uma das principais formas de diminuir as emissões na cadeia 
logística, pois mantém a eficiência operacional com uma redução significativa das emissões geradas. 
Podemos ver na tabela abaixo uma comparação que exemplifica essa eficiência.

1 Estimativas feitas pelo MELI, de acordo com sua frota e operação em cada país, com base em dados do IPCC.

REDUÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 POR VEÍCULO1

PAÍS

Todos

Uruguai

Brasil

Colômbia

Argentina

Chile

México

COMBUSTÍVEL

Diesel

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

kgCO2/km

0,39

0,01

0,04

0,08

0,12

0,17

0,18

REDUÇÃO vs DIESEL

-

-97%

-90%

-79%

-69%

-56%

-54%

https://www.youtube.com/watch?v=21MTXk3Ax9k&t=93s
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Combustíveis alternativos

+4,6 M
encomendas entregues 
em toda a região por meio de 
soluções de mobilidade sustentável

-0,91% 
emissões relativas
por pedido na última milha

-15%
emissões
por pedido na milha intermediária

Outra maneira eficaz de reduzir as emissões de 
nossa logística é utilizar combustíveis de baixa 
emissão ou oriundos de fontes renováveis.

Por isso, investimos no desenvolvimento de uma 
frota de caminhões movidos a gás natural, um 
combustível que emite cerca de 18% menos carbono 
do que o diesel. 

No Brasil, alguns dos caminhões são abastecidos 
com biometano, um combustível elaborado a partir 
de resíduos orgânicos, que tem o potencial de 
reduzir as emissões em até 100% em comparação 
com o diesel.

Graças a esses esforços, em 2022 conseguimos 
uma redução de 0,91% nas emissões relativas 
por pacote na última milha, enquanto na milha 
intermediária a redução foi de 15% de emissões
por pacote.

132 
caminhões utilizam gás natural 
no Brasil e Chile
biometano no Brasil TIPO DE VEÍCULO

MOTO

37

VAN

730

VUCs

30

TOTAL

797

Rumo às fontes de 
energia renováveis
A transição para a energia renovável é uma de nossas principais estratégias para reduzir o impacto das 
operações. Para ampliar a participação de energias limpas em sua matriz energética, o Mercado Livre se 
baseia na realização de contratos de compra de energia renovável gerada off-site e na geração de energia 
solar fotovoltaica em nossos edifícios e centros administrativos.

Seis centros de distribuição no Brasil, um no Chile e um no 
México passaram a ser abastecidos com energia renovável
em 2022.

Uma grande conquista foi o nosso centro de distribuição em Tepotzotlán, a maior operação do
Mercado Livre no México, que passou a ser abastecido com energia 100% solar produzida em um parque 
eólico em Aguascalientes. Esse processo nos permitiu deixar de usar 6.000 MWh por ano de energia 
oriunda de combustíveis fósseis, reduzindo mais de 2.900 toneladas de CO2 por ano.
 

Em 2022, somamos oito centros de distribuição do 
Mercado Livre migrados para 100% com energia renovável, 
atingindo um total de 10 locais entre centros e escritórios.

Um total de 17 sites totalmente ou parcialmente abastecidos com energia renovável do Mercado Livre 
e migrados por Operadores Logísticos.
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ENERGIA RENOVÁVEL EM NOSSA OPERAÇÃO

2021

2022

13 ,5%

29,84%

2020 2,8%

CONSUMO DE ENERGIA
DE FONTES RENOVÁVEIS

18.404 kWh
Argentina

23.163.160 kWh
Brasil

4.764.000 kWh
México

3.449.430 kWh
Chile

31.394.993 kWh
Total energia renovável

Arquitetura sustentável
Centramos nossos esforços para reduzir o impacto ambiental de nossos edifícios, enquanto criamos uma 
experiência positiva para as pessoas que neles trabalham. Os projetos de arquitetura sustentável focam no 
design, construção, manutenção ou reforma de edifícios para melhorar o desempenho ambiental.

Estamos buscando a certificação LEED de nossos edifícios, que avalia a seleção de materiais de construção, 
a incorporação de aspectos de eficiência energética, o uso de energia alternativa, a melhoria da qualidade 
ambiental interna, a eficiência do consumo de água e o desenvolvimento sustentável dos espaços livres. 
No início do ano, obtivemos a certificação LEED Gold para nossos escritórios Tesla e Polo Dot. 

Durante o período, também avançamos em projetos para modificar a arquitetura de alguns edifícios onde 
operamos. O objetivo é otimizar a circulação natural do ar e equilibrar a temperatura, reduzindo o uso de 
equipamentos de ar-condicionado e promovendo, assim, a economia no consumo de energia.

Medição inteligente 
Instalamos sistemas de medição inteligente que nos permitem realizar o monitoramento remoto, com 
precisão e em tempo real, do consumo de energia em onze de nossos centros de distribuição em toda a 
América Latina. 

O uso de sensores inteligentes e painéis de controle em tempo real nos permite tomar decisões rápidas e, 
assim, melhorar a eficiência energética de nossas operações. 

Consumo de energia
CONSUMO ELÉTRICO
En kWh

CONSUMO DE ENERGIA

105.204.209 kWh
Total de escritórios e
centros de distribuição

51 kWh
Intensidade energética (kWh/m2)

Brasil

Argentina

México

Uruguai

Colômbia

Chile

Venezuela

2022

59.369.393 kWh

13.096.407 kWh

25.724.048 kWh

753.475 kWh

2.016.167 kWh

4.187.383 kWh

57.335 kWh

PAÍS

Consumo total de combustíveis procedentes de fontes não renováveis dentro da organização em 
joules ou múltiplos, incluindo os tipos de combustíveis utilizados (Diesel)

2022 5.786.705 GJ

Consumo total de energia dentro da organização, em joules ou múltiplos

2022 105,21 GWh

Consumo total de eletricidade em joules, watt-hora ou múltiplos

2022 6.165.461 GJ
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90 t
DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 
COMPOSTADOS 

16
jardins públicos 
de Osasco beneficiados

70
famílias beneficiadas
com a iniciativa
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Circularidade de materiais
Nosso compromisso com a ação climática implica trabalhar todos os dias para encontrar soluções 
que nos permitam enviar menos material a aterros sanitários e reintroduzir os recursos utilizados no 
ciclo de produção, incentivando a circularidade de materiais. Para isso, buscamos alternativas para 
a recuperação de matérias-primas e desenvolvemos programas para otimizar a gestão de estoques 
e reparar, reutilizar e doar itens utilizáveis que estão acumulados ou danificados nos centros de 
distribuição.

Uma dessas alternativas é o programa de logística reversa, que, desde seu lançamento em 2021 
no Brasil, recuperou cerca de 97% dos itens de troca ou devolução de produtos vendidos na 
plataforma. Em 2022, a iniciativa passou a incluir produtos eletrônicos e de moda, abrangendo todos 
os países onde operamos, nos 16 centros de distribuição do Mercado Livre.

O programa é oferecido a vendedores com um potencial de reutilização de produtos de cerca de 
40% do volume total de itens trocados ou devolvidos. Os produtos que não podem ser reutilizados, 
por apresentar algum tipo de problema, são enviados para a rede de economia circular, que já conta 
com mais de 100 parceiros em toda a região. Assim, mais de 200 pessoas estiveram diretamente 
envolvidas com essa iniciativa, o que permite a recuperação e reutilização de uma média de 
300.000 produtos por mês.

Realizamos programas para recuperar materiais essenciais em nossos centros de distribuição 
e nos escritórios com a missão de reintroduzir esses recursos no ciclo produtivo. Desde 2015, 
promovemos um programa regional de reciclagem que inclui esquemas de separação de resíduos 
e coleta seletiva na origem. Em todos os nossos centros de distribuição, mais de 85% dos materiais 
são recuperados com parceiros locais. No caso do papelão, particularmente na Argentina e no 
México, o material é recuperado e enviado para reciclagem e produção de novas caixas ou papelão. 

Para os orgânicos, em nossa sede em Osasco, no Brasil, contamos com duas composteiras 
industriais em funcionamento. Elas são gerenciadas em parceria com a Empresa B e transformam 
cerca de uma tonelada de resíduos orgânicos por semana, em composto fértil. Por sua vez, 
esse composto é doado a programas locais de hortas comunitárias por meio da Coopernatuz 
Cooperativa, que gera emprego para mais de 70 pessoas.
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Gestão de resíduos 

ORIGEM DOS RESÍDUOS GERADOS
Em toneladas

TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS

1 Principalmente pilhas, baterias, óleo de cozinha, equipamentos de proteção pessoal (EPI) e outros 
materiais biológicos, oxidantes ou corrosivos.

27.915 t 
RESÍDUOS NÃO 
PERIGOSOS
Disposição final 2022

169 t 
RESÍDUOS 
PERIGOSOS1

Disposição final 2022

ARGENTINA

2021 81%

2022 84%

BRASIL

2021 88%

2022 85%

MÉXICO

2021 97%

2022 100%

CHILE

2021 71%

2022 70%

URUGUAI

2021 63%

2022 60%

COLÔMBIA

2021 90%

2022 93%

49
Alumínio e outros metais

7.606
Madeira

14.095
Cartão

98
Orgânico/Compostável

113
Papelão

2.874
Outros

350
Geral para co-processamento

2.730
Plástico

DESTINO DOS RESÍDUOS
Em toneladas

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

Reutilização

Reciclagem

Compostagem

Recuperação

Incineração

Injeção em poços profundos

Aterro

Armazenamento no local

Geração de energia através de co-processamento

2022

7.606

16.987

98

0

0

0

2.874

0 

350
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Inovação em nossas embalagens 
Impulsionamos a circularidade de materiais além 
de nossa operação, estimulando a redução de 
embalagens, as alternativas com material reciclado e 
a entrega de produtos de forma segura 
e sustentável.

Temos orgulho de garantir que todas as nossas 
embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis ou 
compostáveis. Todo o papelão que utilizamos é 
certificado ou em processo de certificação FSC 
(Forest Stewardship Council), o que garante que 
o produto foi fabricado de acordo com processos 
que envolvem o manejo florestal responsável. 
Além disso, todas as caixas utilizadas em nossas 
operações são compostas por pelo menos 30% 
de papelão reciclado, chegando a 50% em cerca 
de 2/3 de nossas embalagens de papel. Para as 
embalagens plásticas, buscamos alternativas em 
toda a região que repliquem o que já implantamos 
no México: 50% de conteúdo de plástico reciclado 
em todas as nossas sacolas.

100% 
EMBALAGENS 
RECICLÁVEIS
reutilizáveis ou compostáveis

100% 
CAIXAS DE PAPELÃO
CERTIFICADO
ou 100% reciclado

+10% 
MERCADORIAS 
ENVIADAS
sem embalagem adicional do
Mercado Livre

100% 
SACOLAS
fabricadas com até 55% de plástico 
reciclado em sua composição (México)

Trabalhamos de forma constante para reduzir a 
quantidade de embalagens. Por isso, em 2020 
possibilitamos o envio de alguns produtos em suas 
embalagens primárias, sem utilizar embalagens 
adicionais. A iniciativa substitui as caixas de papel 
e envelopes plásticos por uma única etiqueta 
fixada diretamente na mercadoria. Dessa forma, 
contribuímos para a redução de materiais, 
otimizando o espaço e, consequentemente, o 
combustível utilizado no transporte e a posterior 
geração de resíduos. 

Os programas-pilotos realizados na Argentina e no 
Brasil registraram reduções no ar transportado de 
até 40%. Este projeto foi implementado em todos 
os principais centros de distribuição (fulfillments) 
da região em 2022: Argentina, Brasil, México, Chile 
e Colômbia. Durante o ano, o projeto alcançou 
10,93% do volume total de mercadorias enviadas 
e conseguiu uma redução de 50% no espaço 
ocupado e no tempo de expedição 
das mercadorias.
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Regenera 
América 

O Programa Regenera América promove a 
regeneração e conservação de biomas icônicos da 
América Latina, financiando projetos que combinam 
a proteção da biodiversidade e a captura de 
carbono da atmosfera. Nós nos articulamos com as 
comunidades locais, especialistas e organizações 
que são referência em projetos dessa magnitude 
para aplicar tecnologia de ponta e promover 
soluções baseadas na natureza, contribuindo, assim, 
para mitigar os impactos da mudança climática, 
preservar a biodiversidade e favorecer o bem-estar 
das pessoas.

Em 2022, foram iniciados processos 
de restauração em 3.300 hectares 
de floresta, plantando de maneira 
ativa mais de 500.000 árvores e 
regenerando de modo passivo mais 
de 4 milhões de árvores.

Em 2022, ampliamos o alcance de nosso programa 
de conservação e regeneração de ecossistemas 
nativos icônicos da região, expandindo o Regenera 
América a biomas do México e aumentando as 
áreas conservadas e regeneradas no Brasil. Em 
2022, investimos US$ 10 milhões, além dos US$ 7,8 
milhões liberados em 2021. Dos US$ 10 milhões, 
metade já foi alocada na ampliação do projeto 
Corredores de Vida, no Brasil, e no apoio a quatro 
novas iniciativas, uma no México e três no Brasil. O 
restante será alocado em projetos que estão sendo 
selecionados por meio de uma convocatória 
pública regional.

Para nos apoiar no planejamento, seleção e 
monitoramento dos projetos, nos aliamos à Pachama, 
uma startup de tecnologia que desenvolve soluções 
inovadoras, baseadas em inteligência artificial, para o 
monitoramento e acompanhamento da regeneração 
de florestas, com a finalidade de contabilização 
de carbono. O trabalho da Pachama consiste na 
obtenção de imagens de satélite acuradas, que 
proporcionam rastreabilidade, transparência e 
escalabilidade aos projetos de regeneração e 
conservação, permitindo, assim, a geração de 
créditos de carbono de alta qualidade.

No México, fizemos uma parceria com a Toroto, 
empresa líder do setor ambiental que trabalha com 
soluções baseadas na natureza para enfrentar a 
crise climática. A organização desenvolve projetos 
florestais e de agricultura regenerativa que tornam 
a compensação de carbono possível e eficaz, 
promovendo o desenvolvimento de comunidades 
locais dispostas a trabalharem suas terras de 
forma sustentável.

Desde o lançamento, foram 
iniciados processos de 
restauração em mais de 6.000 
hectares de floresta, que 
contribuirão para capturar, 
aproximadamente, mais de 
900.000 toneladas de CO2 ao 
longo de 30 anos.

Um ano de expansão 
para nosso programa de 
conservação e regeneração 
dos biomas icônicos da 
América Latina
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Projeto de restauração de 3.125 hectares das planícies de Hidalgo 
para evitar a crescente erosão da área e melhorar a saúde do 
aquífero. Um total de 3% da superfície será restaurado de forma ativa, 
com a plantação de 120.000 árvores nativas, e os 97% restantes 
de forma passiva. A iniciativa inclui atividades de conservação do 
solo, reabilitação de corpos d’água e educação ambiental para 
as comunidades da região. A expectativa é que o projeto gere 
benefícios diretos e indiretos a mais de 1.000 famílias. 
Este projeto contribuirá para uma captura estimada de 139.379 
toneladas de CO2 ao longo de 30 anos.

Llanos de Apán 
HIDALGO, MÉXICO

Novo

Projeto de restauração de 70 hectares de Mata Atlântica por meio 
do plantio de 116.000 árvores nativas no estado da Bahia, permitindo 
a criação de um corredor biológico entre dois parques nacionais. 
As atividades de restauração contam com a parceria de uma ONG 
com grande experiência em conservação e restauração na região. 
Por sua vez, o projeto apoia o funcionamento de três viveiros locais 
e promove a geração de 10 empregos diretos para pessoas da 
comunidade local. Este projeto contribuirá para uma captura estimada 
de 26.950 toneladas de CO2 ao longo de 30 anos.

Corredor Pau-Brasil 
BAHIA, BRASIL 

Novo

Projeto de restauração de 70 hectares de Mata Atlântica com o 
plantio de 116.000 árvores nativas, que ajudará a proteger as bacias 
hidrográficas da região. Esse projeto colabora com o funcionamento 
de três viveiros e gera 20 empregos diretos e 50 indiretos para 
pessoas da comunidade local. Este projeto contribuirá para uma 
captura estimada de 26.950 toneladas de CO2 ao longo de 30 anos.

Águas do Rio 
RIO DE JANEIRO, BRASIL

Novo
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Apoiamos no município de Apuí um projeto-piloto para restaurar 10 
hectares de floresta por meio da aplicação de sistemas agroflorestais 
de espécies nativas e cafezais, em uma das regiões mais desmatadas 
da Amazônia. O projeto contribui para fortalecer o trabalho de 30 
famílias da comunidade local, que serão capazes de gerar renda a 
partir de sistemas agroflorestais. 
Este projeto contribuirá para uma captura estimada de 2.540 
toneladas de CO2 ao longo de 30 anos.

Café Apuí 
AMAZONAS, BRASIL

Novo

O Pontal do Paranapanema é uma região do Sudeste do Brasil, que 
cobre mais de 18.000 hectares, abrangendo 32 cidades a oeste de 
São Paulo, que sofreu um extenso desmatamento e fragmentação 
florestal nos últimos 50 anos. Em 2022, ampliamos o projeto de 
restauração, iniciado em 2021, com mais 50 hectares e o plantio de 
100.000 árvores nativas. Com isso, proporcionamos oportunidades de 
emprego a 50 famílias da comunidade local. Este projeto contribuirá 
para uma captura estimada de 19.250 toneladas de CO2 ao longo 
de 30 anos.

Corredores de Vida foi escolhido como o melhor projeto de carbono 
na categoria “Melhor Projeto Individual de Compensação”, segundo o 
Voluntary Carbon Market Ranking (VCMR 2022).

O Projeto Conservador da Mantiqueira, lançado em 2021, avançou 
com sucesso em sua missão de promover a regeneração de mais de 
2.700 hectares de floresta nativa ao longo da Serra da Mantiqueira, 
que se estende pelo Sudeste do Brasil e abriga importantes bacias 
hidrográficas, que abastecem milhões de pessoas. Atualmente, o 
projeto atende mais de 1.300 hectares, o que requer a participação de 
mais de 35 proprietários de terras. 
Este projeto contribuirá para uma captura estimada de 601.383 
toneladas de CO2 ao longo de 30 anos.

Corredores de vida 
SÃO PAULO, BRASIL

Extensão Conservador da Mantiqueira 
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL
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Declaração de uso 
O Mercado Livre elaborou o relatório de acordo com 
as Normas GRI para o período de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2022.  

GRI 1 usado 
GRI 1: Fundamentos 2021. 

Normas Setoriais
GRI Aplicáveis  
Não se aplicam.    

Padrões
GRI

GRI, SASB & IR



66Relatório de Impacto 2022

Sobre o Relatório Negócio Experiência Equipe Social Ambiente GRI, SASB & IR

MercadoLibre, Inc. é uma empresa cotada na Nasdaq. É constituída sob a forma jurídica “Corporation”, sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos. Sua sede está localizada em 
Dr. Luis Bonavita 1294 unidad 1733, Torre II del WTC Free Zone, Montevideo, Uruguay. 

  2-1 Detalhes da organização

2-2 Entidades incluídas no relato de sustentabilidade
da organização

5,10GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

A ORGANIZAÇÃO E SUAS PRÁTICAS DE RELATO 

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI CONTEÚDO PAG

Padrão GRI

        
MercadoLibre S.R.L.
DeRemate.com de Argentina S.A. 
Meli Log S.R.L. 
First Label S.R.L
Tech Pack S.R.L.
MercadoPago Servicios de Procesamiento S.R.L.
Interface Solutions S.R.L
Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. 
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.
MercadoLivre.com Atividades de Internet 2 Ltda
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
eBazar.com.br Ltda. 
Mercado Envios Serviços de Logística Ltda. 
Meli Developers Brasil Ltda.
Mercado Crédito Holding Financeira Ltda.
Mercado Envios Transporte Ltda.
Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Mercado Pago Corretora de Seguros Ltda.
Kangu Transportes Ltda.
Kangu Participações S.A.
K2I Intermediação Ltda.
MercadoLibre Chile Ltda. 
MercadoPago S.A. 
Lagash S.A.
Mercado Pago Emisora S.A.
Redelcom S.A.
KANGU CHILE LIMITADA
Mercado Pago Corredores de Seguros SpA
MercadoLibre Colombia Ltda. 
MercadoPago Colombia Ltda.
Lagash Systems S.A.S. (en liquidación)
Mercadopago S.A. Compañia de Financiamiento
Kangu Tecnología Logistica S.A.S.
MercadoLibre Costa Rica S.R.L. 
MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. 
Meli Participaciones, S.L. 
Dabee Technology India Private Limited (to be voluntarily wound up)
MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (pending publication of the autorization to act as IFPE)
(Former name: MercadoLibre, S. de R.L. de C.V.)
DeRemate.com de México S. de R.L. de C.V.
PSGAC, S. de R.L. de C.V.
Mercado Lending, S.A. de C.V. 
Meli Operaciones Logísticas, S. de R.L. de C.V.
Meli Operaciones Logísticas II, S. de R.L. de C.V.
Meli Global Imports, S. de R.L. de C.V.
ITCoding Consultoría Tecnológica & Desarrollo, S.A. de C.V. (en liquidación)
MP Agregador, S. de R.L. de C.V.
Mercado Insurtech Agente de Seguros, S.A. de C.V.
KT transportes digitales, S. de R.L. de C.V.
MP Procesamiento de Pagos, S. de R.L. de C.V.
MercadoLibre Perú S.R.L. 
MercadoPago Perú S.R.L.
Meli Uruguay S.R.L. 
Tech Fund S.R.L 
Deremate.com de Uruguay S.R.L.
Kiserty S.A.
MercadoPago Uruguay S.R.L.

País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Costa Rica
Equador
Espanha
Índia
México

México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
Peru
Peru
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai

GRI, SASB & IR
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Não foi realizada verificação externa. 

    2-2 Entidades incluídas no relato de sustentabilidade
da organização

2-3 Período de relato, frequência e ponto de contato

2-4 Reformulações de informações

2-5 Verificação externa 

2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações de negócios

2-7 Empregados

2-8 Trabalhadores que não são empregados
 

2-9 Estrutura de governança e sua composição

2-10 Nomeação e seleção para o mais alto órgão de governança

2-11 Presidente do mais alto órgão de governança

2-12 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança 
na supervisão da gestão dos impactos

2-13 Delegação de responsabilidade pela gestão de impactos

5

6 

8-12

36

36 

17-18

18

17

18

18

GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

A ORGANIZAÇÃO E SUAS PRÁTICAS DE RELATO

Hammer.com, LLC
Servicios Administrativos y Comerciales, LLC
MercadoPago, LLC
Global Selling LLC (Former name: Mercado Pago International, LLC)
Autopark, LLC
Autopark Classifieds, LLC
Marketplace Investments, LLC
Meli Technology, Inc.
Classifieds LLC
SFSC, LLC
Meli Capital LLC
MercadoLibre Venezuela, S.R.L.
Meli Capital Ventures LLC
MELI KaszeK Pioneer Sponsor LLC (50% owned)

País 
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Califórnia, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Venezuela
Cayman Islands
Cayman Islands

GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

ATIVIDADES E TRABALHADORES

GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

GOVERNANÇA

Pessoas por tipo de contrato e gênero
Permanentes
Mulheres
Homens
Temporários
Mulheres
Homens
Por tipo de jornada e género
Jornada completa
Mulheres
Homens
Meio período
Mulheres
Homens

ARG
10.144
3.601
6.543
0
0
0
10.144
9.493
3.263
6.230
651
338
313

BRA
15.694
7.566
8.128
0
0
0
15.694
14.057
6.438
7.619
1.637
1.128
509

CHI
1.799
681
1.118
0
0
0
1.799
1.799
681
1.118
0
0
0

COL
3.817
1.103
2.714
0
0
0
3.817
3.477
912
2.565
340
191
149

MÉX
6.766
2.873
3.893
0
0
0
6.766
6.728
2.849
3.879
38
24
14

PER
39
19
20
0
0
0
39
39
19
20
0
0
0

URU
1.671
635
1.036
0
0
0
1.671
1.194
324
870
477
311
166

VEN
21
12
9
0
0
0
21
21
12
9
0
0
0

EQU
2
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0

USA
11
2
9
0
0
0
0
11
2
9
0
0
0

Total
39.951
16.490
23.461
0
0
0
39.951
36.808
14.498
22.310
3.143
1.992
1.151

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI CONTEÚDO PAG
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O órgão máximo de governança participa do processo de avaliação de temas materiais que é realizado no início do período coberto pelo relato.

Caso o Chief Financial Officer (CFO) considere a existência de alguma preocupação crítica, ele deverá comunicá-la aos membros do Conselho em uma das quatro reuniões realizadas anual-
mente. Durante o período do relatório, o número de preocupações críticas formalmente relatadas ao mais alto órgão de governança não foi divulgado. 

Os membros do Conselho participam de fóruns e eventos do setor para ampliar seus conhecimentos sobre temas econômicos, ambientais e sociais.

Comitê de Nomeação e Governança Corporativa  

Comitê de Remuneração Os Diretores Independentes recebem remuneração anual composta de uma combinação de dinheiro e ações restritas da MercadoLibre, Inc.

Comitê de Remuneração Os Diretores Independentes recebem remuneração anual composta de uma combinação de dinheiro e ações restritas da MercadoLibre, Inc.

As informações estarão disponíveis em abril de 2023 e serão atualizadas neste relatório.

Durante o período reportado, o Mercado Livre Argentina foi multado pela Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (Direção Nacional de Defesa do Consumidor) por publicações de 
usuários onde o mesmo produto tinha um preço final distinto, considerando o valor total pago à vista ou em prestações sem juros. O valor da multa é de US$ 27.350 e, no fechamento do 
relatório, estava em processo de apelação. No mesmo país, também ocorreu uma multa da Dirección Nacional del Consumidor pela ausência do Preço por Unidade de Medida estipulado pela 
Resolução SCDyDC N° 55/02 nas publicações de artigos de supermercado oferecidas pelas próprias lojas do Mercado Livre. O valor da sanção foi de US$ 5.470. O Mercado Livre México 
recebeu uma multa da PROFECO por não cumprimento dos Termos e Condições da Compra Protegida no valor de US$ 42.500. No fechamento do relatório, a sanção estava sob julgamento 
de nulidade. O Mercado Livre Peru registrou uma multa do INDECOPI no valor de US$ 30.000, por suposta existência de cláusulas abusivas. No fechamento do relatório, a sanção estava sob 
recurso. O Mercado Livre Colômbia registrou uma multa da SIC por publicações de usuários relacionadas a produtos Fisher Price, com uma sanção de US$ 5.600 e outra por publicações de 
usuários relacionadas a produtos para combater a COVID-19, por um montante de US$7.900. No fechamento do relatório, ambas as sanções estavam sob apelação.

    2-14 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança no 
relato de sustentabilidade

2-15 Conflitos de interesse

2-16 Comunicação de preocupações cruciais

2-17 Conhecimento coletivo do mais alto órgão de governança

2-18 Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança

2-19 Políticas de remuneração

2-20 Processo para determinação da remuneração

2-21 Proporção da remuneração total anual

2-22 Declaração sobre estratégia de desenvolvimento sustentável

2-23 Compromissos de política

2-24 Incorporação de compromissos de política

2-25 Processos para reparar impactos negativos

2-26 Mecanismos para aconselhamento e apresentação
de preocupações

2-27 Conformidade com leis e regulamentos

2-28 Participação em associações

2-29 Abordagem para engajamento de stakeholders

2-30 Acordos de negociação coletiva

18

18

18 

3
18-19
18-19
18-19
18-19

15 

5-6

GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

GOVERNANÇA

GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

ESTRATÉGIA, POLÍTICAS E PRÁTICAS  

GRI 2: Conteúdos
Gerais 2021

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS  

País
Brasil
Argentina
Uruguai
Colômbia / Venezuela / Peru/ Chile / México

Colaboradores cobertos por convênios coletivos de trabalho
100%
35,1%
100%
0%

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI CONTEÚDO PAG
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O Mercado Livre cumpre com os planos de previdência dispostos na lei em todos os países onde opera.

Não recebemos assistência financeira do governo durante o período. No entanto, na Argentina, o Mercado Livre SRL está registrado na Lei de Economia do Conhecimento (Lei 27.506 e 
suas emendas) que permite isenção de impostos e créditos. E, na cidade autônoma de Buenos Aires, onde o Mercado Livre SRL está registrado como uma empresa de tecnologia, dentro 
do distrito de tecnologia, através do qual temos isenções fiscais. 

As informações estarão disponíveis em abril de 2023 e serão atualizadas neste relatório.

No período reportado, não avaliamos novos fornecedores de acordo com critérios sociais de seleção.

No período reportado, não avaliamos os impactos negativos na cadeia de suprimentos.

No período reportado, não avaliamos novos fornecedores de acordo com critérios ambientais de seleção.

O impacto na cadeia de suprimentos é avaliado no escopo 3 do inventário de gases de efeito estufa. Durante o período, foram analisados os impactos ambientais de fornecedores em 
diferentes pontos da América Latina. 

Não identificamos fornecedores com riscos significativos de casos de trabalho infantil durante o período.

Não identificamos fornecedores com riscos significativos de casos de trabalho forçado ou compulsório durante o período.

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 10

8, 10 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3-1 Processo para determinar temas materiais

3-2 Lista de temas materiais

3-3 Gestão dos temas materiais

201- 1 Valor econômico direto gerado e distribuído

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades 
decorrentes de mudanças climáticas 

201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos 
de aposentadoria

201-4 Apoio financeiro recebido do governo

202-1 Proporção entre o salário mais baixo e o salário mínimo 
local, com discriminação por gênero

202-2 Proporção de membros da diretoria contratados na comu-
nidade local

3-3 Gestão dos temas materiais

203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em 
critérios sociais 

414-2 Impactos sociais negativos da cadeia de fornecedores e 
medidas tomadas

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em 
critérios ambientais

308-2 Impactos ambientais negativos da cadeia de fornecedores 
e medidas tomadas

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos 
de trabalho infantil

409-1 Operações e fornecedores com risco significativo de casos 
de trabalho forçado ou análogo ao escravo

6-7

7 

13-14

14

54

17 

40-51

14

16, 41, 45, 46

12

8, 12

8, 12

8, 12

8, 12

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMAS MATERIAIS

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

GRI 201: Desempenho 
Econômico 2016

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

GRI 203: Impactos 
Econômicos Indiretos 2016

GRI 414: Avaliação Social
de Fornecedores 2016

GRI 204: Práticas de 
Compra 2016

GRI 308: Avaliação Ambiental 
de Fornecedores 2016

GRI: 408: Trabalho Infantil 
2016

GRI 409: Trabalho Forçado 
ou Análogo ao Escravo 2016

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI CONTEÚDO PAG
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100% das pessoas que trabalham no Mercado Livre passam por avaliações regulares de desempenho.

No Mercado Livre alcançamos o Equity Pay com uma diferença inferior a 2% na remuneração entre mulheres e homens da mesma categoria profissional. 

8

8

8

8, 10

8

8

8 

8, 10

8, 10

8, 10

8, 10

3-3 Gestão dos temas materiais

401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados

401-3 Licença maternidade/paternidade

404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado

404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos 
empregados e de assistência para transição de carreira

404-3 Porcentagem de funcionários que recebem avaliações
desempenho periódico e desenvolvimento profissional

3-3 Gestão dos temas materiais

405-1 Diversidade em órgãos de governança e empregados

405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebi-
dos pelas mulheres e aqueles recebidos pelos homens

406-1 Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

28-33

31

28-30

33

32-33 

34-36, 44, 47, 49

17, 35-36

19

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NOSSAS EQUIPES

GRI 404: Capacitação e 
Educação 2016

GRI 401: Emprego 2016 2022
Novas contratações
Mulheres
Menor de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Maior de 50 anos
Homens
Menor de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Maior de 50 anos
Taxa de rotatividade
Mulheres
Menor de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Maior de 50 anos
Homens
Menor de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Maior de 50 anos
Tipo de rotatividade
Voluntária
Involuntária

ARG
2.865
1.028
628
397
3
1.837
1.065
765
7

504
359
144
1
1.226
697
523
6
1.730
1.469
261

BRA
6.951
3.426
2.041
1.343
42
3.525
1.957
1.517
51

1.874
1.295
564
15
1.777
1.092
664
21
3.651
1.513
2.138

CHI
1.315
608
364
233
11
707
325
370
12

150
102
45
3
160
78
80
2
310
142
168

COL
2.042
562
364
197
1
1.480
832
646
2

117
84
33
0
316
200
116
0
433
318
115

MÉX
4.296
1.949
1.247
685
17
2.347
1.615
711
21

624
433
186
5
934
630
299
5
1.558
924
634

PER
18
11
6
5
0
7
5
2
0

0
0
0
0
2
1
1
0
2
0
2

URU
475
138
94
44
0
337
188
149
0

94
89
5
0
100
71
29
0
194
139
55

VEN
8
5
3
2
0
3
3
0
0

3
1
2
0
2
0
2
0
5
0
5

EQU
1
0
0
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

USA
4
0
0
0
0
4
0
4
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 
0

Total
17.975
7.727
4.747
2.906
74
10.248
5.990
4.165
93 

3.366
2.363
979
24
4.517
2.769
1.714
34
7.883
4.505
3.378

Homens
28.336
912
888
800

97%
88%

Total
48.499
1.612
1.585
1.417

98%
88%

Colaboradores com direito a licença parental
Colaboradores que tiraram a licença parental
Colaboradores que retornaram após o término da licença parental
Colaboradores que retornaram após o término da licença parental e continuam em seus postos 12 
meses após o retorno ao trabalho
Taxa de retorno ao trabalho dos colaboradores em licença parental
Taxa de retenção de colaboradores em licença parental

Mulheres
20.163
700
697
617

100%
88%

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 

Por gênero
Mulheres
Homens
Por grupo de idade
Menor de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Maior de 50 anos

Reps + Team Leaders

9184
8172

12102
5022
232

Executivos comerciais

212
213

145
276
4

Analista e assistentes

4540
9987

8520
5971
36

Supervisores

1612
3111

828
3862
33

Gerentes/Executive Assistant

663
1218

114
1751
16

Gerentes Senior

201
493

5
672
17

Diretor

73
226

0
293
6

VP/CEO

5
41

0
41
5

401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que 
não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial
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Durante o período reportado, o Mercado Livre Argentina recebeu uma sanção pela ausência do Preço por Unidade de Medida nas publicações de itens de supermercado oferecidas pelas 
lojas do Mercado Livre no valor de US$ 5.458, de acordo com a Resolução SCDyDC N° 55/02. O Mercado Livre México registrou uma advertência da Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) relativa à fiscalização de oxímetros oferecidos pelos vendedores, que se encontravam em nossos fulfillment centers e não cumpriam as normas de 
etiquetagem e registro. 

Durante o período reportado, o Mercado Livre Argentina recebeu uma sanção da Dirección de Defensa de Consumidor de La Plata de US$ 1.910 referente a uma campanha publicitária de 
Ofertas do Dia. O Mercado Livre México recebeu uma advertência por uma campanha publicitária relacionada ao Dia das Mães, que foi solucionada. O Mercado Livre Brasil obteve um julga-
mento desfavorável em uma ação judicial da Agência de Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) contra o Mercado Pago, por uma falha operacional e possíveis danos aos consu-
midores, em uma promoção da Black Friday em 2019. A multa foi de aproximadamente US$ 870.000. No fechamento do relatório, ainda se aguardava o resultado do recurso apresentado.

Durante o período reportado, ocorreu 1 incidente de segurança que afetou 3,6 milhões de usuários, representando 2% da nossa base total. Em 2022, recebemos 274.120 exercícios de
direitos de Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição (ARCO) de usuários e terceiros, através de canais formais, manuais e automatizados. 

Durante o período reportado, não avaliamos o impacto negativo de nossas operações nas comunidades locais.

Ao final deste relatório não há nenhuma investigação formal aberta contra o Mercado Livre.

Nenhuma contribuição a partidos políticos ou representantes políticos foi feita durante 2022. 

12, 9

9

9

12

12

12 

9

9 

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

12

12

12

12

12

12

3-3 Gestão dos temas materiais

416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança causados 
por categorias de produtos e serviços

416-2 Casos de não conformidade em relação aos impactos na 
saúde e segurança causados por produtos e serviços

417-1 Requisitos para informações e rotulagem de produtos e 
serviços

417-2 Casos de não conformidade em relação a informações e 
rotulagem de produtos e serviços

417-3 Casos de não conformidade em relação a comunicação
de marketing

3-3 Gestão dos temas materiais

418-1 Queixas comprovadas relativas a violação da privacidade e 
perda de dados de clientes

3-3 Gestão dos temas materiais

413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e 
programas de desenvolvimento voltados à comunidade local

413-2 Operações com impactos negativos significativos reais ou 
potenciais nas comunidades locais

3-3 Gestão dos temas materiais

205-1 Operações avaliadas quanto a riscos relacionados 
à corrupção

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos 
de combate à corrupção

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas

206-1 Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste 
e monopólio

415-1 Contribuições políticas

24-25

24-26

24

24 

25-26

26 

48-50

40-51 

18-19

19

19

19

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  CONFIANÇA E SEGURANÇA DE NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

GRI 417: Marketing e 
Rotulagem 2016

GRI 416: Saúde e
Segurança do Consumidor 
2016

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

GRI 418: Privacidade do 
Cliente 2016

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO DIGITAL

GRI 413: Comunidades
Locais 2016

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

GRI 205: Combate à 
Corrupção 2016

GRI 206: Concorrência 
Desleal 2016

GRI 415: Políticas públicas
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Durante o período reportado, não foram desenvolvidos programas de recuperação ou reutilização de embalagens próprias.

Durante o período reportado não foi registrada uma redução dos requisitos de energia de produtos e serviços.

Dada a natureza do nosso negócio, o nosso consumo de água corresponde ao consumo de água da rede dos nossos escritórios e centros de distribuição. Monitorizamos e medimos 
o consumo de água, mas não temos identificadores adicionais de impactos relacionados com a água. Em todas as obras são priorizadas instalações e sistemas que contribuam para a 
economia de recursos hídricos, como a seleção de torneiras com fechamento automático e sanitários de dupla descarga.

Durante 2022, nenhum corpo d´água foi afetado já que o Mercado Livre não possui processos industriais.

O Mercado Livre não extrai água, mas utiliza o recurso de fornecedores locais.

O Mercado Livre não possui processos produtivos que envolvem vertido de água.

177.891.000 litros de água consumidos por meio de fornecimento municipal e outros serviços hídricos públicos ou privados. 

O Mercado Livre não possui processos pelos quais são geradas emissões desse tipo de substâncias. 

O Mercado Livre não possui processos pelos quais são geradas emissões desse tipo de gás. 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

3-3 Gestão dos temas materiais

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume 

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados 

301-3 Produtos e suas embalagens reaproveitados

302-1 Consumo de energia dentro da organização

302-2 Consumo de energia fora da organização

302-3 Intensidade energética

302-4 Redução do consumo de energia

302-5 Reduções nos requisitos energéticos de produtos
e serviços 

303-1 Interações com a água como um recurso compartilhado

303-2 Gestão de impactos relacionados ao
descarte de água

303-3 Captação de água

303-4 Descarte de água

303-5 Consumo de água

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE)

305-2 Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de energia

305-3 Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito 
estufa (GEE))

305-4 Intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

305-5 Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)

305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio 
(SDO)

305-7 Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas 
significativas

53-63

59

60

57

57

57

57

53-54

53-54

53-54

54

54

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  MUDANÇA CLIMÁTICA: ENERGIA, MOBILIDADE E PACKAGING

GRI 301: Materiais 2016

GRI 305: Emissões 2016

GRI 303: Água e Efluentes 
2018

GRI 302: Energia 2016
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13

13

13

13

13 

 
10

8

12

3

3

3

3

3

3

3

3

306-1 Geração de resíduos e impactos significativos
relacionados a resíduos

306-2 Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos

306-3 Resíduos gerados

306-4 Resíduos não destinados para disposição final

306-5 Resíduos destinados para disposição final 

3-3 Gestão dos temas materiais

3-3 Gestão dos temas materiais

3-3 Gestão dos temas materiais

3-3 Gestão dos temas materiais

403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho

403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e 
investigação de incidentes

403-3 Serviços de saúde do trabalho

403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação 
aos trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho

403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do 
trabalho

403-6 Promoção da saúde do trabalhador

403-7 Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança 
do trabalho diretamente vinculados com relações de negócios

58-60

58-60

59

59 

46-47

41-44

21-22

38

38

38

38

38

38

38

38

GRI 306: Residuos 2020

TEMA MATERIAL:  MUDANÇA CLIMÁTICA: ENERGIA, MOBILIDADE E PACKAGING

Origem dos resíduos gerados (en toneladas)
Alumínio e outros metais
Papelão
Papel
Plástico
Madeira
Orgânico/Compostável
Gerais em coprocessamento
Gerais
Total

COL
0
135
0
26
12
0
0
13
186

MÉX
35
5.894
109
763
2.633
49
350
9
9.842

URU
0
1
0
0
0
4
0
4
9

ARG
14
1.111
0
164
0
0
0
209
1.498

BRA
0
6.517
4
1.349
4.749
45
0
2.183
14.847

CHI
0
437
0
428
212
0
0
456
1.533

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  EMPODERAMENTO DE EMPREENDEDORES, PMES E ONGS

GRI 3: Temas materiales 2021 

TEMA MATERIAL:  INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

GRI 3: Temas materiais 2021 

TEMA MATERIAL:  SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

GRI 403: Saúde e Segurança 
do Trabalho 2018
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3

3

3

403-8 Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de 
saúde e segurança do trabalho

403-9 Acidentes de trabalho

403-10 Doenças profissionais

38

38

38

GRI 403: Saúde e Segurança 
do Trabalho 2018

TEMA MATERIAL:  SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

 
Número e porcentagem de todos os colaboradores e trabalhadores não empregados cujos trabalhos ou locais de trabalho sejam 
controlados pela organização e que estejam cobertos pelo sistema de gestão. 
Número e porcentagem de todos os colaboradores e trabalhadores não empregados cujos trabalhos ou locais de trabalho sejam 
controlados pela organização e que estejam cobertos pelo sistema de gestão, sujeitos a auditoria interna. 
Número e porcentagem de todos os colaboradores e trabalhadores não empregados cujos trabalhos ou locais de trabalho sejam 
controlados pela organização e que estejam cobertos pelo sistema de gestão, sujeitos a auditoria ou certificação de um terceiro.

%
100%

100%

100%

Para todos os colaboradores
Mortes resultantes de lesão por acidente de trabalho.
Lesões por acidente de trabalho com consequências graves (sem incluir mortes).
Lesões por acidente de trabalho registráveis, classificadas por sexo.
Mulher
Homem
Taxa de lesões
Número de horas trabalhadas.
Principais tipos de lesões por acidente de trabalho.

No

0
2

685
492

53.674.199,6
Contusões

Taxa
0
6%

0,28

Para todos os trabalhadores não empregados cujos trabalhos ou locais de trabalho sejam 
controlados pela organização.
Mortes resultantes de lesão por acidente de trabalho.
Lesões por acidentes de trabalho com consequências graves (sem incluir mortes).
Lesões por acidente de trabalho registráveis, classificadas por sexo.
Mulher
Homem
Taxa de lesões
Número de horas trabalhadas.
Principais tipos de lesões por acidente de trabalho.

No

0
10

391
299

25.595.991,20
Contusões

Taxa

0
6%

0,28

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI CONTEÚDO PAG

Para todos os colaboradores
Mortes resultantes de uma moléstia ou doença ocupacional.
Moléstias e doenças ocupacionais registráveis, classificadas por sexo.

Principais tipos de moléstias e doenças ocupacionais.
Para todos os trabalhadores não empregados cujos trabalhos ou locais de trabalho sejam 
controlados pela organização.
Mortes resultantes de uma moléstia ou doença ocupacional.
Casos de moléstias ou doenças ocupacionais registráveis.

No

0
Mulher: 4
Homem:3

0
Mulher: 0
Homem: 1

Taxa

0.02%

0
0.01%
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O Mercado Livre não extrai água, mas utiliza o recurso de fornecedores locais.
Em 2022, utilizou 177.891 megalitros de água de fornecedores municipais e outros serviços hídricos públicos ou privados. 

O Mercado Livre não tem seus próprios centros de dados.

Durante o período reportado, ocorreu um incidente de segurança que afetou 3,6 milhões de usuários, representando 2% de nossa base total.

Uso de energia 

Uso de água 

Discussão sobre a integração de considerações ambientais
no planejamento estratégico para as necessidades de
energia dos data centers 

Número de usuários cujas informações são usadas para fins 
secundários

Descrição de políticas e práticas relacionadas à publicidade 
comportamental e do usuário. 

Descrição da abordagem para identificar e tratar riscos
de segurança de dados

Vulnerabilidade de dados

Porcentagem de compromisso dos funcionários

Rotação de funcionários 

Diversidade

CG-EC-130a.1 

CG-EC-130a.2 

CG-EC-130a.3

CG-EC-220a.1 

CG-EC-220a.2

CG-EC-230a.1

CG-EC-230a.2

CG-EC-330a.1

CG-EC-330a.2

CG-EC-330a.3

56-57

24

24-25

25-26

26

29

31

36
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Padrão SASB

MEIO AMBIENTE: HARDWARE INFRAESTRUTURA GESTÃO DE ENERGIA E ÁGUA

CAPITAL SOCIAL:  PRIVACIDADE DE DADOS E PADRÕES DE PUBLICIDADE

CAPITAL SOCIAL:  SEGURANÇA DE DADOS

CAPITAL HUMANO: CONTRATAÇÃO, INCLUSÃO E DESEMPENHO DE FUNCIONÁRIOS

Por gênero e tipo de cargo
Management
Mulher
Homem
Tecnologia e produto
Mulher
Homem
Total
Logística
Mulher
Homem
Total
Resto de MELI
Mulher
Homem
Total

ARG

1.022
2.050

1.379
4.236
5.615

777
888
1.665

1.443
1.410
2.853

BRA

807
1.375

741
2.303
3.044

4.471
4.282
8.753

2.354
1.543
3.897

CHI

123
293

157
594
751

384
375
759

140
149
289

COL

225
587

677
2.321
2.998

55
93
148

371
298
669

MÉX

267
465

109
360
469

2.395
3.232
5.627

369
301
670

PER

4
12

2
4
6

1
0
1

16
16
32

URU

102
295

156
729
885

3
3
6

476
304
780

VEN

4
5

0
0
0

0
0
0

12
9
21

EQU

0
2

0
0
0

0
1
1

0
1
1

USA

0
5

0
0
0

0
1
1

2
8
10

Total

2.554
5.089

3.221
10.547
13.768

8.086
8.875
16.961

5.183
4.039
9.222

2022
Tipo de rotatividade
Voluntária
Involuntária

ARG
1.730
1.469
261

BRA
3.651
1.513
2.138

CHI
310
142
168

COL
433
318
115

MÉX
1.558
924
634

PER
2
0
2

URU
194
139
55

VEN
5
0
5

EQU
0
0
0

USA
0
0 
0

Total
7.883
4.505
3.378
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Pegada total de gases de efeito estufa (GEE) dos envios de 
produtos

Discussão de estratégias para reduzir o impacto ambiental da 
entrega de produtos

CG-EC-410a.1: 

CG-EC-410a.2 

53

55-56

MODELO DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO: EMBALAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
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Conteúdo de Relatório Integrado  

Cultura, ética e valores
Propriedade e estrutura operacional
Principais atividades e mercados
Paisagem competitiva e posicionamento no mercado
Posição na cadeia de valor
Informação quantitativa chave
Factores significativos que afectam o ambiente externo

Estrutura de liderança, incluindo competências e diversidade
Processos específicos utilizados para a tomada de decisões estratégicas
Como a cultura, a ética e os valores da organização se reflectem na sua utilização do capital e no seu impacto
A responsabilidade assumida pelos encarregados da governação para promover e permitir a inovação
Como a remuneração e os incentivos estão ligados à criação de valor a curto, médio e longo prazo

Entradas
Atividades comerciais
Saídas
Resultados

Principais riscos e oportunidades
A abordagem da organização a quaisquer riscos fundamentais para a capacidade da organização de criar valor

Objectivos estratégicos da organização
Estratégias para alcançar esses objectivos estratégicos
Planos de atribuição de recursos para implementar a sua estratégia
Como irá medir as realizações e os resultados esperados

Informação quantitativa
Impacto no capital
Relações com as partes interessadas
Relação entre desempenho atual e passado

Expectativas da organização sobre o ambiente externo
Mecanismos para enfrentar desafios e oportunidades

Materialidade
Limites dos relatórios
Quadros de relatórios

Principais atividades da organização e circunstâncias em que opera

Compromisso da estrutura de governação com a capacidade da organização para criar valor

Modelo de negócio da organização

Riscos e oportunidades que afectam a capacidade da organização de criar valor e iniciativas 
para os enfrentar

Para onde a organização quer ir e como pretende lá chegar

Progressos nos objetivos estratégicos da organização para o período e resultados em 
termos de impacto de capital

Desafios e incertezas que a organização pode enfrentar na execução da sua estratégia, e as 
possíveis implicações para o seu modelo de negócio e desempenho futuro

Como a organização determina as questões a serem incluídas no relatório integrado e como 
são quantificadas ou avaliadas

Visão geral e ambiente externo

Governança

Modelo de negócio

Riscos e oportunidades

Estratégia e atribuição de recursos

Desempenho

Contexto

Base de preparação e apresentação

CAPITAL ECONÔMICO
  
CAPITAL INTELECTUAL 
 
CAPITAL HUMANO 
 
CAPITAL SOCIAL 
 
CAPITAL NATURAL  

18-19, 30
5, 8, 17
10-12
13-16
12
8
13

17
18
8, 10-12
18
18

8
8
8
8

12, 16, 41, 45, 53, 54
12

12
12
12
12

8
8
5
8, 12

12
12, 16, 41, 45, 53, 54

6-7
5
5

10-14

21-26

28-38

40-51

53-63

ASPECTOSCONTEÚDOS PAG

GRI, SASB & IR
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COORDENAÇÃO

Equipe de Sustentabilidade
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