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carta do presidente

Bem-vindos ao quinto relatório de sustentabilidade 
do Mercado Livre

A cultura empreendedora está no nosso DNA 

e seu efeito multiplicador escreve a história de 

nosso crescimento e do comércio eletrônico na 

região. Nossa estratégia de sustentabilidade 
enfoca o efeito empreendedor para criar valor 

compartilhado e transformar a realidade das 

pessoas e das comunidades onde operamos. 

Vivenciamos a força do efeito empreendedor 

em uma empresa que hoje conta com mais 

de 4.000 funcionários na América Latina, 

está presente em 19 países, com mais 

de 174,2 milhões de usuários cadastrados, 

7,6 milhões de vendedores no marketplace 

e 27,7 milhões de compradores. 

No Mercado Livre, democratizamos o 
e-commerce na América Latina, permitindo

que milhões de pessoas, de qualquer lugar do

país, possam adquirir produtos a preços justos e 

que todos os vendedores, especialmente as PMEs, 

tenham uma plataforma de comercialização digital 

eficaz para concretizar seus negócios. Neste 

processo, que continua, entendemos que o sistema 

de pagamentos e acesso ao crédito são vitais para 

o desenvolvimento de cada empreendedor.

G4-1

Marcos Galperin,
CEO e Presidente
do Mercado Livre Inc.
G4-3

Continuamos apostando  
pela revolução tecnológica: 
no Mercado Pago queremos 
democratizar o dinheiro 
e promover a inclusão 
financeira, facilitando  
ainda mais a atividade  
dos empreendedores.
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Ao longo deste relatório vão encontrar os detalhes 

das atividades realizadas, e, a seguir, quero 

compartilhar os resultados mais notáveis de 

nossa gestão durante o período: 

• Na Argentina, apresentamos um plano de

expansão para 5 anos, que prevê um investimento

de 1500 milhões de pesos argentinos e a criação

de 5.000 novos postos de trabalho. O investimento

vai incorporar mais de 22.000 m2 de escritórios

em dois complexos de Buenos Aires.

• Abrimos MeliCidade, um complexo de 33.000 m2

no Brasil, totalmente projetado sob os parâmetros

de sustentabilidade.

• Abrimos novos escritórios no Chile e na Colômbia

e incorporamos espaços sustentáveis em nossa

filial no Uruguai.

• Ampliamos nosso ecossistema de soluções para

os empreendedores, expandindo a cobertura

geográfica do Mercado Pago.

• Convidamos nossos grupos de interesse a

participar no processo de geração do relatório,

respondendo a uma pesquisa online na qual foram 

consultados sobre tópicos materiais a serem 

incluídos. Recebemos 1.179 respostas que nos 

ajudaram a reforçar o diálogo e a transparência 

na nossa comunicação.

• Aprofundamos a medida de nossa medida de

pegada de carbono para obter uma estimativa

global do nosso impacto na região. Em 2016,

conseguimos relatar/reportar as emissões de Gases

de Efeito Estufa em todos os países onde estamos.

• Renovamos nosso compromisso com a

comunidade: colaboramos com mais de 600 ONGs

da região, fornecendo ferramentas para que eles

possam aproveitar nosso ecossistema de soluções.

• Apoiamos o desenvolvimento empreendedor

em todos os setores, promovendo a utilização

de nossa tecnologia entre os jovens vulneráveis

de setores para melhorar suas oportunidades

de inserção laboral.

Estes resultados são o fruto do grande trabalho 

feito todos os días por todas as equipes da 

nossa companhia. 

Juntos, trabalhamos para que cada empreendedor 

possa crescer e multiplicar o impacto positivo 

sobre seu ambiente.

Tomara que muitos mais nos acompanhem para 

continuar inovando e agregando valor em toda 

a América Latina.

Marcos Galperin,
CEO e Presidente

do Mercado Livre Inc.
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parâmetros
do relatório
Escopo e diretrizes

Nossos grupos de interesse

Processo de materialidade

Escopo e diretrizes

Em nosso relatório número 5 de 
sustentabilidade, partilhamos com os grupos 
de interesse informações relevantes sobre a 
gestão dos principais impactos econômicos, 
ambientais e sociais do Mercado Livre e suas 
subsidiárias na região.

Em consonância com as melhores práticas 
internacionais, o relatório foi realizado de 
acordo com o Guia G4 da Global Reporting 
Initiative (GRI), opção essencial.

Este relatório corresponde ao período que vai 
entre 1 de Janeiro e 31 de dezembro de 2016 
e abrange todas as operações do Mercado 
Livre na América Latina. Qualquer limitação 
no escopo é indicada ao longo do relatório. 

G4-28 a G4-32

A empresa estabeleceu uma periodicidade 
de apresentação anual para seus relatórios 
de sustentabilidade e o último relatório 
corresponde ao exercício 2015.

O documento foi preparado pela área de 
Sustentabilidade e Responsabilidade Social 
Corporativa, em parceria com membros 
de diversas áreas operacionais da empresa. 

Contato 
G4-31

Para fazer consultas ou partilhar a sua opinião 
sobre nosso 5 ° Relatório de sustentabilidade, 
você pode escrever para: 

 sustentabilidad@mercadolibre.com
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Nossos grupos 
de interesse
G4-24, G4-25, G4-26, G4-37

Identificamos e selecionamos nossos grupos de 
interesse com base no link que eles mantêm com 
a empresa e sua influência no desenvolvimento 
estratégico do negócio. Propomos uma relação 
fluida e de proximidade com cada um deles, 
através de uma comunicação direta e transparente. 
Desta forma, podemos conhecer suas expectativas 
e preocupações, obtendo informações de valor 
para gerenciar nossos impactos.

A tabela a seguir apresenta nossos principais 
grupos de interesse e os canais de comunicação 
com cada um deles. A pesquisa da materialidade 
constitui o canal formal para conhecer os 
temas relevantes para cada um deles e o 
presente relatório, o mecanismo para fornecer 
as informações relevantes de forma consistente 
e comparável no tempo.

A Diretoria delega as consultas dos grupos de 
interesse sobre questões ambientais, sociais e 
econômicas aos responsáveis pelas áreas de 
Sustentabilidade, Relações Governamentais, 
Jurídicas, Atendimento ao cliente, Compras ou 
Fornecedores, conforme o caso. Sempre que 
necessário, a consulta pode ser elevada à Diretoria 
nas reuniões que são convocadas durante o ano.

Grupo de interesse Canais de comunicação

Comunidade de empreendedores 

Referências e líderes de opinião

Comunidades locais

Usuários da plataforma

ONGs 

Funcionários 

Governança

Fornecedores

Conselho de Diretores

Acionistas e investidores

Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Encontros e envio de informações periódicas.
Relatório trimestral de resultados.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Relatório de sustentabilidade.

Atendimento ao cliente, pesquisas de marketing, formação
e reuniões organizadas pelas áreas Comercial e de Sustentabilidade.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Programa Mercado Livre Solidário.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Encontros com os Gerentes e a equipe de Recursos Humanos, 
correspondências, conversações com o CEO, Facebook at work, Cafés da manhã 
com o CEO, 
Comunicação de encerramento do trimestre, P & R com Diretores, pesquisa 
de clima e feedback.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Encontros e comunicação com os responsáveis pelas
Relações Governamentais e Sustentabilidade.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Reuniões e emails informativos.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Reunião do Comitê de Auditoria e reunião da Diretoria duas vezes por ano.
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.

Site das relações com investidores. 
Pesquisa de materialidade.
Relatório de sustentabilidade.
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Processo de materialidade
G4-18, 19-G4, G4-20, 21-G4, G4-23 e G4-48

Para assegurar a 

relevância e pertinência 

do conteúdo deste relatório 

de sustentabilidade, nós 

levamos em consideração 

os assuntos materiais, que 

são certos aspectos que 

têm um impacto significativo 

nas dimensões econômicas, 

ambientais e sociais da 

organização, e/ou pelo 

seu nível de influência sobre 

as avaliações e decisões 

dos grupos de interesse 

do Mercado Livre. 

O processo de 

materialidade foi realizado 

seguindo a metodologia 

sugerida pelo guia G4 de 

GRI e seus princípios, e foi 

desenvolvido em três fases: 

identificação, priorização 

e validação. e revisão. 

Identificação

A identificação dos aspectos materiais 
foi realizada partindo da análise de 
documentação interna e externa, como o guia 
G4 de GRI, relatórios anteriores, a estratégia 
de sustentabilidade do Mercado Livre e as 
expectativas levantadas nos diálogos com os 
grupos de interesse. Também consideramos 
os resultados de um estudo comparativo 
da materialidade das empresas do setor 
e de entrevistas em profundidade a pessoas 
de referência interna e externa.

Foram identificados 54 assuntos 
para priorizar.

Priorização
Realizamos uma pesquisa online 
entrerepresentantes dos diferentes grupos 
de interesse do Mercado Livre, na qual 
solicitamos que realizem uma priorização 
das questões por nível de impacto ou 
influência para cada um deles. 
Foram recebidas 1.179 respostas. 
Determinou-se o nível de relevância de cada 
um para a estratégia de negócios com base 
na visão dos funcionários da organização. 

Identificamos 17 assuntos materiais. 
e foram definidos indicadores 
relevantes para cada um deles.

Validação e revisão 

O Chief Financial Officer, o Comitê de Auditoriae 
a área de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social Corporativa são responsáveis pela 
revisão e aprovação deste relatório, garantindo 
a representação correta dos aspectos materiais 
do seu conteúdo. 
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Compartilhamos a lista de assuntos materiais para nossos grupos de interesse e a determinação do âmbito 
no qual são produzidos os impactos de cada um deles (cobertura interna ou externa).

Dimensão Aspecto Temas GRI Interno Externo Reportado em 2015

Econômica

Social

Ambiental

Impacto econômico direto e indireto

Presença no mercado

Voluntariado corporativo

Comportamento ético, luta contra a 
corrupção e o fraude

Uso responsável da energia

Emissões de GEE

Gestão de resíduos

Conformidade regulatória

Conformidade com os Direitos Humanos 
em nossas atividades

Impacto social nas comunidades

Respeito pela diversidade e igualdade 
de oportunidades

Formação e desenvolvimento profissional

Emprego decente

Privacidade das informações 
e proteção de dados

Satisfação do cliente

Inovação e qualidade dos produtos

Práticas de aquisição

Desempenho econômico
Consequências econômicas indiretas

Presença no mercado

Definido pelo Mercado Livre

Conformidade com a regulamentação (SO)

Energia

Luta contra a corrupção

Emissões

Efluentes e resíduos

Conformidade com a regulamentação (EN)

Não-discriminação

Comunidades locais

Diversidade e igualdade de oportunidades

Treinamento e educação

Emprego

Privacidade dos clientes

Rotulagem dos produtos e serviços

Conformidade normativa (PR)

Práticas de aquisição

Aspectos materiais
G4-19, G4-20, G4-21 e G4-23
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Matriz de materialidade
No eixo vertical são apresentadas as expectativas dos grupos de interesse de acordo com 
o grau de importância atribuído a cada um dos aspectos; e, na horizontal, a priorização do
impacto de cada um deles na estratégia da empresa.

a. Inovação e qualidade dos produtos

b. Emprego decente

c. Satisfação do cliente

d. Impacto econômico direto e indireto

e. Uso responsável da energia

f. Privacidade das informações e proteção de dados

g. Emissões de gases de efeito estufa

h.  Conformidade com os Direitos Humanos em
nossas atividades

i.  Desenvolvimento profissional e treinamento

j.  Respeito pela diversidade e igualdade de
oportunidades

k.  Comportamento ético, luta contra a corrupção
e o fraude

l.  Práticas de adquisição

m.  Impacto social nas comunidades

n.  Gestão de resíduos em nossas atividades

o.  Conformidade regulatória

p.  Voluntariado corporativo

q.  Presença no mercado
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perfil da
empresa
Somos Mercado Livre

Mercado Livre em números

Um ecossistema empreendedor

Desempenho econômico

Marcos 2016 e planos de expansão

Prêmios e reconhecimentos

Adesões e filiações

Somos Mercado Livre 

Somos a empresa de e-commerce mais 
importante da América Latina e a sétima em 
nível global que, desde a oferta pública inicial, 
em 2007, lista suas ações na bolsa Nasdaq 
(NASDAQ: MELI).

Propomos um ecossistema de soluções fáceis 
de usar, seguras e eficientes para mais de 
174 milhões de usuários registrados que 
anunciam, vendem, compram, pagam e enviam 
seus bens e serviços online. Indivíduos, grandes 
marcas, pequenas empresas, produtores, 
fabricantes, importadores, empreendedores, 
retalhistas, atacadistas, distribuidores, ONGs 
e todos os tipos de usuários usam o Mercado 
Livre para comercializar seus produtos.

DMA-Desempenho Econômico, G4-6, G4-8

Lideramos o mercado de e-commerce na 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela, 
em termos de visitantes e usuários cadastrados. 
Atuamos também na Bolívia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, 
Paraguai, Portugal e República Dominicana.

Com a nossa matriz localizada em Buenos 
Aires, Argentina, nossa estrutura operacional é 
estabelecida no Brasil, Chile, Colômbia, México, 
Uruguai e Venezuela. Além disso, temos três 
centros de pesquisa e desenvolvimento, 
estrategicamente localizados no Silicon Valley, 
no estado da Califórnia, Estados Unidos; San Luis 
e Córdoba, na Argentina. 

Queremos co-criar um futuro 
melhor, impulsionados pelo 
que carregamos no nosso 
DNA: empreender.

Democratizamos o comércio na 
região, permitindo que milhares 
de latino-americanos possam 
viver da compra-venda através 
da Internet.
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Mercado Livre em números
G4-12, G4-EC9, DMA-Práticas de Aquisição

1º plataforma de
negócios através 
da Internet da 
América Latina

USD 136,4 
milhões de 
lucro líquido

19 países
operamos em 

4.146 
empregados
+26% que em 2015

4.553 
fornecedores

+20,47% que em 2015

7º globalmente

98% locais

USD 3,09 de lucro por ação

174,2 milhões 
de usuários 

sites da Internet 
mais visitados 
do mundo

A plataforma 
de comércio 
varejista com 
mais visitantes 
únicos em cada 
um dos países 
onde opera

Entre os

50
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Um ecossistema 
empreendedor
G4-4, G4-9, DMA-Práticas de Aquisição

Propomos um conjunto de soluções 
para melhorar a capacidade de 
comprar e vender pela Internet, 
aumentar a diversidade dos produtos 
comercializados e promover 
o desenvolvimento de uma
comunidade empreendedora.

Antecipamos as necessidades dos 
usuários da América Latina, com uma 
proposta de seis soluções de comércio 
eletrônico complementares, baseadas 
na análise da experiência do uso de 
nosso conjunto de serviços e a busca 
da inovação constante. 

O ecossistema empreendedor do 
Mercado Livre é completado com 
uma plataforma para desenvolvedores 
e um fundo de investimento para  
start-ups de tecnologia.

Um ecossistema de soluções 
para responder aos desafios 
culturais e tecnológicos 
da região.



Relatório de sustentabilidade de 2016 | 13

A maior plataforma tecnológica para e-commerce 
na região em que compradores e vendedores 
se encontram para fazer transações a preço 
fixo ou leilão de uma vasta gama de produtos 
e serviços.

Solução integrada de pagamento para empresas, 
empreendimentos ou indivíduos, tanto para 
nossa plataforma como para qualquer outra loja 
física ou eletrônica. Permite negociação on-line 
confortável, simples e segura com várias formas 
de pagamento. Disponível na Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, México e Venezuela e, desde 
2016, também no Peru e no Uruguai. 

* Em comparação com o período de 2015

181,2 milhões
de produtos vendidos 
em 2016

USD 7,753 
bilhões 
processados 
(+ 49%) *

USD 5,627 
bilhões 
em transações 
dentro do 
Mercado Livre

138,7 milhões 
de transações
(+ 72.5%) *

69,9%
do nosso volume 
de mercadorias
bruto

4. 000
pesquisas
por segundo

compras
por segundo

65,1 milhões
de pesquisas por dia em 
mais de 1.359 diferentes 
categorias de produtos

29,5 milhões
 de novos usuários(+ 24) *

6

Prestação de serviços de gestão de envios que 
negocia tarifas com empresas de logística para 
oferecer preços competitivos aos usuários, integrando 
o sistema de operações da plataforma. Além de ser
um serviço gratuito para os vendedores, permite
destacar seus anúncios e melhorar a sua reputação.
Assim, os vendedores podem gerenciar seus negócios
sem se preocupar com as operações logísticas e os
compradores podem rastrear suas entregas a partir
do portal ou via email. Disponível na Argentina, Brasil,
Colômbia, México e, desde 2016, no Chile.

86,5 milhões
 de envios realizados (+ 91%)
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Solução para empresas, PMEs e empreendedores que 
disponibiliza a nossa tecnologia para que eles possam 
criar a sua própria loja de comércio eletrônico. O serviço 
é otimizado para telefones móveis e tablets, garantindo 
sua segurança e facilidade de uso. Oferece integração 
com outras soluções do Mercado Livre: acesso aos 
meios de pagamento online com o Mercado Pago, 
gerenciamento da entrega de produtos com Mercado 
Envios, trazer tráfego para seu site com o Mercado Livre 
Publicidade e gerenciamento do estoque de produtos 
em um só lugar.

Uma das nossas unidades de negócio mais 
populares, especialmente concebida para compra 
e venda de automóveis, motocicletas e outros 
veículos; aluguel de imóveis e para o fornecimento 
e contratação de serviços. Propõe um modelo de 
negócio diferente do resto da plataforma, já que você 
pode anunciar gratuitamente ou pagar um preço fixo 
para publicar. 

Programa que permite aos usuários criarem anúncios 
para promover seus produtos e serviços e ampliar 
sua visibilidade na plataforma. É o lugar da decisão 
de compra por excelência, possui a maior audiência 
da Internet em sites de comércio varejista. Cada 
usuário pode promover o seu negócio nas categorias 
que melhor combinem com seus produtos e, assim, 
pagar por cliques recebidos.

+ 600
lojas oficiais 
na Argentina

A seção de veículos possui o 
maior número de anúncios da 
América Latina.

USD 35,2 
milhões de renda 
em publicidade

+ 200.000
Mercado  
Shops ativos

21.500
anunciantes

USD $ 10,3 milhões 
em empréstimos
concedidos 

No quarto trimestre de 2016, lançamos o Mercado 
Crédito na Argentina, um serviço concebido 
para realizar empréstimos aos comerciantes 
com a missão de estender nossos serviços 
aos vendedores e aprofundar o compromisso 
com o seu desenvolvimento empreendedor.
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Desempenho econômico 
G4-9, G4-22, G4-EC1

Dívida

Receita/vendas líquidas

Doações

Despesas operacionais1

Pagamentos para  
provedores de capital

Total do passivo

Patrimônio líquido 339.458

131.778

186.959

664.148

664.148

651.790

297.600

188

18.192

355.788

105.327

137.934

611.060

611.060

556.536

277.087

299

29.318

Pagamentos a governos

Brasil

Venezuela 2014 2015 2016

Argentina

Resto da
América Latina

México

Salários e prestações 
dos empregados

Valor econômico-direto gerado

Valor econômico distribuído gerado

Distribuição das 
receitas por filiais

Usuários 
cadastrados 
(em milhões)

Vendedores e 
compradores únicos 
(em milhões)

Produtos 
vendidos
(em milhões)

Montante dos 
produtos vendidos
(em milhões de USD) 

54%

31%

6%

120,9
144,6

+ 20.47%

174,2

4%

5%

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

Vendedores únicos

Compradores únicos

27,7 milhões 
de compradores únicos

7, 6 milhões 
de vendedores únicos

181, 2 milhões 
produtos vendidos 
em 2016

174,2 milhões
de usuários cadastrados
em 2016 em

+ 11% que em 2015
= USD 8,04 bilhões

101,3
128,4

181,2

+ 26.75%

+ 41,12%

7,1 7,2

8,04

(em milhares de USD)

1Os valores correspondentes às Despesas Operacionais de 2015 e 2014 foram 
atualizados em relação ao Relatório de Sustentabilidade 2015 devido a erros 
de cálculo.

428.854

164.642

55.150

938.581

938.581

844.396

355.800

702.087

55.150

2014 2015 2016

5,5

22
23,6

27,7

6,2 7,6

+ 22,58%

+ 17.37%

+ 19,6%
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O impacto do
nosso negócio

Nossa plataforma conseguiu a democratização 
do comércio, reinventando a maneira de comprar 
e vender na Internet, trazendo mercados e baixando 
custos de logística. No Mercado Livre, grandes 
e pequenos varejistas, profissionais e indivíduos,  
têm as mesmas ferramentas e o potencial para  
chegar aos consumidores, portanto eles podem  
se focar no preço, produto e atendimento. 

Em 18 anos de história, conseguimos construir  
um espaço que promove o desenvolvimento  
de empreendedores e PME, com uma gama  
de produtos que ajuda no posicionamento,  
aumenta as vendas, oferece o melhor serviço  
e comodidades aos seus clientes, operando  
com maior eficiência e profissionalismo. Os jovens 
encontram no Mercado Livre um espaço para dar  
seus primeiros passos no mercado, e, os adultos,  
um meio para sua reinserção profissional. 
O nosso ecossistema de soluções também permite 
a inclusão financeira de ONGs e empreendedores,  
que têm espaço na plataforma para gerar receitas 
genuínas e transparentes.

Estas novas possibilidades e ferramentas para criar 
seu próprio negócio, multiplicando as oportunidades 
de emprego, é a nossa principal contribuição para 
o desenvolvimento econômico da América Latina.

DMA-consequências 
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Adesões 
e filiações

Prêmios 
ereconhecimentos

G4-16

Somos membros das principais associações de 
Internet e e-commerce da região, para trabalhar 
em parceria com a indústria e incentivar o 
desenvolvimento tecnológico na América Latina. 

Regionais 
• ALAI (Associação Latino-americana de Internet),
• eCOM-LAC (Confederação do comércio da América
Latina e o Caribe)

• INTA (International Trademark Association)

Argentina
• CABASE (Câmara Argentina da Internet)
• CAC (Câmara Argentina de comércio)

• CACE (Câmara Argentina do Comércio Eletrônico)

Brasil 
• ABRANET (Associação Brasileira da Internet)

• camarae-.net (Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico)

Colômbia 
• CCE (Câmara Colombiana de Comércio Eletrônico)

México
• AMIPCI - ASOCIACIÓN DE INTERNET. MX
(Associação Mexicana de Internet)

• AMVO (Associação Mexicana de Venda Online)

Venezuela 
• Cavecom-e (Câmara Venezuelana de Comércio Eletrônico)
• CAVEDATOS (Cámara Venezolana da Internet)

• CAVENARG (Câmara de Comércio Argentino- Venezuelana)

Great Place to Work
Selecionados como a 4ª melhor empresa para 
se trabalhar na Argentina, na categoria das 
organizações com mais de 1.000 empregados. 

Ranking Forbes 

Reconhecida como uma das 25 empresas 

de crescimento mais inovadoras do mundo.

Protagonistas de uma nova economia 

Ganhamos o concurso organizado pela Revista 
Apertura e Sistema B da Argentina por nossa 
contribuição para construir uma nova economia, 
combinando a nossa rentabilidade com a solução 
dos principais problemas sociais e ambientais 
de hoje. 

Ranking da revista Você s/a
Ficamos no 3º lugar entre as empresas top 
eCommerce para trabalhar.

Gold Award a EIKON por excelência em Comunicação

Fomos reconhecidos por nossa iniciativa Facebook@
meli na categoria Social Media, na Argentina.

Revista Fortune

Selecionados entre as quatro empresas de 
tecnologia que vão crescer mais no mundo 
e a única da América Latina.

Marcos 2016 e 
planos de expansão
G4-13

Apresentamos um plano de expansão para 
5 anos, contemplando um investimento de 
ARS 1,5 bilhões, para a criação de 5.000 
novos postos de trabalho de qualidade e o 
desenvolvimento de mais de 22.000 m2 em 
dois complexos de escritórios na Argentina.

Ativamos a nossa plataforma de marketplace 
na Nicarágua, Honduras e El Salvador. 

Lançamos o Mercado Pago no Peru e no Uruguai.

Somamos o Mercado Envios no Chile.

Adquirimos 100% das ações da empresa 
de software argentino MONITS SA. Sua 
perspectiva exclusiva na área de mobile nos 
permitirá melhorar os aplicativos do Mercado 
Livre e Mercado Pago, a base estratégica do 
nosso ecossistema para os próximos anos. 

Adquirimos todas as ações da AXADO, empresa 
brasileira que exerce a liderança na área de 
gestão de logística, que irá reforçar o Mercado 
Envios, fornecendo 580 transportes integrados 
e fretes para mais de 2.500 lojas virtuais. 

Fizemos uma fusão entre a INMUEBLES ON 
LINE SAPI de CV e o MERCADOLIBRE SRL 
de CV no México. 
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estratégia de 
sustentabilidade

O efeito empreendedor

Uma estratégia em beta contínuo

O efeito empreendedor

Nossa estratégia de 
sustentabilidade coloca 
o empreendedor no centro,
com a profunda convicção
de que ele exerce um efeito
multiplicador que cria valor
para os indivíduos, empresas,
a comunidade e o planeta.

Acreditamos que fazendo podemos transformar 
a realidade. Porque o fazer está em nosso DNA 
e a nossa história como empreendedores.

O efeito empreendedor do Mercado Livre tem um 
impacto multiplicador positivo a nível econômico e 
social: consegue abrir genuínas oportunidades de 
geração de renda, promover a criação de novos 
postos de trabalho, incentivar o desenvolvimento 
e impulsionar a inovação tecnológica. 

A nossa estratégia de sustentabilidade é 
modelada em diferentes iniciativas que têm 
destaque por serem digitais, escaláveis a nível 

G4-EC8

regional, com um impacto concreto e mensurável, 
cocriadas com parceiros e consumidores, com 
valor agregado (por causa do seu nexo para nosso 
negócio) e ligadas à cultura do empreendedorismo.

Como empresa pertencente ao novo paradigma 
da criação de valor compartilhado, promovemos 
o desenvolvimento de redes e parcerias. Portanto,
promovemos o impacto dos programas e a relação
com as comunidades, trabalhando em conjunto
com organizações da sociedade civil tais como
Arbusta, Ashoka, Asociación Argentina de
emprendedores (Associação Argentina dos
Empreendedores), Ceprodih, Fundación A ganar,
Fundación Desafío, Endeavor, Gmaj Ajdut,
Junior Achievement, Más Oxígeno, Mujeres 2000,
Tzedaká, Social Lab, United Way e Wingu, além
de iniciativas promovidas pelos governos locais.

Mercado Livre  
facilita o poder do 
empreendedorismo, 
o efeito de "Fazer para
transformar" a realidade.
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Mercado Solidário 

Programa In-Pacto

AVN

Nativos digitais
Histórias que inspiram
Economias inclusivas
A empresa  
Junior Achievement

Voluntariado 
Corporativo

Investir vale a pena

Parceiros por um dia

Simulação 
de entrevistas

Medição 
de impacto

Desenvolvimento
Social

Efeito
empreendedor

Educação e 
possibilidades 
de negócios

Planeta

Virtualização 4Rs Arquitectura Sustentável

Desenvolvimento social 
Assumimos o compromisso de contribuir para 
o desenvolvimento das comunidades em que
operamos. Para isso, trazemos as ferramentas
do nosso ecossistema para organizações sem
fins lucrativos gratuitamente, e encorajamos
nossos funcionários a canalizar sua vocação
social, para se tornarem agentes de mudança.

Educação e oportunidades de negócios
Oferecemos treinamento para contribuir  
para a igualdade de oportunidades.
Encorajamos os empresários a desenvolver 
seus projetos e incentivamos o mesmo  
espírito entre nossos funcionários.

Planeta
Desenvolvemos diversas iniciativas para 
minimizar o nosso impacto sobre o meio 
ambiente e nossos grupos de interesse 
são convidados a serem multiplicadores 
destes resultados.

Como contribui cada eixo de ação 
no efeito de empreendedor?
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No final de 2016, decidimos avaliar o caminho 
percorrido e repensar a nossa estratégia de 
sustentabilidade, para maximizar a nossa 
capacidade de criação de valor compartilhado e 
multiplicar o impacto de nossas ações. Com esta 
agenda, organizamos dois dias de trabalho com os 
Champions do Mercado Livre, que são os parceiros 
que lideram as iniciativas de sustentabilidade nos 
diferentes países da região. 

Foram dois dias de conversações com 
especialistas em que analisamos e refletimos sobre 
as tendências e a agenda de sustentabilidade na 
nossa indústria e na região. Estas informações nos 
permitiram trabalharmos juntos no desenvolvimento 

de um mapa de desafios e oportunidades. 
Como resultado, definimos uma nova plataforma 
que representa uma evolução para nossa visão, 
uma vez que coloca o propósito da empresa 
no centro da estratégia de sustentabilidade. 

Além disso, acordamos levar a cabo ações, 
processos e as orientações necessárias para 
a implementação desta nova estratégia a nível 
regional, e métricas de projeto que nos permitirão 
mensurar e melhorar continuamente a nossa gestão.

A partir de 2017, todos os programas e iniciativas 
de sustentabilidade do Mercado Livre conduzem 
a ação do propósito de democratizar o comércio 
e o dinheiro em toda a região.

Marcos de sustentabilidade de 2016

Apresentamos o 
Relatório de 

sustentabilidade 
de 2015.

Incorporamos um canal 
de comunicação em 

nosso site institucional 
contendo informações, 
medições e os avanços 

dos programas do 
efeito empreendedor. 

Fizemos uma revisão 
de nossa estratégia  

na Oficina de 
sustentabilidade 

regional.

Uma estratégia em 
beta contínuo
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governança 
corporativa
Estrutura de governança

Comités de Governança Corporativa

Espaços de Formação

Ética e integridade

Gestão de riscos 

Estrutura de governança

Integridade, transparência e autonomia são 
valores que definem o estilo de governança 
do Mercado Livre. A nossa Diretoria é 
composta por 10 membros, 8 dos quais são 
independentes. Ela atua com autonomia de 
Management e monitora o sistema de controle 
interno. Seus integrantes são indicados 
pela Comissão de Nomeação e Governança 
Corporativa e, mais tarde, eles são aprovados 
pela Assembleia de acionistas.

A Diretoria do Mercado Livre é responsável 
pela estratégia do negócio, que é formalizada 
no plano anual e no controle orçamental 
mensal. O Diretor de Planejamento e Análise 
Financeira elabora o orçamento do ano em 
conjunto com todas as áreas da empresa. 
Este trabalho érevisto pelo Vice Presidente 
de Administração e pelo Diretor deFinanças e 
apresentado à Diretoria no primeiro trimestre 
de cada ano.

G4-34, G4-35, G4-40, G4-42, G4-49, G4-EC6 
DMA-Presença no mercado

93,1% da Alta Diretoria 
é proveniente da 
comunidade local.

Por sua vez, o setor de Management delega 
autoridade, atribui responsabilidades e distribui 
as tarefas, nos diferentes níveis da empresa, 
supervisionado pela Diretoria.

Tanto a Diretoria como o Management recebem 
informações sobre a eficácia do controle interno 
dos funcionários, clientes, fornecedores, auditores 
externos, acionistas, agentes de regulação e 
analistas financeiros. Trimestralmente, o Vice-
Presidente de Administração e Finanças reporta 
as transações incomuns ou suspeitas (SUT, 
por sua sigla em inglês) identificadas no âmbito 
das atividades da empresa. Estas são definidas 
como tais com base no limiar de materialidade 
estabelecido pela Comissão da Bolsa de Valores 
dos Estados Unidos.

País Alta Administração 1 Comunidade local 

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Uruguai

Venezuela

164

57

4

3

11

11

6

97%

98%

67%

50%

73%

79%

100%

1Alta Administração : são considerados os Gerentes, Gerentes Sênior, Diretores,  
Vice-presidentes e Vice-presidentes sênior, Vice-Presidente Executivo e CEO/Fundador
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Membros 
da Diretoria

Susan Segal *

Michael Spence * 

Mario Vazquez * 

Nicolas Galperin 

Meyer Malka *

Javier Olivan* 

Emiliano Calemzuk * 

Marcos Galperin 

Roberto Balls Sallouti* 

Nicolas Aguzin *

* independente 

Comitês de 
Governança 
Corporativa

A Diretoria possui um conjunto de comitês 
que realizam encontros trimestrais para 
contribuir para o monitoramento do sistema 
de controle interno.

G4-36, G4-38, G4-52 
DMA-Conformidade com a regulamentação (PR)

Comitê de Auditoria
Realiza a supervisão dos processos 

contábei se de informações financeiras, 
a avaliação e gestão eficazes dos riscos 
financeiros, o bom funcionamento  
do controle interno e cumprimento  
das leis e regulamentos de cada país. 

Comitê de Nomeações 
e Governança Corporativa
 Propõe pessoal qualificado para integrar 
a Diretoria, tendo em conta habilidades, 
competências e formação exigida 
para o cargo. Essas candidaturas são 
posteriormente aprovadas pela Assembleia 
de Acionistas. Além disso, recomenda e 
supervisiona as diretrizes de governança 
corporativa aplicáveis e avaliações da 
Diretoria e de cada um dos seus comitês.

O Comitê de Compensações
Define a estratégia e programas 
de compensação aplicáveis aos 
membros da Diretoria e funcionários 
globalmente. Ele suporta sua análise 
nas informações fornecidas por um 
consultor internacional especializado 
em matéria de compensações.

Comitê de Fusões 
e Aquisições 
Revisa e aprova as operações de 
fusão, aquisição e transações de 
investimento propostas pela Diretoria.

Comitê de Comportamento 
Corporativo
Acompanha à Diretoria no cumprimento 
de questões relacionadas com dilemas 
éticos e a aplicação do Código 
de Comportamento. Estabelece 
penalidades para o descumprimento e 
incentiva a denúncia de irregularidades, 
promovendo a ética e valores dentro da 
empresa, além de impulsionar uma forte 
cultura de respeito.

Comitê estratégico de 
Tecnologia da Informação (TI)
Garante papel do governança das 
tecnologias da informação, presta 
assessoria em relação a sua direção 
estratégica e realiza uma revisão 
dos investimentos significativos 
da Diretoria. Realiza encontros 
trimestralmente para auxiliar o CEO 
na vigilância dos assuntos de TI. 

Comitê de Sustentabilidade
Impulsiona e acompanha a formação 
de comitês de sustentabilidade 
em toda a região, para liderar os 
desafios ambientais locais. É formado 
por uma equipe interdisciplinar que 
realiza reuniões em forma mensal 
em cada país e reporta ao Diretor 
Financeiro. Suas tarefas são:

• Incentivar a incorporação
de hábitos sustentáveis na
comunidade do Mercado Livre.

• Analisar e avaliar o estado da
organização, definir metas e planos de
ação para dar cobertura aos principais
aspectos de sustentabilidade.

• Gerar oportunidades para troca
de ideias e coordenar os esforços
para melhorar e preservar o meio
ambiente.

Comitê de Riscos
Identifica e avalia os principais 
riscos existentes, seu impacto 
e a probabilidade de ocorrência. 
Atende a Diretoria e o Comitê de 
Auditoria, em conformidade com 
o Marco de Gestão de Risco da
empresa, monitorando sua aplicação
e eficácia.

Para conhecer 
o CV de cada
membro, Visite
o site investidor.
mercadolibre.com
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de comportamento diante de potenciais conflitos 
de interesse ou notificação de atitudes indevidas 
de outros funcionários ou executivos. 

Ao entrar na empresa, todos os membros do 
Mercado Livre recebem treinamento sobre o 
Código de Ética e Comportamento Comercial. 
Da mesma forma, todos os fornecedores, clientes 
e consultores devem assinar o documento na hora 
de iniciar a relação comercial. 

Áreas de formação

Ética e integridade

Lei de práticas corruptas no 
Estrangeiro dos Estados Unidos (FCPA)

G4-41, G4-43

41-G4, G4-56, 58-G5, G4-SO4, DMA-não
discriminação DMA-Luta contra a corrupção
DMA-Conformidade com a regulamentação (SO)

Nosso sucesso é baseado na capacidade de se 
adaptar para atender às necessidades da indústria 
e usuários. Para definir a estratégia de negócio, 
a Diretoria é mantida atualizada sobre as últimas 
tendências através de relatórios do setor, que 
nós produzimos mensalmente. Pelo menos uma 
vez por ano, é organizado um seminário liderado 
por especialistas das principais unidades de 
negócios, envolvendo todos os níveis de gestão da 
organização, incluindo subsidiárias. Nessas jornadas 
é discutido o desempenho global da empresa e os 
principais planos das diferentes áreas. Durante o ano 
de 2016, foi realizado um retiro com todas as áreas 
e um outro específico da área de Tecnologia da 
Informação (TI).

Além disso, a área de TI, nosso pilar estratégico, 
realiza seminários semestrais nos quais comunica 
seus planos e o alinhamento com a estratégia 
de negócios.

Código de Ética e Comportamento Comercial 

O Código de Ética do Mercado Livre estabelece 
os princípios de ação em assuntos de segurança 
das informações e questões de confidencialidade 
para todos os membros da organização. Ele é 
atualizado anualmente e define os parâmetros 

Como empresa pública, aderimos às disposições 
da legislação norte-americana de práticas 
corruptas no exterior (FCPA, por sua sigla em 
inglês), relativas a práticas éticas nas relações 
com funcionários do governo. 

Empregados, fornecedores, 
clientes e consultores devem 
subscrever o nosso Código 
de Ética.

openboard.info/meli

001-866-817-1152 (ou linha local)
mercadolibre@openboard.info

Linha de denúncias 
Para promover o comportamento ético e 
honesto,disponibilizamos para as nossas equipes 
uma linha de denúncias anônimas gerenciada 
por uma empresa independente. As denúncias 
podem ser feitas online, por telefone ou via email.
O controle deste procedimento é realizado pelo 
Comitê de Auditoria, que é responsável pela 
análise e verificação do correto funcionamento 
da ferramenta. Em 2016, foram discutidas 
17 denúncias recebidas pela linha de denúncias  
ou por comunicação direta com a equipe de 
auditoria interna. 
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Gestão de riscos
G4-14, G4-45, G4-46, G4-47

Processo de análise de riscos

 Para identificar os diversos fatores internos e externos 
que poderiam gerar riscos para o negócio e avaliar 
a sua relevância, realizamos uma análise extensiva 
de cada um dos componentes da companhia. Uma 
vez detectados, analisamos a relevância de cada 
um deles e priorizamos as ações de segurança a 
serem implementadas nas áreas de maior criticidade.

A análise é responsabilidade do Comitê de Riscos, 
que faz reuniões semestrais e uma avaliação anual. 
Os resultados são apresentados ao Comitê de 
Auditoria e à Diretoria que, desta forma, garante a 
correta manipulação dos principais fatores de risco 
do negócio.

O processo é formalizado em um padrão de 
gerenciamento de risco, cujo objetivo geral é levar 
a cabo uma gestão de riscos equilibrada, com base 
nas boas práticas estabelecidas pelo COSO (Comité 

das Organizações Patrocinadas) e em consonância 
com a cultura e práticas de trabalho do Mercado 
Livre. A estrutura de gerenciamento de riscos 
oferece à Diretoria uma visão clara dos riscos e seus 
possíveis efeitos, facilitando a tomada de decisões 
nos níveis estratégicos, operacionais, financeiros 
e de conformidade.

Principais categorias de riscos identificadas

• Estratégicos: relacionado aos objetivos estratégicos
do negócio, alinhados à missão da organização.

• Conformidade: relacionados com o cumprimento
das leis, regulamentos, normas e requisitos
das normas a que a organização está sujeita.

• Financeiros: relacionados com a utilização
eficiente dos recursos financeiros da empresa.

• Operacionais: resultantes de deficiências ou falhas
em processos, pessoas ou eventos externos, bem
como a obsolescência, deficiência ou falha nas
tecnologias (sistemas, aplicativos, bancos de dados)
necessárias para a continuidade das operações
da empresa.

Marco de controle interno

Para identificar os fatores que podem afetar o sistema 
interno de controle de riscos, as preocupações e 

ações de mitigação necessárias, a Gerência de 
Auditoria realiza reuniões regularmente com os 
líderes de cada processo, produz pesquisas e 
envia mensalmente o status de implementação dos 
controles às diferentes áreas e ao Diretor Financeiro. 
Além disso, usa as matrizes de riscos e controles de 
processos de negócios e tecnológicos, as quais são 
documentadas no sistema SAP GRC-Process Control. 
Para cada contrato, os provedores mais críticos do 
Mercado Livre devem demonstrar a correta aplicação 
dos procedimentos de controle. Com este objetivo, 
solicitamos a apresentação da Declaração sobre 
as Normas para os Compromissos de Certificação 
número 16 ou equivalente (SSAE 16, nas suas siglas 
em inglês). 

Finalmente, seguimos as diretrizes da Lei Sarbanes 
Oxley (SOX) dos Estados Unidos, que exige a 
elaboração de um relatório de controle interno no 
final de cada exercício fiscal, sendo responsabilidade 
da equipe de gestão contar com uma estrutura 
de controle interno adequada para reduzir os riscos 
de erro e fraude nas demonstrações financeiras.

43% 
considerados 
críticos

Os riscos do nosso negócio 
estão relacionados com as 
funções estratégicas: vendas, 
marketing, tecnologia e pesquisa 
e desenvolvimento.

932 
controles 
internos
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focados
no usuário
Uma comunidade de empreendedores

O uso de nossa plataforma

Experiência dos compradores

Programas para nossos vendedores

Inovação colaborativa

Segurança informática

Uma comunidade 
de empreendedores

Os usuários do Mercado Livre são protagonistas 
do efeito empreendedor. Por esta razão, 
queremos oferecer uma experiência superior, 
uma plataforma ágil, confiável e alinhada com 
os mais altos padrões do comércio eletrônico. 

Temos 1.362 representantes de serviço ao 
cliente e moderadores do site em diferentes 
países cuidando da experiência e da 
satisfação dos usuários. A nossa infraestrutura 
tecnológica garante a segurança e a operação 
da plataforma em todos os momentos. 

Da mesma forma, implementamos políticas  
para promover e reforçar o bom comportamento 
em nossa comunidade de usuários, tanto dentro 
como fora da nossa plataforma. 

DMA-Rotulagem de produtos e serviços

Queremos oferecer aos 
nossos usuários a melhor 
experiência e democratizar 
ainda mais o comércio na 
América Latina.

Estendemos nosso espírito para a comunidade 
de desenvolvedores em todo o mundo. Propomos 
uma plataforma aberta para inovar na melhoria 
da experiência do usuário e a usabilidade da 
ferramenta em geral.
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Como é o uso 
de nossa plataforma

6 10
usuários 
cadastrados 
via telefones 
celulares

das transações são 
de produtos novos

são provenientes 
de dispositivos 
móveis

das 
vendas e

do 
tráfego 

1/3
60%

em
cada

90%

85%

95%
das operações 
são realizadas 
a preço fixo

das transações são 
entre comerciantes 
e consumidores
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Experiência dos 
compradores 

Net Promoter Score (NPS)

DMA - Rotulagem de produtos e serviços, G4-PR5

A lealdade e a satisfação de nossos usuários é 
fundamental para o crescimento sustentável do 
Mercado Livre. Usamos o Net Promoter Score 
(NPS) como sistema de medição de lealdade e 
experiência de nossos usuários. O NPS nos permite 
ouvir a voz do cliente, entender suas necessidades, 
identificar suas principais razões de insatisfação 
e oferecer soluções reais para que mais usuários 
nos escolham. 

A medição é baseada em uma pergunta: Qual é a 
probabilidade de você recomendar o Mercado Livre 

Acreditamos que a melhor experiência de usuário 
é conseguida com a melhor capacitação dos 
funcionários. Por conseguinte, incrementamos 
o número de horas de formação dos nossos
representantes de serviço ao cliente em aspectos
técnicos sobre os nossos produtos, processos
e qualidade de serviço. Estas habilidades foram
ensinadas por profissionais apoiados por um
processo de certificação de qualidade. Oferecemos
treinamento para as áreas de renda, rotações
e aprendizagem contínua.

Além disso, treinamos nossos funcionários em 
matéria de gestão humana, tais como liderança, 
resolução de problemas, trabalho em equipe 
e excelência na execução. 

Na área de Capacitações de Customer Experience 
(CX) trabalhamos com a missão de educar mais de
1.650 pessoas que compõem a equipe, promover
seu crescimento profissional e a excelência na
criação de valor. A maioria é formada por jovens
que estão começando suas carreiras, então
impactamos em forma direta sobre seu futuro.

Queremos oferecer aos nossos usuários a melhor 
experiência e democratizar ainda mais o comércio 
eletrônico na América Latina. 

a outras pessoas? Os usuários podem responder 
com uma pontuação de 0 a 10, onde 0 é "muito 
improvável" e 10 é "definitivamente recomendaria". 
Com base nos resultados, os usuários são 
segmentados em Promotores, Passivos e Detratores.

A equipe de trabalho da NPS Analytics & Reporting, 
que faz parte da estrutura de Customer Experience, 
é responsável por analisar os aspectos quantitativos 
e qualitativos da pesquisa para identificar 
oportunidades para melhorar a experiência e relatar 
os resultados para o resto da empresa.

Qual é a probabilidade de você recomendar o Mercado Livre para outras pessoas?

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.068 pessoas treinadas 
8.700 horas de treinamento

Detratores
Não recomendariam.

Passivos
Indiferentes 
a comendá-lo.

Promotores
Muito dispostos 
a recomendá-lo.

Formação da equipe de atendimento 
ao cliente 

Temos a melhor pontuação  
de empresas de comércio 
eletrônico de NPS da Argentina 
(Bain & Company). 
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Nossos programas de capacitação

Contratações

Programa de formação para o  
que entram na Customer Experience
Inclui uma introdução ao Mercado Libre,  
a Customer Experience e questões  
técnicas. As capacitação tem uma  
duração de até cinco semanas,  
durante 6 horas por dia.

Programa de formação técnica para 
aqueles que estão fazendo uma 
rotação para outras áreas, tais como 
Compras e Contas, Mercado Pago, 
Mercado Envios, Políticas e Regras 
ou Mediações e canais online.

Oficinas para potencializar resultados 
baseados em oportunidades 
identificadas na operação. Além disso, 
apoiamos a formação que leva a cabo 
o setor dos Recursos Humanos no 
desenvolvimento de talentos, tais como 
a resolução de problemas e liderança, 
entre outras.

Programas personalizados 
desenvolvidos juntamente com nossos 
principais parceiros. Entre eles, oficinas 
de lançamento de produtos, "Um dia 
na CX" para que toda uma empresa 
venha nos visitar e "Minha primeira 
experiência" para que a família faça 
um estágio de verão.

Rotações

Aprendizagem 
contínua

Programas 
especiais 

Políticas de publicação
G4-PR6

Existem produtos cuja venda é proibida no 
Mercado Livre, tais como bens ou serviços não 
apropriados ou que violam a legislação. Estes 
produtos são identificados em nossos Termos e 
Condições e Políticas de Publicação. Dentre os 
produtos proibidos na plataforma estão incluídos 
telefones celulares fora da lei, medicamentos, fogos 
de artifício, produtos que promovem a violência 
e entrenenimento para adultos.

Contamos com uma equipe de profissionais 
dedicados exclusivamente a sua detecção. 
Caso seja necessário removê-los da venda, 
implementamos a política de "Notice and 
Takedown". Essa política prevê dar aviso prévio 
ao vendedor e eliminar este tipo de produtos ou 
publicações irregulares da plataforma.

Política de proteção ao comprador

No Mercado Livre, verificamos que os compradores 
façam suas compras com tranquilidade. Se eles 
realizarem a transação usando a plataforma 
Mercado Pago, protegemos seu dinheiro até o 
momento da chegada de sua compra.

Quando o comprador pagar, o vendedor pode ver 
o dinheiro em sua conta, mas tem que esperar para
usá-lo. Com esta medida de segurança, verificamos
que o comprador possa ter um tempo para receber
o produto e avaliá-lo. Além disso, pode escolher

que o produto seja entregue através de Mercado 
Envios e seu dinheiro estará protegido até dois 
dias a mais depois que o correio emita um aviso 
de recebimento.

Garantia diante da não entrega do produto

Nosso Programa de Proteção ao Comprador nos 
permite cuidar da experiência dos usuários. Se o 
usuário tiver seguido as diretrizes estabelecidas 
para a compra, fez o pagamento através do 
Mercado Pago e não recebeu o produto, o total do 
dinheiro é restituido.

Para contar com essa garantia, os compradores 
devem ter feito a compra através de Mercado Pago 
e fazer a reclamação nos primeiros 21 dias de feita 
a oferta.

Garantia diante da entrega de um produto 
diferente ou com defeito

O Programa Compra Protegida, disponível na 
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, 
Uruguai e Venezuela, garante aos usuários a 
restituição do dinheiro pago se eles tiverem 
adquirido seus produtos através do Mercado 
Pago e receberam o produto com alguma falha 
de fabricação ou diferente das suas expectativas. 

Para contar com essa garantia, os compradores 
devem ter feito a compra através do Mercado Pago 
e fazer a reclamação nos primeiros dez dias logo 
de ter recebido o produto.
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Programa para 
nossos vendedores

Mercado Líderes

Os vendedores do Mercado Livre constroem sua 
reputação como usuários na plataforma. Para ter 
acesso ao programa, os vendedores devem ter 
destaque pelo número de vendas concluídas com 
êxito, pela porcentagem de avaliações positivas 
e por ter atendido a uma série de requisitos nos 
últimos 3 meses. 

Aqueles que aderirem ao programa Mercado 
Líderes podem reforçar a sua reputação como 
vendedores e impulsionar suas vendas, tendo 
acesso a uma gama de serviços exclusivos.

Saiba mais sobre os benefícios e os requisitos 
do programa por país

Recursos para desenvolvedores

Nosso guia para vendedores estabelece 
claramente como fazer entrega de mercadorias 
pagas pelos compradores através de nossa 
plataforma Mercado Pago. 

Monitoramos os pagamentos durante as  
24 horas do dia para que o vendedor não precise 
se preocupar. Se você visualizar o pagamento 
acreditado em sua conta, pode fazer a entrega 
do produto com absoluta confiança.

Mantemos o dinheiro em sua conta com a máxima 
segurança. Quando você quiser fazer uma retirada, 
o sistema solicitará uma segunda senha, então
você ficará tranquilo, já que é o único que pode
gerenciá-lo.

Protegemos suas vendas de possíveis 
chargebacks

É possível que algum comprador recuse o 
pagamento que fez com seu cartão de crédito. 
Esta recusa é chamada de chargeback e isso  
pode acontecer porque:
• Alguém usou o cartão de crédito do comprador
sem autorização.
• O comprador considera que o acordo não foi
cumprido pelo vendedor.

Se o vendedor receber um chargeback, a empresa 
entra em contato com ele e pede para verificar se 
a entrega do produto foi realizada. O programa 
funciona somente para produtos físicos. Por 
enquanto, não se aplica à venda de licenças, 
contratação de serviços ou intangíveis.

Defesa da propriedade intelectual

Defendemos a propriedade intelectual dos 
criadores. Por esta razão, desenvolvemos um 
programa para evitar que produtos que violam 
qualquer propriedade intelectual, direitos autorais, 
patentes, marcas, modelos e/ou desenhos 
industriais sejam oferecidos em nossa plataforma. 
Aqueles que aderirem ao programa, poderão 
identificar e solicitar a remoção daqueles produtos 
que, a seu critério, estiverem transgredindo 
os seus direitos de propriedade intelectual. 

DMA-Conformidade com a regulamentação (PR)

+ 1.700 grandes marcas
fazem parte do programa
de propriedade. intelectual.
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Ferramentas para desenvolvedores

Fórum para a Comunidade de Desenvolvedores 

Espaços de consulta e intercâmbio para otimizar a 
experiência de compra e venda online. Convidamos 
especialistas a compartilhar tendências do mercado, 
experiências e incentivar a geração de novas ideias 
que melhorem os aplicativos de comércio eletrônico.

Os desenvolvedores certificados 
Programa de certificação para integradores 
disponibilizado na Argentina, Brasil,  
Colômbia, México e Chile.

Mercado Pago Partners Program

Programa de recomendação de integradores 
selecionados que possuam comprovada 
experiência na implementação de nossas  
soluções de pagamento.

Conferências de TI 

• Full Stack Tech Buenos Aires: Conferência
da qual fazem parte referências da Argentina e
do exterior, feita na língua nativa, com tradução
simultânea. Eles realizaram seis oficinas
relacionadas com as tecnologias que usamos
no Mercado Livre: Goland, JS, UX, Origami.
700 pessoas compareceram e o dinheiro
arrecadado pela venda de ingressos foi
destinado ao equipamento e infra-estrutura do
Aprendé Programando (Aprenda Programando),
evento organizado pelo Ministério da Educação
do Governo da Cidade de Buenos Aires.

• Meetup Goland Buenos Aires: evento gratuito
e aberto à comunidade. Durante 2016 foram
realizadas duas edições, com 80 participantes
no total.

• Meetup Testing Buenos Aires: de admissão
livre, aberto à Comunidade, teve 40 participantes
no total.

• Patrocinadores platina da NodeConf Buenos
Aires: contribuímos com a Comunidade Node
como patrocinadores das conferências onde,
em três dias de eventos, assistiram 600 pessoas.
Participamos com um estande aberto ao público,
para fornecer informações sobre a tecnologia de
Mercado Livre e suas oportunidades de emprego.

• Patrocinadores do Developer Day na Microsoft
Buenos Aires: evento gratuito e aberto à
comunidade, com a presença de 200 pessoas.
Contribuímos com material, voluntários e uma
palestra sobre o Mercado Livre.

• Hackaton Mercado Libre–Microsoft: evento
gratuito aberto à comunidade, com 50 assistentes.

• Córdoba MELI Experience: evento de fidelização
de clientes e integradores. Dois dias de evento,
600 pessoas assistiram.

Em 2017 duplicamos nossa 
atividade em relação a meetups  
e eventos abertos à comunidade. 

Inovação 
colaborativa
Para nós, inovação é transformar positivamente a 
maneira em que as pessoas têm acesso a produtos 
ou serviços que interessam de uma forma simples, 
rápida e eficaz. É encontrar maneiras disruptivas 
de transformar o modo em que as pessoas 
vivem e compartilhá-las, para que elas se tornem 
novos padrões. 

É por isso que a nossa plataforma é aberta 
a desenvolvedores de todo o mundo, que são 
convidados a criar aplicativos que ajudem 
compradores e vendedores do Mercado Livre 
a melhorar a sua experiência, impulsionando  
o nosso desenvolvimento.

Esta abertura promove o fato de que tanto 
desenvolvedores como outras empresas  
podem fazer crescer o seu negócio,  
automatizando seu processo de venda  
e/ou pagamento e para integrar a maior  
e mais segura plataforma de e-commerce 
da América Latina. 

Sabemos que a colaboração  
é a principal fonte de inovação. 
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procedimentos e responsabilidades para minimizar 
o impacto de uma potencial interrupção e a
restauração do sistema em tempos razoáveis.
Em particular, procura garantir que cada usuário da
plataforma possa acessar sua conta, verificar o seu
saldo, solicitar retiradas de seu saldo disponível e
certificar-se de que o pagamento do Mercado Pago
sejam processados corretamente, em nosso site
como em outros.

Garantimos a continuidade de nosso serviço 
diante de qualquer contingência

Anualmente, um grupo de trabalho especializado 
atualiza o plano de continuidade do negócios 
para a unidade de negócios do Mercado Pago, 
que é uma solução regulada em vários países, 
como Brasil, México e Uruguai e possui requisitos 
especiais de órgãos públicos, como na Colômbia 
e Venezuela. Em 2016, além da atualização, 
realizamos um teste seletivo ativo. A principal 
base de computações de Virgínia foi inativada 
para ativar, por um tempo razoável, o centro de 
Atlanta como centro produtivo de base secundária, 
para a principal base de usuários comum a todo 
o ecossistema. Desta forma, verificamos que
todas as solicitações do site foram resolvidas
com sucesso através da base secundária.

Embora o escopo do nosso plano e testes somente 
inclua o Mercado Pago, ele possui componentes-

chave compartilhados com o todo o ecossistema 
do Mercado Livre.

Ferramentas para desenvolvedores

É vital para o nosso negócio a minimização dos 
riscos relacionados com interrupções, atrasos 
ou paradas do serviço. Por esta razão, realizamos 
processos de análise e controle abrangentes 
e automatizados dos riscos de segurança 
informática. Regiões com disfunções no sistema 
são automaticamente notificadas via email 
e recebem um relatório do problema.

Uma equipe de profissionais de TI é responsável 
por monitorar, analisar e corrigir falhas potenciais 
do sistema. Semanalmente, um relatório automático 
de ocorrências de problemas é gerado e uma 
notificação de interrupção dos serviços é enviada, 
caso seja detectada uma baixa nas métricas mais 
críticas. Ao mesmo tempo, a equipe se reúne 
com áreas afetadas para discutir suas causas 
e implementar ações de melhoria.

Por outro lado, diante do crescente risco de 
interrupção dos serviços causado por ataque 
distribuído de negação de serviço (DDoS por 
sua sigla em inglês), que são aqueles realizados 
gerando um grande fluxo de informações de vários 
pontos de conexão, foi contratado um provedor 

Segurança informática
A tecnologia é o coração do nosso negócio 
e nossa infraestrutura de data centers e 
instalações de software são fundamentais 
para operar de maneira segura e exitosa.

Atualizamos regularmente o hardware e o 
software de nossa plataforma, o que, em certos 
casos, envolve a migração para novos sistemas 
tecnológicos. Por esta razão, temos um Plano de 
continuidade do negócio relacionado ao Mercado 
Pago e normas de segurança relativas à gestão 
de incidentes.

Plano de continuidade do negócio

Para prever possíveis contingências e garantir 

acontinuidade do nosso negócio estamos indo 
para um esquema de múltiplos centros de 
computações. A terceirização destes serviços faz 
com que eles se tornem fornecedores altamente 
críticos. Nosso plano de continuidade do negócio 
assegura a prestação de operações entre o centro 
de computadores principal, localizado na Virgínia, 
Estados Unidos; e o alternativo, localizado em 
Atlanta. Assim, conseguimos minimizar o impacto 
de uma potencial interrupção e garantir a completa 
recuperação de processamento do Mercado Pago.

O plano inclui um Manual de contingência 
máxima e um conjunto de estratégias, ações, 
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Privacidade de informações 
e proteção de dados

A privacidade das informações dos usuários 
é nossa prioridade. Por isso, tomamos todas 
as precauções necessárias para proteger 
as informações na nossa plataforma, através 
de mecanismos de segurança informática 
abrangentes e eficazes.

Assumimos uma grande responsabilidade em 
matéria de privacidade, dado que gerenciamos 
informações de milhões de usuários. Para evitar 
a violação e o uso das informações de nossos 
usuários, monitoramos ameaças e alertas, e 
adaptamos nossas políticas de segurança em 
forma pertinente.

Para obter mais detalhes, consulte nossas políticas 
de privacidade e confidencialidade da informação.

Classificação das informações 

Este projeto surge da necessidade de identificar 
aqueles lugares onde estão hospedadas 
informações críticas para o negócio, as quais não 
só têm impacto em regulamentações como SOX 
e PCI DSS, mas também contêm dados pessoais 
de nossos usuários ou informações do negócio. 
Desta forma são otimizados os controles 
e processos operacionais associados.

Começamos com nossos bancos de dados, os 
quais são classificados pelo proprietário segundo 

DMA-Privacidade dos clientes, G4-PR8

os 3 pilares da informação: confidencialidade, 
integridade e disponibilidade. Dentre os 
762 bancos de dados existentes, 18% eram 
críticos. Como resultado, implementamos controles 
existentes e adicionamos novos, quando foi 
necessário. Além disso, realizamos escaneamentos 
periódicos de detecção de dados pessoais  
e/ou dados críticos para o negócio, de modo  
a ter sempre um mapa atualizado. 

Com posterioridade, são incorporadas informações 
usadas em vários processos do negócio, mas 
não armazenadas em bancos de dados, como 
emails corporativos ou repositórios de nuvem 
armazenados na Internet.

Padrões de qualidade
e a segurança da 
informação financeira

Admitimos a importância de proteger a informação 
financeira de cada comprador, por isso, no 
Mercado Pago, os dados são criptografados 
de forma segura (TLS). Desta forma, estamos 
em conformidade com os mais altos padrões de 
segurança online, com a certificação do Padrão 
de segurança de Dados do setor de cartões de 
pagamento (PCI-DSS por sua sigla em inglês).

Além disso, desde 2015, aplicamos a estrutura de 
segurança da informação proposta pelo Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, por sua 
sigla em inglês) americano, que possui uma série 
de padrões, melhores práticas e recomendações 
para promover a proteção da infra-estrutura crítica 
da empresa. 

que possibilita que o tráfego lhe seja derivado e, 
portanto, a identificação da fonte da ameaça. 

Em 2016, os sistemas ficaram inativos durante 
3.164 minutos, isto é, aproximadamente 52 horas 
em todo o ano.

Quantidade de interrupções do serviço
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informações pessoais e financeiras dos usuários. 
Para proteger nossa comunidade contra esses 
ataques, são realizados processos de deteção de 
phishing em forma periódica e automaticamente, 
para evitá-los, reduzir o número de usuários 
afetados e agir prontamente. Esse processo é 
complementado por um canal de denúncias na 
seção ajuda do nosso web site no qual os usuários 
são convidados a notificar casos de phishing. 

Detecção de malware externo

Para detectar domínios suspeitos que podem 
gerar riscos ao serviço da nossa plataforma, 
temos o apoio da empresa Netcraft, especializada 
na análise da cota de mercado de servidores e 
hospedagem web, incluindo a detecção de tipo 
de servidor web e sistema operacional. Sua análise 
nos permite identificar quais domínios estão 
relacionados com malware externo, para realizar 
as ações de mitigação necessárias. 

1.097 ataques de phishing 
detectados e desreconhecidos. 

66% dos ataques detectados 
automaticamente.

Em 2016 não foram detectadas 
ameaças relacionadas 
com o tipo de malware externo. 

Durante o período, analisamos a maturidade 
global dos processos de segurança com base 
em orientações diversas, tais como Gestão de 
Ativos, Avaliação e Gestão de Riscos, Detecção 
de Anomalias e Eventos, Processos de Proteção de 
Informações e Procedimentos, e iremos promover 
as melhorias necessárias para seu cumprimento.

Finalmente, temos uma Política de proteção de 
dados pessoais que é verificada anualmente pelo 
setor de Gestão Legal e Relações Governamentais. 
Na Argentina, o Mercado Livre é responsável 
registrado no Registro Nacional de Bancos de 
Dados. 

Processo de gestão e resposta a incidentes

Devido ao tráfego e popularidade de nossa 

plataforma, todos os dias somos expostos a 
ataques de phishing direcionados aos nossos 
usuários. Tais ataques criam falsos sites, simulando 
o design de nossa plataforma, para obter
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nossa
equipe
Cultura Mercado Livre

Uma equipe empreendedora

Atrair a melhor equipe

Trabalhar no Mercado Livre

Comunicação em rede

Pesquisa de satisfação interna

Relações com o sindicato

Diversidade

Desempenho e desenvolvimento profissional

Remuneração e reconhecimento

Cultura Mercado Libre
Nossa cultura e princípios definem a base 
de tudo o que fazemos: eles nos desafiam 
a sermos protagonistas e a oferecermos 
o máximo para capturar as melhores
oportunidades. Assumimos o poder
de realizar, guiados pela energia
empreendedora que todos levamos dentro.

Nossos princípios culturais 

Nossos princípios culturais nos inspiram 
a sermos uma organização que causa 
impacto, transforma e constrói o futuro.

Criamos valor para nossos usuários
• Construimos ferramentas de impacto que
democratizam o comércio e os pagamentos.
• Oferecemos uma experiência de excelência.
• Promovemos o empreendedorismo
e o desenvolvimento digital.

Empreendemos tomando riscos
• Pensamos grande e com uma visão de longo prazo.
• Nunca desistimos.
• Buscamos ir além dos nossos limites.

Executamos com excelência
• Fazemos as coisas com qualidade.
• Mantemos sua simplicidade.
• Honramos nossos compromissos.

No Mercado Livre, partilhamos o sentido e 
as formas de fazer em todos os lugares onde 
atuamos. Com esta visão, construímos um projeto 
de médio e longo prazo que visa, em quatro 
anos, definir e firmar uma filosofia que possui a 
capacidade de orientar a nossa maneira de fazer 
as coisas por mais de um século. Uma cultura 
verdadeira e superadora, que se espalha, atrai 
e traz significado a cada tarefa.

Viagem cultural para um Mercado Livre centenário 

2014 2015 2016 2017
2018

Diagnóstico da 
cultura atual.

Definição da 
cultura desejada.

Projeto dos 
Princípios culturais.

Processo com a 
Equipe Executiva.

Implementação 
do Plano de ação.

Processo com os 
líderes.

Consolidação 
da mudança.

Elevação 
do padrão. 
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Estamos em modo beta contínuo
• Vivenciamos cada mudança como uma
oportunidade.
•Testamos e corrigimos até alcançar a meta.
• Aprendemos com nossos erros.

Concorremos em equipe para vencer
• Colaboramos dentro do Mercado Livre
e competimos para fora.
• Construímos as melhores equipes
e temos confiança em suas decisões.
• Promovemos a meritocracia.

Damos o máximo e nos divertimos
• Trabalhamos com grande intensidade e dedicação.
• Reconhecemos nossas conquistas.
• Promovemos um ambiente saudável, feliz e divertido.

#AdnMELI

 Em 2016 iniciamos o programa #AdnMELI que 
estava composto por uma série de três módulos 
focados no compartilhamento e manutenção da 
cultura desejada entre os líderes da organização. 
Dessas instâncias participaram 43 Vice-presidentes 
e Diretores, 175 Managers e Gerentes Sênior e 
170 Supervisores.

Cultura@MELI
Módulo de conscientização focado na criação de 
uma plataforma para uma liderança construtiva,  
onde é explicada a nova cultura, o papel dos líderes 
e as diferenças que devem equilibrar.

MiAporte@MELI (Minhacontribuição@MELI)
Instância de conscientização com atividades de 
autoconhecimento e acompanhamento para a 
mudança. Começa após um feedback de 360 ° e 
assessoria de especialistas. Os instrumentos utilizados 
para diagnosticar tanto a cultura atual como a 
liderança individual são desenvolvidos pela empresa 
de consultoria internacional Human Synergistics, Inc.

Liderazgo@Meli (Liderança@Meli)
Fase de implementação de habilidades envolvendo 
o desenvolvimento de situações para manifestar a
reconexão dos líderes com o DNA empreendedor
e sua evolução.

Milhas de viagem cultural

49 jornadas

218Diagnósticos individuais 

200 sessões de coaching individual

40 horas por participante

6 a 9 meses de dedicação 
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Uma equipe 
empreendedora G4-10

1.820 
mujeres
44%

2.325 
hombres
56%

41%

29%

15%2%

3%

3%

7%

Distribuição 
por idade

Acima dos 50 anos

63%36%

12%

Argentina
1.685

Chile
117 

Colômbia
278

México
130

Venezuela
111

Uruguai
639

Brasil
1.186
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G10-4

1.820 
mulheres
%44

2.325 
homens
%56

%41

%29

%15

%2

%3

%7

Distribuição por faixa etária

Distribuição de 
empregados por região

Estamos entre as melhores 
empresas para se trabalhar 
na Argentina, de acordo 
com o Instituto Great Place 
to Work, e, no Brasil, segundo 
o ranking da VOCÊ SA.

Abaixo dos 30 anos

Entre 30 e 50 anos 

Acima dos 50 anos

63%

36% Argentina
1.685
521 Mulheres 
1164 Homens 

Chile
117 
38 Mulheres 
79 Homens 

Colombia
278
137 Mulheres 
141 Homens 

México
130
65 Mulheres 
65 Homens Venezuela

111
56 Mulheres 
55 Homens

Uruguay
639
335 Mulheres 
304 Homens 

Brasil
1.186
668 Mulheres 
518 Homens 

0,3%
%3

Uma equipe empreendedora
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Atrair a melhor equipe
DMA-Treinamento,DMA-Capacitação e educação

Além de ser uma empresa em crescimento 
exponencial, o que requer a incorporação de 
empregados de maneira contínua em diversas 
posições, somos uma organização com talento.  
Para o nosso negócio, atrair e reter os melhores 
funcionários é estratégico. Sabemos que, hoje em 
dia, a escolha de um emprego é um processo mútuo 
entre o empregador e o potencial empregado. 
Os talentos consultam, pesquisam e se informam 
sobre a cultura e valores das organizações onde se 
candidatam a uma vaga. Por esta razão, realizamos 
uma estratégia de marca empregadora, a fim de 
comunicar eficazmente a proposição de valor do 
Mercado Livre aos candidatos.

Campanhas de atração de talentos

O nosso objetivo é claro: ser a primeira escolha 
dos talentos da região. Nossa estratégia de atração 
se baseia tanto em campanhas em massa como 
exclusivas, as quais são veiculadas através de 
diferentes canais online e offline e ganham maior 
relevância com a colaboração de seus protagonistas: 
nossos empregados.

Dentre as campanhas que fizemos em 2016, teve 
destaque o IT CHALLENGE, um concurso online 
com 300 participantes que receberam a proposta de 
resolver problemas técnicos de desenvolvimento e 
segurança informática. Também foram organizados 

webinars com especialistas do Mercado Livre, 
streaming com o nosso CEO, participamos de 
palestras em universidades e recebemos estudantes 
em nossas Open house.

Intercâmbios 

Há vários anos, recebemos estudantes estrangeiros 
que fazem seus Internship Programs no Mercado 
Libre. Atualmente temos acordos com a Universidade 
de Stanford, bem como com o MIT dos Estados 
Unidos. 

Programa Futuros Líderes
O Programa de formação de Futuros Líderes nos 
permite incorporar candidatos de alto potencial 

que futuramente poderiam liderar ações de impacto 
no negócio. Os candidatos são preparados para 
tomar posições estratégicas de liderança dentro 
da empresa, no médio prazo.

O programa convida estudantes ou graduados 
abaixo dos 30 anos de idade, com perfil 
empreendedor e nota escolar de destaque, de 
carreiras como Engenharia Industrial, Economia ou 
relacionadas, pós-graduações ou mestrados e uma 
experiência anterior de três anos em empresas de 
primeiro nível. 

Em sua quarta edição, durante o ano de 2016, 
incorporamos 5 futuros líderes. Aqueles que se 
somaram em edições anteriores, atualmente 
trabalham em posições de liderança.

Número e taxa de contratações1

Recrutamento por sexo e faixa etária

G4-LA1

País Mulheres % Homens % Abaixo dos % 
30 anos 

Entre 30 e % 
50 anos 

Total % 

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Uruguai

Venezuela

Total geral

178 28%

55%

34%

50%

52,5%

41%

55%

42%

45%

66%

50%

47,5%

59%

45%

58%

74%

72%

88%

25%

90%

81%

79%

26%

28%

12%

75%

10%

19%

21%

43%

24%

139%

29%

36%

41%

46%

256

10

117

21

91

26

699

464 504 138 64272% 79% 21% 21%

212

19

115

19

130

21

980

344

21

204

10

200

38

1.321

124

8

28

30

21

9

358

468

29

232

40

221

47

1.679

1Taxa de recrutamento calculada com base no número total de cada categoria (faixa etária, sexo e país).
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MELI Academy: trabalhar e 
aprender a desenvolver software 
sem experiência anterior

Um programa capacitação inovador  
in-company. Os participantes entram como 
empregados desde o primeiro dia, recebem 
capacitação teórico e prática em tecnologias 
de ponta e, se forem aprovados no exame 
final, vão ficar no Centro de Desenvolvimento 
de Software do Mercado Livre.

Os únicos requisitos para aplicar são ter uma 
base de lógica de programação e ter finalizado 
todas as disciplinas, ou ser um estudante do 
último ano de alguma das carreiras de TI. 
O programa é levado a cabo em Buenos Aires 
e Córdoba.16 jovens participaram em 2016.

Trabalhar no Mercado Livre
G4-LA2

As pessoas são o nosso principal capital para fazer 
sucesso. Nós cuidamos delas e impulsionamos 
através de políticas, benefícios, serviços e 
programas de atividades destinadas a promover 
o seu bem-estar e o ambiente interno. Muitas das
práticas que detalhamos abaixo foram co criadas
em conjunto com nossos funcionários.

Política de flexibilidade entre trabalho 
e vida pessoal

• Paternidade e maternidade

Temos uma proposta flexível para mulheres grávidas 
e mães, que foi definido das sugestões de um grupo 
de colaboradoras-grávidas. 

- Ao voltar ao trabalho de suas licenças ou folhas
de ausência, as mães podem desfrutar de um horário
de trabalho reduzido durante o primeiro ano de vida
do bebê, sem diminuição da remuneração.

- Caso a mãe não tenha tomado excedência,
e dependendo das particularidades legislativas
de cada país, oferecemos uma licença remunerada
de 120 dias.

- No período de tempo que vai do primeiro até o
segundo ano de vida do bebê, as mães podem
fazer um Home Office durante a semana, para poder
entrar mais tarde ou sair mais cedo para atender
às necessidades tais como assistência médica ou
adaptação na creche, entre outras.

- Para os pais, e também dependendo das
particularidades legislativas de cada país, garantimos
uma licença de 10 dias úteis para acompanhar os
primeiros momentos de seus filhos. Após a licença
e durante os estágios iniciais do bebê, eles têm a
possibilidade de dividir os dias de Home Office durante
a semana, para passar mais tempo com sua família.

- No caso de adoção, a mãe tem 120 dias de licença
a partir da data da chegada do bebê. Esta licença é
idêntica para os casais do mesmo sexo, vigorando
para um dos pais. No final da licença, o pai/mãe
também pode desfrutar do soft landing.

- Creche e reembolso de despesas de cuidados.

• Férias e licenças adicionais àquelas
estabelecidas pela lei

• Home Office sob demanda

• Programas de saúde e bem-estar

Programa que gera oportunidades para cuidar e 
promover o bem-estar de nossa equipe, que inclui: 
frutas e alimentação saudável nos escritórios,  
corrida, ioga,mindfulness e torneios esportivos,  
entre outras atividades.
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Comunicação em rede 
Nossa comunicação é fundamentalmente humana 
e genuína: uma conversação que pode decorrer 
através de qualquer um dos nossos canais internos. 
Cada canal é uma oportunidade para promover 
a co-criação constante que se manifesta em uma 
comunicação redárquica: "de todos para todos".

Ao invés de instituições e áreas que emitem 
discursos e comunicados de imprensa, as pessoas 
falam sobre sua experiência no Mercado Livre 
para potencializá-la. Líderes (formais e informais) 
se envolvem e impulsionam suas equipes, 
trabalhando com uma política de portas abertas. 
Eles mantêm uma comunicação fluida e promovem 
o desenvolvimento de uma cultura flexível, aberta
e focada no clima de trabalho.

Para promover a cultura empreendedora, nossos 
espaços de trabalho são horizontais, abertos 
e transparentes: não há escritórios individuais, 
mas muitas áreas comuns que favorecem a 
inteligência coletiva. Estes espaços físicos têm 
uma correspondência digital que ajuda para que 
a localização não seja um limite para a conversa 
e tempo e recursos sejam usados de modo mais 
eficiente, evitando transferências e viagens.  
Todos os funcionários têm um notebook para circular 
facilmente e uma enorme quantidade de ferramentas 
para conectar virtualmente, tais como hangouts 
e livre conectividade.

Uma estratégia de comunicação 
interna transmídia

No Mercado Livre, acreditamos na comunicação 
por contágio. Para nós é tão valiosa a comunicação 
emergente e viral como a gerada formalmente. 
Porque estamos interessados na relevância do 
conteúdo e não a hierarquia do emissor, nossos 
canais de comunicação interna são cada vez mais 
colaborativos e redárquicos. 

Canais de comunicação interna

• Workplace MELI by Facebook: conversações de
valor, em que os empregados são os consumidores
e produtores de informação.

Somos a primeira empresa 
da América Latina a usar o 
Workplace by Facebook como um 
canal de comunicação interna.

• Business Circle y Business Reviews:
reuniões trimestrais para compartilhar os resultados
do negócio.

• #EnTuZapato (NoTeuSapato): iniciativa de
integração para promover o entendimento entre
os setores e as ligações entre empregados de
diferentes equipes.

• Eventos face a face: after office mensal entre
funcionários de todas as filiais.

• Campanhas para impulsionar as questões
estratégicas realizadas no Workplace.

• Espaços de escuta: pesquisas do Workplace.

• Focus groups: espaços de escuta ativa para conhecer
a visão dos empregados na comunicação interna.

• Co-coverage: cobertura de atividades internas,
nas quais os participantes são cronistas.

• Cúpulas e retiros: encontros em que as equipes
fazem balanços das realizações, analisam projetos
e desafios em comum.
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Pesquisa de 
satisfação interna
Anualmente, realizamos uma pesquisa anônima para 
conhecer as opiniões e expectativas dos nossos 
parceiros. Mensuramos a satisfação interna com base 
em critérios tais como o desenvolvimento de carreira, 
reconhecimento e a possibilidade de empreender, 
entre outros. Ouvimos as opiniões e mensuramos 
as percepções das pessoas de forma exaustiva. 

Os resultados são compartilhados com toda a 
equipe, para analisar os indicadores mais críticos 
e definir um plano de ação para cada área, de 
acordo com suas necessidades. Então, trabalhamos 
na concepção e execução dos programas, 
acompanhando e avaliando a sua eficácia. 

Além disso, os líderes têm, entre as suas metas 
de desempenho, o indicador de satisfação de suas 
equipes. A integração deste critério de avaliação 
de desempenho nos ajuda a cuidar e promover 
um clima interno de excelência. 

Conversações com o CEO
G4-49 

Na hora de estabelecer conversas relevantes, nosso 
CEO toma a iniciativa. Cada mês convida para um 
bate-papo aberto através de streaming em que são 
tratadas questões propostas pelos funcionários 
das diferentes filiais regionais. O evento ocorre ao 
vivo através de nossa plataforma de colaboração 
Workplace MELI e é registrado como material de 
referência, ou para que seja visto por pessoas que 
não conseguiram acompanhá-lo ao vivo. Este ano, 
líderes de diferentes áreas começaram a replicar 
essa prática com suas equipes com uma frequência 
trimestral ou semestral.

Além disso, nosso CEO compartilha cafés da manhã 
informais com empregados de cada área, para 
conversar cara a cara sobre os projetos em que 
trabalham e promover a colaboração.

Em 2016, iniciamos "Conversas no MELI", um ciclo 
de entrevistas descontraídas, no qual buscamos 
conhecer as pessoas por trás das ideias, projetos 
e realizações do Mercado Livre, e eles podem 
compartilhar de forma descontraída e espontânea. 

Relações com 
o sindicato
G4-11 

No Mercado Livre, 40% dos empregados têm 
cobertura das convenções coletivas de trabalho, 
divididos entre a Argentina, Brasil e Uruguai. 

100% dos nossos funcionários no Brasil são 
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores 
de Empresas de Tecnologia da Informação 
do estado de São Paulo e alguns dos nossos 
funcionários na Argentina são representados 
pelo Sindicato dos Empregados de Comércio. 

Em 2016, o grau de compromisso 
dos funcionários do Mercado 
Livre de toda a região teve uma 
média de 76%.
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A composição de nosso pessoal
G4-LA12 

Categoria profissional Mulheres % Homens % Abaixo dos % 
30 anos 

Entre 30 e % 
50 anos 

Mais de 50 
anos de idade

Analistas e Assistentes

Supervisores

Gerentes

Gerentes Sr

Diretores

VPs

CEO

Total geral

1.565 46%

39%

34%

30%

14%

6%

0%

44%

61%

66%

70%

86%

94%

100%

56%

33%

10%

5%

0%

0%

63%

67%

90%

95%

97%

94%

100%

36%

0%

 0%

0%

3%

6%

0%

1%

176

52

22

4

1

0

1.820

1.858 2.465 953 1054% 72% 28% 0%

271

102

52

25

16

1

2.325

147

16

4

 0

0

0

2.632

295

138

70

28

16

1

1.501

 0

 0

0

1

1

0

12

Categoria profissional, discriminada por sexo e faixa etária

Diversidade
G4-10, G4-LA12, G4-HR3, DMA-Diversidade e
igualdade de oportunidades, DMA-não discriminação 

A diversidade das nossas equipes é um bem 
muito valioso, pois faz com que nós possamos 
compreender e responder às expectativas dos 
usuários, gerando produtos intuitivos e de confiança, 
para antecipar suas necessidades. Por esta razão, 
assumimos o compromisso com a igualdade de 
oportunidades em todos os aspectos relacionados 
com o emprego e não toleramos discriminação ou 
assédio de qualquer tipo. 

A diversidade de gênero é um tópico em que ainda 
temos muito a fazer, a nível da organização e da 
indústria. Por esta razão, em 2016, organizamos 
sessões de tomada de consciência para mulheres 
líderes e a equipe de gestão. Estes espaços de 
escuta nos permitiram desenhar e aprofundar novas 
ações para melhorar o desenvolvimento de carreira 
das mulheres e a representação das mulheres em 
posições de liderança.

0%
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Planos de desenvolvimento individual

Avaliação de desempenho 

Gestão de talentos

Novo Performance Management

70% 20% 10%

EXPERIÊNCIA COMPARTILHAMENTO DE TREINAMENTOS E
EDUCAÇÃO FORMAL

•  Projetando
•  Experimentando
•  Co-criando
•  Inovando
•  Resolvendo

problemas
•  Vivenciando a

nossa cultura

•  Falando com
especialistas

•  Compartilhando boas
práticas

•  Interagindo em
plataformas colaborativas

•  Recebendo e dando
feedback de colegas
e superiores

•  Sendo capacitados
através de cursos
e livros

•  Webinars
•  Cursos online

(MOOCs)

Em 2016, incorporamos um Novo Performance Management (NPM), uma 
ferramenta que integra os Princípios Culturais à gestão de desempenho, 
permitindo a cada colaborador medir o quanto e como a sua contribuição 
impacta no desafio cultural e na construção do #AdnMELI.

Com o NPM, cada funcionário é empreendedor do seu desempenho: pode 
abrir, projetar, dispor e fechar seu plano de objetivos. Saber estabelecer e 
alcançar os objetivos individuais e do negócio em forma estratégica é o ponto 
de partida.

100% dos empregados admitidos até 30 de setembro de 2016 no Mercado 
Livre receberam a avaliação de desempenho anual.

Como estão compostos os planos de desenvolvimento dos funcionários 
do Mercado Livre.

Nosso processo de gestão de talentos alcança a todas as posições, de 
supervisores em diante, e visa garantir que nossos funcionários cresçam 
em suas posições atuais e futuras funções, motivados para se tornarem 
empreendedores do seu desenvolvimento.

O processo inclui quatro elementos fundamentais: a avaliação e calibração 
do potencial, planos de sucessão, desenvolvimento personalizado e feedback.

Desempenho e  
desenvolvimento profissional
G4-LA11, G4-LA9 

Encorajamos o crescimento profissional de todos os nossos funcionários com 
a visão de que todo mundo é empreendedor de sua carreira e aprendizagem. 
A chave para alcançar objetivos individuais e do negócio está em uma cultura 
de alto desempenho, garantindo a eficiência e a competitividade de todos os 
nossos funcionários. Por esta razão, temos um olhar abrangente de gestão do 
desempenho, que é entendido como um sistema que facilita a realização dos 
objetivos e favorece o desenvolvimento profissional. Este sistema nos permite 
identificar a contribuição de cada área na implementação de nossa estratégia. 

Cada funcionário é um empreendedor de 
seu próprio desenvolvimento profissional.

O sistema de gestão de desempenho do Mercado Livre é um processo 
abrangente que é desenvolvido em quatro instâncias: 

I. Estabelecer metas
II. Plano de desenvolvimento individual
III. Feedback contínuo
IV. Revisão do meio do ano
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Queremos que nossos talentos possam  
enriquecer seus conhecimentos e reforçar  
as suas competências de forma contínua, 
considerando como principais fontes de 
aprendizado a experiência e formação no trabalho. 
Em contraste com os métodos tradicionais, 
nós encorajamos a criação de comunidades 
e redes onde tanto o conhecimento como o 
aprendizado sejam gerados de forma colaborativa 
e empreendedora. Para isso, usamos plataformas 
sociais onde partilhamos treinamentos virtuais, 
interativos e em tempo real.

Um dos principais focos da nossa plataforma 
de aprendizagem para os próximos anos é o 
desenvolvimento de habilidades de liderança em 
todos os níveis da organização. Com o nosso 
programa LeaderME, treinamos Gerentes pela 
primeira vez e líderes de nível inicial durante 
sete meses. A metodologia combina diferentes 
formatos, incluindo oficinas presenciais, 
discussões e prática virtual. O programa foi 
implementado na região e chegou a todos os 
líderes de níveis médios do Mercado Livre.

Formação Compensação 
e reconhecimento
G4-LA13, G4-44 e G4-51 

Nossa política de compensação é baseada 
no desempenho e nos conceitos de equidade, 
competitividade e a diferenciação. É definida pelo 
setor de Management e aprovada pela Diretoria, 
que estabelece os salários, incentivos e outros 
benefícios adequados aos diferentes níveis 
da empresa, de acordo com o comportamento 
esperado e o desempenho.

Para garantir a equidade, as compensações 
são revisadas duas vezes por ano. Além disso, 
nos asseguramos de contar com uma proposta 
de salário atrativa e competitiva em relação ao 
setor, para o qual recebemos conselhos de uma 
reconhecida empresa de Recursos Humanos. 

Os empregados dos níveis iniciais até gerenciais 
recebem um bônus de desempenho anual. Este 
bônus é calculado com base nos resultados 
financeiros da empresa e os resultados do 
desempenho individual como multiplicador, 

dependendo do grau de alcance dos objetivos 
definidos no início do ano. 

O Comitê de Compensações da Diretoria verifica 
e determina programas aplicáveis aos oficiais 
executivos e diretores, a estratégia global 
de remuneração de todos os empregados  
e a compensação específica dos diretores, 
em uma base anual. No decorrer desta revisão,  
a Comissão considera os programas atuais  
e a necessidade de modificá-los para cumprir  
os objetivos de compensação. 

Estamos comprometidos com 
uma gestão de aprendizagem 
disruptiva e alinhada com a 
natureza da nossa indústria. 

Nossa política inclui 
nos localizarmos no 75º percentil 
nas posições de tecnologia.
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meio
ambiente
Gestão ambiental

Arquitetura sustentável

4Rs: Repensar, Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar

Medição e redução da Pegada de Carbono

Gestão ambiental

O cuidado do meio ambiente é uma parte 
fundamental do compromisso do Mercado 
Livre com o desenvolvimento de um negócio 
sustentável no longo prazo. 

Nossa estratégia ambiental é baseada em 
três eixos: Arquitectura sustentável,4Rs e 
Mensuração da pegada de carbono. Em 
gestão, estamos focados no uso eficiente dos 
recursos energéticos de nossos processos  
e operações para minimizar o nosso impacto 
sobre o meio ambiente.

G4-EN3, DMA-Efluentes e Resíduos, DMA-Energia, 
DMA-Conformidade com a regulamentação (EN)

Para conseguir que a nossa infraestrutura 
impacte cada vez menos sobre o meio 
ambiente, pensamos e concebemos os nossos 
espaços de trabalho com critérios sustentáveis. 
Também, muitos dos desenvolvimentos que 
escolhemos como novos locais são certificados 
LEED Core & Shell.

A abertura da MeliCidade no Brasil foi um 
marco importante no campo da arquitetura 
sustentável, que nos permitiu reduzir a 
intensidade energética no país em 82.8%. E 
nossos escritórios na Colômbia têm em seus 
terraços 84 painéis solares de 160 w que têm 

Arquitectura 
sustentável

a capacidade instalada para gerar até 5% da 
energia das áreas comuns do edifício. 

Para o próximo período, formalizaremos a 
Certificação LEED em Interiores Comerciais para 
dois grandes projetos que estamos desenvolvendo 
em Buenos Aires, com o objetivo de obter o nível 
GOLD de certificação. 

MeliCidade, uma cidade sustentável 
Em 2016 teve lugar a abertura do MeliCidade, um 
complexo exclusivo para a equipe do Mercado 
Livre, na periferia de São Paulo, que foi construído 
sob critérios de sustentabilidade. Um espaço de 
33.000 m2 com três edifícios, com 17.000 m2 de 
área construída e 16.000 m2 de espaços ao ar livre 
inspirado pelos escritórios da Silicon Valley. 

Com este espaço, conseguimos aumentar 38% 
a dotação da equipe Brasil, gerando 1.542 novos 
postos de trabalho. 

A MeliCidade tem várias soluções para otimizar 
o uso dos recursos naturais. Metade da energia
consumida é obtida a partir de 1.800 painéis
solares localizados no telhado do complexo. A
iluminação é 100% automatizada e usa lâmpadas
de LED, reduzindo o consumo de energia em 75%.
Como todos os nossos escritórios, o complexo
possui grandes janelas, as quais privilegiam a
entrada de luz natural nos espaços de trabalho.
Foram adicionados tanques de água, os quais se
abastecem de água da chuva, para reduzir o uso
de água para irrigação e abastecimento sanitário.
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Reutilização e reciclagem também estão presentes 
na MeliCidade. O complexo possui contêineres 
para coleta de resíduos recicláveis e uma usina  
de compostagem para resíduos orgânicos.

A mobilidade dos nossos funcionários foi um  
dos grandes desafios que foi preciso enfrentar, por 
conta da distância entre o complexo e o centro da 
cidade. Para reduzir a pegada dos deslocamentos, 
incentivamos a cultura da carona entre os 
funcionários 

MeliCidade em números

1.542 
postos 
de trabalho 

140
salões de 
reuniões

33.000 m2

16.000 m2 
de espaços 
ao ar livre

Auditório 
para 200 
pessoas

1. 800
painéis
solares
reduzindo até 38% 
da energia

Sistema de recuperação 
da água de chuva 
para abastecimento de sanitários 
e irrigação de espaços verdes

1.000 kg de 
fertilizante 
orgânico 
por mês 
doados a hortas 
comunitárias 
da cidade de 
Osasco2.800

lâmpadas LED
reduzem até 
75% de energia
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4Rs: Repensar, Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar

Temos a certeza de que, como comunidade, 
podemos conectar, repensar processos, reduzir 
o uso, reutilizar materiais e reciclar produtos,
para minimizar a nossa pegada e reforçar
o impacto positivo em nosso ambiente.

Programa de Reciclagem 
A partir da conscientização de nossos 
funcionários, conseguimos gerar impacto 
real na redução dos resíduos gerados pelas 
operações. Desde 2015, o programa educa as 
equipes na correta separação dos resíduos na 
origem. Graças ao seu compromisso, em 2016 
recuperarmos 19 toneladas de materiais como 
plástico, papel, papelão e alumínio. 

Para o próximo período, pretendemos expandir 
o programa para a fração orgânica dos nossos
resíduos, aumentando seu alcance para todos os
locais do Mercado Livre. De acordo com as nossas
projeções, isso nos permitirá alcançar Taxas de
Recuperação (TdR) acima de 47%.

 #EcoFriday 
Campanha de consumo responsável única 
na indústria do comércio eletrônico no nível 
global, que gera um impacto social, ambiental e 
econômico positivo para a organização e para 
a comunidade. Com uma visão global e um 
desempenho local, buscamos atores conscientes, 
promovam o consumo responsável, oferecendo 
produtos sustentáveis, de microeemprendedores 
até empresas certificadas-B. A campanha 
promoveu a venda de produtos sustentáveis, 
seja pela sua eficiência energética, seja pela sua 
produção local, por conter materiair reciclados 
ou por sua capacidade as emissões de poluentes. 
Algumas das categorias do EcoFriday foram 
compostagem, painéis solares, produtos reciclados 
e bicicletas.

Com mais de 18.000 produtos vendidos em mais 
de 100 categorias e subcategorias, conectamos, 
empoderamos e treinamos mais de 250 vendedores, 
dos quais 20 microempreendedores usaram uma 
plataforma de comércio eletrônico pela primeira vez.

19 toneladas de resíduos 
recuperados.
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Em 2016, tomamos o compromisso de aprofundar 
a viagem começada para medir e reduzir a nossa 
pegada ambiental. Para obter um quadro completo 
das nossas emissões globais, expandimos o 
escopo de medição para todos os países em 
que temos sede.

A medição da pegada de carbono nos permite 
identificar as fontes de emissão de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) de nossas operações e seus 
pontos críticos. Esta informação é fundamental 
para definir metas de redução e as estratégias 
mais eficazes para alcançá-las. 

Para a medição, usamos as diretrizes estabelecidas 
pelo Greenhouse Gas Protocol do World Resource 
Institute (WRI) e o Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, por sua 
sigla em inglês). Este protocolo é um dos mais 
utilizados e reconhecidos em todo o mundo para 
compreender, quantificar e gerenciar emissões 
de gases com efeito estufa a nível corporativo.

Na medição, consideramos que os três tipos de 
escopos de emissores de GEE:

• Emissões de escopo 1 ou direto: incluindo as
emissões fugitivas de refrigeração.

• Emissões de escopo 2 ou indiretas: da energia
comprada e consumida pelo Mercado Livre.

• Emissões de escopo 3: incluem transporte
de funcionários, viagens aéreas e deslocamentos
efetuados por terceiros.

Medição e redução 
da Pegada de Carbono

Estimativa das emissões globais 
do Mercado Livre
G4-EN15, EN16-G4 e G4-EN17

Estendemos o alcance de 
nossa aferição de Pegada 
de Carbono para toda a 
região.

Escopo 1

Escopo 2

Escopo 3
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Totais 
por país 
(em t CO2 e) 

De escopo 2 
por país 
(em t CO2 e)

Por país 
(em GJ)

Intensidade 
de energia 
por país 
(em GJ/m2)

Intensidade 
de energia
por empregado 
em cada país 
(GJ/empregado)

23%
7.455

60%
19.332

46%
10.417

5%
1.016

10%
2.358

3%
660

2%
492
2%
387

32%
7.062

63%
1.598

19%
477

2%
41

1%
27

4%
91

8%
193

3%
64

0%
153

3%
909

11%
3.476

2%
670

1%
199

0,550,9

0,79

0,39

0,2

0,18

0,4

5,629,15

3,95

5,08

3,3

3,37

1,77

Por categoria 
 (em t CO2 e) 

71%
25.013

9%
3.048

7%
2.445

7%
2.441

6%
2.293

Argentina MéxicoChile VenezuelaColômbiaBrasil Uruguai

Mercado Envio

Consumo de eletricidade

Viagens corporativas

Servidores de nuvem

Mobilidade funcionários

Referências 

Emissões

Consumo de energia 

DMA-emissões

G4-EN5
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Nossos compromissos

Nós decidimos trabalhar no design dos objetivos e implementar 
estratégias de redução, com foco especial no desenvolvimento de novos projetos.

Medir e trabalhar na 
redução do impacto da 
nossa cadeia de valor.

Analisar a demanda de 
infraestrutura interna 

para identificar metas de 
redução e otimizar nossa 

nuvem.

Obter a Certificação 
LEED em nossos novos 

escritórios 
de Buenos Aires. 

Substituir todo o 
sistema de 

iluminação para 
sistemas de LED. 

Implementar geradores 
de energias renováveis.

Promover a mobilidade 
sustentável entre os 

funcionários: relançar o 
programa de caronas, 
incentivar a utilização 

de transportes públicos 
e bicicletas.

Desenvolver uma 
política mais eficiente 

de crescimento de 
servidores.

Incorporar os objetivos 
ambientais nos panéis 
de gestão do líderes 

de TI.

Virtualização

O poder da plataforma do Mercado Livre 
é baseado nos servidores que ela requer. 

Para minimizar a pegada que ela gera, em 
2016, implementamos uma nova versão da 
nuvem com mais recursos e menos restrições. 
Isso possibilitou aumentarmos o número de 
servidores por unidade física, alcançando o 
número de 56 servidores virtuais para cada 
servidor físico, 86,7% a mais do que em 2015.

Além disso, através da atribuição de um núcleo 
físico para cada núcleo virtual, eliminamos a 
sobrealocação da memória de processamento, 
alcançando uma melhoria de 40% na eficiência 
das aplicações.

A virtualização economiza 
recursos, espaço e diminui 
nossa Pegada.
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comunidade
Cultura empreendedora

Investimento social

Cultura  
empreendedora 

Histórias que inspiram

Estamos certos da importância que têm os 
empreendedores e as PMEs no crescimento 
social e econômico de um país. E sabemos 
que a nossa plataforma tem o potencial para 
promover este desenvolvimento, graças à 
complementaridade de suas ferramentas e 
facilidade que oferece para vender produtos 
e serviços. 

Para realizar essa visão, desenhamos uma 
proposta de formação na utilização do nosso 
ecossistema de produtos para incentivar e 
financiar o desenvolvimento empreendedor, 
promover a igualdade de oportunidades na 
comunidade e incentivar o voluntariado  
e o intrapreneurship em nossa equipe.

Acreditamos na sinergia e no poder da 
colaboração para multiplicar, por isso, 
a concepção e implementação dos nossos 
programas de treinamento e desenvolvimento 
de negócios é realizada em conjunto com 
parceiros estratégicos, tais como organizações 
da sociedade civil e diferentes áreas 
do governo. 

Concurso regional em que capacitamos e 
premiamos empreendedores que tenham 
construído seus negócios por meio de uma 
plataforma de e-commerce e cuja história 
tenha potencial para inspirar outros. 

A competição, organizada em parceria 
com a Endeavor, começou na Argentina 
e em 2016 foi estendida para o Brasil e 
México. O requisito para participar é que as 
ferramentas de comércio eletrônico envolvidas 
no empreendimento impactem em forma eficaz 
e inovadora, com real valor associado para 
o negócio.

Histórias que inspiram distribuiu US $ 55.000 
em prêmios em dinheiro entre um vencedor 
regional e um de cada país participante. 

DMA - consequências econômicas indiretas

624
histórias

320 Argentina 

184 Brasil 

120 México

USD 25.000 Prêmio vencedor
regional

USD 10.000 Prêmios 
locais (3)
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Academia BA Empreende

Em parceria com o Ministério da Modernização, 
Inovação e Tecnologia do Governo da Cidade 
de Buenos Aires, oferecemos um programa de 
treinamento gratuito para empreendedores em 
nossa sede da rua Alem, na Argentina. 

A palestra, ministrada no marco da Academia BA 
Empreende, esteve focada no desenvolvimento de 
competências empreendedoras e metodologias ágeis 
para a resolução de problemas. O programa teve 
24 horas de treinamento, envolvendo 30 beneficiários.

Cidades para empreender
Participamos do Programa Cidades para Empreender, 
organizado pela Secretaria de Empreendedores 
e Pequenas e Médias Empresas (SEPYME) , 
do Ministério da Produção argentino, cujo objetivo 
é desenvolver o ecossistema empreendedor em 
diferentes cidades do país. 

Um dos desafios da iniciativa é desenvolver 
capacidades de gestão de empreendedorismo 
na esfera pública local. Recebemos representantes 
de mais de 30 cidades, que partilharam uma 
palestra com Pedro Arnt, Chief Financial Officer 
do Mercado Livre.

Formação para empreendedores junto 
a ONGs

Iniciativa que realizamos juntamente com quatro 
parceiros estratégicos: Gmaj Ahdut e Mujeres 2000, 
da Argentina; e Gmaj Ahdut e a Fundação tzedacá 
e Ceprodich do Uruguai. 

Funcionários do Mercado Livre voluntariamente 
compartilham seus conhecimentos com 
empreendedores em uma série de treinamentos 
coordenados por organizações sobre finanças 
pessoais, empreendedorismo, e-commerce e uso 
da plataforma. Eles foram divididos em 70 horas de 
aulas com a presença de 109 beneficiários e foram 
ministrados por 57 voluntários da empresa. 

Economias inclusivas

Programa piloto que promovemos em 2016 em 
parceria com a Ashoka, uma rede internacional de 
empreendedores sociais inovadores; a Social Lab, 
organização que acompanha empreendimentos 
sustentáveis e disruptivos na sua fase mais precoce; 
e Mulheres 2000, ONG que oferece suporte a micro 
empresas femininas e/ou familiares. 

O teste, que envolveu 18 empreendedores e 15 
voluntários do Mercado Livre, apontou à instalação 

de nossa plataforma como uma ferramenta 
para ajudá-los a aumentar suas vendas,  
renda e melhorar sua qualidade de vida. 

Universidade Mercado Livre

Plataforma em que trazemos uma proposta 
de cursos e webinars online para ajudar os 
empreendedores, comerciantes, empresas, 
importadores ou distribuidores a vender seus 
produtos na Internet de forma eficiente,  
melhorando a experiência do usuário. 

Temos atualmente mais de 90.000 usuários 
cadastrados na plataforma que opera na região, 
é de uso gratuito e ilimitado. A Universidade 
Mercado Livre tem mais de 40 cursos disponíveis 
relacionados com e-commerce e os produtos do 
nosso ecossistema.
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Número de empresas 
investidos em start-ups 
da região

536 empregados 

USD 3.000.000 

USD 40 millhões  
faturados em 2016

Argentina
9

Brasil
5

México
1

Chile
1

investidos 
em start-ups 
da região

impactados em
2016

Meli Fund
G4-EC8 

Em 2013, lançamos o fundo de investimento Mercado 
Livre (MELI Fund) com o objetivo de financiar 
aqueles start-ups com competências para produzir 
desenvolvimentos tecnológicos inovadores e de 
excelência para nossa plataforma. Com o MELI Fund, 
investimos em empreendimentos que consideramos 
valiosos para nosso ecossistema, com potencial 
de crescimento e para os quais é valor agregado  
ter o Mercado Livre como investidor estratégico. 

Além disso, as empresas têm acesso a um programa 
especial de tutorias projetado em parceria com 
a Endeavor, no qual um Conselho Consultivo são 
acompanhadas na concepção e implementação  
de sua estratégia de negócios. Os conselhos consultivos 
são compostos de dois mentores do Mercado livre  
e um da Endeavor. Até o momento, foram formados  
nove conselhos de consultoria, envolvendo mais de  
18 funcionários da empresa.

Temos investido US $ 3 milhões nas 16 empresas do 
portfólio com o objetivo de elevar o investimento para 
USD 10 milhões no curto prazo. Em 2016, estendemos 
a estratégia do MELI Fund para projetos que estão em 
um estágio mais avançado de maturidade. A partir desta 
mudança, começaremos a investir em dois estádios: 
seeds e série A. No ano passado investimos na Clínc, 
na Argentina, na Trocafone e na Ingresse no Brasil e na 
Meloencargo no Chile. 
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Estamos confiantes de que não há melhor 
maneira de efetivar o nosso compromisso 
com o desenvolvimento de comunidades 
do que compartilhando e espalhando o 
efeito empreendedor. Por isso, colocamos 
a disposição das a organizações sem fins 
lucrativos o ecossistema de soluções da nossa 
plataforma. Além disso, incentivamos nossos 
funcionários a canalizarem sua vocação 
social em nossos programas de voluntariado, 
se tornando agentes de mudança em suas 
comunidades.

A estratégia de investimento social do Mercado 
Livre é definida a nível regional e adaptada 

Investimento social 
DMA-Comunidades locais, G4-SO1

localmente, para multiplicar o impacto social 
em toda a América Latina. 

Mercado Livre Solidário

Mantendo nossa missão de democratizar e 

capitalizar o potencial do comércio eletrônico, 
trabalhamos para fortalecer as ONGs através 
da incorporação de nossas soluções para sua 
estratégia de captação de recursos.
As organizações que se somam ao Mercado 
Livre Solidário podem integrar a sua loja online 
em suas páginas web. A utilização do Mercado 
Livre, Mercado Shops, Mercado Envios e Mercado 
Pago é bonificada para elas, podem criar botões 
de doação única ou mensal e têm o nosso apoio 
contínuo no uso das ferramentas. 

Mais de 655 ONGs da 
América Latina fazem parte 
do Mercado Solidário.

+ USD 2 milhões
arrecadados em 2016

Arbusta, parceiro estratégico e organização focada 
no fornecimento de serviços para a economia digital, 
gerando trabalho para homens e mulheres jovens 
em situação vulnerável, mas com elevado potencial, 
oferece serviços de apoio e assistência em todas as 
locações onde funciona o Mercado Livre Solidário. 
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Em parceria com a Wingu, organização sem fins 
lucrativos cuja missão é promover o trabalho 
de outras ONGs na América Latina através da 
incorporação de tecnologias e metodologias 
inovadoras, desenvolvemos programas de 
treinamento para organizações sobre temas que 
são importantes para seu crescimento. 

Acompanhamos a Wingu patrocinando seu 
Festival de Inovação e Tecnologia Social (FITS), 
um encontro gratuito e aberto de um dia onde são 
compartilhados treinamentos de conhecimentos 
em tecnologia e metodologias inovadoras para 
fortalecer as organizações da sociedade civil.  
Em sua edição de 2016, tiveram lugar muitas 
palestras e oficinas, conduzidas por 126 oradores, 
das quais participaram 1700 pessoas e  
676 membros de ONGs.

Além disso, organizamos dois webinars sobre 
captação de recursos e fidelização para ONGs, 
ministrados em espanhol e português, com a 
assistência de mais 340 participantes em nome 
de mais de 130 ONGs. Com o mesmo objetivo, 
fizemos um acompanhamento do desenvolvimento 
de um dia de oficinas presenciais sobre 
ferramentas de angariação de fundos online,  
com a presença de 190 membros de 150 ONGs  
da Argentina, Colômbia e México. 

Programa In-Pacto

Promovemos a vocação social de nossos 
colaboradores e o seu desejo de ser tornar agentes 
de mudança, disponibilizando durante 10 meses, 
um fundo de USD 1000 por mês para projetos 
sociais. A partir da eleição de um comitê interno, 
foram escolhidos projetos que contribuem para 
o desenvolvimento e a promoção da população
vulnerável socialmente e economicamente de
cada país.

Em 2016, houve 10 projetos vencedores e as 
ONGs beneficiadas foram: Ayres de Esperanza, 
ATIADIM, Fundação Amigos da Terra, a Associação 
Civil Sonrisas e a Fundação Federico Dominck, da 
Argentina; a Fundação Dejamos Huellas (Deixamos 
Marcas) da Colômbia; a Corporação Simón de 
Cirene do Chile; a Casa das Mercedes do México; 
o Hospital da Mulher do Uruguai e a Fundação
Embaixadores Comunitários da Venezuela.
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23 projetos
apresentados

+10.000
beneficiários

USD 10.000
investidos

10 ganhadores

2.230 
participantes
das atividades

950 
ONGs
capacitadas



Relatório de sustentabilidade de 2016 | 55

• Investir vale a pena
Programa da Fundação Caminhando Juntos
em que voluntários ministram oficinas de formação
a jovens de baixa renda sobre temas como
liderança, empreendedorismo e finanças pessoais.
O evento foi desenvolvido em quatro cursos,
de 96 horas, que foi assistido por 34 voluntários.
As capacitações, que foram ministradas em
Buenos Aires e Córdoba, na Argentina, tiveram
a participação de 50 pessoas.

• Parceiros para um Dia
Organizado pela Junior Achievement, o programa
reúne alunos do último ano do ensino médio com
profissionais da carreira do seu interesse para
aprender sobre o mundo do trabalho. Em 2016,
52 voluntários do Mercado Livre partilharam um dia
de trabalho com 52 alunos na Argentina e do Brasil.
O programa foi realizado no México com a Fundação
Forge. 15 parceiros compartilharam seu dia com
30 alunos.

• A companhia
Programa de Junior Achievement, que promove
o espírito empreendedor entre as adolescentes
com a metodologia de "aprender fazendo". Ele
fornece ferramentas aos jovens para enriquecer
as suas capacidades de transformar o seu
futuro e se tornar protagonistas do seu próprio
desenvolvimento econômico, o de suas famílias e
comunidades. Os participantes, estudantes de 15
a 19 anos de idade, aprenderam a criar, organizar
e operar uma empresa no mercado. Cada curso
criou uma organização fictícia e aconselhado por
seus tutores voluntários, eles comercializaram
produtos, obtendo lucros. Em 2016, 34 voluntários
do Mercado Livre treinaram 102 estudantes de
cinco escolas de ensino médio da Argentina, Brasil
e Uruguai.

Outras atividades por país 

Argentina
• Em parceria com a Fundação Caminhando
Juntos, conseguimos arrecadar mais de ARS
80.000 através do Mercado Pago para a compra
de 2.419 kits de escola, que foram entregues a
instituições sociais.

Chile

• Em parceria com a United Way, melhoramos
a infra-estrutura do jardim de infância, ao qual
concorrem 40 crianças, graças à colaboração
de 10 voluntários. Além disso, 5 voluntários
ofereceram seu tempo para acompanhar os alunos
em situação de vulnerabilidade, como parte do
programa de mentoring da organização.

Voluntariado na Comunidade
Nosso programa Hagamos un clic (Vamos 
fazer clique) convida parceiros para participar 
de atividades com um impacto positivo em 
suas comunidades que são coordenadas 
por organizações da sociedade civil. Todos os 
funcionários do Mercado Livre têm 18 horas por 
ano para se dedicar a atividades voluntárias. 

200 voluntários participantes



Relatório de sustentabilidade de 2016 | 56

• Juntamente com a Belén Educa entregamos
90 kits de material escolar para as crianças da
escola José María Caro de La Pintana e convidamos
ao cinema a 240 crianças de diferentes escolas com
as quais a Fundação trabalha.

• Campanha de Natal: 230 crianças receberam
seu presente de Natal graças à campanha que
promovemos em parceria com a Fundação
Desafio, na qual foram arrecadados USD 3.370.

México

• Voluntários colaboraram com a melhoria da
infra-estrutura da Escola de ensino fundamental
Gertrudis Bocanegra, que abriga crianças de 6
a 12 anos de idade. Além disso, eles montaram
um jardim orgânico como uma alternativa para
o fornecimento de alimentos na Comunidade de
Piedra Buena.

Uruguai
• Os voluntários participaram de um projeto
de melhoria da infra-estrutura da área de lazer
do centro Aldeias Infantis da Flórida. Foram
10 horas dedicadas pelo 25 voluntários em que
beneficiaram 117 crianças que frequentam o centro
de atendimento para as crianças e a família.

• Em parceria com a ReachingU, 25 voluntários
do Mercado Livre participaram na plantação de
árvores e plantas no Centro Educacional Los
Tréboles (Os trevos), de Montevidéu, ao qual
concorrem 140 jovens. Além disso, 9 voluntários
realizaram uma visita em que doaram 150 livros
para a ala pediátrica da Policlínica, do Bairro Cerro
de Montevidéu, beneficiando 1.600 crianças.

• Em conjunto com o Rotary, 25 voluntários
melhoraram a infra-estrutura do centro de
atendimento de crianças Juan XXIII de Montevidéu,
beneficiando a 200 crianças.

Formação de jovens em tecnologia
Com a finalidade de fomentar e promover o 
interesse dos jovens pela tecnologia e melhorar 
suas chances de emprego, acompanhamos e 
desenvolvemos programas de treinamento em 
Java, Android e empregos digitais. Além disso, 
uma equipe de voluntários de TI ofereceu palestras 
sobre novas tecnologias para professores de 
escolas técnicas. 

Nativos digitais
É um programa de treinamento em tecnologia 
destinado a jovens com idades entre 16 e 25 
anos em situação de vulnerabilidade, de escolas 
técnicas de nível médio da cidade de Buenos 
Aires, Argentina e Montevidéu, no Uruguai. A 
nossa proposta é reforçar a sua capacidade 
de inclusão social e do trabalho com formação 
no desenvolvimento de aplicativos móveis nos 
linguagens Android e Java.

Em 2016, foram realizados dois cursos 
na Argentina e no Uruguai, atingindo a 
154 beneficiários.

242 horas de treinamento 
154 participantes
96 graduados

Para a execução deste projeto, trabalhamos em 
parceria com o Ministério da Educação do Governo 
da Cidade de Buenos Aires e sua iniciativa "Programá 
tu futuro" (Programe seu futuro), a oficina BA Jovem e 
as escolas técnicas n ° 26 e 32 da Cidade de Buenos 
Aires, na Argentina, e com a Fundación a Ganar 
(Fundação para ganhar) no Uruguay. 

Asociación Electrotécnica Argentina (Associação 
Eletrotécnica Argentina) Em consonância com 
a formação de jovens em tecnologia, durante 
2016 executamos juntamente com a Associação 
Eletrotécnica Argentina (AEA), um ciclo de 
palestras, onde três dos nossos especialistas em 
novas tecnologias compartilharam, como voluntários, 
seus conhecimentos sobre novas linguagens 
de programação e inclusão de jovens no mercado 
de trabalho com 40 professores de escolas 
técnicas da Cidade e da Província de Buenos Aires.

Arbusta 
Patrocinamos o desenvolvimento de mais de 
300 horas de treinamento em Testing, gerenciamento 
de dados e desenvolvimento pessoal para aumentar 
as oportunidades de emprego na economia digital  
de 70 jovens da Argentina e da Colômbia. 

Além disso, desenvolvemos um curso sobre 
moderação do nosso site para selecionar recursos 
da Arbusta que ofereçam suporte à área de 
Políticas e Regras, operativa no Uruguai. Nesta 
capacitação, selecionamos três recursos que 
ofereceram mais de 450 horas de serviços de 
moderação em quatro meses, ultrapassando 
as metas de qualidade estipuladas. 
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Tabela de indicadores GRI G4 social
G4-32

Indicador 

G4-1

Detalhe do indicador Página

3 e 4

Resposta

Conteúdo básico geral

Estratégia e análise

Perfil da organização

Declaração do responsável máximo sobre a importância da sustentabilidade  
na organização e sua estratégia.

Nome da organização.

Descrição da cadeia de fornecimento da organização -  
Cadeia de cooperação e articulação.

Composição dos funcionários da organização.

Percentual de empregados abrangidos pela convenção coletiva.

Dimensões da organização.

Mercados atendidos (setores, regiões, características das populações em que opera) convenções.

Número de países onde a organização opera.

Natureza da propriedade e forma jurídica.

Localização da sede da organização.

Marcas, produtos e serviços principais. 

G4-3

G4-12

G4-10

G4-11

G4-9

G4-8

G4-6

G4-7

G4-5

G4-4

3

11

40

11-15

10

10 e 11

12 - 14

Mercado Livre, Inc. (sociedade holding)

36; 4,52% dos trabalhadores têm um contrato a termo (73 na Argentina, 67 na Colômbia, 43 no Uruguai e 4 na 
Venezuela). 33,81% trabalha part-time (234 na Argentina, 541, no Brasil, 192 na Colômbia, 430 no Uruguai,1 na Venezuela).  
Em relação aos trabalhadores externos: 
-no Brasil, há 90 funcionários externos ao MELI e 60 fornecedores que trabalham in situ
-na Colômbia há 10 fornecedores trabalhando no local
-No Chile, há 5 fornecedores que trabalham no local e 5 colaboradores externos
-na Colômbia há 20 fornecedores trabalhando no local
-no México há 6 funcionários externos e 4 fornecedores trabalhando no local 
-na Argentina, existem 63 funcionários e 51 fornecedores

MercadoLibre S.R.L.; Neosur S.A.; Business Vision S.A.; DeRemate.com da Argentina S.A.; Monits S.A.; IBazar.com 

Actividades de Internet ltda; Mercado Livre.com atividades de Internet Ltda; MercadoPago.com Representações Ltda.; 

eBazar.com.br Ltda; MercadoEnvios Ltda. Serviços de Logística Ltda.; Dabee Brasil Serviços de Intermediação e 

Facilitação de Negócios Ltda; Mercado Libre Chile Ltda.; Mercado Pago S.A.; DeRemate.com Chile S.A.; Meli Inversiones 

SpA; Mercado Libre Colômbia Ltda; Mercado Pago Colômbia S.A.; MercadoLibre Costa Rica S.R.L; Mercado Libre Ecuador 

Cia. Ltda., Meli Participaciones S.L.; Dabee Technology India Private Limited; Mercado Libre S.de R.L de C.V.; DeRemate.

com do Mexico S.deR.L. de C.V.; Metros Cúbicos S.A de C.V; PSGAC S.deR.L. de C.V.; Inmobiliaria Web Chile, S.deR.L 

de C.V.; Inmuebles Online SAPI de C.V.; MercadoLibre Perú S.R.L.; Mercado Libre S.A (em dissolução); Mercado Libre 

Uruguay S.R.L; Tikleral S.A.; DeRemate.com de Uruguay S.R.L.; Hammer.com LLC; ListaPop LLC; Servicios Administrativos 

y Comerciales LLC; Mercado Pago LLC; Autopark LLC; Autopark Classifieds LLC; MeliTechnology Inc; Classifieds LLC; 

Ecomsual Holding Latam Inc.; Brick.com LLC; Dabee Technology Inc; Mercado Libre Venezuela S.R.L.; MeliClasificados 

MLV S.R.L; Grupo Veneclasificados C.A.

3751 arias, 7° andar, C1430CRG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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Indicador Detalhe do indicador Página Resposta

Perfil da organização

Cobertura e aspectos materiais

Participação dos grupos de interesse

Perfil da memória

Mudanças significativas durante o período abrangido pelo relatório no tamanho, estrutura, 

propriedade e cadeia de valor da organização.

Lista de aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do Relatório.

Cobertura dos aspectos materiais dentro da organização.

Cobertura dos aspectos materiais fora da organização.

Efeito da re-expressão de informações de relatórios anteriores e suas causas. Qualquer atualização das informações é indicada diretamente no texto do relatório.

Não foi detetado qualquer problema chave como resultado da participação de grupos 

de interesse.

Alterações significativas no escopo e cobertura de todos os aspectos a respeito 

de memórias anteriores.

Processo de definição do Conteúdo do Relatório e a cobertura de cada aspecto. Aplicação dos 

Princípios para a elaboração de um Relatório.

Lista das entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas da organização 

e outros documentos equivalentes e aquelas que estão envolvidas no relatório.

Lista de grupos de interesses ligados à organização.

Período abrangido pelas informações contidas no Relatório.

Data do Relatório anterior mais recente.

Ciclo de apresentação de relatórios.

Base para a escolha dos grupos de interesse com os quais trabalhamos.

Aproximação adotada para inclusão de grupos de interesse.

Aspectos de interesse surgidos através da participação dos grupos de interesse 

e resposta da organização.

6

5

5

5

6

6

Todas as entidades de Mercado Libre, Inc., detalhadas no G4-7 estão contidas na memória.

Cartas, princípios ou outras iniciativas externas de natureza econômica, social e ambiental 

que a organização subscreve o adotou.

A organização não subscreve qualquer iniciativa externa de natureza econômica, social ou ambiental.

Principais associações e organizações de promoção nacional ou internacional às quais a 

organização pertence.

17

Descrição de como a organização adotou uma abordagem ou o princípio da precaução.

G4-13

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-18

G4-17

G4-24

G4-28

G4-29

G4-30

G4-25

G4-26

G4-27

G4-15

G4-16

G4-14

17

8

8

8

8

7

24
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Indicador Detalhamento do indicador Página Resposta

Perfil da memória

Governança

Ponto de contato para questões relacionadas com o relatório ou seu conteúdo.

Estrutura de governança da organização e dos seus comitês (funções de acordo com o estatuto).

Política e prática relativa à verificação externa.

Indicar se a pessoa que preside o organismo superior de governança também ocupa uma posição 

executiva. Em caso afirmativo, descreva suas funções executivas e as razões para esta disposição.

Processos pelos quais o organismo superior de governança prevê e gerencia potenciais conflitos de 

interesse. Indicar se os conflitos de interesse são comunicados às partes interessadas.

Funções do órgão superior de governança e da alta administração no desenvolvimento, 

aprovação e atualização da finalidade, valores ou declarações de missão, o 

estratégias, políticas e objectivos relacionados com impactos econômicos, 

ambiental e social da organização.

Indicar que medidas foram tomadas para desenvolver e melhorar o conhecimento coletivo do 

órgão superior de governança em relação às matérias econômicas, ambientais e sociais.

Descreva a composição do órgão superior de governança e de seus comitês.

Processos de consulta entre os grupos de interesse e o órgão superior de governança 

no que diz respeito a questões econômicas, ambientais e sociais. Caso dita consulta seja 

delegada, indicar para quem e descrever os processos de troca de informações com o órgão 

superior de governança.

Processo de nomeação e seleção do órgão superior de governança e seus 

comitês, bem como os critérios em que se baseia a nomeação e seleção 

dos membros do primeiro.

Indicar se existem nas posições executivas da organização ou com responsabilidade em matéria 

económica, ambiental e social e se os proprietários respondem diretamente à autoridade superior 

do governo.

Este relatório não foi verificado externamente. No entanto, tratando-se de uma empresa pública, os indicadores de desem-

penho que são relatados na Memória Anual (Annual Report FORM 10-K) foram verificados internamente pelo Disclosure 

Committee e pelo Comitê de Auditoria. Também foi realizada uma verificação externa por auditores externos, que anual-

mente emitem um parecer sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Mercado Libre Inc.

Marcos Galperín serve como Presidente da Diretoria e CEO do 

Mercado Libre Inc. e trimestralmente um relatório de revisão limitada.

O setor de Recursos Humanos realiza um controle anual independente em que Supervisores & acima devem 

divulgar quais são as partes relacionadas que são avaliadas e enviadas ao conhecimento do Corporate 

Conduct Communication. Questões de fraudes internas também são relatadas em forma trimestral ao

Comitê de Auditoria da Diretoria pela Auditoria Interna.

Para obter mais detalhes sobre os Diretores, digite: http://investor.mercadolibre.com e trimestralmente um 

relatório de revisão limitada.

Nível atingido, tabela GRI de Indicadores e referência para a verificação externa do Relatório.

Processo pelo qual o órgão superior de governança delega sua autoridade na alta administração 

e certos funcionários para questões econômicas, ambientais e sociais.

G4-31

G4-34

G4-33

G4-39

G4-41

G4-42

G4-43

G4-38

G4-37

G4-40

G4-36

G4-32

G4-35

5

21-22

10

23

21

23

6

22

25

22

5-61

21
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Indicador Detalhamento do indicador Página Resposta

Governança

Processo de avaliação do desempenho do órgão superior de governança em relação à 

governança de questões econômicas, ambientais e sociais. Medidas tomadas na sequência da 

avaliação do desempenho do órgão superior de governança em relação à direção de questões 

econômicas, ambientais e sociais.

Função do órgão superior de governança na identificação e gestão de impactos, riscos e 

oportunidades de caráter econômico, ambiental e social; e o seu papel na execução dos devidos 

processos de diligência.

Indicar se são realizadas consultas aos grupos de interesse para usá-las no trabalho do órgão 

superior de governança na identificação e gestão de riscos, impactos e as oportunidades de 

caráter econômico, ambiental e social.

Função do órgão superior de governança na análise da eficácia dos processos de gestão de 

riscos da organização em relação a assuntos econômicos, ambientais e sociais.

Indicar qual é a frequência com que o órgão superior de governança analisa os impactos,  

riscos e oportunidades de natureza econômica, ambiental e social.

Indicar que o comitê ou a posição de maior importância que revê e aprova a memória de 

sustentabilidade da organização e garante que todos os aspectos materiais 

fiquem refletidos.

Processo de transmissão das preocupações importantes para o órgão superior de governança.

Políticas de remuneração que regem para o órgão superior de governança e a alta administração, 

em conformidade com os seguintes tipos de remuneração.

Processos para a determinação da remuneração. Indicar se os consultores são usados  

para determinar a remuneração e se estes são independentes da direção. Indicar qualquer  

outro tipo de relação que estes consultores de remuneração possam ter com a organização.

Explicar como é solicitado e levado em conta o parecer das partes interessadas 

no que respeita à remuneração, incluindo, se for caso disso, os resultados dos votos sobre 

políticas e propostas relacionadas com esta questão.

Relação entre a remuneração total anual da pessoa melhor paga da organização em todos os 

países onde sejam levadas a cabo transações significativas com a média de remuneração total 

anual de todos os funcionários (sem contar a pessoa melhor paga) do país correspondente.

Relação entre o aumento percentual da remuneração anual total da pessoa melhor paga da 

organização em cada um dos países onde sejam realizadas operações significativas com o 

percentual de aumento da compensação média anual total de todos os funcionários (sem contar  

a pessoa melhor paga) do país correspondente.

Esta informação é confidencial e, portanto, não será relatada.

A empresa conta com gerenciamento de risco de GRC, que são os principais riscos e o Comité de Riscos Corporativos que 

avalia os riscos existentes, o impacto e sua probabilidade de ocorrência. 

Esta informação é confidencial e, portanto, não será relatada.

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49

G4-51

G4-52

G4-53

G4-54

G4-55

43

24

24

24

7

21 e 40

43

42
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Indicador Detalhamento do indicador Página Resposta

Ética e integridade

Declarações de missão, valores, normas, códigos de comportamento ou códigos éticos.

Mecanismos internos e externos para denunciar comportamentos pouco éticos ou ilegais relativos à 

integridade da organização, tais como a notificação escalonada para a liderança diretiva, mecanismos 

de denúncia de irregularidades ou linhas de telefone ajuda.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Porcentagem de gerentes seniores provenientes da comunidade local em lugares onde são 
desenvolvidas operações significativas.

Impactos econômicos indiretos significativos e escopo dos mesmos.

Percentagem de gastos em lugares com operações importantes que corresponde 
a fornecedores locais

Mecanismos consultivos internos e externos em busca de uma conduta legal e ética, e para os 

assuntos relacionadas com a integridade da organização, tais como linhas telefônicas de apoio ou 

assessoria e referência para a verificação externa do Relatório.

G4-56

G4-58

G4-57

23

23

Economia | Desempenho econômico

Economia | Presença no mercado

Economia | Consequências econômicas indiretas

Economia | Práticas de aquisição

Valor econômico direto gerado e distribuído.

Auxílio financeiro concedido por entidades governamentais.

Os funcionários do Mercado Livre contam com o Manual do Funcionário como um mecanismo de

consulta sobre questões éticas.

Na Argentina, pela lei do Software (que dá o benefício fiscal de 60% do total do imposto de renda de 70% das contribuições do 

empregador) e para as diversas sociedades da empresa obteve-se um benefício fiscal de $76.478.475,21, dos quais $1.351.884 

correspondem aos exercícios de 2014 e 2015.

Por outro lado, no Brasil, em conformidade com a lei 8.313/91, determinados subsídios ou patrocínios para projetos culturais ou 

artísticos desenvolvidos em conformidade com os regulamentos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), podem 

ser usados para reduzir o imposto de renda devido até ao limite máximo de 4% do IRPJ devido à alíquota principal (15%). No 

ano de 2016, o montante total foi de R$ 1.350.000.

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-EC6

G4-EC8

G4-EC9

G4-EC1

G4-EC4

10

21

16-50

10

21

18-19 e 52 e

11 e

15



Relatório de sustentabilidade de 2016 | 62

Indicador Detalhamento do indicador Página Resposta

Ambiental|Energia

Declarações de missão, valores, normas, códigos de comportamento ou códigos éticos.

Intensidade da energia.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Peso total de resíduos geridos, dependendo do tipo e método de tratamento.

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados que são considerados 

perigosos sob os anexos I, II, III e VIII da Convenção de Basilea2 e o percentual de 

resíduos transportados internacionalmente.

Valor monetário de multas significativas e número de sanções não-monetárias resultantes do 

não cumprimento das leis e regulamentos ambientais.

Número total e taxa de contratações e média de rotação de empregados, desagregadas 
por faixa etária, sexo e região.

As prestações sociais para funcionários com turno integral que não são oferecidas a empregados 
temporários ou part-time, discriminadas por locais de atividade significativa.

Consumo de energia interno.

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN3

44-45 e 47

48

48

Ambiental|Emissões

Ambiental |Efluentes e Resíduos

Ambiental | Conformidade com a regulamentação

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Emprego

Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1),

Emissões indiretas de gases de efeito estufa ao gerar energia (Escopo 2),

Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (Escopo 3),

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN23

G4-EN25

G4-EN29

G4-LA1

G4-LA2

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

44-45; 47 e 49

21

16-50

37-40

Relatado parcialmente: 46

Zero

Em 2016 não foram registradas multas ou sanções não-monetárias relacionadas com violações da lei 

e regulamentos ambientais.

Todos os funcionários recebem exatamente os mesmos benefícios, independentemente do tipo de contrato.

37 e

38 e

47

47-48

47
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Indicador Detalhamento do indicador Página Resposta

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Capacitação e educação

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Diversidade e igualdade de oportunidades

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Não discriminação

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Comunidades locais

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Voluntariado Corporativo

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Média de horas de treinamento por ano por funcionário, discriminado por sexo e categoria ocupacional.

Composição dos órgãos de governança e discriminação do quadro por categoria profissional e sexo, 

idade, pertencimento a minorias e outros indicadores de diversidade.

Número de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Porcentagem de operações onde que tenham sido implementados programas de desenvolvimento, 

avaliações de impactos e participação da comunidade local.

Porcentagem de operações onde que tenham sido implementados programas de desenvolvimento, 

avaliações de impactos e participação da comunidade local.

Percentual de empregados que recebem avaliações regulares do desempenho e do desenvolvimento 

profissional, desagregadas por sexo e categoria profissional.

G4-DMA

G4-DMA

Abordagem de gestão

G4-LA9

G4-LA12

G4-HR3

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO1

Próprio

G4-LA11

37; 42-43

41

23 e 41

53-56

55-56

53-56

55-56

48

41

42

Este indicador não é significativo para demonstrar o desempenho da empresa, dado que o nosso modelo de aprendizagem 

é baseado primeiramente na formação no posto de trabalho e no coaching oferecido pelo superior.

Não foram registrados casos de discriminação em 2016.
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Indicador 

Detalhamento do 

indicador

Página Resposta

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Luta contra a Corrupção

Social | Práticas trabalhistas e trabalho decente - Conformidade regulatória

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Número e percentagem de centros nos quais tenham sido avaliados os riscos relacionados à corrupção 

e detectados riscos significativos.

Valor monetário de multas significativas e número de sanções não-monetárias resultantes do 

não cumprimento das leis e regulamentos ambientais.

Políticas e procedimentos de comunicação e capacitação no combate à corrupção.

Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas.

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO3

G4-SO8

G4-SO4

G4-SO5

23

23

23

Da auditoria interna foram avaliadas todas as filiais que possuem escritório local, colocando maiormente o foco nas subsidiárias 

mais importante para SOX: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Muitas tarefas são centralizadas no nível corporativo.

A seguir, um detalhe de cada país, isto é: Bolívia/Costa Rica/ Chile/República Dominicana/ Equador/Guatemala/México/Panamá/

Paraguai/Portugal: até 31/12/2016 não registram qualquer violação da legislação ou regulamentação que tenha resultado na aplicação 

de uma multa monetária significativa (superior a U$S100.000) ou multa não-monetária. Argentina: até 31/12/2016, MLA registra uma 

única penalidade monetária significativa (superior a U$ S100.000) aplicada pela Direção Geral das Rendas da Cidade Autônoma de 

Buenos Aires, por alegada violação ao Código Tributário da cidade. Não registra qualquer multa não-monetária. Brasil: até 31/12/2016 

MLB não registra qualquer violação da legislação ou regulamentação que tenha resultado na aplicação de uma multa monetária 

significativa (superior a U$S100.000). No entanto, é importante mencionar que foram registradas 23 sanções não-monetárias, através 

das quais o Mercado Livre foi condenado a remover ou interromper a publicação de certos produtos e/ou publicações. Colômbia: até 

31/12/2016, MCO não registra qualquer violação da legislação ou regulamentação que tenha resultado na aplicação de uma multa 

monetária significativa (superior a U$S100.000). No entanto, foram iniciados dois processos sancionatórios originados na violação de 

determinada legislação. Peru: até 31/12/2016, MPE não registra qualquer violação da legislação ou regulamentação que tenha resultado 

na aplicação de uma multa monetária significativa (superior a U$S100.000). No entanto, é importante mencionar que foi registrada uma 

única sanção não-monetária aplicada pela Direção Geral de Proteção dos Dados Pessoais, que decidiu punir o Mercado Livre, que foi 

forçado a (i) eliminar todos os dados pessoais Sr. Lavanda Grados e (ii) tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso futuro de 

certas informações pessoais (número de telefone) no site do Mercado Livre, e sendo forçando a gerar um bloco futuro de tais dados 

pessoais, o qual foi objeto de recurso. Esta resolução está sendo revisitada pelo tribunal. Uruguai: até 31/12/2016, MLU não registra 

qualquer violação da legislação ou regulamentação que tenha resultado na aplicação de uma multa monetária significativa (superior a 

U$S100.000). No entanto, é importante mencionar que foi registrada uma única sanção não-monetária aplicada pela Direção de Defesa 

do Consumidor que decidiu punir o Mercado Livre, através da aplicação de um apercebimento, obrigando-o a modificar o texto da 

cláusula terceira dos Termos e Condições Gerais do Web Site do Mercado Livre, contanto que ele compreendeu que era abusivo desde 

que estabeleceu que o silêncio do consumidor não pode ser considerado como uma aceitação das mudanças incorporadas pelo site. 

Dita resolução está sendo questionada perante o Tribunal. Venezuela: até 31/12/16, MLV não registrava multas monetárias significativas 

ou processos sancionatórios originados pela violação de qualquer legislação. No entanto, MCV foi sancionado por violação da portaria 

relacionada à obtenção de sua licença, das atividades econômicas, e MLV foi objeto de uma objeção em termos de imposto de renda.

Temos EAD para toda a companhia, que contém exemplos e dilemas éticos para um melhor entendimento e Auditoria Interna 

realiza reuniões presenciais com os funcionários sobre o Código de comportamento e as principais políticas da empresa, 

incluindo questões de combate à corrupção. Além disso, o Manual do Funcionário contém pontos sobre a luta contra a 

corrupção. Além disso, realizamos a confirmação anual da independência, luta contra a corrupção e conflito de interesses 

enviada para equipe de supervisores, que contém um questionário para identificar os oficiais do governo relacionados, mas 

também confirma que leu e compreendeu a lei FCPA. Todos of funcionários da empresa receberam orientações e guias sobre 

a FCPA através de emails e Facebook at Work. De fato, há um grupo chamado Tips de Compliance com orientações sobre a 

corrupção, entre outros. 

Além disso, informa os funcionários sobre outras políticas (Política relativa a doações e eventos, Política de compras e 

política de pagamentos, de alta, baixa e modificação dos fornecedores, Política de Contratos, que estabelece acordos 

específicos anticorrupção com nossos intermediários, entre outras).
Não foram detectados casos de corrupção com funcionários do governo.
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Indicador 

Detalhamento do 

indicador

Página Resposta

Responsabilidade sobre produtos | Rotulagem de produtos e serviços

Responsabilidade sobre produtos| Privacidade do cliente

Responsabilidade sobre produtos| Conformidade normativa

Informações sobre a abordagem de gestão.

Número de reclamações com base na violação da privacidade e no vazamento de dados 

dos clientes

Informações sobre a abordagem de gestão.

Informações sobre a abordagem de gestão.

Valor monetário de multas significativas como resultado da não-conformidade com os 

regulamentos em matéria de prestação e utilização de produtos e serviços.

Tipo de informação exigida pelos procedimentos da organização relativos as informações

 e a rotulagem dos seus produtos e serviços e percentual de categorias de produtos e serviços 

significativos que são sujeitos a tais requisitos.

Número de violações do regulamento e dos códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de 

produtos e serviços, discriminados de acordo com o tipo do resultado de 

tais incidentes.

Resultados das pesquisas de opinião realizadas para medir a satisfação do cliente.

G4-DMA

G4-PR8

G4-DMA

G4-DMA

G4-PR9

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

25 e 27

32%

22 e 29

27

Um vendedor no Mercado Livre deve aceitar os Termos e Condições da empresa antes de colocar a venda um 

artigo. Mais informações aqui: http://ayuda.mercadolibre.com.ar/ayuda/tterminos-y-con condições de uso 991 - 

Além disso, o Mercado Livre desenvolveu políticas de publicação. Para mais detalhes, clique aqui: 

https://ayuda.mercadolibre.com.ar/ayuda/Politicas-de-Publicação s1011 

A nível mundial, e até 31/12/2016, o Mercado Livre registra um total de 2384 sanções por meio das quais tem sido considerado 

que o Mercado Livre violou qualquer direito de informação reconhecido em favor de seus usuários e/ou consumidores. A seguir, 

um detalhamento de cada país, até 31/12/2016: Bolívia/Colombia/Costa Rica / República Dominicana/Chile / Equador/Guatemala/

México/Panamá/Paraguai/Peru/Portugal/Uruguai/Venezuela não registram qualquer sanção que tenha sido aplicada contra o 

Mercado Livre para a violação de qualquer direito de informação reconhecido em favor de usuários e/ou consumidores. Por 

seu lado, Argentina registrou um total de 80 sanções por meio das quais tem sido considerado que Mercado Livre teria violado 

qualquer direito à informação regulado pelo artigo 4º da LDC. Brasil: registra um total de 2.301 sanções por meio das quais foi 

considerado que Mercado Livre teria violado qualquer direito à informação regulado no Estatuto do Consumidor. México: registra 

um total de 3 sanções por meio das quais foi considerado que Mercado Livre teria violado qualquer direito à informação regulado 

pelo artigo 7º da LDC.

Embora não possamos controlar 100% do conteúdo publicado por terceiros, monitoramos constantemente o conteúdo, o material 

e as informações divulgadas por meio de nossas plataformas.

A nível mundial, e até 31/12/2016, o Mercado Livre registra um total de três (3) reclamações ativas iniciadas devido a violação 

de qualquer direito de privacidade de dois usuários do Mercado Livre. A seguir, um detalhamento da situação de cada país, até 

31/12/2016: Brasil/Bolívia/Colômbia/Costa Rica /Chile/ República Dominicana/Equador/Guatemala/México/Panamá/Paraguai/

Portugal/Uruguai/Venezuela: 

Não foi registrada qualquer sanção e/ou reclamação que tenha sido aplicada e/ou iniciada contra o Mercado Livre por causa da 

violação de qualquer direito de privacidade de qualquer usuário ou consumidor do Mercado Livre. 

Argentina: registra dois (2) reclamações iniciadas devido à violação de qualquer direito de privacidade de dois usuários do Mercado 

Livre. No final de 2016, o MLA não registrou sanção alguma. Peru: registra uma única reclamação e uma sanção não-monetária 

posterior aplicada pela Direção Geral da Proteção dos Dados Pessoais devido à violação de qualquer direito de privacidade de 

um usuário do Mercado Livre Peru. Note-se que esta penalidade foi apelada judicialmente pelo Mercado Livre Peru, estando ainda 

pendente de resolução.

Mercado Livre tem uma política de proteção de dados pessoais. Anualmente, o Gerente do Jurídico e Relações 

Governamentais realiza uma revisão da política de proteção de dados pessoais existentes. Em seguida, digita os 

comentários considerados necessários sobre as modificações a fazer em dita política. 

Globalmente, Mercado Livre não registra qualquer multa significativa (superior a U$S100.000), que tenha sido aplicada contra 

o Mercado Livre pela violação dos regulamentos, relativa à prestação e utilização de produtos e serviços. 




