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

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

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

CARTA MARCOS GALPERIN

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

MARCOS GALPERIN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Há 22 anos, numa garagem em 
Buenos Aires, nasceu o propósito 
de democratizar o comércio e os 
pagamentos eletrônicos na região. 
Neste relatório, compartilhamos o 
avanço dos nossos compromissos – 
avanço que seria impensável sem a 
equipe de mais de 29.000 pessoas 
que hoje são o nosso maior 
#OrgulhoMELI.
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SOBRE EL REPORTE NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASBRELATÓRIO DE IMPACTO

O presente relatório de impacto foi elaborado em conformidade com a Estrutura 
Internacional de RI desenvolvida pelo Conselho Internacional de Relato Integrado 
e com base na opção Abrangente dos padrões da Global Reporting Initiative (GRI). 
Além disso, foi utilizado o mapa de materialidade do Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) para relatar os indicadores relevantes para a indústria de 
Comércio Eletrônico.

Este documento é o nosso décimo 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 2021. 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, sendo que o último
apresentado corresponde ao exercício de 2020.

CONTATO 
Caso tenha dúvidas ou queira compartilhar conosco a sua opinião sobre nosso 
relatório de impacto você pode escrever para sustentabilidade@mercadolivre.com

SOBRE O USO DA LINGUAGEM
O Mercado Livre reconhece todas as identidades de gênero, promove sua liberdade 
de expressão e rejeita qualquer tipo de prática discriminatória ou sexista.

Para o presente relatório foi utilizada a forma dos substantivos, adjetivos e pronomes 
masculinos não só para se referir aos indivíduos desse sexo, mas também, nos 
contextos apropriados, para designar a classe que corresponde a todos os 
indivíduos da espécie sem distinção de sexo.

A utilização desse recurso está relacionada com a transparência dos conteúdos em 
relação aos indicadores GRI e SASB, e facilita a comparabilidade entre períodos e 
com a indústria.

SOBRE O 
RELATÓRIO
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PROCESSO DE MATERIALIDADE

Todos os anos, realizamos uma pesquisa de materialidade para conhecer a visão 
de nossos grupos de interesse sobre as questões mais relevantes para a gestão da 
sustentabilidade e sobre as quais desejam obter informações. O estudo é realizado 
de acordo com as recomendações dos padrões da Global Reporting Initiative e com 
base na materialidade definida pelos indicadores SASB para o setor de Comércio 
Eletrônico.

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. Realizamos um 
processo interno para identificação e seleção dos grupos de interesse com 
base em critérios de interação e impacto no negócio. A tabela a seguir 
resume os mecanismos de diálogo com cada um deles.

ECOSSISTEMA DE EMPREENDEDORES 
E USUÁRIOS DA PLATAFORMA

COLABORADORES

FORNECEDORES
ONGS E ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL
MANAGEMENT E DIREÇÃO
REFERÊNCIAS E FORMADORES DE 
OPINIÃO
GOVERNO

ACIONISTAS

GRUPOS DE INTERESSE MECANISMOS DE DIÁLOGO

● Área de atendimento ao cliente
● Pesquisas de marketing
● Capacitações e cafés da manhã realizados 
pelas áreas Comercial e de Sustentabilidade
● Mailing 
● Plataforma de comunicação interna 
(Facebook at Work) 
● Conversas com o CEO 
● Comunicações de fechamento de trimestre
● Q&A com diretores  
● Pesquisas de clima e feedback 
● Reuniões virtuais e mailing
● Programa Mercado Livre Solidário

● Comitê de Auditoria e reuniões de Diretoria 
● Encontros e envios regulares de informação 
● Relatório trimestral de resultados
● Reuniões com as áreas de Relações Governa-
mentais e Sustentabilidade
● Reuniões com as áreas de Relações com 
Investidores e Sustentabilidade

Decidimos incluir o tema “Saúde e segurança” e substituir a denominação do tema “Redução da 
pegada de carbono” por “Mudança climática e eficiência energética”, com o objetivo de definir com 
maior precisão o alcance da gestão desse tema. 

REVISÃO
Benchmark da indústria e análise dos temas do período anterior.

7 VP & UPs participaram da priorização.

PRIORIZAÇÃO
Avaliação dos temas materiais por parte de pessoas com poder de decisão 
na empresa.

METODOLOGIA

VALIDAÇÃO
Consulta aos grupos de interesse da organização sobre os temas 
materiais.

29.846 ARG

1984 CHI

111 PER

7906 MÉX

1458 URU

18 VEN

4186 BRA

125 COL

737 OUTROS

45.338 USUÁRIOS

21 CÂMARAS

23 OUTROS

3 FORNECEDORES

896 COLABORADORES

13 ACIONISTAS

68 ONGs

9 JORNALISTAS

Na validação, debateu-se sobre os temas e as preocupações-chave que deveriam ser incluídos, além 
dos temas priorizados pela companhia. A maior parte das respostas poderia ser enquadrada em 
alguns dos temas materiais listados, como a redução de emissões e resíduos nos envios e embalagens 
(Redução da pegada ambiental), o apoio a empreendedores locais (Impulso ao empreendedorismo), 
a gestão de reclamações e demandas dos usuários (Conduta de compradores e vendedores), 
os pagamentos retidos e a segurança nas compras (Confiança e segurança dos usuários) e o 
reconhecimento e formação de colaboradores (Capital humano e atração de talento).

ANÁLISE
Consideração das sugestões dos grupos de interesses.

RELATÓRIO DE IMPACTO
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MATRIZ DE MATERIALIDADE
O quadro a seguir apresenta os temas materiais priorizados pelo Mercado Livre e 
validados com os grupos de interesse, a partir dos quais este relatório foi elabora-
do. Esses temas também nortearam o relato da nossa contribuição para o alcance 
das metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

Confiança e segurança dos usuários
EXTERNA

1

Ética e transparência
INTERNA E EXTERNA

2

Impulso ao empreendedorismo 
EXTERNA

3

Capital humano e atração de talento
INTERNA E EXTERNA

4

Contribuição ao desenvolvimento socioeconômico do país
EXTERNA

5

Conduta de compradores e vendedores
EXTERNA

6

Desempenho econômico e posicionamento
INTERNA E EXTERNA

7

Saúde e segurança no trabalho
INTERNA

8

Diversidade e igualdade de oportunidades
INTERNA E EXTERNA

9

Mudança climática e eficiência energética
INTERNA E EXTERNA

10

Educação e inclusão digital
EXTERNA

11

Inclusão e educação financeira
EXTERNA

12

TEMA MATERIAL E COBERTURA
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Importância dos impactos econômicos, ambientais e sociais

PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI Y SASBRELATÓRIO DE IMPACTO
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NOSSO MODELO DE GERAÇÃO DE VALOR
IN

PU
TS

O
U

TPU
TS

C
O

N
TE

X
TO 290 M

População 
ativa (LATAM)

47%
Millennials / 

Gen Z (LATAM) 
Promotores de 

consumo

70%
Níveis 

socioeconômicos 
de menor renda 

(LATAM)

18
países em 

que estamos 
presentes

70%
domicílios

com internet 
(LATAM)

27,6%
crescimento 

da penetração 
em comércio 

eletrônico região 
(LATAM)

63%
vendas 

online de 
PYMES 

CAPITAIS 

FINANCEIRO

US$ 
7069,4 M

EM RECEITA 

NASDAQ: MELI
OFERTA PÚBLICA

US$
400 M

 BÔNUS 
SUSTENTÁVEL 

HUMANO

+29.000
PESSOAS NO 

MERCADO LIVRE

59%
HOMENS 

41%
MULHERES

NATURAL

51,05 GWh
CONSUMO 
ELÉTRICO

194.801 GJ
CONSUMO 

ENERGÉTICO

US$ 7,8 M
INVESTIMENTO EM 
PROJETOS DE RE

GENERAÇÃO

INTELECTUAL

+8900
PESSOAS 

EQUIPE TECH

Infraestrutura e Arquitetura de Aplicações, 
Business Intelligence, Machine Learning, 
Segurança e Prevenção de Fraude

INDUSTRIAL

#1
PLATAFORMA 
E-COMMERCE 

LATAM

SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS

1.192.416
M2 DE 

ARMAZENAMENTO

SOCIAL

+500.000
PMES VENDEM NA 

PLATAFORMA

9 M
VENDEDORES 95,1%

FORNECEDORES 
LOCAIS67,1 M

COMPRADORES

CAPITAIS 

FINANCIERO

+78%
EM RECEITA 

vs. 2021

-19,5%
VALOR AÇÃO 

vs. 2020

15,5%
ALOCAÇÃO BÔNUS 

SUSTENTÁVEL 

HUMANO

+93%
PESSOAS 
vs. 2020

#4
GREAT PLACE 

TO WORK LATAM

32%
MULHERES 

LÍDERES

NATURAL

+145%
PEGADA 

DE CARBONO 
vs. 2020

7061 MWh
ENERGIA RENOVÁVEL 

GERADA OFF-SITE
3000 HAS

A REGENERAR

INDUSTRIAL

3,86 M
NOVOS 

VENDEDORES

+3200 M
TRANSAÇÕES

+960 M
ENVIOS

SOCIAL

900.000
FAMÍLIAS VIVEM DO 

MERCADO LIVRE

+50%
PMES 

1⁰ CRÉDITO

+27.000
EMPREGOS 
INDIRETOS

INTELECTUAL

41,3 M
NOVOS USUÁRIOS

99,96%
UPTIME

Estrutura de Relatório Integrado

Democratizar 
o comércio e 

o dinheiro

LO
G

ÍS
T

IC
A

PUBLICIDADE

LO
JA

S

ATUAMOS HOJE

RELATÓRIO DE IMPACTO



PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB

9

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

NEGÓCIO 
02
CAPITAL FINANCEIRO E INDUSTRIAL
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DEMOCRATIZAMOS O COMÉRCIO 
E OS SERVIÇOS FINANCEIROS

Somos a maior empresa de comércio eletrônico e a maior fintech da América Latina 
e a nona maior plataforma de comércio eletrônico do mundo. Estamos listados na 
NASDAQ e fazemos parte do índice NASDAQ-100 desde 2017.

O que nos move é a missão de democratizar o comércio e os serviços financeiros 
para transformar a vida de milhões de pessoas em toda a região. Tornamos isso 
possível com nossas operações em 18 países da América Latina. Somos a plataforma 
de comércio eletrônico mais escolhida na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela. E nossas soluções de comércio 
online são adotadas na República Dominicana, Honduras, Nicarágua, El Salvador, 
Panamá, Bolívia, Guatemala e Paraguai.

Faz 22 anos que não paramos de evoluir. De plataforma de vendas nos convertemos 
em um ecossistema digital baseado em cinco unidades de negócio estratégicas, que 
combinam comércio eletrônico e soluções fintech: Mercado Livre, Mercado Pago, 
Mercado Envios, Mercado Shops e Mercado Ads.

Nosso modelo de criação de valor 
impulsiona a democratização da forma 
de comprar e vender, oferecendo 
igualdade de oportunidades a grandes 
empresas, empreendedores e 
pequenos vendedores.

Democratizamos o comércio ao proporcionar a qualquer pessoa a possibilidade 
de anunciar e vender seus produtos em nossas plataformas. Fornecemos um canal 
de comércio digital sem custos de entrada, com alta efetividade e acessível ao 
vendedor.  

Também democratizamos os pagamentos. As soluções fintech são nossa grande 
vantagem competitiva na região. O Mercado Pago oferece uma conta digital, que 
permite a muitas pessoas acessar pela primeira vez uma experiência centralizada 
para administrar seu dinheiro, superando as barreiras de inclusão no sistema 
financeiro tradicional. Na plataforma é possível fazer pagamentos e cobranças, 
transferências imediatas, poupar e solicitar crédito em uma única aplicação.

Integramos o comércio e as finanças em um poderoso ecossistema de serviços, 
que impulsiona oportunidades de crescimento em uma região com uma população 
pouco bancarizada e marcada por grandes desequilíbrios.

NEGÓCIO
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UM ECOSSISTEMA DE 
SOLUÇÕES INTEGRADO

Mercado Livre

Plataforma de comércio eletrônico 
mais visitada na América Latina, 
onde compradores e vendedores se 
encontram para realizar transações de 
uma vasta gama de bens e serviços.

BILHÕES DE PRODUTOS 
VENDIDOS
+41% vs 2020

1,01

MILHÕES DE NOVOS USUÁRIOS
41,3

Ecossistema de soluções que permite 
ao usuário resolver suas necessidades 
financeiras em uma única aplicação: 
conta digital, pagamentos e cobranças, 
transferências imediatas, acesso a crédi-
to, investimento e rendimento de saldo.

MILHÕES DE CONTAS 
DE INVESTIMENTO
+65% vs 2020

78

BILHÕES EM CRÉDITOS
+230% vs 2020

US$ 3,86

BILHÕES DE TRANSAÇÕES
+70% vs 2020

3,25

MILHÕES DE 
PAGADORES ATIVOS

9

MILHÕES DE 
CARTÕES PRÉ-PAGOS 
E DE DÉBITO
+83% vs 2020

17,9

Solução logística que oferece uma 
integração rentável e a preços 
competitivos com prestadores 
de serviços logísticos e de envio 
terceirizados para os vendedores de 
nossa plataforma, assim como serviços 
de remessa e armazenagem.

MILHÕES DE ENVIOS
+48% vs 2020

962,3

ARMAZENAMENTO
1.192.416 m2

CENTROS 
DE DISTRIBUIÇÃO

433 

Ferramentas para impulsionar o 
desempenho de vendas e viagens de 
compras dentro da plataforma, para 
que marcas, agências e vendedores 
possam chegar aos milhões de 
compradores do Mercado Livre.

ANUNCIANTES POR MÊS
76.498

Solução de lojas online que permite 
aos usuários configurar, gerenciar, 
promover e vender seus produtos em 
seus próprios sites, integrada com 
todos os recursos e ferramentas do 
ecossistema.

LOJAS ATIVAS
45.383Mercado Pago

NEGÓCIO

M
AR

KE
TP

LAC
E FINTECH

LO
JA

S

PUBLIC IDADE

LO
G
ÍS

T
IC

A

https://www.mercadolivre.com.br/
https://www.mercadopago.com.br/
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UMA CADEIA DE 
VALOR QUE CRESCE
Multiplicamos o impacto do nosso negócio, criando 
mais oportunidades ao longo da cadeia de valor, 
que inclui os empreendedores do ecossistema e 
nossos fornecedores.

*Dados do relatório Euromonitor, com base na análise de 

impacto do negócio na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e 

México.

MILHÕES 
NO MERCADO LIVRE

9
VENDEDORES

EMPREGOS CRIADOS PELO 
CRESCIMENTO DA LOGÍSTICA 
NA REGIÃO*

+27.000

PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS DE 
LOGÍSTICA DO 
MERCADO ENVIOS
 

MILHÕES 
NO MERCADO LIVRE

67,1
COMPRADORES

Cloud Services y software

SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA 
VIRTUAL

CONSULTORIAS*

+150

Marketing, consultoria de RH, 
publicidade, serviços contábeis, 
auditoria.

SERVIÇOS DE 
COMERCIALIZAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO

FORNECEDORES*
+1200
Energia, água, manutenção, 
limpeza, escritórios, entre outros.

SERVIÇOS DE 
INFRAESTRUTURA 
FÍSICA

FORNECEDORES 
LOCAIS

95,1%

NEGÓCIO

4,7 

MILHÕES 
POINT VENDIDOS 
NO MERCADO PAGO 
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NOSSA PARTICIPAÇÃO 
NA INDÚSTRIA

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

URUGUAI 
- Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU) 
- Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) 

PERU
- Cámara de Comercio de Lima 

MÉXICO
- Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP) 
- Asociación de Internet México (AIMX) 
- 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)

CHILE
- Asociación FinteChile 
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) 
- Cámara Nacional de Comercio (CNC) 
- Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

INTERNACIONAL
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
- International Chamber of Commerce (ICC)
- International Trademark Association (INTA)

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) 

BRASIL
- ALAI BR (Asociación Latinoamericana de Internet) 
- Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) 
- Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC) 
- Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) 
- Associação Brasileira de Internet (ABRANET) 
- Associação Brasileira de Logística (ABRALOG) 
- Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) 
- Associação Brasileira de Relações Empresa Cliente (ABRAREC) 
- Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O) 
- Câmara Brasileira de Comércio Eletrônic (Camara-e.net) 
- Centre for Information Policy Leadership (CIPL) 
- Comércio Exterior (CEB) 
- Federación del Comércio de São Paulo (FecomércioSP) 
- Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil) 
- Zetta

Entidades de que participamos 
em 2021, como membros e com 
um papel de liderança.

NEGÓCIO
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PREPARADOS 
PARA O FUTURO

Evoluímos nossa estratégia de negócio para satisfazer cada vez mais o usuário e, 
assim, alcançar nosso propósito. Oferecemos soluções tecnológicas e comerciais 
para melhorar a vida do maior número de pessoas. Nossa meta é construir a melhor 
plataforma de compra e venda da América Latina e oferecer os melhores serviços 
financeiros para usuários e vendedores da região.

Nosso plano estratégico foca em três pilares para impulsionar ferramentas e 
soluções voltadas ao usuário: consumidores das plataformas de comércio eletrônico, 
pagadores e consumidores de nossas soluções fintech, e vendedores.

Buscamos reconhecer e fortalecer quem utiliza nossas soluções por meio de uma 
estratégia de lealdade transversal a toda a companhia. Por isso, melhoramos a 
proposta de valor do Mercado Pontos e impulsionamos o ecossistema de soluções 
com benefícios por meio de programas de fidelidade para atingir novas metas 
de performance, que medimos através do aumento da frequência e retenção de 
usuários, e da redução da perda de clientes.

Para assegurar o alcance dos objetivos e metas estabelecidos, realizamos nosso 
trabalho com base em cinco capacidades transversais, que sustentam e se integram 
ao plano estratégico de negócio e são executadas com nosso DNA MELI.

FOCOS DE TRABALHO

Ter a melhor seleção de produtos a preços 
competitivos.

Desenvolver novas categorias solicitadas 
pelos nossos usuários, como supermercados, 
e fortalecer a nossa proposta de valor para 
vendedores internacionais (Cross Border).

Continuar investindo em nossa rede logística 
para oferecer entregas mais rápidas e 
econômicas.

Desenvolver novos canais de venda, como o 
livestream.

Continuar fortalecendo nossa proposta de valor 
em todos os países onde operamos.

CONSUMIDORES
Mercado Livre

Proporcionar a melhor experiência de 
pagamento e transação da região com a nossa 
carteira virtual e os múltiplos métodos de 
pagamento online e offline.

Potencializar nossa oferta de créditos com 
o crescimento de nosso cartão de crédito e 
consumer credits, impulsionado por tecnologia 
e dados.

Proporcionar ferramentas e educação 
financeira aos nossos usuários para apoiá-los 
em seus objetivos de poupar e investir.

Conceder seguros para proteger os ativos e o 
bem-estar de nossos usuários.

Continuar fortalecendo nosso ecossistema 
fintech na região.

PAGADORES E CONSUMIDORES 
Mercado Pago

Oferecer múltiplos canais para vender em 
nosso marketplace e no Mercado Shops.

Oferecer uma plataforma de publicidade para 
investir eficazmente no crescimento de suas 
vendas.

Continuar desenvolvendo soluções de 
pagamento confiáveis e acessíveis online e 
offline para nossos vendedores. 

Conceder créditos comerciais para estimular o 
crescimento.

VENDEDORES
Mercado Livre e Mercado Pago

RECOMPENSAR OS USUÁRIOS COM NOSSO PROGRAMA DE FIDELIDADE MERCADO PONTOS.

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

CAPACIDADES TRANSVERSAIS

Criar soluções 
centradas no 

usuário.

Produto e tecnologia de 
categoria internacional.

Ética e 
transparência.

Desenvolver os 
melhores líderes.

DNA MELI

NEGÓCIO
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RENDIMENTOS 
POR PAÍS 

RENDIMENTOS 
POR TIPO DE 

NEGÓCIO 

DESEMPENHO ECONÔMICO 

1 Em milhões de dólares (US$)

2 Valor ajustado em relação ao Relatório 2020

VALOR DE MERCADO

Mais informações sobre nosso desempenho econômico podem ser encontradas na 
parte II do 10-K.

1 Inclui os rendimentos do marketplace, envio, anúncios e outros serviços auxiliares.

7069,4

138

-

7207,4

5721

798,4

228,7

980,9

7729

-521,6

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

VALOR ECONÔMICO GERADO 1 2021 2020

3973,5

102,8

-

4076,3

32562

547,32

106,7

413

4323

-246,7

VALOR DA AÇÃO 
em 31/12/2021

US$ 1348,4

2000

1800

1600

1400

1200

0
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

Evolução do preço da ação 

Em milhões de dólares (US$)

RENDIMENTOS 

1439,7 2018

2296,3 2019

3973,5 2020

7069,4 2021

ARGENTINA
22%

COMÉRCIO1
66%

MÉXICO
17%

BRASIL
55%

FINTECH
34%

DEMAIS PAÍSES
6%

MÁXIMO

MÍNIMO

NEGÓCIO
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Atuamos 
hoje 
para que 
o melhor 
chegue

Nossa estratégia de sustentabilidade 
tem um fundamento claro: nosso 
propósito de democratizar o comércio 
e os pagamentos na região. É uma 
missão que nos guia há 22 anos e nos 
desafia todos os dias a mudar para 
poder transformar.

Sustentabilidade não é um ponto 
de chegada, é o ponto de partida. 
É a maneira de fazer. Todos os dias, 
assumimos riscos para ser disruptivos, 
ganhar escala e gerar impacto 
transformador, igualando oportunidades 
entre grandes empresas e pequenos 
empreendedores, reduzindo distâncias 
geográficas e econômicas, e 
impulsionando a transição do comércio 
eletrônico para uma economia de baixo 
carbono.

Estamos convencidos de que é 
possível uma nova economia na qual 
a criação de valor econômico gera 
tanto valor social como ambiental. 
Mas isso não virá por si só nem com 
base em promessas: precisamos atuar 
hoje se quisermos contribuir para a 
prosperidade sustentável de nossa 
região.

Por isso, atuamos hoje impulsionando 
o ecossistema empreendedor de triplo 
impacto na América Latina com o nosso 
ecossistema de soluções, centrado na 
inclusão comercial e digital, ao mesmo 
tempo que dinamizamos a demanda, 
oferecendo a milhões de consumidores 
a maior oferta de produtos de impacto 
positivo na região.

Atuamos hoje, também, ao contribuir 
com as comunidades às quais estamos 
vinculados por meio de iniciativas 
que ampliam o acesso a empregos 
de qualidade e ao mundo da ciência 
e tecnologia, ao mesmo tempo que 
fortalecemos as organizações sociais 
em sua capacidade de arrecadar 
fundos para apoiar as diferentes causas 
pelas quais trabalham.

Atuamos, sem dúvida, ao impulsionar 
soluções inovadoras e mais eficientes 
para que o nosso negócio cresça em 
harmonia com o planeta, reduzindo o 
impacto ambiental ao longo de nossa 
cadeia de valor, enquanto contribuímos 
para combater as mudanças 
climáticas por meio da conservação e 
regeneração de biomas icônicos da 
região.

Essa estratégia é sustentada por dois 
pilares fundamentais. Primeiro, uma 
cultura inclusiva. Cada pessoa que 
trabalha no Mercado Livre é única e 
insubstituível, com suas
histórias, experiências e vivências. 
Por isso, incentivamos que cada uma 
possa se sentir livre para ser quem é e 
como é, e se sentir confortável com as 
escolhas que faz. 

E finalmente, a transparência. Ela 
é a base de nossa forma de atuar, 
assim como o vínculo de confiança 
que estabelecemos com cada um 
de nossos grupos de interesse. 
Acreditamos que a ética e a integridade 
são os pilares da inclusão e do 
desenvolvimento e, como corporação, 

cumprimos rigorosamente as leis 
vigentes e nos empenhamos em 
promover as melhores práticas 
relacionadas aos produtos e serviços 
digitais que desenvolvemos.

Somos 
empreendedores 
e sabemos que a 
sustentabilidade 
é um caminho de 
melhoria contínua, 
com muitos 
desafios pela 
frente, mas com 
uma abordagem 
clara: o momento 
de agir é agora.

NEGÓCIO
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EMITIMOS NOSSO 
PRIMEIRO BÔNUS SUSTENTÁVEL 

Em janeiro de 2021, anunciamos o fechamento bem-sucedido da oferta pública 
de US$ 400 milhões em “sustainable bonds” do Mercado Livre - títulos de dívida 
atrelados a projetos socioambientais - a 2,375% com vencimento em 2026.

Nosso objetivo é destinar os fundos para potencializar o investimento em três áreas 
prioritárias de nossa estratégia de crescimento sustentável na região. A primeira 
é reduzir a nossa pegada ambiental incrementando a implementação de energias 
renováveis, o desenvolvimento de projetos de eficiência energética, a regeneração 
e conservação de ecossistemas regionais, a aquisição de materiais sustentáveis 
para embalagens e a conversão dos veículos de nossa rede logística no sentido de 
alcançar uma mobilidade com baixas emissões. A segunda é a inclusão financeira 
por meio do aumento de créditos para as PMEs e empreendedores. A terceira é o 
desenvolvimento social e a capacitação por meio da educação para reduzir a lacuna 
digital e promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho.

Todos os recursos captados na oferta 
de títulos sustentáveis serão utilizados 
para impulsionar nosso propósito, para 
financiar ou refinanciar projetos novos 
ou em curso e para alavancar projetos 
de triplo impacto na região.

DE ALOCAÇÃO DO BÔNUS
EM 2021

15,5% Informe do Bônus

INVESTIDOS

US$ 62
MILHÕES

NEGÓCIO

https://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports
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COMPRA DA KANGU 
NO BRASIL, COLÔMBIA E MÉXICO

Em agosto de 2021, anunciamos a aquisição da Kangu, empresa brasileira de 
serviços logísticos com operações no Brasil, Colômbia e México, uma ação em linha 
com nossa estratégia de investir na rede logística para assegurar maior eficiência 
aos vendedores e entregas mais rápidas aos clientes.

A Kangu conecta os vendedores de comércio eletrônico à sua rede de empresas 
próximas, tais como lojas, livrarias e pequenas empresas. Esses locais atuam como 
uma rede de pontos de coleta, onde os vendedores podem deixar seus produtos 
para o envio ao consumidor, ou pontos de entrega, onde os compradores podem 
pegar suas encomendas. Mais de 40 mil vendedores utilizam essa rede, totalizando 
mais de 5 mil pontos de coleta e entrega nos três países onde opera.

A compra da Kangu fortalece o ecossistema do Mercado Livre ao integrar operações 
logísticas de terceiros que reduzem os prazos de entrega. Também oferece 
alternativas para reduzir o tráfego de veículos e as emissões, e expande nosso 
impacto social ao gerar receitas para pequenos comerciantes que fazem parte 
da rede.

MERCADO LIVRE FUND

Mercado Livre Fund é o fundo de investimento do Mercado Livre criado 
em 2013. Investimos em empresas de tecnologia latino-americanas que 
promovem o ecossistema digital e ajudam a democratizar o comércio e o 
acesso ao capital por meio da tecnologia.

Apoiamos empresas em fase inicial e de crescimento com grandes 
equipes, e acompanhamos os empreendedores na ampliação de seus 
negócios, agregando valor como parceiro estratégico e promovendo 
sinergias com o Mercado Livre.

mercadolibre.com/fund

NEGÓCIO

https://www.mercadolibre.com.ar/institucional/crecemos/meli-fund
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Henrique Dubugras (25)
Diretor independente

Osvaldo Giménez (51)
Vice-presidente executivo 
Payments

Alejandro Nicolás 
Aguzin (52)
Diretor independente
Membro do Comitê de 
Auditoria e de Nomeação e 
Governança Corporativa

Pedro Arnt (47)
Vice-presidente 
executivo e CFO

Nicolás Galperin (52) Daniel Rabinovich (43)
Vice-presidente executivo 
e CTO

Roberto Balls 
Salloutin (49)
Diretor independente

Stelleo Tolda (53)
Vice-presidente 
executivo e COO

Susan Segal (68)
Diretora independente
Membro do Comitê 
de Auditoria e de 
Remuneração

Sean Summers (46)
Vice-presidente executivo 
de marketing

Emilio Calemzuc (47)
Diretor independente
Presidente do Comitê de 
Remuneração e de Nomeação e 
Governança Corporativa

Mario Eduardo Vázquez (85)
Diretor independente
Presidente do Comitê de Auditoria
Membro do Comitê de 
Remuneração e de Nomeação e 
Governança Corporativa

Marcos Galperin (49)
CEO

Marcos Galperin (49)
Presidente do Conselho 
e CEO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPE EXECUTIVA

Por idade 

12,5% MENORES DE 30 ANOS

37,5% ENTRE 30 E 50 ANOS

50% MAIORES DE 50 ANOS

Distribuição por gênero

12,5% MULHERES

87,5% HOMENS

Distribuição por origem geográfica 

87,5% AMÉRICA LATINA

12,5% OUTRO

DISTRIBUIÇÃO 

Por gênero 

100% HOMENS

Por origem geográfica

100% AMÉRICA LATINA

Por idade 

57% ENTRE 30 E 50 ANOS

43% MAIORES DE 50 ANOS

DISTRIBUIÇÃO

Para saber mais sobre o Conselho

Juan Martín de la Serna (55)
Vice-presidente executivo de 
assuntos Corporativos

NEGÓCIO

https://investor.mercadolibre.com/corporate-governance/board-of-directors
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DIRETRIZES DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Governança Corporativa do Mercado Livre está estruturada em um Conselho de 
Administração e um Comitê Executivo. Ambos atuam com autonomia. Seus mem-
bros são propostos pelo Comitê de Nomeação e Governança Corporativa e depois 
aprovados pela Assembleia de Acionistas.

No nível executivo, as responsabilidades sobre os aspectos econômicos, ambien-
tais e sociais recaem sobre o Chief Financial Officer (CFO). Quatro vezes ao ano, os 
responsáveis pelas unidades de negócio lhe informam os resultados econômicos, o 
contexto social das operações e os avanços da estratégia do negócio. Além disso, o 
órgão máximo de governança realiza um encontro anual do qual participam todos os 
níveis de gerência da organização, incluindo as subsidiárias, para discutir o desem-
penho geral da companhia.

Os membros que não são colaboradores do Mercado Livre recebem uma remuneração 
anual, que pode consistir em uma retenção anual, uma outorga de ações, uma outorga 
de opções de compra de ações ou, ainda, honorários por comparecimento a qualquer 
reunião do Conselho. Essa compensação é definida pelo Comitê de Remuneração.

COMITÊS

GESTÃO DE RISCOS

O Comitê de Riscos Corporativos é responsável por discutir e validar os níveis 
de impacto e probabilidade de ocorrência de ameaças identificadas, incorporar 
mudanças propostas por parte da gerência ou da auditoria interna, resolver 
consultas relacionadas às respostas aos riscos, revisar o desempenho do 
processo de gestão de riscos e tomar medidas corretivas quando apropriado, 
liderar a revisão anual do mapa de riscos e avaliar o desempenho dos 
responsáveis por cada risco e do processo de gestão de cada evento em curso.

A lista dos principais riscos da nossa organização pode ser consultada na parte 
I item 1.A. do 10-K.

Funções da Governança Corporativa

COMITÊ DE AUDITORIA
Supervisiona os processos contábeis e de informação financeira, o correto 
funcionamento do controle interno e o cumprimento das leis e regulamentações de 
cada país, e controla a avaliação e a gestão eficaz dos riscos financeiros.

Mais informações

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO
Recomenda estratégias e programas de remuneração e benefícios aplicáveis aos 
membros da diretoria, executivos e colaboradores.

Mais informações

COMITÊ DE NOMEAÇÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA
Nomeia os membros do Conselho de Administração e supervisiona o cumprimento 
das funções relacionadas com a governança da organização.

Mais informações

Acessar 10-K

NEGÓCIO

https://investor.mercadolibre.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://investor.mercadolibre.com/static-files/c026f77e-0e82-47cf-8a5f-5d6edca4a362
https://investor.mercadolibre.com/static-files/c026f77e-0e82-47cf-8a5f-5d6edca4a362
https://investor.mercadolibre.com/static-files/d75ccede-5226-4266-b67a-c4034412d12b
https://investor.mercadolibre.com/static-files/be0a1823-3051-4d71-8c55-d118098c03c9
https://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports
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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

Atuamos com integridade e 
transparência. Por isso, determinamos 
que todas as pessoas que trabalham 
no Mercado Livre e aquelas que fazem 
parte da diretoria desenvolvam suas 
atividades de acordo com os mais 
altos padrões éticos e de conduta. 
Esperamos que todos os fornecedores, 
clientes e parceiros comerciais sigam 
os mesmos padrões.

Com nosso Código de Ética, 
procuramos assegurar que em todas 
as relações, com terceiros e entre 
colaboradores, prevaleçam os valores 
de honestidade, equidade, respeito 
e integridade, entendendo que é 
nossa obrigação, como bons cidadãos 
corporativos, cumprir todas as leis 
vigentes e evitar ações inadequadas 
ou omissões e conflitos de interesse. 
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 no nosso site de Relações 
com Investidores. Quem trabalha 
no Mercado Livre deve assinar o 

PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

Estamos alinhados com a Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro (FCPA, em 
Inglês), dos Estados Unidos e com todas as leis anticorrupção dos países onde 
operamos. Os principais alinhamentos anticorrupção estão descritos na seção 14 do 
Código de Ética.

Para assegurar o cumprimento de nossos padrões éticos e de conduta em nossa 
cadeia de valor, além da adesão ao nosso Código de Ética, incluímos cláusulas 
anticorrupção nos contratos com nossos fornecedores mais expostos a riscos éticos. 
Por meio dessas cláusulas, os fornecedores se comprometem a cumprir nossas 
políticas e leis aplicáveis.

Nossas capacitações em práticas de prevenção da corrupção são dirigidas a um 
público-alvo selecionado com base numa análise de risco de posições sensíveis 
dentro do Mercado Livre. Além disso, temos um módulo anticorrupção na 
capacitação online sobre o Código de Ética. 

A equipe de Risk & Compliance gerencia, entre outros, o risco de corrupção. As 
revisões de processos incluem a avaliação de todas as operações da companhia 
com uma abordagem baseada em riscos. Em 2021, não detectamos casos de 
corrupção.   

Código de Ética

documento ao ingressar na empresa. 
Os fornecedores e parceiros comerciais 
devem aceitá-lo no momento de sua 
adesão à nossa cadeia de valor. Em 
2021, o Código foi aceito por 6670 
fornecedores.

Para garantir que todas as equipes 
compreendam e interpretem 
corretamente o Código, lançamos 
em julho um programa compulsório 
de capacitação online. Em 2021, 50% 
pessoas de nossas equipes estavam 
capacitadas.

Avaliamos de forma eficiente 
e transparente os aspectos de 
conduta ética e integridade. Também 
contamos com procedimentos para 
revisar o cumprimento das políticas e 
disposições contidas em nosso Código 
de Ética. Se forem detectadas situações 
significativas de descumprimento, elas 
serão comunicadas ao Comitê de Ética. 

NEGÓCIO

https://investor.mercadolibre.com/static-files/23ce6310-7fe2-4034-885f-7bd6c35fbb6a
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CANAL DE DENÚNCIAS

Contamos com um canal para denúncias anônimas e confidenciais para 
que tanto os colaboradores do Mercado Livre como os integrantes de 
nossa cadeia de valor e pessoas de fora da companhia possam denunciar 
comportamentos ilegais ou antiéticos ou qualquer outro tipo de conduta 
não alinhada 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.  

Os denunciantes podem relatar as violações éticas com confiança, sem 
temer represálias. É expressamente proibida a retaliação por denúncias de 
má conduta feitas de boa-fé.

PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE

No Mercado Livre, não permitimos que interesses pessoais interfiram indevidamente 
em nossas decisões. Consideramos que existe um conflito de interesse quando os 
interesses privados de um colaborador ou membro de nossa cadeia de valor se 
contrapõem aos interesses do Mercado Livre ou interferem neles.

As pessoas que trabalham na empresa devem evitar qualquer conflito de interesse, 
uma vez que isso poderia dificultar ou interferir na tomada de decisões eficientes 
e objetivas, com um potencial prejuízo para o Mercado Livre. Diante de um 
conflito de interesse real, potencial ou aparente, todas as pessoas devem informar 
imediatamente o seu superior, o departamento de RH ou Riscos & Compliance caso 
estejam ou possam estar em uma situação de conflito de interesse com o Mercado 
Livre. Além disso, devem abster-se de participar em qualquer decisão tomada pelo 
Mercado Livre que possa ser afetada pelo conflito de interesse ou que afete ou 
possa afetar a empresa ou um parceiro comercial.

Todas as pessoas que trabalham em cargos de gerência ou superiores devem 
preencher uma declaração anual de conflito de interesse, anticorrupção e de partes 
envolvidas, e informar as transações que o Mercado Livre realizou com elas.

A gerência de Relações com Investidores e Relações Jurídicas e de Governança 
envia uma declaração aos diretores e acionistas com um percentual de participação 
superior a 5% do Mercado Libre Inc. para que indiquem suas partes envolvidas e 
para, assim, evitar ou gerenciar potenciais conflitos de interesse que possam surgir.

Por sua vez, os membros da cadeia de valor devem informar o Mercado Livre sobre 
a existência de potenciais conflitos de interesse antes e durante a vigência da 
relação comercial que os vincula com a companhia.

Canal de Denúncias Mercado Livre

NEGÓCIO

https://denunciasmeli.lineaseticas.com/Complaints/Company
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USUÁRIOS 
03
CAPITAL INTELECTUAL
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USUÁRIOS 

UMA EXPERIÊNCIA 
DE USUÁRIO SUPERIOR

Milhões de pessoas na América Latina nos escolhem todos os dias para comprar, 
vender, pagar e financiar com nossas soluções. Por isso, queremos proporcionar 
a todos esses usuários uma experiência superior em plataformas ágeis, seguras e 
alinhadas com os mais altos padrões internacionais.

Como empresa tecnológica, focamos nas necessidades dos usuários. O que 
nos motiva na criação de valor é resolver problemas relevantes que melhorem a 
qualidade de vida das pessoas. Sabemos que, para nos manter como a plataforma 
preferida dos usuários, é necessário oferecer uma melhoria contínua dos produtos, 
garantir uma experiência única e gerar confiança.

Somos uma empresa centrada no usuário e trabalhamos para que todos os que 
participam da idealização e execução de nossos produtos o façam com a filosofia 
de design centrado no usuário conhecida como UCD. Além disso, aplicamos 
inteligência artificial para melhorar nossos processos de resposta.

Nossa equipe projeta as experiências 
das pessoas que utilizam nossas 
soluções e oferece suporte a quem 
necessita, disponibilizando múltiplos 
canais de serviço.
Para tornar isso possível, planejamos a capacidade de nossas operações, 
projetamos modelos de atendimento, monitoramos a performance e gerenciamos o 
conhecimento de nossas equipes. 
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SUPORTE 
E DEMANDAS 
 
Nossa equipe de Atendimento ao Cliente é composta por mais de 8.000 pessoas 
especializadas, que trabalham em quatro centros de soluções localizados na 
Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai. Todas as demandas são atendidas e 
tratadas com a garantia de uma rápida resposta e solução. Fiéis ao nosso DNA 
empreendedor, promovemos a autogestão com ferramentas baseadas em Machine 
Learning para acelerar as ações e fornecer respostas rápidas e eficientes. 

Nossa meta é otimizar os processos e reduzir os tempos de resposta, ser diretos e 
objetivos na comunicação, e evitar a burocracia ou processos longos que frustram a 
experiência do usuário.

INDICADOR NPS 

A fidelidade e a satisfação dos nossos usuários são indicadores estratégicos para 
assegurar o crescimento contínuo do Mercado Livre. Utilizamos o indicador NPS 
(Net Promoter Score) como ferramenta para medir a fidelidade e a satisfação dos 
nossos usuários. O NPS nos permite ouvir a voz do cliente, compreender suas 
necessidades, detectar os principais motivos de insatisfação e oferecer soluções 
concretas para que cada vez mais usuários nos escolham.
 
A medição tem como fundamento uma pergunta-chave: Qual a probabilidade 
de você recomendar o Mercado Livre para outras pessoas? A questão pode ser 
respondida em uma escala de 0 a 10, onde 0 é “definitivamente não recomendaria” 
e 10 é “definitivamente recomendaria”. A partir dos resultados, segmentamos os 
usuários em Promotores (9-10), Neutros (7-8) ou Detratores (0-6). O cálculo do NPS é 
feito tendo como base a porcentagem (%) de Promotores menos a porcentagem (%) 
de Detratores, parâmetros que podem variar de -100% (todos os detratores) a +100% 
(todos os promotores).
 
A equipe de trabalho NPS Analytics, que faz parte da estrutura de Customer 
Experience, é responsável por analisar 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.

ONLINE
Chat web
WhatsApp
Telefone

OFFLINE
E-mail 
Redes sociais

PORTAL DE AJUDA
Perguntas frequentes

USUÁRIOS 
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DE PRODUTOS VENDIDOS

1,01

DAS VENDAS SÃO PROVENIENTES 
DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

75,5%

USO DE 
NOSSA PLATAFORMA

DESEMPENHO DO MARKETPLACE

ENCOMENDAS ENVIADAS1

86,5

150,7

221,7

306,9

649,2

962,3

VOLUME DE MERCADORIA2 

8

11,74

12,5

13,99

20,9

28,35

TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 
DO MERCADO PAGO1

138,7 

231,4

389,3

838

1914,5

3254,5

USUÁRIOS NOVOS1

29,5

37,7

55,5

53,2

57,5

41,3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 Em milhões de US$.
2 Em bilhões de US$.

BILHÕES

DE DOWNLOADS 
DE APLICATIVOS MÓVEIS

45 
MILHÕES 

99,93% 1er trimestre 103 1er trimestre 92 1er trimestre

99,95% 2do trimestre 108 2do trimestre 65 2do trimestre

99,98% 3er trimestre 114 3er trimestre 27 3er trimestre

99,97% 4to trimestre 103 4to trimestre 40 4to trimestre

UPTIME EVENTOS MINUTOS NÃO DISPONÍVEIS

USUÁRIOS 

3254,5 

MILHÕES 
TRANSAÇÕES NO 
MERCADO PAGO
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CONFIANÇA 
DE NOSSOS USUÁRIOS

Sabemos que a confiança é um fator decisivo na escolha de um serviço digital. 
Centramos nossos esforços para oferecer um ecossistema com uma dupla garantia: 
vendas seguras para a marca e para o vendedor; e uma experiência de compra 
confiável, rápida e eficiente para o consumidor. Todos os usuários do Mercado Livre 
têm garantia na compra, pois protegemos seu dinheiro até a entrega do produto. 
Além disso, após o recebimento, eles contam com um período de devolução caso 
se arrependam ou o produto apresente algum problema.

COMPRA GARANTIDA

O Mercado Livre garante o reembolso do dinheiro em caso de qualquer 
contingência na entrega do produto. O programa cobre todos os compradores 
que não recebam a encomenda, que recebam um produto diferente do anunciado, 
com algum defeito, ou que se arrependam e peçam a devolução. Dessa forma, 
garantimos aos nossos usuários uma experiência segura dentro da plataforma e 
a tranquilidade de saber que nos responsabilizamos para que todos recuperem o 
dinheiro o mais rápido possível.

Caso ocorra um conflito, os usuários podem fazer uma reclamação dentro de 
dez dias a contar da data de entrega do produto ou de 21 dias a partir da data da 
compra, caso não tenham recebido a encomenda. Uma vez feita a reclamação 
ou solicitada a devolução, o Mercado Livre analisará se o comprador cumpre os 
requisitos estipulados em nossos Termos e Condições. 

Termos e Condições de Compra Protegida

CONDUTA DE COMPRADORES E VENDEDORES

Contamos com uma Política de Publicações rigorosa, que deve ser cumprida por 
todos os vendedores da plataforma. Basicamente, não permitimos a comercialização 
de produtos proibidos por lei, bem como daqueles que violam nossos Termos e 
Condições.

Existem mais de 40 categorias de produtos e serviços cuja comercialização está 
proibida nas plataformas do Mercado Livre, a fim de proteger a saúde e a segurança 
dos usuários e consumidores. Alguns exemplos são as armas de fogo, narcóticos ou 
substâncias com licença de venda controlada.

Todos os produtos oferecidos pelos usuários devem cumprir os requisitos e 
legislações aplicáveis em matéria de informação e etiquetagem. O Mercado Livre 
garante que todos os produtos oferecidos diretamente em suas lojas cumprem tais 
condições. Em 2021, não houve casos de advertências, multas ou sanções por não 
cumprimento das normas de etiquetagem de produtos e serviços oferecidos nas 
lojas próprias do Mercado Livre.

Somos proativos e eficientes para reduzir a exposição dos usuários a anúncios que 
não favorecem uma boa experiência. Qualquer publicação que não respeite essas 
condições é finalizada, podendo levar à suspensão da conta. Dependendo do tipo 
de violação de nossos termos e condições, ou da reincidência, as sanções podem 
acarretar desde a finalização da publicação, suspensão ou cancelamento da conta 
até a denúncia das atividades ilegais às autoridades.

USUÁRIOS 

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Compra-protegida_601
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99,4% dos conteúdos removidos foram detectados pelo Mercado Livre. O restante 
foi denunciado pelos nossos usuários ou por organismos competentes.1

Desenvolvemos ferramentas de controle para evitar qualquer atividade que possa 
impactar nossos serviços. Contamos com a tecnologia para sermos cada vez 
mais eficientes na proteção dos produtos de nossa plataforma: em menos de um 
segundo, os nossos sistemas podem analisar mais de 5.000 variáveis para detectar 
e suspender ou remover em tempo real as publicações que violam nossos Termos e 
Condições.

95,5% das publicações removidas 
foram detectadas por ferramentas 
automatizadas.1

Adicionamos o botão Denunciar em todas as publicações para que o usuário possa 
relatar produtos que violem as regras aplicáveis ou nossas políticas de publicação, 
sem necessidade de compra prévia. As publicações relatadas são examinadas por 
uma área especializada do Mercado Livre e removidas do site, caso ocorra infração. 
Em 2021, não foram registradas sanções relacionadas com o não cumprimento pelo 
Mercado Livre dos regulamentos relacionados à saúde ou segurança das pessoas, 
e também não houve registros de não cumprimento, por parte do Mercado Livre, de 
códigos voluntários aos quais a companhia aderiu.

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Protegemos de modo proativo todos os direitos de Propriedade 
Intelectual, tais como marcas, direito de autor, modelos e desenhos 
industriais e patentes.

Nosso Programa de Proteção da Marca (Brand Protection Program) é 
uma ferramenta de denúncia eficaz que permite às marcas buscar e 
denunciar, de forma rápida e fácil, publicações que violem as normas, 
e de forma simultânea em todos os sites do Mercado Livre. Trata-se de 
um pilar fundamental para acompanhar vendedores e parceiros em seu 
crescimento comercial e colaborar na luta contra a pirataria.

Em 2021, lançamos a Aliança Antifalsificação, uma ação entre a 
empresa e diversas marcas para combater a falsificação e a pirataria no 
ecossistema do Mercado Livre. Levi Strauss & Co, Pink, Tommy Hilfiger, 
Under Armour e Victoria’s Secret, entre outras, foram as primeiras a 
se unir ao Mercado Livre nessa iniciativa para combater as infrações 
à propriedade intelectual, conscientizando sobre a problemática e 
proporcionando a todos os usuários um espaço de transações seguro 
para comercializarem seus produtos e serviços.

Essa iniciativa 100% colaborativa tem como base o monitoramento 
proativo de listas de infratores, por meio de algoritmos semânticos e 
detecção de objetos, o reforço da colaboração com as autoridades, 
o desenvolvimento de ações legais conjuntas contra os infratores, 
a educação dos vendedores sobre as boas práticas e técnicas de 
publicação, bem como a dos compradores para identificar e denunciar 
produtos falsificados ou pirateados.

Aliança Antifalsificação

1 Dados em junho de 2021 do relatório de transparência

USUÁRIOS 

https://www.mercadolibre.com.ar/alliance
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USUARIOS

PRIVACIDADE E SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO 

Para oferecer mais e melhores serviços, coletamos e processamos informações 
sobre os usuários que utilizam nossas plataformas e aplicativos móveis. Somos 
conscientes da preocupação que a utilização de dados pessoais pode causar 
entre os usuários. Sua experiência em nossas plataformas se baseia na confiança, 
e o ponto mais sensível é a privacidade das informações pessoais e financeiras 
e das transações que realizam. Uma abordagem ágil e inovadora, apoiada por 
nossos esforços de TI, nos permite garantir a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade de tais dados.

Sempre explicamos o tipo de informação que coletamos, o que fazemos com os 
dados dos usuários e em que casos eles são compartilhados, incluindo o uso de 
dados relacionados à Inteligência Artificial e Machine Learning. Em nossa Declaração 
de Privacidade, dizemos de maneira clara e explícita como usamos a informação para 
fins primários relacionados com a prestação dos serviços oferecidos pelo Mercado 
Livre. Todos os usuários que se registram em nossas plataformas estão sujeitos a 
essa declaração, que está publicada e acessível na página inicial de cada site.

Além disso, contamos com um rigoroso programa de Compliance interno e 
colaboramos com diferentes organismos para alinhar nossas operações aos mais 
altos padrões regionais em matéria de privacidade. Também desenvolvemos um 
site onde fornecemos informações precisas sobre o uso que fazemos dos dados 
pessoais, além de disponibilizar aos usuários canais eficazes para o exercício dos 
seus direitos ARCO (Acesso, Retificação, Cancelamento e Oposição). 

AS INFORMAÇÕES DE NOSSOS USUÁRIOS 
Respondemos a pedidos de agências governamentais sobre a divulgação 
de diferentes tipos de informação dos usuários. Basicamente, são solicitadas 
informações relacionadas às operações em nosso ecossistema, dados de 
registro de usuários e as conexões de rede IPs (endereço único que identifica um 
dispositivo dentro de uma rede), entre outras.
      
Analisamos e respondemos a qualquer solicitação válida em tempo hábil para 
colaborar com as autoridades que buscam proteger a legalidade e a segurança do 
ecossistema digital.
  

80% dos pedidos de divulgação 
de dados que recebemos foram 
respondidos de forma apropriada. 
Os 20% restantes foram pedidos 
incorretos ou relacionados com 
informações não coletadas.
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Relatório de transparência

USUÁRIOS EXERCERAM 
SEUS DIREITOS ARCO

29.763
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https://mercadolibre.com/org-img/institucional/Mercado-Livre-Reporte-de-Transparencia-2021-Q1-2-POR.pdf
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SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Temos uma Política de Segurança para proteger todos os fluxos e processos 
associados aos dados tanto do nosso negócio como dos compradores, vendedores 
e pagadores que utilizam nossas plataformas. Somos uma empresa tecnológica que 
garante a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.
 
Empreendemos todos os esforços para garantir a segurança cibernética de 
nossas plataformas, de acordo com os princípios de Zero Trust, Automação e 
Descentralização, Resposta Automática e Análise Comportamental, com o objetivo 
de evitar qualquer tipo de vazamento de informação, bem como prevenir e 
detectar possíveis ataques. Há nove anos, 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. Além disso, nosso sistema de 
gestão de segurança de TI alcançou a certificação de qualidade ISO 9001.
 
A área de Segurança de TI é formada por verticais associadas a cada unidade de 
negócio e oferece serviços transversais para garantir a prevenção e detecção de 
software malicioso, bem como a gestão de segurança de toda a infraestrutura que 
suporta o ecossistema do Mercado Livre.
 
Cada novo fluxo de negócio conta com a perspectiva de Segurança de TI antes de 
sair ao mercado. Desenvolvemos uma estratégia que inclui critérios e avaliações de 
segurança em todas as fases, com um processo de gestão automático e contínuo 
que controla a qualidade do código que desenvolvemos, com base no marco de 
estrutura de segurança cibernética do NIST (National Institute of Standards and 
Technology).
 
Com essa visão estratégica, a equipe desenvolve seu planejamento anual, que é 
reprogramado trimestralmente. Cada objetivo principal da área tem métricas internas 
próprias para avaliar a eficácia das ações. Essas métricas são continuamente 
analisadas para ajustar os processos no menor prazo possível. As equipes avaliam 
seus objetivos trimestralmente e apresentam ao diretor. O resumo anual dessas 
avaliações é apresentado à área de Auditoria.

Esse processo nos permite identificar as principais vulnerabilidades que 
podem afetar nossas plataformas e tomar 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.

PROGRAMA DE 
GESTÃO DE RISCOS 
DE SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA

A área de Segurança de TI conta com 
um programa de gestão de riscos de 
segurança cibernética para identificar, 
analisar e monitorar planos de ação 
com o objetivo de minimizar os riscos 
de segurança da organização. O 
foco da metodologia compreende 
as ameaças e vulnerabilidades 
associadas aos processos e 
controles que estão sob a gestão da 
Direção de Segurança de TI e implica 
abordar a segurança da informação 
em três pilares: confidencialidade, 
integridade e disponibilidade.
 
O processo de gestão de riscos 
responde à metodologia NIST 800-
30 (Risk Management Guide for 
Information Technology Systems). 
Também contamos com o processo 
de Gestão de Riscos de Terceiros 
(Third Party Risk Management), por 
meio do qual avaliamos nossos 
fornecedores críticos em matéria de 
segurança para identificar riscos e 
notificar as áreas envolvidas, a fim de 
garantir a segurança dos dados.

CASOS DE PHISHING 
BLOQUEADOS

4515

INCIDENTES DE SEGURANÇA 
POTENCIAIS MITIGADOS E 
REMEDIADOS EM TEMPO HÁBIL

1046

TENTATIVAS DE NEGAÇÃO 
DE SERVIÇO BLOQUEADAS 
AUTOMATICAMENTE 

771

CASOS DE NÃO CUMPRIMENTO 
IDENTIFICADO POR ORGANISMOS 
REGIONAIS E INTERNACIONAIS

0

ENTRE A DEGRADAÇÃO DO SERVIÇO 
VS. ATAQUES BLOQUEADOS COM 
SUCESSO POR MINUTO 

ÓTIMA RELAÇÃO

USUÁRIOS 
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NOSSA EQUIPE

O MELHOR LUGAR PARA 
TRABALHAR

Acreditamos que a principal maneira de atingir nosso propósito é cocriando o 
melhor lugar para trabalhar em cada país onde operamos.

No Mercado Livre, sabemos que para liderar em cada um dos mercados onde 
operamos precisamos atrair, engajar e desenvolver os melhores talentos. E, para 
isso, estamos focados em construir um dos melhores locais para trabalhar e 
proporcionar uma experiência única às pessoas que trabalham conosco.

Em 2021, nos consolidamos como a melhor escolha de emprego da região. Estar 
entre as #25 melhores empresas para trabalhar no mundo e ser a #4 na América 
Latina é uma consequência desse foco e da coerência e consistência entre nossas 
práticas de atração e o compromisso e o desempenho desses talentos.

Promovemos a geração de emprego de qualidade, em um ambiente diverso e 
inclusivo, onde cada pessoa se sinta livre para ser quem é, desenvolvendo ao 
máximo seu potencial.

Criamos 19.300 novos empregos 
e duplicamos o tamanho de nossa 
equipe.
Apesar do contexto de pandemia, o ano foi de desafios, expansão e 
hipercrescimento: duplicamos a equipe em toda a região, passando de 15.500 para 
mais de 29.000 pessoas no período.

Nós nos desafiamos a inovar e a seguir comprometidos com uma cultura de DNA 
empreendedor. Para isso, levamos ao mais alto nível estratégico a tarefa de honrar e 
multiplicar nossa cultura organizacional a todo momento e em todos os cenários.

Somos um dos 20 melhores lugares 
para trabalhar no mundo e na região.

RANKING 2021

GLOBALMENTE 

#20
NA AMÉRICA 
LATINA

#4
NA ARGENTINA

#1

NO URUGUAI

#1

NA COLÔMBIA

#2
NO MÉXICO

#1

NO BRASIL

#8
NO CHILE

#3

PARA MULHERES 
NO BRASIL

#1

PARA MILLENNIALS 
NA ARGENTINA

#1
PARA MILLENNIALS 
NO URUGUAI

#1

EMPRESA DE 
TECNOLOGIA 
NO MÉXICO

#1
EMPRESA QUE MELHOR 
CUIDA DE SUAS EQUIPES 
NA ARGENTINA

#1

PARA MULHERES 
NO URUGUAI

#1

PARA MULHERES 
NA ARGENTINA

#2
PARA MULHERES 
NO CHILE

#2
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UMA EQUIPE EMPREENDEDORA

COLABORADORES POR GÊNERO E TIPO DE POSIÇÃO

HOMENS
67,89%

MULHERES
32,11%

HOMENS
80,54%

MULHERES
19,46%

EQUIPE 

TÉCNICA 

8984

CARGOS 

DE GESTÃO

5646

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO E GÊNERO

HOMENS
61,91%

MULHERES
38,09%

HOMENS
37,84%

MULHERES
62,16%

MEIO 

PERÍODO

3163

JORNADA

COMPLETA

26,794

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO E GÊNERO

HOMENS
59,37%

MULHERES
40,63%

PERMANENTES

29,957

COCRIAMOS UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA

Cuidamos da relação única com cada 
pessoa que nos escolhe como lugar 
para trabalhar. Nossa equipe de gestão, 
a People Team, é formada por mais de 
400 pessoas que atuam
com direcionamento, estratégia 
e premissas claras para que os 
comportamentos, símbolos e sistemas 
dentro do Mercado Livre estejam em 
sintonia com seu DNA e propósito. 
Nossa estratégia de gestão, sustenta-
se em uma plataforma de cultura 
coerente, enraizada e em constante 
desenvolvimento.

A proposta de valor Minha Experiência 
MELI foi criada para ser atrativa ao perfil 
do talento empreendedor e alinhada 
com o DNA da organização. Por isso, 
instiga cada pessoa a construir suas 
vivências de forma única. A proposta 
apresenta cinco pilares principais: 
Trabalho Flexível; Desenvolvimento 
e Aprendizagem; Comunicação e 
Colaboração; Reconhecimento e 
Celebração; Bem-estar e Família.

PROPÓSITO

Democratizamos o comércio 

e os serviços financeiros para 

transformar a vida de milhões de 

pessoas na América Latina.

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.

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.

Ser uma empresa de tecnologia e 
passar a incorporar operações de 
logística implicou adaptar nossa 
proposta de valor, mantendo, ao 
mesmo tempo, a sua essência. 
Definimos uma missão específica 
para o Mercado Envios, que reproduz 
nossos princípios culturais em 
comportamentos observáveis e 
experiências que consideram as 
vivências das pessoas nesse ambiente.

Fazer parte do 
Mercado Livre 
é viver uma 
experiência 
dinâmica, em 
evolução, 
colaborativa, 
inspiradora 
e cheia de 
oportunidades. 

NOSSA EQUIPE
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PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASBUSUÁRIOS

ATRAIR OS MELHORES TALENTOS 

Em cada contato que temos com um novo talento, comunicamos, transmitimos e 
apresentamos de forma clara e transparente o que nos define e nos torna únicos: 
nossa cultura, o DNA e o propósito que nos une - democratizar o comércio e os 
serviços financeiros para transformar a vida de milhões de pessoas na América 
Latina. Nesse sentido, falar sobre nosso espírito empreendedor, de nosso desejo 
de dar o máximo e nos divertir, de nossa capacidade de estar em beta contínuo 
e inovar, mostrando nossa visão diversificada, permite ao talento aprender mais 
sobre o que o Mercado Livre tem para oferecer.

Nossa estratégia para captar, selecionar e reunir os melhores talentos para liderar 
a indústria de comércio eletrônico na América Latina se apoia em nossos líderes. 
Essas pessoas desempenham um papel ativo nos processos de entrevistas, 
que estão estruturadas para identificar traços do DNA MELI e de agilidade de 
aprendizado.

Os líderes são agentes de mudança de suas equipes e projetos, que facilitam 
e multiplicam o alcance do nosso propósito de acompanhar o crescimento 
exponencial do Mercado Livre na região. Para escalar a contribuição cultural aos 
desafios do negócio, definimos seis Princípios de Liderança, que compartilhamos 
e analisamos com todos os nossos líderes, para que possam colocá-los em prática 
com as equipes, a partir de seu exemplo.

Queremos que todos os que vivem a experiência de se candidatar a uma vaga 
no Mercado Livre recebam informações integradas durante todo o processo e 
saibam que conhecemos sua história. Para isso, contamos com um sistema de 
agenda e acompanhamento de entrevistas automatizado, além de pesquisas em 
que medimos a percepção imediata de todas as etapas do processo seletivo. 
A inteligência artificial nos permite comparar candidatos por habilidades e 
experiências, ocultando informações que possam ativar distorções ao avaliá-los, 
tais como nome, gênero ou idade.

NOVO SITE DE CARREIRAS

Em 2021, aprimoramos o site de carreiras para que seja nosso principal canal 
para atrair talentos. Nesse espaço, detalhamos como é trabalhar no Mercado 
Livre, nossa história, as particularidades de algumas áreas e a visão de 
Diversidade. Em 2021, recebemos mais de 1,6 milhão de inscrições. 

MARCA EMPREGADORA NO LINKEDIN 

Desenvolvemos nossa marca empregadora no LinkedIn como rede 
principal, compartilhando nossa filosofia e proposta de valor para 
atrair talentos na rede social. Em 2021, mais de 430 mensagens foram 
postadas nas duas páginas do Mercado Livre (para países hispânicos e 
Brasil). Crescemos mais de 78% em número de seguidores.

mercadolibre.com/empleos

LinkedIn | Mercado Libre 

LinkedIn | Mercado Livre

SEGUIDORES 
NO LINKEDIN

1.816.697
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https://careers-meli.mercadolibre.com/pt 
http://www.linkedin.com/company/mercadolibre 
https://www.linkedin.com/company/mercadolivre-com
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UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA DE BOAS-VINDAS

Desde 2020, realizamos a experiência OWNBoarding virtual. O processo inclui 
depoimentos em vídeo de nossos líderes seniores, incluindo nosso CEO e fundador, 
Marcos Galperin. 

Os novos integrantes vivem uma experiência imersiva por meio de comunicações 
síncronas e assíncronas com nossos embaixadores de Cultura, participando de 
atividades e espaços abertos para perguntas e respostas, assumindo um papel 
protagonista e interagundo. Eles também são acompanhados durante os primeiros 
60 dias por meio de um assistente virtual (bot), além de participar dos encontros 
presenciais que promovemos em nossas sedes com líderes e equipes de trabalho.

NOVAS CONTRATAÇÕES 

HOMENS
61,75%

MULHERES
38,25%

ENTRE 

30 E 50 ANOS

8741

HOMENS
65,77%

MULHERES
34,23%

MAIORES 

DE 50 ANOS

149

HOMENS
55,76%

MULHERES
44,24%

MENORES 

DE 30 ANOS

10,431

ROTATIVIDADE

HOMENS
65,87%

MULHERES
34,13%

ENTRE 

30 E 50 ANOS

2010

HOMENS
73,68%

MULHERES
26,32%

MAIORES 

DE 50 ANOS

19

HOMENS
56,13%

MULHERES
43,87%

MENORES 

DE 30 ANOS

2758

TIPO DE ROTATIVIDADE

VOLUNTÁRIA 

3378
INVOLUNTÁRIA 

1409

NOSSA EQUIPE
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PROTAGONISTAS DO 
PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO 

Convidamos as pessoas para uma experiência de constante aprendizagem 
e desenvolvimento, oferecendo-lhes recursos e oportunidades para que se 
empoderem e sejam protagonistas em cada etapa de sua jornada no Mercado Livre.

Nossa estratégia de gestão de talentos tem um enfoque integrador e disruptivo, 
que aborda o desempenho e o desenvolvimento de carreira de forma conjunta. 
Contamos com um processo anual, cíclico e contínuo de avaliação de desempenho 
chamado Performance Management, uma dinâmica vivida por 100% das pessoas 
que escolhem trabalhar conosco.

Geramos experiências contínuas de desenvolvimento, bem como ações centradas 
em diferentes épocas do ano, além dos momentos de calibração em que os líderes 
compartilham o desempenho das pessoas em discussões de grupo, visando aplicar 
os mesmos critérios e, assim, tomar decisões de forma justa e meritocrática. Isso 
assegura que as avaliações sejam consensuais, consistentes, transparentes e 
objetivas para todas as equipes do Mercado Livre.

Definição de objetivos Revisão trimestral Revisão de 
desenvolvimento

Revisão de meio de ano

NOSSA EQUIPE
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IT BOOTCAMP

Em 2021, lançamos o IT Bootcamp, um programa de desenvolvimento para aqueles 
que se unem à nossa equipe de Tecnologia. Essa experiência tem como objetivo 
acelerar a curva de aprendizagem dos novos integrantes por meio de linguagens, 
metodologias ágeis, ferramentas de monitoramento e outras habilidades-chave para 
que possam dar o máximo, desde o primeiro dia em sua função.

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 
E APRENDIZAGEM

DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES

APRENDIZAGEM

PARTICIPANTES
Leadership Principles Development 
Program.
(100% SENIOR MANAGERS E ACIMA)

684

PARTICIPANTES
Idiomas (3 lenguas)

900

PARTICIPANTES
IT Boarding

870

PARTICIPANTES
Problem Solving

120

PARTICIPANTES
Storytelling

160

PARTICIPANTES
BeLeader para novos líderes

1150

PARTICIPANTES
Learning Circle de Trabalho Remoto EXE

911

PARTICIPANTES
Learning Circle de Diversidade e 
Tratamento Igualitário

144

PARTICIPANTES
Learning Circle Talent Development

520

PARTICIPANTES
Learning Circle Feedback

446

PARTICIPANTES
Learning Circle Engagement

226

PARTICIPANTES
Learning Circle Leadership 
Effectiveness

612

PARTICIPANTES
Leadership Effectiveness

189

PARTICIPANTES
Emotional Well-being

55

PARTICIPANTES
Coaching Engagement Líderes

12

LEADERSHIP PRINCIPLES DEVELOPMENT PROGRAM

Em conjunto com a Korn Ferry e a Stanford University, desenvolvemos um programa 
voltado para 684 pessoas com cargos de Gerentes Sênior ou superior de toda a 
região. O objetivo é garantir o impacto do nosso negócio e da aplicabilidade dos 
princípios como líderes na prática.

Cada líder inicia sua jornada de desenvolvimento com uma autoavaliação para 
identificar como é percebido em relação aos Princípios de Liderança. Então, participa 
de seis reuniões de grupo para conhecer tendências, práticas, ferramentas, casos 
de sucesso e exercitar a aplicação do conhecimento para modelá-lo no 
Mercado Livre.Os espaços são co-facilitados por especialistas de Stanford e nossa 
equipe Executiva, incluindo nosso CEO e fundador.

LEADERSHIP PRINCIPLES DEVELOPMENT PROGRAM 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EM PARCERIA COM 

A UNIVERSIDADE DE STANDFORD

684

ANALISTAS E ASSISTENTES

7,3

GERENTES

11,9

DIRETORES

31,1

SUPERVISORES

11,2

GERENTES SENIORES

21,5

VP/CEO

23,6

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO

NOSSA EQUIPE
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TECNOLOGIA PARA MULTIPLICAR 
A TRANSFORMAÇÃO E IMPACTAR 
NA REDE 

No Mercado Livre, além de acreditar nas pessoas, confiamos no poder 
transformador da tecnologia. Nossos objetivos de capital humano são cada vez 
mais desafiadores. Por isso, fortalecemos a gestão com ferramentas tecnológicas 
inovadoras, integradas e projetadas sob medida.
 
Nossas equipes se destacam por seu alto desempenho, diversidade e um total 
compromisso, associado a objetivos que devem ser medidos com eficácia. 
Contamos com um conjunto de soluções tecnológicas para analisar, monitorar e 
prever comportamentos em variáveis críticas, tais como instâncias do plano de 
contratação, grau de comprometimento das pessoas e nível de rotatividade de 
cargos, entre outras.

Multiplicamos a experiência MELI com um ecossistema de soluções 
tecnológicas que inclui Workplace by Facebook, SuccessFactors e BOTs.

No Mercado Livre, não realizamos envios massivos de e-mails. As pessoas se 
conectam, se informam e participam de forma proativa na plataforma Workplace, 
onde podem acessar os conteúdos de qualquer dispositivo, compartilhar grupos 
e se manter atualizados com as principais notícias e lançamentos. Além disso, 
é o espaço onde as lideranças compartilham seus projetos e novidades, em 
transmissões ao vivo.

Também contamos com uma biblioteca, com tutoriais para melhorar a experiência de 
acesso a informações relevantes. Além disso, desenvolvemos um ciclo de podcasts 
e vídeos chamado #Decisionmaking, direcionado a pessoas em cargos de liderança.

Os BOTs nos ajudam a transformar e ganhar escala em rede. Projetamos um 
sistema com três tipos de chatbots sob medida para o Mercado Livre: os que 
buscam cada usuário (Bots de Pull); os que buscam o usuário correspondente (Bots 
de Notificações); e os que requerem busca do usuário correspondente e trazem 
atribuição de diversas tarefas (Bots de Push Action).

CONTAS DE 
WORKPLACE ATIVAS

38.198
USUÁRIOS MENSAIS 
ATIVOS 

36.150
GRUPOS MENSAIS 
ATIVOS 

+900

TECNOLOGIA PARA O RETORNO PRESENCIAL

A tecnologia foi fundamental durante o processo de abertura progressiva 
de nossos escritórios em 2021. No período de reabertura, as equipes 
voltaram aos escritórios de forma opcional.
 
Nesse momento e diante da necessidade de cumprir os protocolos, 
implementamos a tecnologia de assistente virtual (BOT) como sistema 
de gestão de espaços nos escritórios. Assim, cada pessoa pôde realizar 
a reserva de espaço a partir de seu celular, de forma simples e ágil. 
Ao mesmo tempo, o BOT nos permitiu monitorar a taxa de utilização 
do escritório durante as primeiras semanas, para manter e cuidar dos 
espaços ocupados e gerenciar a eficiência de recursos como segurança, 
limpeza e refeição.

NOSSA EQUIPE
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DIVERSIDADE E IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES

Inovamos a partir da multiplicidade de perspectivas, e essa diversidade é o que nos 
torna disruptivos. Inspiramos as pessoas a desenvolverem suas habilidades e a se 
expressarem em um ambiente saudável e equitativo, onde as crenças anteriores não 
condicionam a aceitação e a curiosidade permite valorizar as diferenças.

Propósito de Diversidade e Inclusão do Mercado Livre:
● Formar equipes diversas, com prioridade na inclusão de mulheres, pessoas do 
coletivo LGBT+, pessoas com deficiência, de qualquer raça ou etnia.
● Promover uma cultura inclusiva, por meio da experiência que cada pessoa vive no 
Mercado Livre.
● Promover o talento em TI, expandindo o acesso à educação tecnológica e 
incluindo mais mulheres.

Nos empenhamos para que todos os colaboradores vivam sua experiência MELI 
em um ambiente inclusivo, que desafia e inspira suas capacidades, onde se sintam 
confortáveis para expressar sua diversidade. Disseminamos essa mensagem a partir 
de uma estratégia de comunicação da marca empregadora, baseada em casos reais 
contados por seus protagonistas.

Colocamos ênfase na inclusão e no desenvolvimento das mulheres em nosso setor. 
No Mercado Livre, quatro de cada dez integrantes são mulheres e ocupam 32% 
dos cargos de liderança na Gerência Sênior, superando a média do mercado de TI 
e Logística. O aumento de cinco pontos percentuais nesse indicador nos últimos 
dois anos é resultado da gestão dos planos de sucessão e atração de talentos. 
Além disso, durante o exercício, registramos um total de 76 pessoas com alguma 
deficiência, o que representa 1,3% das pessoas que trabalham na companhia. No 
Brasil, 38% das pessoas se declaram afrodescendentes.

PESSOAS ÚNICAS E VALIOSAS ENRIQUECEM 
A DIVERSIDADE DO MERCADO LIVRE. 

29.957

Ao mesmo tempo, melhoramos nosso modelo de recrutamento, 
promovendo a consciencialização e fornecendo ferramentas para 
nossas equipes de Aquisição de Talentos sobre vieses inconscientes na 
hora de contratar, desenvolver e engajar as pessoas.

Também lançamos um guia de Comunicação Não Hegemônica 
procurando ser cada vez mais inclusivos em nossa forma de expressão. 

GRUPOS DE AFINIDADE

Nossos grupos de afinidade se formam sobre os eixos de Mulheres, 
LGBT+, Pessoas com deficiência e Etnias. Essas equipes trabalham 
voluntariamente na projeção e execução de propostas. Em 2021, 
o grupo de Mulheres, por exemplo, implementou uma extensão do 
benefício de licença-maternidade para cinco meses em toda a América 
Latina, além de uma licença para casos de perda gestacional. O grupo 
de Etnias, por sua vez, criou um programa de mentoria para negros no 
Brasil com o objetivo de desenvolver habilidades e conhecimentos e 
promover debates que estimulem a ascensão à liderança de pessoas 
afrodescendentes dentro do Mercado Livre.

Guia de Comunicação

43%

57%

63%

36%

1%

POR GÊNERO

MULHERES

HOMENS

POR GRUPO DE IDADE

MENORES DE 30 ANOS

ENTRE 30 E 50 ANOS

MAIORES DE 50 ANOS

     ANALISTAS E 
ASSISTENTES

32%

68%

13%

86%

1%

35%

65%

3%

95%

1%

29%

71%

0,4%

97,6%

2%

8%

92%

0%

83%

17%

SUPERVISORES GERENTES GERENTES 
SENIORES

25%

75%

0%

97%

3%

DIRETORES VP
/CEO

NOSSA EQUIPEPARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASBUSUÁRIOS

https://docs.google.com/presentation/d/1j_AxSf9Vl1DjfXlP5TxGFQh-8sd-N53o/edit#slide=id.p1
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COMO CUIDAMOS DE NOSSAS 
EQUIPES DURANTE A PANDEMIA

COMO ADEQUAMOS 
A PROPOSTA DE VALOR 

Desde o início da pandemia, 
priorizamos os cuidados com a saúde 
física e emocional de nossas equipes. 
Em 2021, demos continuidade à nossa 
agenda Wellbeing, que inclui práticas 
habituais de mindfulness, yoga, 
ginástica funcional, medicina virtual e 
benefício de alimentação, com 70% de 
desconto em supermercados e US$ 
500 para a compra de material de 
escritório. Como novidade, aderimos 
à campanha Stop&Exe para promover 
uma melhor organização diária, priorizar 
e gerar momentos de pausa, visando 
manter uma produtividade sustentável.

Além disso, desde 2020, 
implementamos uma ferramenta de 
mapeamento de saúde emocional, 
que ajuda as pessoas a se conectarem 
com suas emoções. Trata-se de um 
questionário que é respondido através 
da tecnologia bot e que serve para a 
pessoa se aprofundar no conhecimento 
de seu estado emocional.

A participação foi voluntária e 100% 
confidencial. As respostas nos 
permitem detectar sintomas de 
ansiedade e depressão. Aqueles 
que respondem ao questionário 

RECOMENDARIAM A EXPERIÊNCIA
91%

AFIRMARAM QUE MUDARIAM 
PELO MENOS UM HÁBITO

85%

WELLBEING 
SUMMIT

Em julho de 2021, realizamos 
um evento virtual em que 
debatemos a gestão de 
nossas emoções e os hábitos 
saudáveis que, nesse contexto, 
melhoram o bem-estar das 
equipes. Participaram 6.849 
colaboradores, dos quais quase 
80% dos quais concordaram 
que o evento superou suas 
expectativas. 

SEGURANÇA 
NO TRABALHO

Gerenciamos a segurança no trabalho 
de todas as equipes do Mercado Livre, 
com uma agenda especial para mais 
de 15.000 pessoas do Mercado Envios 
que trabalham em nossos centros de 
armazenagem e distribuição. Nossa 
abordagem de gestão da saúde e 
segurança no trabalho, tanto em 
termos de cobertura como de seus 
componentes, tem como base a 
legislação vigente em cada país onde 
operamos.

Cada país conta com uma empresa 
especializada em medicina ocupacional 
que se encarrega de realizar os 
controles anuais e a assistência médica 
para nossas equipes, caso necessário. 
Desenvolvemos um procedimento 
interno sobre como deve ser o fluxo de 
registro, comunicação e investigação 
de ocorrências de acordo com os 
requisitos locais de cada país.
 
Contamos com um procedimento para 
a gestão de prestadores de serviços 
terceirizados, que define os requisitos 
que a empresa contratada deve 
cumprir para que seus trabalhadores 
possam ter acesso às facilidades 
de nossa organização. Com relação 

RUMO AO NOVO 
NORMAL

Em 2021, para acompanhar as 
decisões de vida de cada uma 
das pessoas do Mercado Livre, 
decidimos prolongar o trabalho 
remoto para mais de 17.000 
colaboradores na América 
Latina, com a possibilidade 
da volta ao escritório para 
aqueles que assim preferirem. 
Essa opção, além de oferecer 
flexibilidade a cada colaborador, 
permite que a equipe planeje e 
realize as atividades que mais se 
adaptam ao trabalho presencial, 
com melhores resultados.

Assumimos esse desafio 
para que cada pessoa possa 
desenvolver seu potencial 
no lugar onde se sinta mais 
confortável e segura. Sabemos 
que o bem-estar de nossa 
equipe favorece a eficiência. 
Essa decisão também nos 
permitirá agregar novos talentos 
onde quer que estejam, com 
maior flexibilidade.

TOTAL DE ACIDENTES
DE TRABALHO
NO ITINER

125

TOTAL DE 
CANCELAMENTOS 
POR DOENÇAS
PROFISSIONAIS

0

TOTAL DE ACIDENTES
DE TRABALHO
NÃO NO ITINERÁRIO

1224

TOTAL DOENÇAS
PROFISSIONAIS

7

recebem um feedback personalizado 
de especialistas em neurociência da 
INECO-Humanize Consulting, além 
de recomendações para fortalecer a 
sua saúde e o estado de ânimo. Por 
sua vez, os participantes que fizeram 
o teste em 2020 tiveram acesso a 
uma análise comparativa para ver a 
evolução de um ano para o outro.

aos colaboradores que não são 
funcionários do Mercado Livre, mas 
cujo trabalho é controlado por nossa 
companhia, a gestão de saúde e 
segurança está alinhada às leis 
vigentes de cada país onde operamos.

Quanto à comunicação sobre saúde 
e segurança no trabalho, realizamos 
campanhas periódicas alinhadas 
aos requisitos e contextos locais. 
Oferecemos formação às pessoas 
que trabalham conosco sobre temas 
de saúde e segurança no trabalho, 
mediante uma agenda com espaços de 
aprendizagem e conscientização, que 
está disponível em nossa biblioteca de 
conhecimento. Além disso, contamos 
com dois grupos de Wellbeing pelos 
quais compartilhamos atividades online 
que favorecem o equilíbrio físico e 
emocional.
 

NOSSA EQUIPE
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IMPACTO SOCIAL
05
CAPITAL SOCIAL
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IMPACTO SOCIAL

NOSSA CONTRIBUIÇÃO 
AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO
Queremos ser a empresa tecnológica latino-americana com o maior impacto 
positivo na sociedade. Isso é possível ao cumprir nosso propósito de democratizar 
o comércio e os serviços financeiros na região, equalizando as oportunidades entre 
grandes e pequenos vendedores e tornando todos os processos mais simples, 
seguros e eficientes. Cada solução que criamos tem como base essa missão e, a 
cada dia, assumimos riscos para sermos inovadores, ganharmos escala e gerarmos 
um impacto transversal positivo e transformador.

Realizamos uma pesquisa em parceria com a consultoria Euromonitor International 
para dimensionar esse impacto socioeconômico de forma tangível e orientar nossos 
esforços futuros. O estudo nos permitiu constatar como o nosso ecossistema de 
soluções gera valor e impulsiona o desenvolvimento dos países da região. Além 
disso, a pesquisa captou o efeito positivo do nosso ecossistema, particularmente nas 
PMEs, em um período em que muitas portas se fecharam.

A pesquisa, realizada em 2021, se baseou em dados coletados em 2019 e 2020, 
que abrangeram Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. A metodologia 
incluiu mais de 4.000 entrevistas com vendedores do Mercado Livre e usuários do 
Mercado Pago, indivíduos e comerciantes, mais de 50 entrevistas em profundidade 
com representantes da nossa cadeia de valor, bem como a análise por triangulação 
de variáveis macro e microeconômicas dos países envolvidos.

Pesquisa de impacto socioeconômico

IMPACTOS QUE IMPORTAM

NOVOS EMPREGOS CRIADOS 
POR HORA

6

DAS PMES QUE VENDEM 
EM NOSSA PLATAFORMA 
SÃO EMPRESAS FAMILIARES

65%
FAMÍLIAS TÊM O MERCADO LIVRE COMO 
SUA PRINCIPAL FONTE DE RENDA

900.000

PMEs vendem em nossa plataforma

+500.000

PMES QUE PRESTAM SERVIÇO 
PARA O MERCADO LIVRE

+2000

CADA PME FAMILIAR GERA 
ENTRE 4 E 11 
EMPREGOS

CONSEGUIRAM EXPANDIR SEUS 
NEGÓCIOS PARA FORA DE SUAS 
CIDADES E ATRAIR MAIS CLIENTES

84%
RECEBERAM SUA PRIMEIRA OFERTA 
DE CRÉDITO POR MEIO DO MERCADO PAGO

50%

DESSAS EMPRESAS É LIDERADA 
POR UMA MULHER

1 EM CADA 4

https://mercadolibre.com/org-img/institucional/Dossier_MeLi_VF_ESP.pdf
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INCLUSÃO FINANCEIRA

Acreditamos que todos têm o direito de participar plenamente na economia de seu 
país. A democratização dos serviços financeiros garante que todas as pessoas, 
independentemente de sua origem ou situação econômica, possam obter produtos 
e serviços acessíveis e seguros, e serem protagonistas de sua vida financeira.

O acesso a soluções financeiras é um instrumento-chave para combater 
a pobreza, promover a formalidade e gerar desenvolvimento econômico 
e social sustentável.

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A INCLUSÃO
Queremos democratizar o dinheiro, promovendo o acesso a diferentes serviços 
financeiros que permitam às pessoas e às PMEs crescer e se desenvolver. E, para os 
Estados, corrigir assimetrias e promover a formalização da economia. 

Uma das premissas do nosso modelo de criação de valor é o uso da tecnologia para 
superar as barreiras que impedem a inclusão financeira das pessoas nos países 
onde operamos, quer sejam empreendedoras ou consumidoras.

Acreditamos que a inclusão financeira é um instrumento-chave para combater a 
pobreza, promover a formalidade e o desenvolvimento econômico e social na 
região. O Mercado Pago desenvolve produtos financeiros e soluções de pagamento 
que diferem dos requisitos do sistema tradicional, e que são acessíveis mesmo para 
quem não tem uma conta bancária. Assim, graças à nossa conta digital, conseguimos 
que cada vez mais pessoas e empresas se conectem e operem na economia formal. 
Oferecemos soluções que facilitam tanto as transações financeiras básicas como 
o acesso à poupança e ao crédito. Dessa forma, as nossas ferramentas permitem 
às pessoas estabilizar ou aumentar os seus rendimentos para que sejam mais 
resilientes aos altos e baixos da economia, melhorando sua qualidade de vida.

PAGAMENTOS E COBRANÇAS
Com o Mercado Pago, as pessoas 
podem fazer transferências de forma 
simples e acessível, solicitar ou fazer 
pagamentos eletrônicos por meio de 
um link ou código QR; enviar dinheiro 
para amigos e familiares sem qualquer 
custo; fazer recargas de celular e cartão 
de transporte; ou pagar serviços e 
impostos diretamente do celular. 

Com a solução Mercado Pago Point, os 
pequenos comerciantes têm acesso a 
um dispositivo de cobrança por cartão 
de crédito, débito ou QR. Além disso, o 
Mercado Pago oferece uma solução de 
crédito com a bandeira Mastercard sem 
custos de emissão ou manutenção.

MILHÕES
DE PAGAMENTOS COM QR

225,6

MILHÕES
DISPOSITIVOS POINT 
VENDIDOS

4,7

MILHÕES
DE CARTÕES PRÉ-PAGOS E 
DE DÉBITO

17,9

POUPANÇA E INVESTIMENTO
Com o Mercado Pago, as pessoas 
podem investir e obter rendimentos 
de forma transparente e confiável, 
com baixo risco e a possibilidade de 
utilizar o dinheiro a qualquer momento. 
A solução é garantida por um fundo 
comum de investimento, administrado 
e protegido por empresas do 
sistema financeiro.

MILHÕES
DE PESSOAS INVESTIRAM 
COM O MERCADO PAGO 
EM 2021
ARGENTINA, BRASIL E MÉXICO

78

CRÉDITOS
O Mercado Crédito oferece soluções 
de financiamento para aqueles que 
não têm acesso ao crédito no sistema 
financeiro tradicional, contribuindo 
para a inclusão financeira de 
empreendedores e PMEs. O propósito 
é fazer com que todas as pessoas, 
independentemente do gênero, lugar 
de residência ou situação econômica, 
possam contar com empréstimos 
acessíveis e seguros para serem 
protagonistas de sua vida financeira.

Com soluções tecnológicas e 
sistemas de credit scoring baseados 
em inteligência artificial, oferecemos 
empréstimos a quem não tem 
documentação formal para obter um 
empréstimo bancário. Proporcionamos 
acesso rápido ao dinheiro via 
aplicativos, de forma simples, ágil 
e segura.

BILHÕES
EM CRÉDITOS

US$ 3,86

DOS EMPRÉSTIMOS 
FORAM FEITOS POR 
MULHERES EMPREENDEDORAS

47%

IMPACTO SOCIAL

USUÁRIOS ÚNICOS DA FINTECH

51,5
MILHÕES
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Com o acesso às novas tecnologias, muitos de nossos novos usuários 
experimentam pela primeira vez a oportunidade de avançar financeiramente 
e precisam saber mais sobre o uso do dinheiro. Para conhecer melhor essas 
necessidades, realizamos uma pesquisa sobre O impacto das fintechs na 
educação financeira, em parceria com a Trendsity, ouvindo 4.250 vendedores 
e consumidores, com idades entre 16 e 65 anos, no Brasil, Argentina, Chile, 
Colômbia e México.  

A pesquisa indicou que 77% das pessoas entrevistadas consideram que precisam 
de mais educação financeira. Entre aquelas que possuem algum tipo de carteira 
digital, 60% querem aprender mais sobre poupança e investimento. Os resultados 
confirmaram que essas pessoas querem aprender como tirar o máximo proveito 
das ferramentas que colocamos à sua disposição.

Para colaborar, desenvolvemos um blog no Mercado Pago com conteúdo especial 
para nossos usuários, com foco nos empreendedores, que oferece capacitação 
em vendas e educação financeira. O canal está disponível na Argentina, Brasil e 
México.

A fim de atingir mais pessoas com mensagens sobre o uso de nossas soluções, 
realizamos uma campanha de comunicação com o artista L-Gante, da Argentina, 
e a youtuber Nath Finanças, do Brasil. Os anúncios incluíram canções sobre a 
importância da educação financeira e como tirar o máximo proveito dos 
benefícios de uma conta digital no Mercado Pago. A campanha prevê a 
colaboração de mais artistas para maximizar o alcance em toda a região.

Impacto das fintechs 

ARG BRA MÉX

Blog do Mercado Pago

IMPACTO SOCIAL

UMA SOLUÇÃO EM PERMANENTE EXPANSÃO

Guiados pelo nosso propósito, em 2021 expandimos os serviços 
financeiros de nossa solução fintech. Em novembro, o Mercado Pago 
habilitou, na Argentina, contas para pessoas entre 13 e 17 anos, visando 
abrir 500.000 novas contas nos próximos dois anos. A segurança é 
prioridade no atendimento a esse público-alvo: o serviço deve ser 
autorizado por um adulto e não podem ser feitos empréstimos ou 
investimentos. Com a conta digital, é possível receber dinheiro por 
meio de um depósito ou transferência, ter um cartão pré-pago bandeira 
Mastercard Internacional e realizar pagamentos com código QR.

Fizemos uma incursão no mundo das criptomoedas. No Brasil, 
nos tornamos a primeira fintech a oferecer os serviços de compra, 
armazenamento e venda de criptomoedas a milhões de usuários a partir 
de uma conta digital. Por meio do aplicativo, os usuários têm acesso a 
conteúdo educativo para entender melhor o ecossistema criptográfico, 
bem como as oportunidades e os riscos de operar com criptomoedas.

44

https://drive.google.com/file/d/1vwXrCKN0xAcYGOg5Bku2q3_hC1ISjjgq/view
https://blog.mercadopago.com.ar/
https://conteudo.mercadopago.com.br/
https://blog.mercadopago.com.mx/
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IMPULSIONAMOS O 
POTENCIAL EMPREENDEDOR  

Fiéis à nossa origem, acreditamos que os empreendedores e as PMEs 
desempenham um papel fundamental na promoção do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável da região. A capacidade que possuem de se adaptar 
aos novos desafios e de entender as complexidades e problemáticas de cada 
contexto confere-lhes um potencial de transformação único.

Todas as nossas soluções visam fortalecer a comunidade empreendedora latino-
americana para escalar seu potencial. Criamos valor para quem empreende e para 
as PMEs, desde o coração do nosso negócio: impulsionamos sua inclusão digital e 
financeira, e oferecemos capacitação em ferramentas para que possam aproveitar 
as oportunidades do comércio eletrônico, expandir seus negócios e gerar receita. 
Fazemos isso colocando nosso ecossistema de soluções como grande aliado.

Além disso, em linha com nosso 
propósito, buscamos impactar 
especialmente os segmentos de 
empreendedores que, devido às 
distâncias geográficas ou às lacunas 
digitais, de gênero ou raciais, 
hoje têm menor capacidade 
de acesso às nossas plataformas.

A Central de Vendedores 
oferece conteúdos, 
cursos e seminários sobre 
temas de valor, tais como 
educação financeira ou 
estratégia de vendas. O 
canal está disponível na 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, México e 
Uruguai.
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Central de Vendedores

https://vendedores.mercadolibre.com/
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SEÇÃO DE PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS

Em 2019 criamos uma seção permanente e com curadoria de produtos com impacto 
positivo, onde oferecemos os produtos mais sustentáveis disponíveis no mercado 
em um só lugar. Dessa forma, procuramos dinamizar o processo de compra para 
os usuários e, ao mesmo tempo, incentivar e promover uma visão mais atenta e 
abrangente do planeta e das pessoas, gerando benefícios para todos.

Com o tempo, a seção se tornou a plataforma onde articulamos iniciativas e 
colaboramos com a comunidade de empreendedores de triplo impacto, a fim de 
encontrar formas de gerar valor agregado para seus projetos e impulsionar seu 
desenvolvimento. Também é um canal através do qual promovemos campanhas 
de divulgação de produtos e de empreendedores de impacto e, ao mesmo tempo, 
conscientizamos os usuários. Essa seção está disponível na Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Uruguai.

Desde 2016, implementamos ações 
comerciais exclusivas para produtos 
sustentáveis   continuam promovendo 
o consumo com impacto positivo.

DE USUÁRIOS COMPRARAM 
PRODUTOS
+37% vs 2020

+4,7 
DE PRODUTOS 
COMERCIALIZADOS
+344% vs 2020

+9 

PRODUTOS DISPONÍVEIS 
NA CATEGORIA
+47% vs 2020

+66.000

MILHÕES 
EMPRESAS VENDERAM 
PRODUTOS DE IMPACTO POSITIVO
+69% vs 2020

+169.000

USUÁRIOS VISITARAM 
A SEÇÃO EM 2021
3x vs 2020

+3,6 

Seção de produtos sustentáveis

CONSUMO DE IMPACTO POSITIVO

A seção de Produtos Sustentáveis também nos permite analisar as tendências de 
consumo de impacto positivo na região. Em 2021, realizamos o segundo estudo 
de tendências de consumo online de impacto positivo na América Latina visando 
compreender a evolução da oferta e da procura. Como resultado, descobrimos 
que, entre março de 2020 e abril de 2021, o número de compradores de produtos 
sustentáveis duplicou em relação ao ano anterior. Um total de 21% desses 
consumidores fez 2 ou mais compras, e 64% estão muito preocupados com a 
situação ambiental atual. Entre os produtos mais vendidos na região estão os 
painéis solares, coletores menstruais, cápsulas de café reutilizáveis, composteiras e 
purificadores de água.

Os resultados nos permitem ver como cresce o compromisso das pessoas na 
América Latina com o consumo de impacto positivo.

Ler o informe

IMPACTO SOCIAL

MILHÕESMILHÕES

MILHÕES

https://linktr.ee/productos_sustentables
https://sustentabilidadmercadolibre.com/tendencias-impacto-positivo
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IMPACTO SOCIAL

EMPREENDER COM IMPACTO + 
BIOMAS
Nossa estratégia é colocar o ecossistema do Mercado Livre a serviço dos 
empreendedores que geram impactos sociais e ambientais positivos. Assim, 
em 2021, aprimoramos o programa “Empreender com Impacto +”, buscando 
fortalecer os negócios vinculados à biodiversidade. Acreditamos que o fomento 
à bioeconomia contribui para a conservação dos biomas, fortalecendo cadeias 
produtivas sustentáveis e gerando renda para as comunidades locais. Combinamos 
o conhecimento dos ecossistemas regionais, que geram riqueza e proteção 
ambiental, com o know-how do Mercado Livre em marketing, logística e inclusão 
financeira, e capacitamos os empreendedores para potencializar o crescimento de 
seus negócios a longo prazo.

Promovemos cadeias produtivas que geram renda para as comunidades 
regionais, ajudando a conservar o meio ambiente. 

Em 2021, apoiamos a venda de produtos dos biomas Amazônia, Mata Atlântica 
e Cerrado, no Brasil, e do Gran Chaco, na Argentina. Os empreendedores 
selecionados receberam capacitação, taxas bonificadas, soluções logísticas e 
visibilidade na seção de Produtos Sustentáveis de nosso marketplace

Os empreendedores participam de capacitações coletivas e mentorias individuais 
para potencializar as vendas de seus produtos dentro da plataforma do Mercado 
Livre. O programa abrangeu mais de 80 empreendimentos e ofereceu 15 horas de 
formação, 20 horas de mentoria individual, conexões e parcerias entre participantes 
e parceiros do Mercado Livre, além de acesso a soluções do Mercado Pago.

Mercado Libre | Biomas

ARGENTINA
Em parceria com a Fundação Rewilding, 
Fundação Avina e FIBO Impacto Social, 
possibilitamos o acesso a produtos 
feitos por milhares de pequenos 
produtores que tiram seu sustento do 
Gran Chaco, ajudando a conservar a 
biodiversidade desse bioma.

PRODUTORES
+1000

FAMÍLIAS BENEFICIADAS
+30.000

PRODUTOS VENDIDOS
+2000

BRASIL
Os empreendedores participam de 
capacitações coletivas e mentorias 
individuais para potencializar as 
vendas de seus produtos dentro 
da plataforma do Mercado Livre. 
O programa abrangeu mais de 
80 empresas e ofereceu 15 horas 
de formação, 20 horas de tutoria 
individual, conexões e parcerias entre 
participantes e parceiros do Mercado 
Livre, além de acesso a soluções do 
Mercado Pago.

Mercado Livre | Biomas

IMPACTO SOCIALPARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB

https://www.mercadolibre.com.ar/biomas 
https://www.mercadolivre.com.br/biomas 
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AFROLAB
Desde 2018, colaboramos com a Preta Hub para fortalecer negócios liderados por 
afroempreendedores. Capacitamos as empreendedoras participantes do Afrolab 
em estratégias de vendas online e incentivamos a entrada delas no ecossistema do 
Mercado Livre, destacando suas histórias e promovendo seus produtos em nossa 
plataforma, por meio de uma loja oficial exclusiva da Feira Preta. Em 2021, nos 
unimos à ONG Manos Invisibles, na Colômbia, para promover também a inclusão 
digital de afroempreendedoras na região.

FEIRA PRETA
Em novembro, lançamos mais uma edição do Feira Preta Online, na qual destacamos 
os produtos elaborados por afroempreendedores,  prestando a todos uma 
homenagem com o clipe “Ostentação da Cultura”, em que os artistas Djonga e 
Tássia Reis mencionam as marcas que fazem parte da Feira Preta.

Além do Festival, também patrocinamos a Casa Preta HUB, um espaço de criação 
digital para afroempreendedores.

AFROEMPREENDEDORISMO  
Brasil e Colômbia

AFROEMPREENDEDORAS CAPACITADAS
NO BRASIL E COLÔMBIA

+500

Feira Preta Online

IMPACTO SOCIAL

EMPREENDEDORES 
CAPACITADOS

37
BOLSAS 
CONCEDIDAS

100%

PROGRAMA DES

Em parceria com a Superhábitos, de México, realizamos um programa de formação 
para empreendimentos sustentáveis, aberto a empresas de impacto social ou 
ambiental positivo de toda a América Latina com faturamento entre US$ 500 e 
US$ 10.000 por mês. Os empreendedores que se inscrevem e participam de 
uma masterclass gratuita podem concorrer a uma das bolsas anuais do Programa 
Avançado de Empreendedorismo Sustentável.

PROGRAMA DE IMPACTO EM PARCERIA COM A MAYMA
Em parceria com a Mayma, uma ONG que trabalha em prol de uma 
economia mais humana e consciente, impulsionamos a inclusão digital de 
quem empreende com impacto positivo na América Latina, fortalecendo 
sua comercialização e acelerando seu crescimento.

Apoiamos mais um ano a realização do Programa de Impacto, uma 
experiência de aprendizagem e networking para empreendimentos de 
triplo impacto na região. Como parte da iniciativa, realizamos oito webinars 
para toda a América Latina, um Ideathon e cinco oficinas locais.

EMPREENDIMENTOS 
IMPACTADOS

272
PAÍSES

6

https://www.mercadolivre.com.br/feirapreta
https://www.youtube.com/watch?v=_Z1mjL6Exf4
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No Brasil, apoiamos o Movimento Digitalize, que reúne as principais empresas 
de tecnologia do país para apoiar pequenos e médios empreendimentos 
na digitalização de seus negócios. A plataforma movimentodigitalize.com.
br disponibiliza materiais e aulas elaboradas por profissionais líderes de cada 
plataforma digital, de forma que as pessoas aprendam diretamente com quem 
desenvolveu a tecnologia.

MOVIMENTO DIGITALIZE
Brasil

IMPACTO SOCIAL

No Brasil, nos unimos ao Sebrae, a maior entidade de apoio ao pequeno negócio 
do país, para oferecer o programa “Se Joga no Online”. O propósito é oferecer 
capacitação para empreendedores que desejam expandir seus negócios online 
usando os serviços do Mercado Livre.

Os empreendedores que finalizam o programa também recebem benefícios, como 
assessoria para potencializar suas vendas online e um voucher no valor de R$ 200 
em Product Ads (PADs) para impulsionar seus anúncios no Mercado Livre.

APOIO ÀS PMES
Brasil

Acordo para promover as PMEs locais em colaboração com os governos das 
regiões onde operamos. A iniciativa está ativa no Brasil e em nove províncias da 
Argentina. O objetivo é apoiar a inclusão digital e financeira das PMEs, oferecendo 
capacitações, visibilidade na oferta dos produtos no marketplace e acesso a 
soluções financeiras.

Assim, em parceria com o Ministério da Economia brasileiro, criamos a Loja Oficial 
do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) no Mercado Livre. 

CENTROS DE CAPACITAÇÃO EM COMÉRCIO ELETRÔNICO 
Espaços de capacitação em ferramentas do nosso ecossistema, com a participação 
de professores universitários, que compartilham esses conteúdos com as PMEs 
locais para ajudá-las a aumentar suas vendas. Atualmente, contamos com centros 
ativos em Jujuy, Córdoba e Santa Fé, na Argentina, com planos de incluir as 
províncias de Mendoza e Tucumán em 2022. 

ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS

VISUALIZAÇÕES 
DOS TREINAMENTOS

6375
ARTESÃOS VENDENDO 
NO MERCADO LIVRE

128

Queremos criar valor para as comunidades onde operamos, como o município de 
El Salto, em Jalisco, no México, localidade onde se situa um dos nossos principais 
centros de distribuição. Estabelecemos uma aliança com o governo municipal, outras 
empresas que operam na região e a ONG Balloon Latam para colocar em prática um 
plano de apoio ao empreendedorismo e à inovação social. O programa pretende 
promover empreendimentos que solucionem os problemas propostos pela própria 
comunidade. 

Em 2021, obtivemos excelentes resultados: dos 228 inscritos, 175 realizaram mais de 
uma sessão de capacitação para fortalecer seu projeto, 77 empreendimentos foram 
capacitados e 70 participaram na Feira do Empreendedor.

EL SALTO RESILIENTE
México

INSCRITOS
228

MULHERES
70%

EMPREENDIMENTOS 
CAPACITADOS

77

PMES CAPACITADAS
2756 
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EDUCAÇÃO PARA A INCLUSÃO

A educação e a inclusão social são os pilares de nosso relacionamento com as 
comunidades de cada país onde operamos. Contribuímos por meio de iniciativas 
e programas de formação, que promovem o acesso a empregos formais, 
ao empreendedorismo e a futuros mais inclusivos. A tecnologia nos permite 
aproximar as populações que se encontram sub-representadas nessa região 
das oportunidades de desenvolvimento, para que descubram o potencial dessas 
ferramentas e possam impulsionar mudanças positivas para si e 
para suas comunidades.

Nossas iniciativas em educação visam desenvolver habilidades-chave, que 
não se limitam às competências técnicas, mas também incluem habilidades 
socioemocionais. Assim, promovemos o autoconhecimento e apoiamos a definição 
de um plano de vida e de carreira, bem como a conexão com os problemas 
reais das comunidades, em que cada jovem pode ser um agente de mudança. 
Proporcionamos formações diversas, nas quais trabalhar com organizações 
especializadas acrescenta valor a essas atividades e potencializa os resultados.

IMPACTO SOCIAL

Atuamos hoje para 
promover um 
desenvolvimento 
mais inclusivo na 
América Latina.
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Site Conectadas

MENINAS PARTICIPANTES

1200

PROJETOS IDEALIZADOS PARA IMPACTAR 
POSITIVAMENTE A COMUNIDADE POR MEIO 
DA TECNOLOGIA

150

DAS JOVENS RECONHECERAM UM VÍNCULO 
POSITIVO E ESTREITO COM A CIÊNCIA E A 
TECNOLOGIA

89%

Segundo a Unesco, as mulheres latino-americanas tendem a perder o interesse 
por temas relacionados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, 
especialmente durante a adolescência. Diante deste contexto e com o objetivo 
de reduzir a desigualdade gênero em nosso setor, em abril de 2021 lançamos o 
programa Conectadas, em parceria com Chicas en Tecnología e Reprograma.

Conectadas é um programa de formação imersivo, que visa aproximar jovens 
mulheres da América Latina do mundo da tecnologia, proporcionando ferramentas 
para que elas possam criar soluções inovadoras para problemas identificados 
localmente e que costumam ser similares em diferentes países. O programa 
consiste em uma imersão digital de aproximadamente 30 horas, período em que são 
abordados temas como transformação digital, resolução de problemas, pesquisa em 
UX, desenvolvimento de negócios e marketing digital.

Durante os encontros virtuais, as jovens têm contato com as mulheres que trabalham 
no Mercado Livre, líderes em tecnologia, especialistas e referências em distintas 
áreas. Além disso, participam de painéis, workshops, conversas e interagem com 
pares de toda a região.

Em sua primeira edição, o Conectadas impactou 1200 jovens que se identificam com 
o gênero feminino, com idades entre 14 e 18 anos, de sete países e mais de 300 
localidades da América Latina.  

Conectadas procura aproximar cada 
vez mais meninas latinoamericanas do 
mundo da tecnologia.

CONECTADAS 
Argentina, México, Brasil, Peru, Colômbia, Chile e Uruguai 
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https://conectadaslatam.la/
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JOVENS IMPACTADOS

1000

Com o propósito de apoiar os jovens das comunidades onde operamos a ter acesso 
ao seu primeiro emprego, criamos o programa “Redes para o Futuro”, por meio do 
qual proporcionamos uma formação em competências técnicas e digitais para a 
inserção no mercado de trabalho, que se complementa com a aprendizagem de 
habilidades socioemocionais orientadas ao trabalho formal.

O programa acontece desde 2020 em parceria com a Fundação Forge, na 
Argentina e México, e o Instituto Aliança, no Brasil. Foi implementado em La Matanza 
(Argentina), Tepotzotlán (México), Cajamar (Brasil), Extrema (Brasil) e Governador 
Celso Ramos (Brasil).

Ao finalizar a formação, muitos desses jovens ingressam em nossas equipes nos 
Centros de Distribuição locais. Assim, não assumimos apenas um papel ativo no 
desenvolvimento local como também estabelecemos uma conexão consistente e 
duradoura com as comunidades da região.
 

REDES PARA O FUTURO
Argentina, Brasil e México 

ARGENTINA
140

BRASIL
500

MÉXICO
360

Na economia do conhecimento, há milhões de oportunidades disponíveis que 
dependem da transformação digital das pessoas para que possam ser capitalizadas.

Para solucionar esse problema, nos unimos à Globant e à Digital House. Cocriamos 
o programa Certified Tech Developer, que concede bolsas de estudo a jovens para 
realizarem carreiras tecnológicas na Argentina, Colômbia e Brasil. Para a concessão 
das bolsas, adota-se uma perspectiva de diversidade, que prioriza mulheres e outros 
grupos historicamente excluídos.

A formação tem uma duração de 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 atraente.

CERTIFIED TECH DEVELOPER
Argentina, Brasil e Colômbia

ALUNOS MATRICULADOS NO 
PROGRAMA
NA ARGENTINA, BRASIL E COLÔMBIA

+3200
BOLSAS DE 85% CONCEDIDAS 
NA ARGENTINA, BRASIL E COLÔMBIA

2500

BOLSAS DE 50% CONCEDIDAS
NA ARGENTINA

1000

NA 
ARGENTINA

140
NO BRASIL
500

NO MÉXICO
360

IMPACTO SOCIAL
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IMPACTO SOCIAL

Sabemos que a formação em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) 
é uma das maiores barreiras para acesso aos conteúdos de disciplinas de exatas e, 
ao mesmo tempo, uma das maiores oportunidades na economia do conhecimento.

Por isso, com o programa Entropía proporcionamos formação em STEM a jovens que 
estão no último ano do ensino médio em escolas públicas da Argentina. Oferecemos 
cursos gratuitos de preparação e nivelamento de conhecimentos para ingressarem 
em carreiras de Engenharia na Universidade Tecnológica Nacional (UTN).

Em 2020, 286 jovens finalizaram o curso, dos quais mais de 90% iniciaram a carreira 
de Engenharia na UTN. Em 2021, 815 jovens iniciaram o ciclo e cerca de 600 
conseguiram concluir.

Com o mesmo propósito, promovemos o “Modelando a Ciência”, em parceria 
com a UTN. Trata-se de um programa de acompanhamento pedagógico para 
docentes interessados em se dedicar ao ensino de disciplinas STEM. É um curso de 
aperfeiçoamento em estratégias, metodologias e recursos de Matemática, Física e 
Tecnologia.

O programa Entropía duplicou a 
percentagem de admissões na UTN 
desde que teve início.

ENTROPÍA: CAPACITAÇÃO EM STEM 
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Argentina

PROGRAMA ON
Brasil

O Programa Entropía duplicou a porcentagem de admissões na UTN desde o seu 
início.

No Brasil, quase um quarto da população entre 15 e 29 anos não trabalha nem 
estuda. Queremos ajudar a desbloquear o potencial criativo dessa geração. Por isso, 
nos unimos à Taqe, uma plataforma gamificada, para criar um programa de formação 
para jovens interessados em trabalhar no setor de comércio eletrônico. O conteúdo 
cobre as demandas mais urgentes do ecossistema do Mercado Livre, como a 
criação e publicação de anúncios e técnicas de venda e negociação. Ao término 
da formação, conectamos os jovens com PMEs que vendem no Mercado Livre e 
precisam melhorar suas estratégias digitais, contribuindo para a inclusão produtiva 
desses jovens e acelerando a digitalização de nossos vendedores.

Na Argentina, fizemos uma parceria com a organização Potrero Digital, uma rede de 
escolas de atividades digitais orientada à integração social, capacitação e obtenção 
de trabalho para pessoas maiores de 16 anos que tenham dificuldade para acessar 
uma educação de qualidade e conseguir emprego. Desde 2018, oferecemos acesso 
a capacitações de alto nível e geramos empregabilidade em campos de rápido 
crescimento, como tecnologia e indústria do conhecimento.

OUTRAS INICIATIVAS

JOVENS FORMADOS COMO 
ASSISTENTES DE E-COMMERCE

+400
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IMPACTO SOCIALIMPACTO SOCIAL

IMPULSIONAMOS CULTURA 
DE DOAÇÃO DIGITAL

Acreditamos na capacidade da tecnologia para gerar impacto positivo e 
reconhecemos a importância das organizações  da sociedade civil na construção de 
uma sociedade mais justa e democrática. Por isso, colocamos à disposição nossa 
plataforma para fortalecer a inclusão digital e a capacidade dessas organizações 
para mobilizar recursos. Dessa forma, multiplicamos oportunidades e fortalecemos a 
cultura de doação digital na América Latina.

Com o Mercado Livre Solidário, disponibilizamos nossas plataformas e soluções 
tecnológicas para as ONGs de toda a região. Com isso, procuramos fortalecer a 
cultura de doação digital na América Latina, ajudando essas entidades a arrecadar 
fundos e a expandir o impacto de suas iniciativas sociais.

O Mercado Livre Solidário oferece às ONGs a possibilidade de vender produtos 
ou serviços (produzidos ou doados), acessar soluções financeiras para receber 
doações e gerir os recursos da sua organização. 

Além disso, elas podem obter rendimentos financeiros com os investimentos 
de Mercado Pago sem deixar de ter acesso ao dinheiro. Para completar, 
também oferecemos conteúdos e capacitações em captação de recursos e 
mobilização digital.  

Além disso, dada a situação emergencial do COVID-19 no Brasil, continuamos 
apoiando nossas comunidades durante a pandemia, por meio das seguintes 
doações doação de respiradores ao Estado do Amazonas, em parceria com outras 
14 empresas do Movimento Juntos pela Amazônia, e doações financeiras ao Instituto 
Butantan (via Comunitas), ao Fundo UNA+ e a ONG Ação da Cidadania.

MERCADO LIVRE SOLIDÁRIO
Argentina, México, Brasil, Colômbia, Uruguai, Chile, Peru e Venezuela 

BOTÃO DOAR
Argentina, Brasil e México

Investimos nosso conhecimento em tecnologia para desenvolver o Botão Doar e 
facilitar a arrecadação de fundos para mais de 50 ONGs que apoiamos na Argentina, 
Brasil e México, impulsionando, assim, a missão do Mercado Livre Solidário. 

O Botão Doar é uma funcionalidade permanente, que permite aos usuários que 
possuem uma conta no Mercado Pago doar a diferentes organizações sociais com 
apenas alguns cliques, de forma prática e segura. Ao longo de 2021, realizamos 20 
campanhas de doação por meio dessa ferramenta, todas elas destinadas a causas 
humanitárias, como acesso à alimentação, habitação e educação, luta contra a 
pobreza e as mudanças climáticas, defesa da diversidade e apoio a pessoas com 
deficiência. Também disponibilizamos o Botão Doar para contribuir em situações de 
emergência nos países onde operamos. 
 

ORGANIZAÇÕES 
CADASTRADAS

+3100

PAÍSES DA REGIÃO
8

MILHÕES 
ARRECADADOS EM 2021

+US$ 19,2

PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB
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IMPACTO SOCIAL

INCENTIVOS FISCAIS
Brasil

+US$ 800.000

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

PROJETOS REALIZADOS EM 2021 COM
APOIO DO MERCADO LIVRE:

● Virada Sustentável 2021
● Mostra Ecofalante 2021
● Brasil Ecofashion Week 2021
● Festival Social Good Brasil 2021
● Festival Mix Brasil 2021
● Festival Mix Brasil 2021
● “Caminhos da Riqueza no Brasil: O guia da Educação Financeira”
● Exposição: “Mulheres, História e Tecnologia”, com o Museu da Pessoa
● Rede de Centros Esportivos de Osasco e Cajamar, em parceria com o Instituto 
Esporte Educação
● Programa de Formação Profissional para o Trabalho, em parceria com
a Associação Projov
● Projeto Crie Seu Futuro, em colaboração com CEAP Pedreira
● Projeto de Formação Profissional para o Trabalho com Jovens, em parceria com o 
Instituto Fazendo História
● Fundo do Idoso de Cajamar (via Santander)
● Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Louveira
● Fundo Municipal do Idoso de Osasco

DIRECIONADOS A 20 INICIATIVAS 
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CRIAMOS VALOR JUNTO 
A NOSSA CADEIA DE VALOR

Nosso propósito de democratizar o comércio e o acesso financeiro de milhões de 
pessoas na América Latina é possível graças ao trabalho conjunto de mais de 2.000 
empresas que fazem parte de nossa cadeia de valor. Essa sinergia é essencial para 
superar as barreiras geográficas, culturais e financeiras e chegar até as pessoas que 
nos escolhem, de forma rápida e confiável.

Além dos fornecedores que entregam seus produtos e serviços diretamente ao 
Mercado Livre, foi desenvolvido um ecossistema de integradores e consultores 
que oferecem serviços adicionais aos vendedores e melhoram a experiência dos 
usuários. Similar ao que acontece com as empresas da cadeia logística, nesse 
ecossistema em expansão são gerados novos postos de trabalho em múltiplos 
setores. Como exemplo, na pesquisa de impacto socioeconômico que realizamos 
em 2021, identificamos pelo menos 17 atividades econômicas distintas que são 
beneficiadas indiretamente com crescimento de nosso ecossistema.

Para expandir a rede de fornecedores comprometidos em gerar impactos positivos 
em nossa cadeia de valor, criamos a Política de Compras Sustentáveis. Essa política 
orienta as áreas internas na contratação de empresas comprometidas com o 
impacto positivo, oferecendo preços e condições de pagamento especiais para 
aqueles que cumpram os critérios sociais e ambientais que estabelecemos. Essas 
diretrizes podem mudar com o tempo, em função de novos desenvolvimentos 
e conhecimentos relacionados à sustentabilidade. Em 2021, compramos um 
total de US$ 29.338.413 desses parceiros e adicionamos 37 novos fornecedores 
sustentáveis à nossa base de dados, que hoje conta com um total de 96 
fornecedores ativos.

IMPACTO SOCIAL

DOS NOSSOS FORNECEDORES 
SÃO LOCAIS

95,1%

FORNECEDORES MEDIRAM 
SEU IMPACTO

22

Por meio de uma parceria com o Sistema B, cocriamos um programa 
que estimula nossos fornecedores a avaliar seus impactos sociais e 
ambientais. Trata-se de uma capacitação online, que lhes permite evoluir 
nas práticas de sustentabilidade, ajudando a identificar oportunidades 
de melhoria social e ambiental, bem como as estratégias para poder 
implementá-las no negócio.

Com o programa Medindo o que Importa, apoiamos nossos parceiros na 
transição para uma economia de impacto positivo.

MEDINDO O QUE IMPORTA

Acompanhamos projetos de impacto social que nos permitem gerar maior inclusão 
em nossa cadeia de valor. Na Argentina, somos aliados da Arbusta, que viabilizou 
a contratação de 249 jovens de bairros vulnerabilziados para trabalhar em nossas 
equipes de tecnologia. 

EMPREGOS EM TECNOLOGIA PARA JOVENS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE



PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB

57

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

AMBIENTE 
06
CAPITAL AMBIENTAL



PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB

58

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

Nossa estratégia ambiental se baseia no processo de melhoria contínua que 
acompanha o crescimento sustentável do Mercado Livre. Portanto, medir 
nossa pegada de carbono é parte central da gestão, o que nos permite 
identificar e implementar ações de redução com agilidade, acompanhando o 
desenvolvimento do nosso negócio.

Desde 2016, medimos nossa pegada com indicadores cada vez mais precisos. 
Desse modo, conseguimos monitorar nosso impacto em tempo real, podendo 
atuar de forma preventiva para reduzir as emissões. O exercício abrange 
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).

INTENSIDADE

POR COLABORADOR 
43,2 tn CO2e

POR COMPRADOR
0,019 tn CO2e

POR USUÁRIO
0,0093 tn CO2e

INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)

PEGADA DE 
CARBONO

tn CO2e

1.293.925

ESCOPO 2
+88,94% vs 2020

11.510 tn CO2e
ESCOPO 3

+125,65% vs 2020

938.861 tn CO2e
ESCOPO 1

+225,23% vs 2020

343.554 tn CO2e
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CRIAMOS VALOR PARA O PLANETA

No Mercado Livre, temos o desafio de criar valor em harmonia com o planeta. Para 
cumprir esse propósito, desenvolvemos soluções inovadoras e eficientes, que 
impulsionam o crescimento do nosso negócio e reduzem o seu impacto ambiental. 
Dessa forma, lideramos a transição do comércio eletrônico rumo à uma economia de 
baixo carbono.

A necessidade de reduzir o impacto ambiental requer ações dos setores de 
comércio e logística. O desenvolvimento sustentável exige que coloquemos o foco 
em desafios como a reconversão da matriz energética e a adoção de alternativas 
de transporte com menos emissões. Sabemos que não é possível alcançar isso 
sozinhos, pois tais ações requerem a articulação entre governos, empresas, 
acadêmicos e outros públicos estratégicos. 
Como atores centrais na transformação econômica da região, assumimos o desafio 
de liderar e incentivar esse diálogo.

Sabemos que crescer cada vez mais também nos obriga a melhorar as 
estratégias para mitigar o impacto ao longo de toda a nossa cadeia de valor. Por 
isso, trabalhamos com fornecedores e parceiros estratégicos para alcançar um 
desenvolvimento sustentável.

NOSSA ESTRATÉGIA  

Eficiência energética 
e migração de nossas 
operações para energias 
renováveis.

ENERGIA

GESTÃO DA PEGADA DE CARBONO

Regeneração e 
conservação dos 
emblemáticos 
ecossistemas 
naturais da região.

REGENERAÇÃO

Redução do impacto 
de nossos envios, 
aumentando a nossa 
frota elétrica e pro-
movendo a adoção 
de soluções inovado-
ras ao longo de toda 
a cadeia de valor.  

MOBILIDADE

Embalagens 
recicláveis, 
reutilizáveis ou 
compostáveis e 
otimização da gestão 
sustentável dos 
materiais de trabalho, 
resíduos e sobras.

EMBALAGENS 
E MATERIAIS

AMBIENTE

AVALIAMOS OS RISCOS ASSOCIADOS 
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Cada vez mais, os mercados financeiros 
necessitam de informação clara, 
abrangente e de qualidade sobre o 
impacto das mudanças climáticas nas 
operações das empresas. Isso inclui os 
riscos e oportunidades apresentados 
pelo aumento da temperatura, a 
política relacionada com o clima e as 
tecnologias emergentes.

Devido a essa demanda, apresentamos 
o nosso primeiro Relatório de 
Informações Financeiras Relacionadas 
ao Clima, em linha com as 
recomendações da Força-Tarefa para 
Divulgações Financeiras Relacionadas 
ao Clima (TCFD). Nesse relatório, 
fornecemos informações sobre os 
riscos das mudanças climáticas em 
todos os níveis de nossa operação, em 
particular nas instalações (centros de 
distribuição e escritórios), nos ativos, no 
transporte, na energia e na gestão de 
materiais.

Identificamos riscos e oportunidades 
com base na categorização 
fornecida pela TCFD. Existem riscos 
físicos associados a fenômenos 
meteorológicos extremos, ou 
padrões meteorológicos ou 
climáticos em mudança, e riscos de 
transição, que classificamos como 
políticos e legais, tecnológicos, de 
mercado e de reputação.

O relatório TCFD tem como objetivo 
promover decisões de investimento 
e de crédito seguras e embasadas, 
bem como incorporar os riscos e 
oportunidades relacionados ao 
clima nos processos de gestão de 
risco e planejamento estratégico 
das organizações a fim de criar 
modelos de negócios sustentáveis e 
resilientes.

Relatório TCFD

https://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports
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REGENERA AMÉRICA

Em março de 2021, lançamos o Regenera América, um programa que busca 
contribuir para a conservação e regeneração de biomas icônicos da região, 
ajudando, ao mesmo tempo, na captura de carbono, essencial para mitigar o avanço 
da crise climática, e para a preservação da biodiversidade.

Para implementar o programa, fizemos um investimento inicial de US$ 7,8 milhões, 
distribuídos entre dois projetos de restauração: o Projeto Conservador da 
Mantiqueira e o Corridors for Life, ambos localizados no bioma Mata Atlântica, 
no Brasil. 

Juntos os projetos visam restaurar juntos uma área de cerca de 3.000 hectares, em 
parceria com The Nature Conservancy e o Instituto de Pesquisas Ecológicas, duas 
organizações referentes  em projetos dessa natureza. Também contamos com a 
startup Pachama, que será responsável pelo monitoramento e rastreabilidade dos 
projetos, com o auxílio de dados de satélite e inteligência artificial. 

O Programa está focado na América Latina, que ela abriga cerca de 40% da 
biodiversidade do planeta, e foi iniciado pela Mata Atlântica por se tratar de um 
dos ecossistemas mais ameaçados da região, além de abrigar importantes bacias 
hidrográficas, e também a maior parte da nossa operação no Brasil. 

CORREDORES PARA A VIDA
Criação de corredores biológicos através do plantio de árvores nativas em áreas 
degradadas da região de Pontal do Paranapanema, de extrema importância por ser 
um remanescente de mata nativa. Em parceria com IPÊ, mais de 750.000 árvores 
nativas estão sendo restauradas em 250 hectares, as quais deverão capturar cerca 
de 120.000 toneladas de carbono ao longo de 25 anos. O projeto também gera 
rendimentos para mais de 50 famílias locais e permitiu a expansão de 10 viveiros de 
árvores nativas que já existem na região do Pontal.

PROJETO CONSERVADOR DA MANTIQUEIRA
Projeto de restauração de mais de 2.700 hectares de florestas com o plantio de 
espécies nativas em diferentes propriedades espalhadas pela região da Serra 
da Mantiqueira, uma das áreas mais ricas em biodiversidade da Mata Atlântica, 
que se estende pelo Sudeste do Brasil e abriga importantes bacias hidrográficas 
que abastecem milhões de pessoas. O projeto prevê o pagamento por serviços 
ecossistêmicos às pessoas que possuem terras que se unam à iniciativa, destinando 
uma percentagem de suas terras para serem restauradas.

PROJETOS

2

MILHÕES
DE ÁRVORES 
EM RESTAURAÇÃO

6  
HECTARES 
SERÃO RESTAURADOS

3000

60

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

IM
PA

C
TO

AMBIENTEPARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE ÍNDICE GRI E SASBIMPACTO SOCIAL



PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB

61

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 
MEDIR PARA ATUAR

Desenvolvemos uma estratégia de medição inteligente, que nos permite 
um monitoramento remoto de nosso consumo mediante o uso de sensores 
inteligentes e painéis de controle em tempo real. Com essa estratégia, 
podemos tomar decisões rápidas em nossas operações e melhorar a 
eficiência energética.

Contamos com sete edifícios equipados com medição inteligente na 
Argentina, Brasil e México, onde implementamos sensores com tecnologia IoT, 
obtendo resultados muito positivos e oportunidades de redução de até 10% 
do consumo total de energia.

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Iniciamos o processo de migração de 100% das nossas operações para fontes de 
energia renováveis. A estratégia se baseia, principalmente, na realização de acordos 
ou contratos de compra de energia renovável gerada off-site. Em alguns casos, 
incorporamos a geração on-site, com instalação de sistemas de painéis solares.

A Melicidade em Osasco (SP) é 100% abastecida por energia renovável desde 
novembro de 2020, sendo que 20% do seu consumo é suprido com mais de 1.800 
painéis solares, e os 80% restantes são obtidos por meio da aquisição de energia 
off-site de fontes solar e eólica.

O nosso centro de distribuição SP02 é a primeira operação logística na região 
que funciona com energia 100% renovável. Está localizado em Cajamar (SP) e é 
abastecido por quatro fontes distintas de energia renovável: solar, eólica, pequena 
hidrelétrica e biomassa. Em 2021 realizamos a migração em dois centros de 
distribuição no Brasil.

Durante o período coberto pelo relatório, avançamos em projetos para modificar a 
arquitetura de alguns dos edifícios onde operamos, visando otimizar a circulação 
natural do ar e equilibrar a temperatura. Com isso, conseguimos reduzir a demanda 
de equipamentos de ar-condicionado e, portanto, o consumo de energia.

DE ENERGIA RENOVÁVEL GERADA OFF-SITE

7061 MWh

AMBIENTE
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

48,55 KWh/m2

ABASTECIMENTO MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS 
PÚBLICOS OU PRIVADOS DE ÁGUA

70.619.978 LTS

CONSUMO TOTAL DE COMBUSTÍVEL DE FONTES NÃO 
RENOVÁVEIS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO EM JOULES 
OU MÚLTIPLOS, INCLUINDO OS TIPOS DE 
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS (DIESEL)

11.032,09 GJ

CONSUMO TOTAL DE ELETRICIDADE 
(EM JOULES, WATT-HORA OU MÚLTIPLOS)

51,05 GWh

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA DENTRO 
DA ORGANIZAÇÃO, EM JOULES OU MÚLTIPLOS

194.801 GJ

AMBIENTE

CONSUMO ELÉTRICO POR PAÍS (EM KWh)

13.369.654
24.867.520

2020

2021

BRASIL

8.305.630
11.149.501

2020

2021

ARGENTINA

4.483.598 
13.428.605

2020

2021

MÉXICO

617.834 
486.579

2020

2021

URUGUAI

433.795 
912.390

2020

2021

COLÔMBIA

374.886 
164.229

2020

2021

CHILE

135.400 
38.909

2020

2021

VENEZUELA
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EMBALAGENS E 
MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

Implementamos tecnologias e 
soluções mais sustentáveis de 
embalagem sustentável para mitigar 
o impacto do uso de materiais e para 
sermos mais eficientes e inovadores 
na gestão dos recursos disponíveis.

Exploramos constantemente soluções sustentáveis que podemos escalar para 
incorporar em nossa operação. Como é um desafio de toda a indústria, também 
nos articulamos com outros atores para otimizar processos e reduzir a nossa 
pegada em conjunto.

Realização de testes e busca de 
soluções para o transporte de 
produtos em suas embalagens 
originais.

Redução do peso de nossas 
embalagens para diminuir a 
quantidade de material utilizado 
em cada envio. 

REDUÇÃO DO VOLUME DAS EMBALAGENS 

100% 
PRIMEIROS TESTES

REALIZADOS DE SACOLAS 

COM +70% DE PLÁSTICO 

RECICLADO NO MÉXICO

MATERIAIS ALTERNATIVOS

AMBIENTE

Tasa de recuperación de residuos
RASTREABILIDADE  

100% 
DE CAIXAS E EMBALAGENS 

RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS 

OU COMPOSTÁVEIS

100% 
DO PAPELÃO COM CADEIA DE 

VALOR CERTIFICADA (OU EM 

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO) 

COM O SELO FSC (FOREST 

STEWARDSHIP COUNCIL)

Garantindo que o produto foi fabricado 
sob processos que envolvem o manejo 
florestal responsável. 
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PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS

Implementamos dois grandes programas de recuperação de resíduos com o 
objetivo de reinserir os recursos utilizados no ciclo produtivo.

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

100% 
DO PAPELÃO EM ESQUEMAS 

DE CIRCULARIDADE É 

REUTILIZADO COMO 

MATÉRIA-PRIMA PARA A 

PRODUÇÃO DE NOVO 

PAPELÃO 

DE MATERIAIS RECUPERADOS 
POR MÊS

1100 tn
DE RESÍDUOS RECUPERADOS

+89%

Doação, reparação e reciclagem de 
bens e produtos que sobram. 

Estabelecemos acordos com distintas 
ONGs para evitar a destruição de 
produtos e reinseri-los na economia 
circular. 

ESCRITÓRIOS

DESTINO DOS RESÍDUOS

RESÍDUOS 
NÃO PERIGOSOS

RESÍDUOS 
PERIGOSOS

69,9% RECICLAGEM
19,3% REUTILIZAÇÃO
8,6% ATERRO
1,41% RECUPERAÇÃO
0,73% COMPOSTAGEM

100% DISPOSIÇÃO FINAL

ORIGEM DOS RESÍDUOS GERADOS

POR TIPO POR PAÍS

62,2% PAPELÃO
18,5% MADEIRA
10,3% GERAIS
7,74% PLÁSTICO
0,63% ORGÂNICO/COMPOSTÁVEL
0,27% PAPEL
0,11% ALUMÍNIO

54,5% BRASIL
34,7% MÉXICO
8,36% ARGENTINA
1,81% CHILE
0,57% COLÔMBIA
0,01% URUGUAI

AMBIENTE

79%
97%

2020

2021

MÉXICO

69%
81%

2020

2021

ARGENTINA

85%
90%

2020

2021

COLÔMBIA

80%
71%

2020

2021

CHILE

93%
88%

2020

2021

BRASIL

62%
63%

2020

2021

URUGUAI

TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Transformação em composto fértil doado 
para hortas comunitárias da região.

RESÍDUOS ORGÂNICOS 
RECUPERADOS POR MÊS

4500 KG
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MANEJAMOS NOSSOS ENVIOS 
DE FORMA SUSTENTÁVEL 

O crescimento do comércio eletrônico exige a ampliação permanente de soluções 
de transporte e logística. No Mercado Livre, estamos totalmente comprometidos em 
encontrar formas de reduzir as emissões e o impacto ambiental de nossos envios.

Para acelerar o processo de desenvolvimento de uma logística mais sustentável na 
região, trabalhamos intensamente há alguns anos em parceria com os principais 
atores do mercadona ampliação da nossa frota de veiculos elétricos e dos pontos 
de recarga.

Desde que iniciamos a transição para uma logística mais sustentável, conseguimos 
incorporar 548 veículos elétricos, o que nos permitiu entregar 1,15 milhão de pacotes 
por meio de soluções de mobilidade elétrica em 2021.
Atualmente, contamos com 271 unidades no Brasil, 172 no México, 52 na Colômbia, 
46 no Chile, 5 na Argentina e 2 no Uruguai, com planos para ampliar a escala nos 
próximos anos.

Em 2021, foram entregues 
1,15 milhão de pacotes 
com soluções de 
mobilidade elétrica.

VEÍCULOS ELÉTRICOS

548

AMBIENTEPARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE ÍNDICE GRI E SASBIMPACTO SOCIAL



PARÂMETROS DO RELATÓRIO NEGÓCIO USUÁRIOS NOSSA EQUIPE IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI E SASB

66

R
EL

A
TÓ

R
IO

 D
E 

IM
PA

C
TO

 

ÍNDICE 
GRI & SASB

07
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Dr. Luis Bonavita 1294 unidad 1733, Torre II del WTC Free Zone, Montevideo, Uruguay.

MercadoLibre, Inc. é uma empresa cotada na Nasdaq. É constituída sob a forma jurídica “Corporation”, sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos.

A empresa não estabeleceu um princípio de precaução ao avaliar que, devido às características do setor, sua operação não apresenta grandes riscos a terceiros nem ao meio am-
biente. Os servidores e os dispositivos tecnológicos são fabricados sob os mais altos padrões de qualidade e situados em ambientes fechados, com acesso restrito, em instalações 
de terceiros especialmente preparadas para alojá-los. Uma vez terminada a vida útil desses dispositivos, eles são descartados por empresas especializadas na destruição responsá-
vel desses dispositivos. Portanto, o risco de danos ambientais é mínimo.

    102-1 Nome da organização

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

102-3 Localização da sede

102-4 Localização das operações

102-5 Propriedade e forma jurídica

102-6 Mercados atendidos

102-7 Porte da organização

102-8 Informações sobre funcionários e outros colaboradores

102-9 Cadeia de suprimentos da organização

102-10 Mudanças relevantes da organização na sua cadeia de 
suprimentos

102-11 Princípio e aprimoramento de medidas preventivas

102-12 Iniciativas externas as quais aderimos

102-13 Afiliação a associações

102-14 Declaração dos executivos principais e tomadores de 
decisão

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta

102-17 Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas

102-18 Estrutura de governança

102-19 Delegação de autoridade

102-20 Responsabilidade de nível executivo por questões 
econômicas, ambientais e sociais

5

8, 10, 11

-

10

-

10

8, 11, 15

8, 33, 39

12

12

-

13

13 

3

8, 10, 11, 12, 14, 16, 20 

21

22 

19

20

20

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

ESTRATÉGIA

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA 

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

GOVERNO CORPORATIVO

ÍNDICE GRI E SASB
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Os membros da Diretoria participam de fóruns e eventos industriais para ampliar seus conhecimentos sobre temas econômicos, ambientais e sociais.

O órgão máximo de governança participa do processo de priorização de temas materiais que é realizado no início do período coberto pelo relato.

Durante o período do relatório, o número de preocupações críticas formalmente relatadas ao mais alto órgão de governança não foi divulgado

O grupo Management e Direção está envolvido na definição das remunerações por meio do Comitê de Remuneração. Além disso, as manifestações dos colaboradores são ende-
reçadas na Pesquisa Anual de Clima, na qual eles são consultados sobre o grau de satisfação com a remuneração. Os resultados são considerados na elaboração da Política de 
Remuneração.

As informações estarão disponíveis em abril de 2022 e serão atualizadas neste relatório.

As informações estarão disponíveis em abril de 2022 e serão atualizadas neste relatório.

    102-21 Consultar grupos de interesse sobre questões econômicas, 
ambientais e sociais

102-22 Composição do órgão máximo de governança e seus 
comitês

102-23 Presidente do órgão máximo de governança

102-24 Nomeação e escolha do órgão máximo de governança

102-25 Conflitos de interesses

102-26 Função do órgão máximo de governança na escolha dos 
propósitos, valores e estratégia

102-27 Conhecimentos coletivos do órgão máximo de governança

102-28 Avaliação de desempenho do órgão máximo de governança

102-29 Identificação e gestão dos impactos econômicos, 
ambientais e sociais 

102-30 Eficácia dos processos de gestão de risco

102-31 Avaliação de temas econômicos, ambientais e sociais

102-32 Função do órgão máximo de governança na elaboração 
dos relatórios de sustentabilidade

102-33 Comunicação de preocupações críticas

102-34 Natureza e quantidade total de preocupações críticas

102-35 Políticas de remuneração

102-36 Processo para definir a remuneração

102-37 Envolvimento dos grupos de interesse na remuneração

102-38 Índice de remuneração anual total

102-39 Relação do aumento percentual da remuneração anual total

 

102-40 Lista de grupos de interesse

102-41 Acordos de negociação coletiva

102-42 Identificação e seleção de grupos de interesse

102-43 Foco na participação de grupos de interesse

102-44 Principais questões e preocupações mencionadas

6, 7

19, 20

19

20

22

20

-

20

20

20

20

-

20

20

20

20

-

-

-

6

-

6

6

6, 7

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

GOVERNO CORPORATIVO  

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

País
Brasil
Argentina
Uruguai
Colombia/ Venezuela/ Peru/ Chile/ Mexico

Colaboradores abrangidos pelos acordos de negociação coletiva
100%
38,36%
0,30%
0%
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    102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

-GRI 102 
Indicadores gerais 2016

PRÁTICAS DE RELATÓRIOS

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

País
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.
Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. 
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.
MercadoPago.com Representações Ltda. 
eBazar.com.br Ltda. 
Mercado Envios Serviços de Logística Ltda. 
Dabee Brasil Serviços de Intermediação e Facilitação de Negócios 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.
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.
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.
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
Meli Capital Ventures LLC
MELI KaszeK Pioneer Sponsor LLC (50% owned)

País 
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Spain
India
Mexico

Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Mexico
Peru
Peru
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
California, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Cayman Islands
Cayman Islands
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8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 10

8, 10

8

8

8

8

8

102-46 Definição dos conteúdos dos relatórios e dos temas 
tratados

102-47 Lista de temas materiais

102-48 Atualização de informações

102-49 Mudanças nos relatórios

102-50 Período coberto pelo relatório

102-51 Data do último relatório

102-52 Ciclo de elaboração do relatório

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

102-54 Declaração de elaboração do relatório de acordo com as 
normas da GRI

102-55 Índice de Conteúdo GRI

102-56 Verificação externa

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído

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

201-3 Obrigações do plano de benefícios definidos e de outros 
planos de aposentadoria

201-4 Assistência financeira recebida do governo

202-1 Razão entre o salário inicial da categoria padrão por sexo 
e o salário mínimo local

202-2 Proporção de executivos seniores contratados 
da comunidade local

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

203-1  Investimentos em infraestrutura e serviços suportados

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

7

6

5

5

5

5

5

5

66

-

14

14

15

15

59

40

19

42

42

8, 42

8, 42

GRI 102 
Indicadores gerais 2016

PRÁTICAS DE RELATÓRIOS

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

Não foi realizado verificação externa.

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 2022 e serão atualizadas neste relatório.

USD 660,1 milhões investidos em infraestrutura na região.

103 Abordagem 
de gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  DESEMPENHO ECONÔMICO E POSICIONAMENTO

201 Desempenho 
econômico 2016 

202 Presença no 
mercado 2016 

103 Abordagem de 
gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

203 Impactos econômicos 
indiretos 2016 
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8

8

8

8

8

8

8

8

8, 10

8

8

8

8, 10

8, 10

8, 10

8, 10

8, 10

12

12

12

204-1  Proporção de gasto com fornecedores locais

414-1 Novos fornecedores que passaram nos 
filtros de avaliação e seleção de acordo com critérios sociais

414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de suprimentos e 
medidas tomadas

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

401-1 Contratações de novos funcionários e rotação de funcionários

401-2 Benefícios para funcionários em tempo integral que não são

401-3 Licença parental

404-1 Média de horas de treinamento por ano por funcionário

404-2 Programas para melhorar as habilidades dos funcionários e 
programas de assistência de transição

404-3 Percentual de funcionários que recebem avaliações perió-
dicas de desempenho e desenvolvimento profissional

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

56

56

32, 33, 34

32-39

32-39

35

33, 40

37

35, 36, 37

36

39

39

39

19, 39

27

27, 28

27, 28

204 Práticas de 
aquisição 2016 

TEMA MATERIAL:  CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

No período, avaliamos os impactos dos novos fornecedores que adicionamos por meio da Política de Compras Sustentáveis, na qual contemplamos critérios de impacto social como 
o trabalho com comunidades vulneráveis   ou com minorias sub-representadas.

As informações estarão disponíveis em abril de 2022 e serão atualizadas neste relatório

103 Abordagem de 
gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  CAPITAL HUMANO E ATRAÇÃO DE TALENTOS

414 Avaliação social d
o fornecedor 2016

401 Trabalho 2016 

404 Formação 
e ensino 2016 

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

Homens
534
534
525
468

98,31%
87,64%

Mulheres
334
334
329
325

98,50%
97,30%

Total
868
868
854
793

98,38%
91,35%

GRI 103 Enfoque 
de  gestión 

TEMA MATERIAL:  DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

GRI 405 Diversidad e 
igualdad de oportunidades 

103 Abordagem 
de gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  CONDUCTA DE COMPRADORES Y VENDEDORES

ÍNDICE GRI E SASB
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8

8

8

8

8

12

12

12

9

9

9

9

9

9

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

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 compulsório

412-1 Operações sujeitas a revisões ou avaliações de impacto 
sobre direitos humanos

412-2 Capacitação de funcionários em políticas ou procedimentos 
de direitos humanos

412-3 Acordos e contratos significativos de investimento com 
cláusulas de direitos humanos ou sujeitos a avaliação de direitos 
humanos

417-1 Requisitos para as informações e etiquetagem 
de produtos e serviços

417-2 Casos de não conformidade relacionados a informações 
e etiquetagem de produtos e serviços

417-3 Casos de não conformidade relacionados a 
comunicações de marketing

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança das categorias 
de produtos ou serviços

416-2 Casos de não conformidade relacionados aos impactos na 
saúde e segurança das categorias de produtos e serviços

418-1 Reclamações com base na violação de privacidade e perda 
de dados do cliente

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

27

27

24, 29, 30

24, 25, 29, 30

24, 25, 26, 29, 30

27

27

29

50

50-53

50-53

408 Trabalho infantil 2016 

TEMA MATERIAL:  CONDUTA DE COMPRADORES E VENDEDORES

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

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 análogo ao escravo durante o período. 

As operações relacionadas aos Direitos Humanos não foram avaliadas durante o período.

Durante o período reportado, nossos colaboradores não foram capacitados nessas questões.

Não foram feitos acordos de investimento significativos com cláusulas sobre Direitos Humanos.

Em 2021, tivemos 3 casos no Brasil arquivados no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), o organismo encarregado de supervisionar as campanhas 
publicitárias no Brasil.
- Disputa com a revista Luiza sobre a utilização da alegação “O Envio mais Rápido do Brasil”. O CONAR reconheceu a legitimidade dos estudos que o Mercado Libre e a Revista Lui-
za apresentaram para comparar concorrentes e demonstrar quem foi o mais rápido. A entidade autorizou as duas empresas a utilizar a declaração, desde que seja incluída a fonte 
da informação.
- O Mercado Libre recebeu uma queixa questionando a oferta de “envio gratuito” que aparece nas campanhas de marketing. CONAR determinou que o termo de responsabilidade 
deve ser incluído de uma forma mais legível (tamanho da fonte e composição por cores).
- O Mercado Pago recebeu uma queixa sobre a campanha “Opostos - Brinquedo Infantil X Brinquedo Adulto” por ligar, embora indirectamente, o universo infantil aos produtos adul-
tos. O CONAR não observou qualquer incumprimento legal na campanha e encerrou a queixa.

Durante 2021 recebemos 29.763 exercícios de direitos por parte de usuários e terceiros, por meio dos canais formais (manuais e automatizados) habilitados para este fim. Com 
relação a reclamações formalizadas, recebemos um total de 8 reclamações de terceiros apresentadas à autoridade reguladora. Durante o período identificamos 2 incidentes de 
segurança envolvendo dados pessoais de usuários.

409 Trabalho forçado 
ou compulsório 2016 

412 Avaliações de impacto 
sobre Direitos Humano 
2016

417 Marketing 
e rotulagem 2016 

103 Abordagem 
de gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  CONFIANÇA E SEGURANÇA DO USUÁRIO

416 Saúde e segurança 
dos clientes 2016 

418 Privacidad de 
los clientes 2016

103 Abordagem 
de gestão 2016

TEMA MATERIAL:  EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

ÍNDICE GRI E SASB
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8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

413-1 Operações com participação da comunidade local, avaliações 
de impacto e programas de desenvolvimento

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

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

205-1 Operações avaliadas para riscos relacionados à corrupção 

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos 
anticorrupção 

205-3 Casos de corrupção confirmados e medidas tomadas

206-1 Ações judiciais relacionadas à concorrência desleal, práticas 
monopolistas e contra a livre concorrência

415-1 Contribuição para partidos e/ou representantes políticos

419-1 Não cumprimento de leis e regulamentos nos campos social 
e econômico

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

301-1 Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume

301-2 Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados

301-3 Produtos e suas embalagens recuperados

302-1 Consumo energético dentro da organização

302-2 Consumo energético fora da organização

302-3 Intensidade energética

302-4 Redução do consumo de energia

302-5 Redução dos requisitos de energia de produtos e serviços

40-56

40-56

21

21, 22

21, 22

20, 21

21

21

59

58-65

58-65

63, 64

63, 64

63, 64

61, 62

62

62

413 Comunidade local 2016

TEMA MATERIAL:  EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

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 2021. 

No Brasil, foi iniciada uma verificação em relação a uma alegada infracção criminal e ambiental por poluição sonora no Crossdocking em São José. No momento em que 
o caso foi para a imprensa, ainda se encontra pendente no Ministério Público Estadual.

Informação não disponível ao fechar o relatório.

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

205 Anticorrupção 2016

103 Abordagem de 
gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

206 Competência desleal 
2016 

415 Política pública 2016

419 Conformidade 
socioeconômica 2016 

103 Abordagem 
de gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  REDUÇÃO DA PEGADA DE CARBONO

301 MateriaIs 2016

302 Energia 2016
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13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

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 de GEE (alcance 1)

305 -2 Emissões indiretas de GEE ao gerar energia (alcance 2)

305-3 Outras emissões indiretas de GEE (alcance 3)

305-4 Intensidade das emissões de GEE

305-5 Redução de emissões de GEE

305-6 Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio

305-7 Óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e outras 
emissões atmosféricas significativas

306-1 Descarte de água de acordo com sua qualidade
 e destino

306-2 Resíduos por tipo e método de eliminação

306-3 Derramamentos significativos

306-4 Transporte de resíduos perigosos

306-5 Corpos de água afetados por derramamentos de água e/ou 
escoamento

308-1 Novos fornecedores que passaram nos filtros de avaliação e 
seleção de acordo com critérios ambientais

308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de suprimentos e 
ações tomadas

-

-

62

-

62

58

58

58

-

-

63, 64

63, 64

-

-

-

56

-

303 Água e efluentes 2018

TÓPICO MATERIAL:  MUDANÇAS CLIMÁTICAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

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.

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

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

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

Durante o período, avaliámos os impactos dos novos fornecedores através da nossa Política de Compras Sustentáveis, que inclui critérios de impacto ambiental 
tais como o consumo de energia renovável e a gestão responsável dos resíduos.

305 Emissões 2016 Pegada de gases de efeito estufa  (em Toneladas)
estimativa geral
Escopo 1
Escopo 2
Escopo 3

Corrigido 2020
527.825
105.634
6.092
416.097

Relatado 2020
792.075 
188.745 
12.610 
590.720

2021
1.293.925
343.554
11.510
938.861

Relatado 2019
171.845 
2967 
9558 
159.320

306 Efluentes e 
resíduos 2016 

Origem dos resíduos gerados (em Toneladas)
Alumínio
Papelão
Papel
Plástico
Madeira
Orgânico/ Compostável
Generais
Total

ARGENTINA
0
1173
0
91
0
0
279
1543

BRASIL
0
6309
22
921
1684
0
1130
10066

MÉXICO
21
3694
28
409
1743
114
400
6409

URUGUAI
0
0,127
0,003
0,036
0
1,46
1
2,626

CHILE
0
237
0
1
2
0
95
335

COLOMBIA
0
86
0,137
7
1,8
0
10
105

Resíduos não perigosos
Reutilização
Reciclagem
Compostagem
Recuperação
Incineração
Injeção em poços profundos
Aterro
Armazenamento no local

2020
1861,3 
6075,6 
171,6 
71,7
0
0
1204,1
0

2021
3431
12392,5
129,9
250,7
0
0
1524
0

Resíduos perigosos (en Toneladas)
Disposição final

2020
4,6

2021
53

308 Evolução ambiental 
de fornecedores 2016 

ÍNDICE GRI E SASB
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10

10

10

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

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

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

403-9 Acidentes de trabalho

403-10 Doenças profissionais 

43

43, 44

43, 44

45

45-49

45-49

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

103 Abordagem de 
gestão 2016

TEMA MATERIAL:  INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA

RESPOSTA ODSPADRÃO GRI

FUNDAMENTOS DA GRI 101 2016

CONTEÚDO PÁGINA

                                

403: Saúde e segurança 
do trabalho 2018        

103 Abordagem de g
estão 2016 

TEMA MATERIAL:  INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO

103 Abordagem de 
gestão 2016 

TEMA MATERIAL:  SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

ÍNDICE GRI E SASB
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ÍNDICE DE CONTENIDOS SASB

O Mercado Livre não possui descargas de água, pois não temos processos produtivos que envolvam o uso da água.

Atualmente, o Mercado Livre não possui data centers. 

Nenhum. Todas as finalidades estão contempladas e informadas na declaração de privacidade e obtemos o consentimento dos usuários para sua utilização.

Um total de 2 violações de dados foram identificadas durante 2020. A porcentagem de informações de identificação pessoal sujeitas à violação de dados é de 52,5%. 
O número total de usuários únicos afetados por violações de dados foi de 183.064.

94% de respostas favoráveis na pesquisa GPTW 2021.

Não se aplica.

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 

Porcentagem de funcionários técnicos que possuem um visto H1B

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-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

CG-EC-330a.4

CG-EC-410a.1: 

CG-EC-410a.2 

61, 62

62

59

29

29

30

30

35

33, 39

58

59, 65

MEIO AMBIENTE: HARDWARE INFRASTRUCTURE ENERGY AND WATER MANAGEMENT

RESPOSTAINDICADOR CONTEÚDO PÁGINA

MODELO DE NEGÓCIOS E INOVAÇÃO: EMBALAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

CAPITAL HUMANO: CONTRATAÇÃO, INCLUSÃO E DESEMPENHO DE FUNCIONÁRIOS

CAPITAL SOCIAL:  SEGURANÇA DE DADOS

CAPITAL SOCIAL:  PRIVACIDADE DE DADOS E PADRÕES DE PUBLICIDADE

ÍNDICE GRI E SASB
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CONTEÚDO DE RELATÓRIO INTEGRADO 

Cultura, ética e valores

Propriedade e estrutura operacional

Principais actividades 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 

Actividades 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 actual e passado

Expectativas da organização sobre o ambiente externo

Mecanismos para enfrentar desafios e oportunidades

Principais actividades 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 objectivos estratégicos da organização para o perío-
do 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

VISÃO GERAL E AMBIENTE EXTERNO

GOVERNANÇA

MODELO DE NEGÓCIO

RISCOS E OPORTUNIDADES

ESTRATÉGIA E ATRIBUIÇÃO 
DE RECURSOS

DESEMPENHO

CONTEXTO

21, 22, 32

10, 19, 33, 35

10, 11

13, 14

12

8, 11, 12

8, 16, 20

19

20

8, 10, 14, 16

20

20

8

8, 11

8

8, 11

14, 16, 20

16, 20

10, 14

14

14

14, 15

8, 11, 12, 15

8

6

8, 11, 15

8, 16, 20

14, 16, 20

CONTEÚDOS PÁGINAASPECTOS
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CONTEÚDO DE RELATÓRIO INTEGRADO 

ÍNDICE GRI E SASB

Materialidade

Limites dos relatórios

Quadros de relatórios

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

BASE DE PREPARAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO

CAPITAL FINANCEIRO

CAPITAL INDUSTRIAL

CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL HUMANO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL NATURAL

6, 7

5

5-65

14-18

10-12

23-30

31-40

41-56

57-65

CONTEÚDOS PÁGINAASPECTOS
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COORDENAÇÃO Equipe de Sustentabilidade PRODUÇÃO

https://donecomunicacion.com.ar/

