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O que entendemos
por consumo de
impacto positivo?

O consumo de impacto
positivo na estratégia de
sustentabilidade do
Mercado Livre

Nossa seção de
Produtos Sustentáveis
O que são produtos de
impacto positivo?

O que entendemos por consumo de impacto positivo?
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O consumo de impacto positivo
na estratégia de
sustentabilidade do Mercado Livre
Quando você muda, o mundo muda
O mesmo impulso transformador que
levou o Mercado Livre a democratizar
o comércio on-line na América Latina,
permitindo que milhares de pessoas
pudessem comprar e vender online de
manera democrática, é o que sempre
nos desaﬁa a inovar e buscar novas
formas de potencializar nossos
impactos positivos na região.

Buscamos oferecer os produtos mais
sustentáveis disponíveis no mercado em
um só lugar, facilitando o processo de
compra para os usuários e, ao mesmo
tempo, incentivando e promovendo um
olhar mais atento e abrangente para o
planeta e para as pessoas, com benefícios
para todos. Isso é o que entendemos por
consumo de impacto positivo.

Nesse sentido, contamos com uma
seção exclusiva de produtos com
impacto positivo em nossa plataforma
e estamos comprometidos em ampliar
ainda mais seu alcance.

Também queremos potencializar os
negócios de empreendedores que geram
impactos socioambientais positivos na
América Latina, ajudando a ampliar a gama
de produtos com impacto positivo e
oferecendo mais alternativas aos
consumidores.

O que entendemos por consumo de impacto positivo?
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Nossa seção de Produtos
Sustentáveis
A seção de produtos de impacto+ oferece:
Milhares de produtos de
impacto+ em um só lugar
Alternativas mais sustentáveis
para o consumidor

Visibilidade para emprendedores de impacto+

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

Nossa seção em:

+33.000
Produtos listados

+30
Categorias

O que entendemos por consumo de impacto positivo?
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O que são produtos
de impacto positivo?
São produtos cujo consumo
promove a redução de impactos
ambientais e/ou a geração de
benefícios socioambientais,
como a redução da quantidade
de resíduos enviados para aterros
sanitários, de emissões de gases
de efeito estufa, do consumo de
energia e/ou a geração de renda
para ONGs, entre outros.

Eﬁciência energética
· Painéis e aquecedores solares
· Eletrodomésticos eﬁcientes
· Iluminação de LED

Mobilidade sustentável
· Bicicletas
· Veículos elétricos ou híbridos

Lixo zero
· Produtos reutilizáveis
· Composteiras
· Materiais reciclados e recuperados
· Electrônicos reacondicionados

Produção responsável
· Produtos certiﬁcados
· Produtos criados por empresas B
· Produtos da sociobiodiversidade

2
Evolução
da oferta e
da demanda

Como foi a demanda de
productos de impacto+?
O que os usuários
estão buscando?
Como evolui a oferta?

Evolução da oferta e da demanda
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Demanda de
produtos de impacto+
Compradores

No total, foram vendidos

+7M

Novos compradores

de produtos de impacto+
na região

1.6M

75mil

52%

50%

3M

152 mil

de usuários compraram
pelo menos um
produto de impacto+
no Mercado Livre

usuários escolheram
um produto de impacto+
como primera compra
no Mercado Livre

Fonte: Dados internos Mercado Livre - período abr. 2020 a
mar. 2021 | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

Evolução da oferta e da demanda
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No último ano, houve um
crescimento acelerado
dos compradores de
produtos de impacto+,
potencializando o
ecossistema de
empreendedores de impacto
positivo na
América Latina

Crescimento compradores totais

+39%

+104%

+112%

Compradores
Mercado Livre na
região

Compradores
sustentáveis na região

Compradores
sustentáveis no Brasil

Crescimento novos compradores

Fonte: Dados internos Mercado Livre - período
abr. 2020 a mar. 2021 | Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, México e Uruguai.

+46%

+58%

+81%

Compradores
Mercado Livre na
região

Compradores
sustentáveis na região

Compradores
sustentáveis no Brasil

Evolução da oferta e da demanda
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Do total de usuários
que compraram pelo
menos um produto de
impacto positivo no
último ano no Brasil:

80%
realizou 1
compra

14%
realizou 2
compras

6%
realizou 3
compras ou mais

Fonte: Dados internos Mercado Livre - período abr. 2020 a
mar. 2021 | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.
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Ranking

O que buscam os
usuários no Brasil?
Produtos de impacto+
no ranking de termos
mais buscados
Bicicleta

Lâmpada solar

Garrafa reutilizável

Fralda ecológica

Bicicleta elétrica

Aquecedor solar

Filtro de água

Composteira

Coletor menstrual

Absorvente ecológico

Placa solar

Cápsula reutilizável

Jardim vertical

Horta vertical

Fuente: Dados internos Mercado Livre - período jan. 2021 a mai. 2021 |
Termos mais buscados na plataforma na Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, México e Uruguai.

Evolução da oferta e da demanda
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Top 10 produtos de impacto+
mais buscados na região

#1

Bicicleta

#2

Garrafa reutilizável

#3

Aquecedor solar

#4

Coletor menstrual

#5

Filtro de água

#6

Placa solar

#7

Composteira

#8

Bicicleta elétrica

#9

Fralda ecológica

#10

Jardim vertical

#1

Bicicleta

#1

Bicicleta

#1

Bicicleta

#1 Bicicleta

#2

Coletor menstrual

#2

Coletor menstrual

#2

Lâmpada solar

#2

Bicicleta elétrica

#3

Aquecedor solar

#3

Filtro de água

#3

Bicicleta elétrica

#3

Coletor menstrual

#4

Lâmpada solar

#4

Bicicleta elétrica

#4

Placa solar

#4

Filtro de água

#5

Bicicleta elétrica

#5

Carros híbridos

#5

Coletor menstrual

#5

Lâmpada solar

#6

Fralda ecológica

#6

Fralda ecológica

#6

Composteira

#6

Composteira

#7

Placa solar

#7

Lâmpada solar

#7

Sementes orgânicas

#7

Placa solar

#8

Filtro de água

#8

Placa solar

#8

Fralda ecológica

#8

Fralda ecológica

#9

Shampoo sólido

#9

Jardim vertical

#9

Celulares recondicionados

#9

Sementes de horta

#10

Absorvente ecológico

Fonte: Dados internos Mercado Livre - período jan.. 2021 a mai. 2021 | Termos mais
buscados na plataforma na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

#10

Absorvente ecológico

#10

Filtro de água

#10

Horta

Evolução da oferta e da demanda
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Aumentam os vendedores e os produtos de
impacto positivo na seção sustentável

+10.700

empresas e empreendedores
comercializando Produtos
Sustentáveis na região

Vendedores

Produtos de impacto positivo
Quantidade de produtos disponíveis

Distribuição de vendedores por país

40.000

37%

30.000
20.000
(*)Atualização dos
criterios
de seleção da oferta

10.000

7%

18%

8%

16%

0
2016

2017

2018

2017 a 2021:

14%

2019 2020* 2021

+133%

produtos de impacto positivo na região
+24% no último ano
No Brasil, no último ano cresceram 16%
Representam 31% do total de produtos de impacto+

2017 a 2021:

+436%

vendedores sustentáveis na região
Fuente: Dados internos Mercado Livre - período abr. 2020 a
mar. 2021 | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

3
Tendências de
consumo online de
impacto positivo

O que os consumidores
escolheram?
Quais foram os produtos
mais vendidos?

Tendências de consumo online de impacto positivo
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2

Categorias mais
escolhidas na seção de
produtos sustentáveis

3
Ferramentas
e construção
Mais vendido:
Painéis solares

1

Esportes e
ﬁtness

Casa, móveis
e jardim

Mais vendido:
Garrafas reutilizáveis

Mais vendido:
Composteiras

4
Alimentos
e bebidas
Mais vendido:
Cápsulas reutilizáveis

Fonte: Dados internos Mercado Livre - período abr. 2020 a mar. 2021 | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

5
Beleza e
cuidado pessoal
Mais vendido:
Coletores menstruais e
toalhetes de pano

Tendências de consumo online de impacto positivo
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O que os consumidores escolheram?
Produtos mais vendidos na seção de produtos sustentáveis*
#1

Painéis solares
Garrafas reutilizáveis

#2
#3

Cápsulas de café reutilizáveis
Coletores menstruais

#4
#5

Top #3 produtos que mais
cresceram no Brasil
#1

#2

#3

Cápsulas
reutilizáveis

Hortas
& outros

Garrafas
reutilizáveis

Composteiras
Bicicletas elétricas

#6
#7

Fraldas reutilizáveis

#8
#9

Hortas & outros
Escovas de dentes de bambu

#10

Aquecedores solares

Fonte: Dados internos Mercado Livre - período abr. 2020 a
mar. 2021 | Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

*Nota: Não foram contabilizados os produtos mais maduros no
mercado (por exemplo: bicicletas, celulares recondicionados,
eletrodomésticos eﬁcientes e iluminação de LED).

Tendências de consumo online de impacto positivo
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Aumentam
os pedidos de
produtos icônicos
Evolução anual em nível
regional

Bicicletas

Energia solar

Coletores menstruais

Composteiras

+63% (vs. 2019)

+102% (vs. 2019)

+122% (vs. 2019)

+139% (vs. 2019)

+55% na região (vs. 2019)

+128% na região (vs. 2019)

+66% na região (vs. 2019)

+214% na região (vs. 2019)

4
Perﬁl do
usuário

Quem compra produtos
sustentáveis?
Quais são suas principais
preocupações ambientais?
Quais são as principais
inﬂuências de compra?

Perﬁl do usuário
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Perﬁl do usuário

Idades
7%

Para complementar os dados obtidos
em nossa plataforma, realizamos uma
pesquisa com mais de 21 mil
usuários que compraram pelo menos
um produto de impacto positivo na
região.

18 - 24 anos

27%
+55 anos

18%
25 - 34 anos

23%
45 - 54 anos

25%
35 - 44 anos

Fonte: Pesquisa realizada entre maio e junho 2021, com +21.000 usuários
do Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai.

Perﬁl do usuário
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64% dos usuários
responderam que estão muito
preocupados com a situação
ambiental atual

+45 anos
entre os mais
preocupados com a
situação ambiental

LATAM
Todos

Me preocupa
muito
(penso nisso
todos os dias)

Das pessoas muito preocupadas
com a situação ambiental atual:
Categorias nas quais ﬁzeram a maior parte das compras
sustentáveis no último ano:
41%

Total
Brasil

18-24
anos

25 - 34 35 - 44
anos anos

Alimentação
saudável

64%

50%

44%

47%

47%

29%

26%

19%

53%

54%

Limpeza e
utilidades
domésticas

Beleza e
cuidado
pessoal

Os 3 fatores que mais inﬂuenciam na
hora de escolher um produto de
impacto+ em vez de um comum são:

Me preocupa
pouco

26%

Os ingredientes/materiais
com os quais é feito

21%

A possibilidade de retornar
ou reutilizar a embalagem

50%

45%

Não me preocupa
(não tenho isso em
mente)

45%
40%

41%

32%

3%
1%

12%

Hortas e
Produtos feitos
com materiais composteiras
reciclados

Me preocupa
relativamente

43%

18%

11%

45 - 54 +55
anos anos

Casa
&
Deco

Reutilizáveis
&
Lixo Zero

Entre as pessoas com mais
inﬂuência sobre as decisões
de compra estão:

Filhos

26%
5%
2%

4%
2%

6%

6%

5%

3%

2%

2%

16%
4%
1%

Casal

Seu design e funcionalidade

18%
Mãe / Pai

13%

Perﬁl do usuário
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Principais
preocupações ambientais

Preocupações
ambientais

Inﬂuência sobre a decisão de compra

LATAM

LATAM

4%

3%
44%

9%

19%

21%

Contaminação da água

46%

8%

Mudança climática

14%
17%
14%
16%

43%

43%

13%
10%
Alguma
inﬂuência

Pouca
inﬂuência

Nenhuma inﬂuência

10%
8%

Fonte: pesquisa realizada entre maio e junho 2021, com +21.000
usuários do Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai.

7%
4%

Desmatamento

Poluição do ar
Segurança alimentar (acesso a
alimentos seguros e nutritivos)
Perda e desperdício de alimentos

13%
5%

Residuos plásticos

Escassez de água

14%

Muita
inﬂuência

Top 3 preocupações
ambientais: contaminação da
água, mudança climática e
resíduos plásticos - com
+53% das respostas em nível
regional

6%
5%
4%

Ilhas de lixo

Perﬁl do usuário
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Pessoas com maior inﬂuência nas decisões de compra
de produtos de impacto positivo
Brasil

LATAM

1 em cada 2 usuários
diz comprar mais produtos de impacto+ hoje do que há 5 anos

Fatores que mais inﬂuenciam na hora de escolher
um produto de impacto+ em vez de outro

Os ingredientes
e materiais com
os quais é feito

Que seja
da indústria
local

26%

9%

A
possibilidade
de retornar
ou reutilizar a
embalagem

20%

Fonte: pesquisa realizada entre maio e junho 2021, com a +21.000 usuários do Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai.

Seu design e
funcionalidade

Certiﬁcações locais
e internacionais

16%

11%
A embalagem
(materiais)

14%

Outros

4%

5
Conclusões
& Ficha técnica

Conclusões
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Conclusões
Mais de 3 milhões de usuários na
América Latina compraram produtos
de impacto positivo no último ano
(52% no Brasil)

Mais de 7 milhões de
produtos de impacto
positivo vendidos na região

Tendências

Painéis solares

Produtos mais vendidos no Brasil

Garrafas
reutilizáveis

Pesquisa
com usuários
Top 3
preocupações
ambientais
na região

A primeira compra de
152 mil usuários foi um
produto de impacto+
(+58% vs. 2019)

Cápsulas de
café
reutilizáveis

Coletores
menstruais

Composteiras

Mudança
climática
Contaminação
da água

Mais de 10.700 empreendedores e
empresas vendendo produtos de impacto+
na seção sustentável na região.

64%
Resíduos
plásticos

dos compradores estão
muito preocupados com
a situação ambiental
atual

+45 anos

entre os mais preocupados

Os 3 fatores que mais inﬂuenciam na hora de escolher
um produto sustentável são:
1. Os ingredientes/materiais com os quais é feito.
2. A possibilidade de retornar ou reutilizar a
embalagem.
3. Seu design e funcionalidade.

Conclusões
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Ficha técnica
O universo de compradores
e vendedores sustentáveis
foi elaborado em função dos
que preencheram as
seguintes condições:

Comprou algum produto de
empreendedores, PMEs e marcas
identiﬁcadas como de impacto positivo,
disponíveis na seção sustentável.

Comprou algum producto
das categorias de impacto+
(Energia solar, Composteiras, Bicicletas e bicicletas
elétricas, Coletores menstruais, Hidropônicos, Sacolas
ecológicas, Garrafas térmicas ou esportivas, Fraldas
reutilizáveis).

Comprou algum produto cujos atributos
são considerados de impacto+
(Reutilizáveis, Feitos com materiais reciclados ou
recuperados, Remanufaturados, Energia renovável,
Eﬁciência energética, com certiﬁcação local ou
internacional).

Período medido: abril de 2020 a março de 2021 (Salvo disposição contrária).
Pesquisa: a pesquisa foi realizada entre maio e junho de 2021 com +21.000 usuários
do Mercado Livre na Argentina, Brasil, Chile, México e Uruguai.

Juntos. De mãos dadas, ou não.

