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1
O consumo com impacto 
positivo dentro da estratégia 
do Mercado Livre



Curadoria especializada de 
produtos (critérios de seleção 
em evolução contínua)

Trabalhamos para:

Nossa seção de Produtos Sustentáveis

O consumo com impacto positivo dentro 
da estratégia do Mercado Livre
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Ampliação da oferta

● Desenvolvimento de empreendedores 
de impacto na região

● Parcerias com iniciativas como o 
Sistema B e o Movimento Amazônia em 
Casa

Conscientização

● Campanhas exclusivas como EcoWeek e 
Biomas (Brasil, Argentina)

● Análise e difusão de tendências de 
consumo online com impacto positivo

● Transparência nos critérios de seleção

Buscamos oferecer os 
produtos mais 

sustentáveis disponíveis 
no mercado em um só 

lugar, facilitando 
decisões de compra que 

geram impactos 
positivos para o planeta 

e para as pessoas

Presença nos seguintes países:

categorias produtos 
disponíveis

+30 +143M 

https://www.mercadolivre.com.br/l/gondolab
https://amazoniaemcasa.org.br/quem-somos/
https://amazoniaemcasa.org.br/quem-somos/
https://www.mercadolivre.com.br/biomas#DEAL_ID=MLB891&S=landingHubprodutos%20sustentaveis&V=44&T=Banner-large&L=BANNER-AMAZONIA&deal_print_id=01e76f80-e666-11ec-9dbb-5d33b90cf8bb&c_id=banner-large&c_element_order=2&c_campaign=BANNER-AMAZONIA&c_uid=01e76f80-e666-11ec-9dbb-5d33b90cf8bb
https://www.mercadolibre.com.ar/biomas#DEAL_ID=MLA1361&S=landingHubproductos%20sustentables&V=34&T=Banner-large&L=BANNER_GRANCHACO&deal_print_id=04a3d060-e666-11ec-810f-29af35fcc948&c_id=banner-large&c_element_order=3&c_campaign=BANNER_GRANCHACO&c_uid=04a3d060-e666-11ec-810f-29af35fcc948
http://www.mercadolibre.com.ar/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.ar/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.mx/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.mx/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.co/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.co/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.uy/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.com.uy/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.cl/productos-sustentables
http://www.mercadolibre.cl/productos-sustentables
http://www.mercadolivre.com.br/produtos-sustentaveis
http://www.mercadolivre.com.br/produtos-sustentaveis


O consumo com impacto positivo vem 
ganhando força na sociedade e atrai cada 
vez mais pessoas dispostas a adotar um 
estilo de vida mais sustentável. A seção de 
Produtos Sustentáveis do Mercado Livre é 
parte desse movimento transformador e 
integra nossa estratégia para potencializar 
os impactos positivos do nosso ecossistema 
na América Latina.

Criada em 2019 para democratizar o acesso 
a produtos que geram benefícios para as 
pessoas e para o meio ambiente, 
fomentando uma nova economia, a seção

Nossas escolhas de hoje definem o amanhã
No Mercado Livre, você encontra a maior oferta de 
produtos com impacto positivo da América Latina.

permanente está presente em nosso 
marketplace em 6 países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, México e Uruguai. 

Disponibilizamos, hoje, uma curadoria de 
milhares de produtos com impacto positivo 
e temos trabalhado continuamente para 
ampliar tanto a variedade quanto a 
visibilidade desses produtos.

Estamos cada vez mais convencidos de que 
um futuro melhor começa com esse trabalho 
junto aos empreendedores de impacto e aos 
nossos usuários.

O consumo com impacto positivo dentro 
da estratégia do Mercado Livre
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Conheça todas as iniciativas que realizamos

https://sustentabilidadmercadolibre.com/pt


Nossos critérios de seleção
Redução de resíduos
● Produtos reutilizáveis, evitando o uso de descartáveis

● Produtos feitos com materiais reciclados

● Composteiras

● Eletrônicos recondicionados

O consumo com impacto positivo dentro 
da estratégia do Mercado Livre
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São aqueles que estimulam estilos de 
vida, hábitos e comportamentos 
sustentáveis e   que tenham um impacto 
ambiental e/ou social positivo. Produtos 
cujo consumo promove a redução de 
impactos ambientais e/ou a geração de 
benefícios socioambientais, como a 
redução da quantidade de resíduos 
enviados a aterros sanitários, emissões 
de gases de efeito estufa, consumo de 
energia e/ou a geração de renda para 
ONGs, entre outros.

O que são produtos 
com impacto positivo?

Eficiência energética e baixa emissão de CO2
● Energia solar (painéis e aquecedores) ou eólica

● Eletrodomésticos energeticamente eficientes 

● Lâmpadas LED

● Bicicletas

● Veículos elétricos ou híbridos

Produção responsável
● Produtos com certificações de sustentabilidade (orgânica, de 

comércio justo, vegana, Empresa B, Origens Brasil, etc.) 

● Produtos da sociobiodiversidade

● Produtos feitos ou comercializados por organizações sociais 
que participam do Programa Mercado Livre Solidário

Saiba mais

https://www.mercadolivresolidario.com/
https://www.mercadolivre.com.br/l/criterios-de-selecao
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Evolução da oferta
e da demanda



A demanda 

O consumo com impacto positivo chegou para ficar.

Evolução da oferta 
e da demanda
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Fonte: Dados internos do Mercado Livre - Período: abril de 2021 a março de 2022 - 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

Evolução da demanda nos últimos anos

No Brasil, 
o número de compradores de 
produtos com impacto positivo 
cresceu 32% no último ano.

2020-2021 2021-2022

+105%

+29%
+41%

+8%

Compradores de produtos 
com impacto positivo

Outros compradores do 
Mercado Livre



A demanda

Foram vendidos
+7,3M de produtos 

com impacto positivo

+4,3M
de usuários na região compraram

ao menos um produto com impacto 
positivo no Mercado Livre

53%

NOVOS COMPRADORESCOMPRADORES      

+380K
de usuários na região escolheram
um produto com impacto positivo 

como primeira compra no Mercado Livre

2x 
crescimento

vs. 2021
Fonte: Dados internos do Mercado Livre - Período: abril de 2021 a março 
de 2022 - Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

48%

40% 
Share

Evolução da oferta 
e da demanda
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A oferta

Aumentam os vendedores e a oferta 
de produtos com impacto positivo

VENDEDORES
Distribuição de vendedores por país

No Brasil, nos últimos anos, o crescimento 
foi de 45% (2022 vs. 2020).
Na região, cresceram un 37%.

de produtos com impacto positivo    
disponíveis na região

+63K 
empreendedores e marcas 
vendendo produtos com impacto 
positivo na região

+143M 

Evolução da oferta 
e da demanda

2

Fonte: Dados internos do Mercado Livre - Período: abril de 2021 a março de 2022 - 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

5%

5%

7%

15%

30%

38%
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Tendências de consumo
online com impacto positivo



Fonte: Dados internos do Mercado Livre, termos mais buscados na plataforma. Período: 
janeiro a maio de 2022 - Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

O que buscam os usuários 
no Brasil?

1 bicicleta

2 garrafa térmica

3 luminaria solar

4 coletor menstrual

5 kit fralda ecológica

6 carro híbrido

7 escova de bambú

8 cápsula reutizável

9 composteira doméstica

10 horta vertical

O termo de consumo 
com impacto positivo
#1 em todos os países  

Bicicleta

A maioria das palavras 
mais buscadas está 
relacionada a:

● Produtos reutilizáveis e 
“lixo zero”

● Mobilidade de baixa 
emissão

● Compostagem e hortas

3 termos de buscas que mais cresceram no Brasil

Purificador 
de água

Garrafa térmica
água

Kit fralda
ecológica

+82% crescimento
vs 2021

+75% crescimento
 vs 2021

+53% crescimento 
vs 2021

Tendências de consumo 
com impacto positivo
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Produtos com impacto positivo mais vendidos no Brasil

O produto
mais vendido 
em todos os 
países

reduz o consumo 
de energia.

2 3 4 5

6 7 8 9 10

Purificadores 
de água Bicicletas

Ar-condicionado com 
eficiência energética 

A ou +

Máquinas de lavar e 
secadoras com

eficiência energética 
A ou +

Garrafas 
reutilizáveis

Micro-ondas 
com eficiência 

energética A ou +

Cápsulas
recarregáveis

Geladeiras 
com eficiência 

energética A ou +

Coletores
menstruais

1

Lâmpadas LED

Tendências de consumo 
com impacto positivo

3

Fonte: Dados internos do Mercado Livre - Período: abril de 2021 a março de 2022 - 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.



Produtos com impacto positivo 
mais vendidos na região

Tendências de consumo 
com impacto positivo
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Fonte: Dados internos do Mercado Livre - Período: abril de 2021 a março de 2022 - 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

Lâmpadas LED
são o produto 
mais vendido em 
todos os países
contribuindo para a 
redução do consumo 
de energia.



Games
(recondicionados)

Tendências de consumo 
com impacto positivo

Categorias com mais vendas de 
produtos com impacto positivo

Categorias com maior crescimento

Celulares 
(recondicionados)

Alimentos e
bebidas

3

+712% crescimento
vs 2021

+517% crescimento
 vs 2021

+235% crescimento
 vs 2021

Casa e Móveis 
produtos como lâmpadas LED ou composteiras

Eletrodomésticos
energeticamente eficientes 

Alimentos e Bebidas
com certificado orgânico ou vegano, por exemplo

Esportes e Fitness
principalmente bicicletas e garrafas reutilizáveis

Beleza e Cuidado Pessoal
em sua maioria, produtos reutilizáveis ou “lixo zero”

Fonte: Dados internos do Mercado Livre - Período: abril de 2021 a março de 2022 - 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

Casa e Móveis

#1 em toda 
a região 
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Perfil do comprador 
de produtos com 
impacto positivo



Perfil do comprador de produtos 
com impacto positivo

Fonte: Pesquisa realizada em abril de 2022 com +3.800 usuários do 
Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai 
que fizeram pelo menos uma compra de produto com impacto positivo 
entre outubro de 2021 e março de 2022.
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22%

32%

32%

19%

5%
Para complementar os dados 
quantitativos que obtivemos 
por meio de nossa 
plataforma, realizamos uma 
pesquisa com usuários que 
compraram ao menos um 
produto com impacto 
positivo em toda a região.

Perfil do comprador Idades

17%

21%

32%

24%

6%

LATAM

Entre 18-24 anos

Entre 25-34 anos

Entre 35-44 anos

Entre 45-54 anos

+55 anos



Fonte: Pesquisa realizada em abril de 2022 com +3.800 usuários do Mercado Livre 
na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai que fizeram pelo menos uma 
compra de produto com impacto positivo entre outubro de 2021 e março de 2022.

LATAM

98% 95%

1%
1%

3%

Discorda ou discorda 
totalmente

Não concorda nem 
discorda

Concorda ou 
concorda totalmente

Pergunta: O quanto você concorda com a seguinte afirmação?
“A situação ambiental atual é muito preocupante.” (Número de respostas: 3.271)

9/10 usuários concordam que 
“a situação ambiental atual 
é muito preocupante”

2%

Perfil do comprador de produtos 
com impacto positivo
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94%

5%

1%

91%

5%
4%



Fonte: Pesquisa realizada em abril de 2022 com +3.800 usuários do Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México 
e Uruguai que fizeram pelo menos uma compra de produto com impacto positivo entre outubro de 2021 e março de 2022.

As principais preocupações ambientais identificadas no ano anterior foram mantidas. 

O aquecimento global é o tema que 
mais preocupa na região

Principais preocupações 
por faixa etária

Pergunta: Quais são as 3 questões ambientais que mais 
preocupam você? (Número de respostas: 3.271) LATAM Brasil

Aquecimento
global

Contaminação 
da água

Desmatamento Perda da 
biodiversidade

Falta d’
água

Resíduos 
plásticos

13% 16% 10%

16% 15% 13%

13% 9% 9%

12% 11% 11%

Aquecimento 
global

Falta d’água Perda da 
biodiversidade

Aquecimento
global

Contaminação 
da água

Falta d’água

Aquecimento
global

Contaminação 
da água

Desmatamento

25-44 anos

+45 anos

18-24 anos

Perfil do comprador de produtos 
com impacto positivo
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Certificação 
vegana/livre de 

crueldade

Feito com 
materiais reciclados

Fonte: Pesquisa realizada em abril de 2022 com +3.800 usuários do Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e 
Uruguai que fizeram pelo menos uma compra de produto com impacto positivo entre outubro de 2021 e março de 2022.

Pergunta: Quais são os 3 fatores que mais influenciam você na hora de escolher um 
produto com impacto positivo e não outro? (Número de respostas: 3.271) BrasilLATAM

11% 13% 10% 4% 9% 9% 12% 4% 12% 6% 5% 7%

A composição e a qualidade são os fatores mais valorizados 
na escolha de um produto com impacto positivo

14% 12% 10% 10% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 5% 7%

Perfil do comprador de produtos 
com impacto positivo
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Durabilidade 
do produto

Feito com 
componentes 
orgânicos ou 

agroecológicos

Design e 
funcionalidade

Outras certificações 
locais/nacionais

Embalagem 
reutilizável

Embalagem 
reciclável

Embalagem feita 
com materiais 

recicláveis

Apenas 
embalagens 
essenciais

Outros

No Brasil, fatores 
relacionados à 
embalagem são mais 
valorizados do que 
nos demais países 
da AL 

Indústria 
local

Na região, quase 
metade das respostas

se concentraram em 4 fatores 
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5 Principais achados e ficha técnica

+7,3M
+4,3M
+63K

Bicicletas
Produto mais buscado 

em todos os países

Principais achados

produtos com impacto positivo 
vendidos na região
(2x vs. 2021)

de usuários compraram um 
produto com impacto positivo
(+29% vs. 2021)

empreendimentos e marcas 
comercializando produtos 
com impacto positivo

Produtos mais vendidos no Brasil

Lâmpadas LED

Purificadores de água

Bicicletas

Ar-condicionado com eficiência 
energética A ou +

Máquinas de lavar e secadoras 
com eficiência energética A ou +

O mais vendido 
em todos os países

Pesquisa com usuários

3 principais preocupações ambientais na região

Principais fatores que influenciam na hora de comprar 
um produto com impacto positivo no Brasil

Aquecimento
global

Contaminação da 
água

Falta d’água

9/10 
usuários consideram que 
a situação ambiental é 
preocupante

Feito com materiais 
reciclados

Embalagem
reciclável

Durabilidade
do produto

1 2 3



5 Principais achados e ficha técnica

Ficha técnica

O estudo Tendências de Consumo Online com Impacto Positivo 
é elaborado com base nas seguintes fontes de informação:

Pesquisa com +3.800 usuários do 
Mercado Livre que fizeram pelo 

menos uma compra de produto com 
impacto positivo entre outubro de 

2021 e março de 2022.

A pesquisa de campo foi realizada em 
abril de 2022.

Dados internos de usuários do 
Mercado Livre que fizeram pelo 

menos uma compra de produto com 
impacto positivo entre abril de 2021 e 

março de 2022.
Ano após ano, ajustam-se as bases de 

informações utilizadas na pesquisa, com 
melhorias na qualidade e na precisão das 

informações obtidas.

Países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Uruguai.

Com apoio técnico da Kolibri

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO MERCADO LIVRE
Todos os dados aqui apresentados são agregados e não identificam os titulares dos dados 
pessoais, conforme Declaração de Privacidade do Mercado Livre.



Para mais informação

Sobre o estudo, visite nossa página

Seção de Produtos Sustentáveis

Estratégia de sustentabilidade do Mercado Livre

https://sustentabilidadmercadolibre.com/pt/iniciativas/tendencias-de-consumo-online-com-impacto-positivo
https://www.mercadolivre.com.br/produtos-sustentaveis
https://sustentabilidadmercadolibre.com/pt

