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Carta do Presidente
102 - 14
O Mercado Livre é um ecossistema que, por meio da tecnologia,
democratiza o comércio e o dinheiro, criando um efeito multiplicador
que impacta positivamente na vida das pessoas e no desenvolvimento
da sociedade.
Em 2017, cumprimos 18 anos, com quase 38 milhões de novos usuários
que nos permitiram alcançar 270 milhões de itens vendidos, 150
milhões de envios e 230 milhões de transações de pagamento. No
entanto, sabemos muito bem que o sucesso de uma empresa não se
dá apenas pelo seu desempenho econômico. Ele também é composto
por um conjunto de valores colocados ao serviço dos usuários compradores e vendedores - e pela criação de valor compartilhado.
Pelo nosso DNA, acreditamos que os empreendedores sejam
verdadeiros agentes de mudança. Portanto, o que chamamos de
EFEITO EMPREENDEDOR sintetiza a nossa visão de sustentabilidade,
que se baseia em três pilares: promover o ecossistema empreendedor,
potencializar as comunidades onde operamos e reduzir nosso impacto
ambiental.
		
Promover o ecossistema empreendedor é um compromisso que
atualmente impacta a 580.000 pessoas de toda a América Latina, por
meio da geração de uma renda significativa por meio do Mercado Livre.

Marcos Galperín
CEO e Presidente do Mercado Livre Inc

Pelo nosso DNA, acreditamos que os
empreendedores sejam verdadeiros
agentes de mudança
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Muitas pessoas que estavam excluídas do sistema financeiro, hoje
podem ter acesso ao crédito e efetuar pagamentos digitas com
taxas transparentes. Apenas em 2017, por meio do Mercado Crédito,
127 milhões de dólares em créditos foram concedidos para que os
vendedores possam aumentar suas ofertas.
Preservar o meio ambiente também é parte fundamental de nosso
compromisso, a partir do desenvolvimento de um negócio sustentável
a longo prazo, abrangendo desde a gestão de resíduos até a medição
da pegada de carbono. Ao longo do ano passado, conseguimos
recuperar mais de 100 toneladas de resíduos, o que representa 500%
a mais que no ano anterior, ao mesmo tempo ao mesmo tempo em
que aprofundamos a medição de nossa pegada de carbono, buscando
identificar oportunidades de redução.

O que nos guia hoje, mais do que nunca,
é a convicção de que empresas como a
nossa devem liderar o caminho para a
construção de ferramentas tecnológicas
que impactem positivamente na vida das
pessoas
Neste Relatório desejamos compartilhar alguns dos resultados do efeito
empreendedor, que é o nosso meio para contribuir para uma economia
mais justa e democrática e a nossa contribuição para uma transformação
efetiva da sociedade e do planeta.

Como parte da nossa estratégia, definimos estudar a instalação de
painéis solares em nossas localidades, com um objetivo ambicioso:
gerar energia em todos os nossos escritórios.
Tais compromissos vão traçando um caminho complexo que apresenta o
constante desafio de melhorar a cada dia, o que só é possível graças à
equipe de mais de 6000 pessoas que atualmente compõem o Mercado
Livre.

Marcos Galperín
CEO e Presidente do Mercado Livre Inc
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Escopo e diretrizes

102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-10, 102-45, 102-50, 102-51,
102-52, 102-53, 102-54
O presente Relatório de sustentabilidade foi elaborado em conformidade
com a opção essencial dos Padrões da Global Reporting Initiative. Além
disso, foram incorporadas as recomendações da Sustainability Accounting
Standards Board (SASB).
Este documento representa nosso sexto relatório anual. Ele descreve
as atividades ligadas à gestão de sustentabilidade do Mercado Livre
Inc e inclui as gestões das sociedades sobre as quais mantém o
controle. Mercado Livre é uma empresa com cotação na NASDAQ e
se encontra incorporada sob as leis do estado de Delaware, Estados
Unidos. O detalhamento das entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas pode ser consultado no formulário 10k,
exhibit 21-01.
Os escritórios da matriz do Mercado Livre estão localizados na
Rua Arias 3751, 7° andar da cidade de Buenos Aires, Argentina. As
operações são desenvolvidas em Argentina, Brasil, México, Uruguai,
Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, Peru, Costa Rica, República
Dominicana, Panamá, Portugal, Bolívia, Guatemala, Paraguai,
Nicarágua, Honduras e El Salvador.

O relatório abrange atividades realizadas entre o 1° de janeiro e 31 de
dezembro de 2017. Ao longo desse período, a empresa não sofreu
mudanças organizacionais de relevância.
A empresa estabeleceu uma periodicidade de apresentação anual para
seus relatórios de sustentabilidade e o último relatório corresponde ao
exercício de 2016.

Contato
102-53

Para consultas ou compartilhar a sua opinião sobre nosso
Relatório de sustentabilidade, escreva para
sustentabilidad@mercadolibre.com
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Grupos de interesse
102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Mantemos um relacionamento fluido e transparente com nossos
acionistas, com o objetivo de conhecer suas expectativas e preocupações,
e traduzi-las em informações de valor estratégico para a gestão do nosso
negócio.
Grupo de interesse

Mecanismo de diálogo

Ecossistema de empreendedores Setor de atendimento ao cliente, pesquisa de
mercado, treinamentos e cafés da manhã realizados
e usuários da plataforma
pelos setores Comercial e de Sustentabilidade

Funcionários

Encontros cara a cara com os gerentes e o setor
de RRHH, mailings, Facebook at Work, palestras
e cafés da manhã com o CEO, comunicação de
encerramento de trimestre, P&R com diversos
diretores. Pesquisa de clima e feedback.

Fornecedores

Reuniões presenciais e mailing.

Gestão e Direção

Audit Commitee e Board meeting.

ONGs e organizações da
sociedade civil

Programa Mercado Livre Solidário com a
equipe de Sustentabilidade.

Referências e líderes de opinião

Encontros e envio de informações periódicas.
Relatório trimestral de resultados

Governança

Reuniões com o setor de Relações
Governamentais e Sustentabilidade.

Acionistas

Escritório de relacionamento com os
investidores (IRO)

Análise de materialidade
Para conhecer a opinião das partes interessadassobre os assuntos
mais relevantes de sustentabilidade, realizamos uma Análise de
Materialidade, levando em consideração as recomendações das
normas da Global Reporting Initiative e da SASB.
O estudo foi sujeito a verificações de razoabilidade realizadas com estas
normas e com as equipes de trabalho interno. Um total de 5217 pesquisas
foram processadas. Para a realização da análise, foi levado em conta que a
diferença nos tamanhos de cada amostra não tivesse efeito nos resultados
gerais.

Distribuição da Pesquisa de materialidade
Por país

Por grupo de interesse

38% Argentina

86,6% Compradores e vendedores

27% Brasil

9,7%

Funcionários

6%

Chile

1,4%

Fornecedores

10% Colômbia

0,7%

Direção/Management

4%

0,6%

ONG

México

12% Venezuela

0,4%

Formador de Opinião e/ou jornalista

3% Uruguai

0,2%

Governo

0,2%

Acionistas

0,1%

Câmaras empresariais
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Aspectos materiais
102-46, 102-47

Aspecto Material

ODS

Capítulo

Grupos de interesse atingidos

Resiliência de Cyber

ODS 9

Focados no usuário

Empregados - Usuários

Diversidade e igualdade de oportunidades

ODS 8, 10

Nossa equipe

Empregados

Ética e transparência

ODS 12

Governança corporativa

Empregados - Acionistas - Fornecedores

Educação e inclusão digital

ODS 8, 9, 10, 17

Comunidade

Empregados - Usuários - Comunidade

Conduta de compradores e vendedores

ODS 12

Focados no usuário

Empleados - Usuarios

Valor econômico indireto

ODS 8, 9, 10

Perfil da empresa e Comunidade

Empregados - Comunidade - Usuários
Governo/ong

Pegada ambiental

ODS 12

Meio ambiente

Comunidad - Usuarios

Capital humano e captação de talentos

ODS 8

Nossa equipe

Empleados

Desempenho econômico

ODS 8,9

Perfil da empresa

Empleados - Accionistas

Perfil da empresa

Usuarios - Accionistas

Posicionamento no mercado
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Matriz de materialidade

Posição de Grupos de interesse

A matriz é resultado da análise da pesquisa de materialidade e da
priorização interna. No eixo vertical temos a visão de nossos grupos
de interesse, e no eixo horizontal, nossas prioridades estratégicas.
Como resultado, ela possibilita a identificação de aspectos materiais
que requerem nossa gestão e atenção em particular (definidos
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Importância estratégica

por perímetro), e aqueles assuntos que devem ser levados em
consideração, porém em um nível menor de prioridade. Isto não
quer dizer que um assunto “não material” não seja gerido ou seja
esquecido, mas sim que a nossa estratégia é focada naqueles de
maior importância para as partes interessadas.

A

Resiliência de Cyber

J

Valor econômico
indireto

B

Educação e inclusão digital

K

C

Desempenho econômico

Responsabilidade nas
comunidades

L

Conformidade

D

Posicionamento no mercado

M

Uso de energia

E

Diversidade e igualdade de
oportunidades/acessibilidade

N

Relacionamento com a comunidade

F

Ética e transparência

O

Formação

G

Capital humano e captação
de talentos

P

Políticas públicas

Q

Liberdade de associação
e negociação coletiva

R

Pegada ambiental

S

Fornecedores

H

Pegada ambiental

I

Comportamento e due diligence
Compradores e vendedores
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Perfil da
empresa
Somos Mercado Livre
Um ecossistema de soluções
Mercado Livre em números
Desempenho econômico
O impacto de nosso negócio
Prêmios e reconhecimentos
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Somos Mercado Livre
102-2, 102-4
Somos a empresa tecnológica de e-commerce líder da América Latina e
a sétima a nível global, que desde 2007 tem suas ações cotadas na bolsa
de valores Nasdaq. Desde 2017, fazemos parte do Índice Nasdaq 100,
que lista as companhias mais importantes da indústria tecnológica com
cotação em Wall Street.
A nossa empresa nasceu em 1999 e, em poucos anos, conseguimos nos
tornar a plataforma de e-commerce eletrônico preferida por mais de
211 milhões de usuários que anunciam, vendem, compram, realizam
pagamentos e enviam bens e serviços pela Internet.
Contribuímos para o desenvolvimento econômico da América Latina,
oferecendo ferramentas aos empreendedores, para que possam gerar
um negócio próprio e, deste modo, multiplicar suas oportunidades de
inserção em suas comunidades.
O nosso ecossistema de soluções possui a visão de facilitar e tornar
as transações comerciais mais acessíveis, em um ambiente seguro e
confiável, para 635 milhões de latino-americanos, em uma região que
possui uma das taxas de penetração de Internet mais altas do planeta.
Lideramos o mercado de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela, em termos de
visitantes e usuários cadastrados. Nossas soluções também estão
disponíveis na Bolívia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Portugal e República Dominicana.

O nosso propósito é
democratizar o comércio e
o dinheiro, para contribuir
com o desenvolvimento
da América Latina
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Nosso ecossistema
de soluções
102-2

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.

Uma plataforma para
responder aos desafios
culturais e tecnológicos
da região
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A maior plataforma tecnológica de e-commerce da região, onde
compradores e vendedores se encontram para realizar transações a um
preço fixo ou leilão de uma vasta
gama de produtos e serviços.

270,1
milhões de produtos
vendidos

37,7 milhões
de novos usuários

6.000

buscas por segundo

9

compras por segundo

518 milhões

de buscas por dia
em 1461 categorias
de produtos

Solução integrada de pagamentos para empresas, empreendimentos
ou indivíduos, tanto para nossa plataforma quanto para qualquer outra
loja física ou eletrônica. Permite negociação on-line confortável, simples
e segura com várias formas de pagamento. Disponível em Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, México Peru, Venezuela e Uruguai.
Mercado Crédito é a plataforma de empréstimos do Mercado Pago que
concede empréstimos e soluções financeiras aos usuários. A solução
busca reduzir os atritos do sistema financeiro tradicional, com uma solução
tecnológica de empréstimos flexíveis e de compensação instantânea,
que não requer apresentação de documentos nem assinatura. Disponível
em Argentina, Brasil e México.

US$ 13.731,7

69.9%

US$ 127

US$ 9,6276

milhões processados

milhões em
empréstimos concedidos

do nosso volume
de mercadorias bruto

bilhões em transações
dentro do Mercado Livre

231,4
milhões de transações
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Serviços de gestão de envios que oferece 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 sua reputação. Disponível na Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia e México.

150,7

milhões de envios
realizados

+43%

mais do que em 2016

Programa que permite aos usuários criar anúncios para promover
seus produtos e serviços e ampliar sua visibilidade na plataforma. É
um espaço em que os consumidores que já estão com mindset de
compra, possui a maior audiência da Internet em sites de comércio
varejista. Cada usuário pode promover seu negócio nas categorias
mais adequadas a seus produtos e, assim, pagar por cliques
recebidos. Disponível em todos os países onde o Mercado Livre
opera.

161.279
anunciantes

US$ 35,2

milhões em receita
de publicidade

Plataforma que oferece a empresas, PMEs e empreendedores a
possibilidade de criar sua própria loja de e-commerce. O serviço
permite integrar as restantes soluções do Mercado Livre e seu
design foi otimizado para celulares e tabletes, garantindo segurança
e simplicidade em seu uso. Disponível em Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, México e Venezuela.

212.000
Mercado Shops ativos

Soluções
integradas para
potencializar os
empreendedores
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Mercado Livre em números
102-7

milhões de usuários

empresa de tecnologia
para o E-commerce
da América Latina

milhões de produtos vendidos

7º a nível global
funcionários

1 dos 50

sites da internet mais visitados do mundo.

1.398 trilhões
+

vendas líquidas

15 trilhões capitalização do mercado

países
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Desempenho econômico
201-2, 201-4
EM MILHARES DE US$

2015

2016

2017

Valor econômico gerado

672,4

879,9

1.444,0

Vendas

651,8

844,4

1.398,1

20,6

35,4

45,9

-

-

-

Valor econômico distribuído

593,1

770,0

1.430,2

Custos operacionais

369,5

494,8

1.123,3

Salários e benefícios

131,8

173,4

239,8

Pagamentos a fornecedores de capital
(Despesas financeiras e dividendos)

46,9

52,1

26,5

Pagamentos a governos em forma
de impostos 1

44,7

49,0

40,3

0,2

49,00,7

0,3

79,3

109,9

13,8

Receita financeira
Venda de ativos

Investimentos na Comunidade
Valor econômico Retido.

Na Argentina, existe uma política de promoção da indústria do software que impulsiona
o desenvolvimento da atividade, através de incentivos fiscais. O detalhe sobre os impactos
desta política está disponível em nosso documento para investidores, na seção de
regulamentação governamental.
http://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports.
1

Chegamos ao Índice Nasdaq 100
Junho de 2017 representou um marco na nossa história, ao
nos transformamos na primeira empresa argentina a entrar
no índice Nasdaq 100, que lista as principais empresas de
tecnologia no mundo com cotação em Wall Street.
Agora, o Mercado Livre é membro do NASDAQ-100
Index® (Nasdaq: NDX) e do NASDAQ-100 Equal Weight
Index (Nasdaq: NDXE), onde são cotadas as ações mais
importantes da indústria do hardware, software e
telecomunicações do mundo.

Para mais informações sobre a evolução do desempenho econômico,
risco, oportunidades e análise dos resultados, consultar o site de
informações para investidores.

investor.mercadolibre.com
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A nossa contribuição
para o desenvolvimento
socioeconômico
203, 203-2, 414-2
A missão de democratizar o comércio e o dinheiro sempre teve
uma visão concreta: o desenvolvimento sustentável da América
Latina. Temos ciência de que estas novas possibilidades e
ferramentas para criar um negócio próprio, multiplicando as
oportunidades de emprego, são a nossa principal contribuição para
o desenvolvimento econômico da América Latina.

O impacto do nosso negócio
Mercado
competitivo

Nova
liderança
empresarial

Logística e
soluções
inovadoras

Empresas
de base
tecnológica

Em 2017, encomendamos a Ecolatina um estudo para analisar os efeitos
e as oportunidades derivadas de nosso negócio e medir o alcance deste
impacto em termos econométricos.
Os resultados desse efeito empreendedor nos enchem de orgulho e
constituem um desafio para continuar trabalhando para multiplicá-lo.

Mais de meio milhão de pessoas
obtiveram uma renda significativa
por meio do Mercado Livre.
Somente em 2017, o impacto aumentou

mais de 50%

Acesso a crédito
e novos meios
de pagamento

Maior renda e
novos postos
de trabalho

Comércio
mais inteligente
e responsável

USD 127
milhões

197.626

+8000

em empréstimos
concedidos

vendedores de
tempo integral

581.000

famílias que obtiveram
sua renda através
do Mercado Livre

produtos
sustentáveis vendidos
na #EcoFriday
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Prêmios e reconhecimentos
Entre as 50
empresas
Smart 2017

Melhor equipe
Executiva da
América Latina

#EcoFriday
chegou à ONU
em Nova Iorque

Estamos posicionados no
top 25 das empresas mais
inteligentes de acordo com
a lista publicada pelo MIT
Technology Review.

Fomos reconhecidos como
melhores CEO, CFO e Diretor
de Relações com Investidores
no ranking das melhores
equipes no setor de tecnologia
e telecomunicações da revista
Institutional Investor.

A iniciativa #Ecofriday foi
apresentada no Fórum de
Negócios dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
da ONU, como um exemplo
de avanço do setor privado na
agenda de sustentabilidade.

Entre as
empresas mais
inovadoras
da Forbes

Prêmio
E-Commerce
Brasil à
inovação

Fomos incluídos no ranking da
revista Forbes como uma das
empresas de tecnologia com o
maior potencial de crescimento
em inovação do mundo.

Obtivemos o prêmio ao melhor
fornecedor na categoria
Tecnologia.

Reconhecidos
como melhor
empresa para
trabalhar
Conquistamos o primeiro lugar
no ranking Great Place to Work
no Colombia e Uruguai, o terceiro
na Argentina e o 20º no Chile,
nos posicionando como um dos
melhores lugares para se trabalhar
na América Latina.

Queremos co-criar um futuro
melhor, impulsionados pelo
que carregamos no nosso
DNA: empreendedorismo.
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Estratégia de
sustentabilidade
O efeito empreendedor
Nossa contribuição para os ods
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O efeito empreendedor
Enfoque estratégico
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Essa estratégia se desdobra em diferentes iniciativas que se
destacam por serem digitais, escaláveis a nível regional, possuir um
impacto concreto e mensurável, serem cocriadas com parceiros e
consumidores, estarem conectadas com nosso negócio, e ligadas à
cultura do empreendedorismo.
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O efeito empreendedor do Mercado Livre tem um impacto
multiplicador e positivo a nível econômico e social: consegue gerar
oportunidades efetivas de geração de renda, promover a criação
de novos postos de trabalho, incentivar o desenvolvimento e
impulsionar a inovação tecnológica.
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Trabalhamos em diversas iniciativas,
juntamente com toda nossa cadeia
de valor, nossa comunidade e os
empreendedores, que geram um
impacto sócio-ambiental positivo.
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Nossa estratégia de sustentabilidade é focada no empreendedor, com
a profunda convicção de que isso gera um efeito multiplicador que cria
valor para os indivíduos, empresas, a comunidade e o planeta.

OE

102-14

DI

O
ÇÃ

D
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Nossa contribuição
aos ODS
Ao longo deste relatório, descrevemos nossa contribuição direta
e indireta em relação às metas propostas pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

A essência de nosso negócio
tem um impacto positivo sobre
o desenvolvimento sustentável
da América Latina, devido às
novas oportunidades para gerar
empreendimentos e renda

TRABALHODECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

PRODUÇÃO
E CONSUMO
RESPONSÁVEIS

PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Promover o crescimento econômico
apoiado em bases sólidas, inclusivo
e sustentável, o emprego pleno e
produtivo e o trabalho digno para todos.

Construir infra-estruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva
e sustentável, bem como a inovação.

Reduzir a desigualdade nos
países e entre eles.

Garantir padrões de
consumo e produção sustentáveis.

Reforçar os meios de implementação
e revitalizar a Parceria Global para o
Desenvolvimento Sustentável.
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Governança
corporativa
Estrutura de Governança
Comitês
Ética e integridade
Políticas e procedimentos anticorrupção
Linha de denúncias
Gestão de riscos
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Estrutura de Governança
102-18

Diretoria do Mercado Livre
●

Integridade, transparência e autonomia são valores que definem o nosso
estilo de Governança Corporativa. A nossa Diretoria é composta por nove
membros, sete dos quais são independentes. Eles atuam com autonomia
do Management e vigiam o sistema de controle interno. Seus integrantes
são indicados pela Comissão de Nomeação e Governança Corporativa e,
posteriormente, são aprovados pela Assembleia de acionistas.

●
●
●
●
●
●
●

A responsabilidade em nível executivo de assuntos econômicos,
ambientais e sociais é do Chief Financial Officer (CFO). A Gerência de
Sustentabilidade se reporta a ele a respeito de aspectos econômicos,
ambientais e sociais da organização.

●

Marcos Galperín (Presidente da Diretoria e CEO)
Nícolas Galperín
Susan Regal*
Mario Eduardo Vásquez*
Alejandro Nicolás Aguzin*
Meyer Malka*
Javier Olivan*
Emiliano Calemzuk*
Roberto Balls Sallouti*

* independente

Equipe Executiva.
Marcos Galperín (47), CEO
Pedro Arnt (44), Vicepresidente Executivo
e CFO (Chief Financial Office)
● Stelleo Tolda (50), Vicepresidente Executivo
e COO (Chief Operating Officer)
● Osvaldo Giménez (48),
Vicepresidente Executivo Payments
● Daniel Rabinovich (40) Vicepresidente Executivo
e CTO (Chief Technology Officer)
● Marcelo Melamud (48), Vicepresidente Executivo
e Chief Accounting Officer
●
●

*Os perfis profissionais de cada membro se encontram disponíveis
em investor.mercadolibre.com
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Comitês
102-18

Comitê de Auditoria
Supervisona os processos de contabilidade e de informações
financeiras, avaliação e gestão eficaz dos riscos financeiros, o bom
funcionamento do controle interno e cumprimento
das leis e regulamentações de cada país.

Comissão de Nomeação e Governança Corporativa
Indica pessoal qualificado para integrar a Diretoria, tomando em
conta habilidades, competências e formação exigida para o cargo.
Além disso, é responsável pela supervisão do cumprimento das
obrigações relacionadas com o governo da organização e realiza
tarefas de análise das comunicações recebidas dos acionistas.

Diretor/a

Comitê
de Auditoria

Emiliano
Calemzuk
Meyer
Malka

Membro

Susan
Segal

Membro

Mario
Vázquez

Presidente

Comitê de
compensação

Comissão de nomeação
e governança corporativa

Membro

Presidente

Presidente

Membro

Nicolás
Aguzin

Membro
Membro

Comitê de Remuneração
Eleva recomendações à Diretoria sobre a estratégia e programas de
remuneração e benefícios, os quais são aplicados aos membros da
Diretoria, executivos e funcionários chave.

Mais informações
Para saber mais sobre a Governança Corporativa, perfis
profissionais da Diretoria e da equipe executiva, assim como as
Comissões, consultar o site de relacionamento com os investidores,
desenvolvido em conformidade com os requerimentos da
Securites and Exchange Commision.

investor.mercadolibre.com
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Ética e integridade
102-16, 205, 205-2, 205-3

Para ganharmos consistência em relação à nossa visão e valores,
estamos comprometidos com uma gestão eficiente e transparente dos
aspectos da conduta ética e integridade.
Nosso código de conduta e de ética se encontra disponível no site
de Relações com os Investidores, que é acessível ao público ( http://
investor.mercadolibre.com/corporate-governance).
No documento, é detalhado nosso compromisso com o
cumprimento das leis e regulamentações, as boas práticas
de manejo das informações internas, ativos da empresa e
da mídia digital. Também estão incluídas as diretrizes de
prevenção de comportamentos anticompetitivos, conflitos de
interesse, discriminação e assédio, condutas e atitudes diante
de oferecimentos inapropriados, colusão, segurança e saúde,
contribuições a partidos políticos e cidadania corporativa. Por
último, ele oferece um guia de uso da linha de denúncias.
Para sua difusão e entendimento, as áreas de Recursos Humanos,
Jurídica e Auditoria Interna realizam treinamentos em forma
periódica, presenciais ou através de e-Learning, sobre as políticas
da empresa em função dos riscos de cada unidade de negócios.

Todos os colaboradores que acabam
de ser admitidos no
Mercado Livre recebem treinamento
sobre o Código de Ética como parte do
processo de indução
Linha de denúncias
Tanto a nossa equipe quanto os terceiros contam com uma linha
anônima de reclamações onde podem informar, anonimamente
e de forma segura, quaisquer tipos de descumprimentos das
políticas ou atividades ilegais. Em 2017, nenhum dos canais
existentes reportou preocupações críticas em matéria
de corrupção, ou casos que tenham sido confirmados.
openboard.info/meli
001-866-817-1152 (ou linha local)
mercadolibre@openboard.info
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Políticas e procedimentos anticorrupção
Possuímos políticas e procedimentos para evitar a corrupção em todas
as suas formas, as quais foram desenvolvidas em conformidade com
a lei Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) dos Estados Unidos e os
diversos requisitos legais de cada país em que operamos.
Nossa política anticorrupção estabelece que nenhum funcionário,
executivo ou diretor poderá empregar, de maneira direta ou indireta,
meios indevidos para obter um benefício ou tratamento preferencial
para o Mercado Livre. Também atuamos em conformidade com a
Lei Sarbanes-Oxley, que garante a existência de um ambiente de
controle interno apropriado.
Anualmente, os funcionários com cargos de supervisão ou superior
preenchem uma Declaração de independência e anticorrupção
na qual estão incluídas as principais diretrizes da normativa,
confirmando seu cumprimento. Além do mais, nos grupos de
Workplace, nossa ferramenta de comunicação interna, são
compartilhados os principais aspectos das política com relação ao
público interno.
Estas políticas e procedimentos incluem requisitos específicos para
transações que podem envolver riscos significativos em termos de
corrupção. Ditos requisitos incluem os integrantes de nossa cadeia
de valor, agentes e intermediários, abrangendo processos de deu

diligence, cláusulas específicas de anticorrupção nos contratos, e
controles de transparência no registro e documentação das operações,
adequados para o risco da operação envolvida.
Para garantir o cumprimento de nossos padrões e estender o controle
para toda a cadeia de valor, temos planejado, para o período 2018,
desenvolver uma revisão detalhada da reputação de fornecedores de
determinados tipos de produtos e serviços, e aqueles cujo montante
de contratação seja maior aos US$ 50.000 ao ano. Esta avaliação
incluirá aspectos de corrupção e outros atos não lícitos, tais como
relacionamento com oficias do governo.
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Gestão de riscos

Compliance e lealdade
comercial

206, 206-1, 419, 419-1
Processos e pessoas responsáveis pela gestão de riscos de
negócios são alocados no Risk Commitee Charter, que define
os objetivos, responsabilidades e formas de trabalhar. Além
disso, a organização prevê controles internos, cuja eficácia é
revista nos níveis mais altos de gestão, em conformidade com o
modelo internacional COSO (sigla do Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission). Os riscos identificados
e sua análise correspondente são incluídos no formulário 10K.
(seção 1A.Risk Factors).
O Comitê de Riscos é responsável por dar assistência ao comitê de
auditoria na revisão dos níveis de risco, sua avaliação e gerenciamento.
Ele dá aprovação das atividades de gestão de riscos e supervisiona
a identificação e geração dos mecanismos de controle apropriados.
Os riscos incluídos são aqueles ligados à estratégia, finanças, crédito,
mercado, liquidez, segurança, propriedade, tecnologias da informação,
legais, regulatórios, de reputação e outros. É presidido pelo CFO
e é integrado pelo VP Legal & Government Relations, o VP de
IT Infrastructure and Databases e o Head of Internal Audit.

Exercer a liderança envolve uma grande responsabilidade O
cumprimento da lei e o respeito pela concorrência são aspectos
críticos para exercer a liderança do mercado e alcançar nossa visão de
democratização do acesso ao comércio e o dinheiro na região.
As políticas de governança corporativa foram projetadas para dar
cumprimento e assegurar os níveis de controle requeridos pela nossa
organização. Graças a isso, em 2017, não foram registradas sanções por
descumprimento das leis e normativas ligadas a aspectos sociais ou de
concorrência.
A questão da lealdade comercial é um aspecto acompanhado pelo
comité de riscos, e deve ser observado e gerido. Além do mais, é
um assunto considerado no Manual do empregado. Em fevereiro de
2017, a Comissão Federal de Concorrência Econômica do México
(COFECE), anunciou o início de uma investigação no mercado
das plataformas de e-commerce, processo que, na atualidade, se
encontra em andamento.
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Focados
no usuário
A confiança de nossos usuários
Proteção das informações
Transparência no intercâmbio
Políticas e moderação das publicações
Desempenho da plataforma
Boa conduta dos vendedores
Centro de vendedores
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A confiança de
nossos usuários
Nossos usuários são os verdadeiros 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.
Todos os dias, somos escolhidos por milhares de empreendedores como
seu espaço de negócios, portanto, nosso dever para com os usuários
possui dois aspectos fundamentais: a liderança como ponto de encontro
digital entre compradores e vendedores e a confiança que a plataforma
oferece ao usuário.

1° plataforma de e-commerce
na América Latina

48%

dos latino-americanos nos escolhem

Fonte: ComScore

+ de 100 milhões
de downloads
do aplicativo móvel
37,7 milhões

211 milhões

(27,8% a mais do que
em 2016)

(21.6% a mais do que
em 2016)

de novos
usuários em 2017

de novos
cadastrados

231 milhões

de transações

150 milhões

De itens enviados

US$ 11,79
bilhões

(66.8% a mais do
que em 2016)
(42.3% a mais do
que em 2016)

em mercadorias
(31,8% a mais do
que em 2016)
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Indicadores de desempenho
Usuários cadastrados

Novos usuários

(em milhões)

Itens enviados

(em milhões)

(em milhões)
37,7

174,2
99,5

120,9

211,9

144,6
18

21,5

23,7

150,7

29,5

86,5
45,2
1,8

2013

2014

2015

2016

2017

Transações de
pagamento

2013

2014

2015

2016

2017

Volume de mercadorias
(em milhões de us$)

(em milhões)

231.4
7.305,3

138,7
31,5

46,3

2013

2014

80,4

2015

2016

2017

2013

7.081,9

7.150,8

2014

2015

8.084,1

2016

11.749,3

2017

2013

17,8

2014

2015

2016

2017

Somos a plataforma
de e-commerce
escolhida pelos
usuários da
América Latina
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Como medimos a experiência do usuário
A lealdade e a satisfação de nossos usuários é fundamental para
o crescimento sustentado do Mercado Livre. O Net Prometer
Score (NPS) é um sistema que permite ouvir a voz do cliente para
medir sua satisfação e experiência. Com este sistema é possível
detectar as necessidades e os motivos de insatisfação e gerar
soluções reais para que sejam cada vez mais os usuários que nos
escolham.
A equipe de trabalho da NPS Analytics & Reporting é responsável
pela análise dos aspectos quantitativos e qualitativos da
experiência do usuário, visando identificar oportunidades
de melhoria e reportá-las às áreas correspondentes, para sua
implementação.

Proteção da informação
418, 418-1, SASB

Um dos aspectos mais críticos no contexto atual é o cuidado da
informação. Na hora de escolher sua plataforma de e-commerce, é um
dos pontos mais importantes para nossos usuários. Trabalhamos para
garantir que suas informações, seus dados pessoais e financeiros e suas
transações, sejam gerenciados de maneira segura em nossa plataforma.
Cada site local possui uma seção de Políticas de privacidade e
confidencialidade das informações dos usuários, acessível na tela de
navegação, onde é explicado o uso de dados e os mecanismos de
comunicação disponíveis. Da mesma forma, possuímos uma política
corporativa que estabelece o escopo do uso dos dados e que também
abrange nosso pessoal e a utilização legal das informações frente a
requisitos legais.
Em 2017, nenhuma das nossas operações recebeu sanções ou
reclamações por violação dos direitos de privacidade. No México, a
Autoridade de Proteção de Dados Pessoais iniciou uma investigação por
possível descumprimento da normativa de dados pessoais, porém, ela foi
encerrada sem imputação ao Mercado Livre.
Em um ambiente de mudanças constantes, como é o digital, todos os
dias surgem novos desafios. Por isso, o conceito de confiança vai além do
estabelecimento de barreiras de segurança, ele envolve uma pesquisa
permanente e profunda, sobre aspectos tecnológicos e comportamentos
das pessoas que operam a nossa plataforma.
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Transparência
no intercâmbio
418, 418-1, SASB

Trabalhamos juntamente com nossos usuários para garantir uma
transação comercial ética e confiável, baseada em uma comunicação
transparente e na redução dos conflitos entre compradores e vendedores.
Devido ao volume de transações que comporta nossa plataforma,
poderiam surgir situações ligadas a diferenças nas informações e
rotulagem dos produtos e serviços. Em 2017 houve 2.284 casos
desfavoráveis dessa natureza. Esse número representa ao redor de 8,5
casos a cada milhão de itens vendidos na plataforma durante o ano
inteiro, em toda a região.
Com referência a reclamações devido a produtos com defeito ou não
cumprimento de ofertas, os casos confirmados não superam as duas
ocorrências por milhão de produtos vendidos.

Ferramentas para garantir a confiança digital
●

●
●

Certificação ISO9001:2005 dos processos relacionados com o
software da plataforma.
Plano de continuidade de negócio com data centers alternativos.
Certificação do padrão de segurança de dados de
cartões de pagamento PCI DSS.
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Como utilizam nossa plataforma?

6 de
cada 10
usuários

fazem o
cadastramento
nos seus celulares

46%

de vendas
provenientes de
dispositivos móveis

98%
das transações
realizadas a
preço fixo

95%
das transações
de produtos
novos
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Políticas e moderação
das publicações
408, 408-1, 409, 409-1, 412, 412-3, 416, 416-1

Existem produtos cuja venda é proibida no Mercado Livre, tais como
bens ou serviços não apropriados ou que violam a legislação. Eles
são identificados em nossos Termos e Condições, e nas Políticas de
Publicação.
A nossa equipe de moderação é responsável pelo cumprimento
desta política. A moderação é dividida em dois centros:
30 representantes se dedicam aos sites em espanhol e 16
representantes realizam a verificação dos sites em língua
portuguesa. Além disso, eles se encarregam de verificar questões
tais como a correta categoria da publicação, que o estado do
produto seja real (novo ou usado) e que a utilização do Mercado
Pago não apresente restrições. O propósito da equipe é manter
o site sob controle e seguro, e oferecer um tratamento justo à
comunidade de usuários, cuidando de nossa reputação e da imagem
de a marca.

Tipos de infração que constam nos nossos Termos e
Condições e que geram baixa imediata do anúncio:
●

●

●

●

A publicação de itens proibidos implica na suspensão automática
dos anúncios. Dependendo do tipo de infração cometida ou sua
repetição, a sanção pode alcançar a expulsão da plataforma ou a
denúncia perante as autoridades.

Artigo proibido: publicações de artigos cuja comercialização seja
proibida por lei, tais como drogas, aqueles cuja venda seja restrita,
como medicamentos e armas; produtos cuja proibição seja uma
determinação do Mercado Livre, tais como a venda de contas
de usuários da plataforma; e outros acordos com autoridades,
convênios ou restrições analisadas por nossa divisão de Assuntos
Jurídicos.
Propriedade intelectual: produtos que colocam em risco os
direitos de outras empresas. Em certos países contamos
com acordos comerciais que ajudam a cumprir com suas políticas
de marca.
Dados pessoais: anúncios em que são incluídos os dados de
contato.
Técnica proibida: publicações em que, nossos Termos e
Condições sejam, de alguma maneira, desrespeitados.

Estendemos o controle de boa conduta aos nossos fornecedores. No
Uruguai, foram incluídas no acordo de distribuição realizado com o
nosso fornecedor logístico, cláusulas de prevenção de processamento
de transações relacionadas com pornografia infantil, ligadas a crimes,
prostituição e outros aspectos que possam infringir nosso compromisso
com os Direitos Humanos.
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Desempenho da
plataforma

Boa conduta
dos vendedores

A disponibilidade do serviço é um dos aspectos que nos possibilita
ganhar e manter a confiança de nossos usuários.

Realizamos um grande esforço para garantir que os negócios que sejam
feitos mediante nosso ecossistema de soluções sejam seguros, estejam
em conformidade com a nossas políticas e com as leis em vigor. Em
particular, colocamos a ênfase no comportamento ético e na proteção dos
direitos das pessoas.

As melhorias alcançadas são explicadas por uma revisão dos parâmetros
de virtualização, alcançando níveis de infraestrutura na nuvem que, na
atualidade, serve a mais de 90% do tráfego de dados. As vantagens
são múltiplas: oferecer a possibilidade de alcançar uma escalabilidade
superior, permitindo um crescimento sem restrições, até poder focar-nos
mais no desenvolvimento do software para o negócio. O processo de
virtualização possibilitou uma melhora de 40% na disponibilidade.

99,41%

tempo disponível de nossa plataforma em 2017

1º

2º

3º

4º

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

+99.16%

+99.58%

+99,38%

+99,50%

24 eventos

38 eventos

32 eventos

36 eventos

1092 minutos
não disponíveis

544 minutos
não disponíveis

819 minutos
não disponíveis

660 minutos
não disponíveis

Os diversos sites do Mercado Livre da região possuem medidas próprias
para prevenir atos de comércio fora da lei.
No Brasil, contamos com políticas para a prevenção da violência e a
discriminação, limitando os tipos de bens ou serviços e os anúncios
permitidos. Existem também proibições relacionadas com produtos
que possam constituir uma ameaça contra a proteção do patrimônio
histórico e cultural.
Nos demais países, existem políticas similares para delimitar os produtos
proibidos que podem ser consultados na seção Ajuda, no link Artigos
proibidos.

Promovemos e reforçamos
o comportamento ético
na nossa comunidade
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Centro de vendedores
O Centro de vendedores é uma plataforma projetada para o
crescimento de nossos vendedores Ele faz parte da oferta
anteriormente denominada como Universidade Mercado Livre, com
webinars e tutoriais para ajudar a potencializar as vendas e melhorar
a experiência do usuário. Inclui também entrevistas de vendedores de
sucesso, informações sobre as tendências do mercado, lançamentos
e histórias de sucesso para inspirar o efeito empreendedor.
Mais de 90.000 usuários já se cadastraram nesta nova plataforma gratuita
e de utilização ilimitada, disponível em espanhol e português. Para 2018,
já foi projetado um crescimento de mais de 100% na base de usuários.

vendedores.mercadolibre.com

90.000
usuários cadastrados

Um espaço para potencializar
as vendas e multiplicar o
efeito empreendedor
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Nossa
equipe
Uma equipe empreendedora
Cultura Mercado Livre
Atrair a melhor equipe
Trabalhar no Mercado Livre
Diversidade e igualdade de oportunidades
Desempenho e desenvolvimento profissional
Relacionamento colaborador-empresa
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Uma equipe empreendedora

102-8

5.582

México
136

68 mulheres
68 homens

+2.4%

Venezuela
72

+1.3%

funcionários

Colômbia
377

42%

58%

3.216

+6.8%

192 mulheres
185 homens

38 mulheres
34 homens

+31.3%

2.366

homens

Brasil
1746

939 mulheres
807 homens

mulheres

Chile +2.3%

131

68%

3.809

31%

abaixo dos 30 anos
de idade

1.758 entre 30 e 50 anos de idade

1%

15

acima dos 50 anos de idade

40 mulheres
91 homens

+14.6% Uruguai
815

422 mulheres
393 homens

+41.3% Argentina
2305

667 mulheres
1638 homens
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Cultura Mercado Livre
No Mercado Livre, compartilhamos o sentido e as formas de fazer em
todos os lugares onde atuamos. Com esta visão, construímos uma
cultura genuína e desafiadora, que contagia, atrai e dá sentido ao
nosso trabalho diário.
No intuito de alcançar um alto desempenho como organização,
promovemos uma cultura única, baseada em seis pilares, que ganham
vida em uma experiência de trabalho diferente, o que nos torna um
dos melhores lugares para se trabalhar na América Latina.

Somos um dos lugares
favoritos para se trabalhar
na América Latina
Em 2016, una Comissão integrada pelo CEO e o Executive Team
projetou um processo de experiência cultural simbolizada em
uma viagem ao fundo das atitudes que constroem uma cultura.
Nessa viagem, os líderes são agentes de mudança para fazer uma
recontação com a melhor parte do DNA de nossa organização
e inspirar mais energia empreendedora. Foi assim que nasceu o
programa #AdnMELI: com a missão de transmitir, ativar e enraizar
esta cultura organizacional.

O #AdnMELI foi expandido
Desde 2016, #AdnMELI é o marco sob o qual desenvolvemos
experiências para inspirar a energia empreendedora entre nossos
funcionários, e para fazê-los vivenciar os princípios culturais em
primeira mão.

#AdnMELIactive
A liderança ativa a cultura em suas equipes com uma dinâmica
chamada #AdnActive. Através de jogos e histórias, eles buscam
aprofundar os princípios culturais, partindo da identificação e da ação,
em um ambiente colaborativo e divertido.

Preliminar #AdnMELIactive
Pré-lançamento para inspirar e treinar a liderança de cada sede. Foram
15 encontros presenciais e via streaming com gerentes e quadros
superiores.

#PremiosAdnMELI
Prêmio anual para cinco colaboradores da região, os quais são
indicados e selecionados como melhores representantes do AdnMELI.

#BeAdnMELI
Nova experiência de reconhecimento horizontal que busca dar
destaque aos influencers da cultura organizacional.

Entre as empresas mais inovadoras para a Forbes
Incluídos no ranking da revista Forbes como uma das empresas de
tecnologia com o maior potencial de crescimento em inovação
do mundo.

Prêmio de inovação do E-Commerce-Brasil
Obtivemos o prêmio ao melhor fornecedor na categoria tecnologia.
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Atrair o melhor talento
102-8

Queremos atrair, recrutar e incorporar os melhores talentos para
liderar o setor de comércio e pagamentos na América Latina. Para
isso, desenvolvemos um modelo de aquisição de talentos, de
natureza colaborativa que contempla mudanças do tipo filosófico,
de questionamento de sentido, ligado aos nossos princípios
culturais. Queremos que o candidato compartilhe uma conexão
genuína com a cultura MELI e tenha o potencial para transcender a
sua posição.

Somos uma organização
de talentos
O fato de sermos uma organização de talentos implica que toda a nossa
liderança tenha objetivos de capital humano. É por esse motivo que
eles são empoderados e preparados para fazer parte de entrevistas de
seleção colaborativa, baseadas na premissa de que “talento atrai mais
talento”.
Os principais influencers para desenvolver o acervo de talentos,
que denominamos Talent Pool, são os funcionários do Mercado
Livre. Trabalhamos de mãos dadas com os candidatos internos
e principiantes para desenvolver contatos, conhecer melhor o
mercado e gerar novos interlocutores.

Novas contratações por país e gênero
102-8, 401-1
Categoria Argentina Brasil

Chile

Mulheres

Colombia Uruguay Venezuela Mexico Total

274

503

14

92

193

15

36

1127

Abaixo dos 237
30 anos

458

8

86

187

8

16

1000

Entre 30
e 50 anos

36

45

6

6

6

7

20

126

Acima dos
50 anos

1

-

-

-

-

-

-

Homens

686

499

29

95

157

.13

33
.

1512

Abaixo dos 506
30 anos

403

12

89

144

6

17

1177

Entre 30
e 50 anos

180

96

17

6

13

7

16

335

Total

960

1002

43

187

350

.28

.69

95% dos candidatos
demonstram estar satisfeito com o
processo de recrutamento
A maior parte deles não alteraria
nada da experiência

1

2639
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Trabalhar no Mercado Livre
102-8, 401, 401-2

As pessoas são o nosso principal capital para o sucesso.
Cuidamos delas e as motivamos através de políticas, benefícios, serviços
e programas de atividades destinadas a promover o seu bem-estar e
um bom ambiente interno. Muitas das práticas que detalhamos a seguir
foram co criadas em colaboração com os funcionários.

OWNBoarding, a experiência de juntar-se
à nossa equipe
Projetamos um processo de integração para que os funcionários possam
apropriar-se de seu desenvolvimento de carreira desde o primeiro dia.
Em 2017, como parte da nova estratégia, Employee Experience,
redesenhamos esse momento para que a primeira jornada no Mercado
Livre seja uma experiência única e inesquecível na qual o participante
vivencia nossos princípios culturais.
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Benefícios
Para atrair os melhores talentos, estamos focados em
oferecer uma proposta de valor atrativa e inovadora, que
seja diferente do que o mercado oferece. Por isso, nosso
programa de benefícios continua evoluindo de forma
permanente.
Nosso modelo de benefícios inclui os quatro pilares
descritos a seguir, que são complementares com os que são
oferecidos pelos escritórios de cada país, de acordo com as
necessidades e oportunidades locais.

Benefícios adicionais para a
maternidade e paternidade
Férias e licenças adicionais
àquelas estabelecidas pela lei
Programa de Home Office
Programas de saúde
e bem-estar

Parentalidade e mãe no Mercado Livre
401-3
Nosso desejo é acompanhar as mães e pais que trabalham no Mercado
Livre em uma fase tão importante quanto a chegada de um filho em casa,
bem como na sua educação. Desenvolvemos uma politica de flexibilidade
que vai crescendo à par da evolução desses papeis, para apoiá-los nesta
tarefa que consideramos vital para o desenvolvimento de uma sociedade
com valores.
Os pais e mães do Mercado Livre podem trabalhar sob a modalidade
Home Office, aproveitando sua flexibilidade para dar atenção às
necessidades das crianças em seus primeiros anos de vida.

81
69
funcionários

retornaram ao trabalho
Após a licença

funcionários fizeram
uso da licença parental

60

21

48

21

mulheres

homens

mulheres
homens
82% retorno 100% retorno

100% dos funcionários

têm acesso à política de flexibilidade para pais
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Diversidade e igualdade
de oportunidades
405

O plano de ação é focado na eliminação dos preconceitos inconscientes
resultantes da educação e certas crenças. Os nossos objetivos são adaptar
os estilos de liderança no interior da empresa, fomentar a diversidade dos
nossos sistemas e promover parcerias com a comunidade.

Acreditamos que a diversidade de perspectivas é o principal insumo
para que a inovação possa fluir.

Equipe de trabalho por gênero, categoria e faixa etária
405-1

Em 2017, trabalhamos no diagnóstico e em um plano de diversidade
e inclusão de três anos de duração: Inicialmente, analisamos nossos
indicadores de diversidade em geral e por unidade de negócio, de
acordo com eixos de gestão de nosso talento: contratações, avaliações
de desempenho, promoções, demissões, planos de sucessão e
percepção de clima, entre outros.

11% mulheres
na alta liderança

22% da Diretoria

é formada por pessoas acima
dos 50 anos

Em forma paralela, decidimos desenvolver um estudo comparativo
em que foram analisadas informações quantitativas e qualitativas de
empresas de tecnologia do mundo e da região, para entender quais são
as tendências em matéria de diversidade e inclusão na indústria. Com as
informações de ambas, as análises e nossa missão em mente, definimos
um propósito baseado em dois pilares:
●
●

Construir uma organização diversa em todos os níveis.
Expandir o acesso à educação em tecnologia,
com especial foco nas mulheres.

Categoria

Analistas
Supervisor Gerente Gerentes Diretor
e assistentes
Sênior

VP/CEO Total

Mulheres

2176

102

62

18

7

1

2366

Abaixo dos
30 anos

1725

35

2

1

-

-

1763

Entre 30
e 50 anos

446

66

60

17

7

1

597

Acima dos
50 anos

5

1

-

-

-

.-

6

Homens

2809

157

128

77

29

.16

3216

Abaixo dos
30 anos

1995

35

10

6

-

-

2046

Entre 30
e 50 anos

810

120

118

71

28

14

1161

Acima dos
50 anos

4

2

-

-

1

.2

9

Total

4985

259

190

95

36

.16

5582
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Queremos que cada uma
das pessoas encontre no
Mercado Livre um espaço
propício para desenvolver
suas competências e se
expressar, em um ambiente
sem preconceitos e onde
aquilo que torna você único
seja um valor
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Desempenho e
desenvolvimento profissional
Para que a nossa cultura passe do conceito à ação, precisamos
gerenciar o desempenho dos talentos, compreender as capacidades
individuais e promover o desenvolvimento das habilidades.

Performance Management
Uma ferramenta essencial para garantir a eficiência e a
competitividade dos parceiros, e garantir que eles possam
desempenhar todo seu potencial.
Com esse sistema, cada funcionário é empreendedor de seu
desempenho: ele pode abrir, planejar, inserir e fechar seu plano
de objetivos, com uma revisão semestral e anual. Saber como
estabelecer os objetivos individuais e do negócio de forma
estratégica é o ponto de partida. O sistema também possibilita
identificar como é a contribuição de cada indivíduo e de cada setor
para o desenvolvimento da estratégia do negócio.
A vivência deste processo possibilita ao funcionário a obtenção de
um entendimento claro e direto a respeito do que é esperado dele e
do que deve fazer para alcançar os objetivos da organização. Deste
modo, a equipe ganha e internaliza o hábito da melhoria contínua.

Gestão de talentos
404-3

Nossa estratégia de gestão de talentos possui um enfoque integrador e
disruptivo com uma abordagem do desempenho e do desenvolvimento de
carreira que é feita de forma conjunta.
Entendemos a gestão do talento a partir do desenvolvimento dos pontos
fortes e interesses de cada pessoa, ao invés de nos focarmos nos pontos
fracos. Assim, os pontos de melhoria são desafios necessários para alcançar
a excelência, mas nos centramos naquilo que faz mais sentido para a
pessoa.

Gerenciamos o talento
partindo dos pontos fortes e
interesses de cada pessoa
O processo de Talent Review nos permite identificar os
empregados com potenciais elevados, que fortalecem
o capital humano do Mercado Livre, para incentivar e
motivar seu desenvolvimento de carreira na empresa.
O processo inclui quatro elementos fundamentais: a
avaliação e calibração do potencial, planos de sucessão,
desenvolvimento personalizado e feedback. Apesar
da avaliação de desempenho alcançar a 100% dos
funcionários, o processo de revisão de talento é realizado a
partir da categoria de supervisor em diante.
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Treinamento e desenvolvimento
404, 404-1
Acreditamos que o aprendizado mais valioso seja sempre autônomo,
coletivo e ilimitado. Por isso, inspiramos as pessoas para que ganhem
protagonismo no desenvolvimento de sua carreira, aplicando os
princípios da cultura empreendedora.

Experiência do cliente
Training CX WOW by Zappos: 1 dia, 5 oficinas, 180 participantes
● Disney Institute para Managers CX: 3 dias, 13 participantes.
● Treinamentos sobre atendimento ao cliente: 2 a 4 semanas, 6 horas
diárias, 1600 participantes.
● Lean and Problem Solving CX: 4 oficinas e 121 participantes.
●

O melhor conhecimento se constrói fazendo. A nossa filosofia
70/20/10 se baseia nisso: um modelo de aprendizagem em que os
colaboradores adquirem 70% do conhecimento e das competências
requeridas para o cargo em seu trabalho diário; 20% através de
mentoring e coaching de seu chefe e colegas. Os 10% restantes são
adquiridos com treinamento formal.

Learning Latam 2017: treinamento por setores
Recursos Humanos
● MBA e Masters sponsorship.
● 2 Programas Executivos em Stanford.
● Design Thinking para diretores em Stanford.
● Idiomas: 80 horas por ano, em 3 idiomas, 1421 participantes.
● LeaderME 2016-2017: 3 dias + 3 sessões online, 275 participantes.
● LeaderME 2017-2018: 3 dias + 3 sessões online, 280 participantes.
● Oficinas de feedback para líderes: 1 dia, 20 oficinas,
500 participantes.
● Oficinas de Learning Agility: 1 dia, 17 oficinas, 300 participantes.
● Programa ADN (DNA) Meli: 40 horas , 450 participantes.
● Oficinas de Clima: 1 dia, 23 oficinas, 663 participantes.
● ADN Active: 15 encontros de 2 h.
● Talent Acquisition Boot Camps para líderes: 1 dia , 210 participantes.

Inspiramos as pessoas
para que empreendam seu
desenvolvimento de carreira
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Uma conversa
sempre aberta
Nossa comunicação interna é fundamentalmente humana e genuína,
co-criada entre todos. Os líderes, formais e informais, se envolvem e
impulsionam suas equipes, trabalhando com uma política de portas
abertas e comunicação fluída.
É assim que impulsionamos e mantemos uma cultura flexível, aberta e o
melhor clima de trabalho.

Ativamos o diálogo entre nossos
líderes e suas equipes
#EspacioAbierto (EspaçoAberto) com o CEO
Nosso CEO propicia uma conversação ativa, em um espaço mensal de
diálogo via streaming. Nesses encontros, a conversa gira em torno das
15 ou 20 questões mais representativas do momento, as quais são
previamente sugeridas por funcionários da região, em convocatória
aberta a todos. Além do mais, as conversas tem um moderador para
garantir que todos tenham a chance de participar.
O evento é realizado por meio do Canal de YouTube, compartilhado
em nossa rede de colaboração Workplace e é publicado para aqueles
que não puderam assistir.
Desde 2016, líderes de diferentes áreas começaram a replicar essa prática
com suas equipes com freqüência trimestral ou semestral.

Café da manhã com o CEO
Periodicamente, o CEO compartilha um café da manhã de tipo informal
com pessoas de diferentes setores, para conversar de forma mais próxima
sobre os projetos que são levados adiante, favorecendo a inteligência
coletiva e o contato cara a cara.
Desde 2017, líderes de diferentes áreas começaram a replicar essa prática
com suas equipes, com freqüência trimestral ou semestral.

Apresentação de resultados em primeira mão
Queremos que a nossa equipe seja a primeira a conhecer os resultados
do Mercado Livre. Para isso, a equipe é convidada, a cada três meses, a
assistir a um live streaming com o CFO e o Vice-presidente Executivo. Deste
modo, promovemos seu direito à informação de valor e à transparência.

Relacionamento colaborador-empresa
102-42

100% dos funcionários do Mercado Livre do Brasil e Uruguai são
representados por acordos coletivos trabalhistas. Na Argentina, o número
é de 46%.
As nossas relações trabalhistas são descritas no Manual de políticas
aplicáveis a empregados do Mercado Livre. Nele, são incluídos aspectos
da conduta profissional, comportamentos desejados, utilização dos
recursos da empresa, benefícios, políticas de presentes, informações
privilegiadas e outros tópicos que regulamentam o relacionamento de
trabalho, da utilização da tecnologia até a propriedade intelectual. O
manual é aceito por todos os funcionários no início de seu relacionamento
de trabalho com o Mercado Livre.
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Comunidade
Mercado Livre Fund
EcoFriday
Histórias que inspiram
Mercado Livre Solidário
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Cultura empreendedora
413

Sabemos que o nosso ecossistema de soluções tem a capacidade de
se tornar uma ferramenta para a mudança, com um impacto positivo
sobre a vida de milhões de pessoas.
Queremos levar nosso DNA empreendedor para além dos limites do
Mercado Livre, para promover a inclusão social e o desenvolvimento
econômico e financeiro dos latino-americanos.

Mercado Livre Fund
Meli Fund é um fundo de investimento que visa apoiar startups com
capacidade de produzir desenvolvimentos tecnológicos inovadores
e melhorar o ecossistema do e-commerce
na América Latina.
Investimos em empreendimentos e empreendedores que
consideramos valiosos para nosso ecossistema, com potencial de
crescimento regional e para os quais, ter o Mercado Livre como
investidor é um valor agregado. Além disso, as empresas têm
acesso a um programa especial de mentorias projetado em parceria
com a Endeavor.
Temos investido mais de US $ 3 milhões em 22 empresas, com o
objetivo de elevar o montante para US$ 10 milhões no curto prazo.
Para acompanhar o desenvolvimento destes empreendimentos, foram
formados nove conselhos de consultoria, envolvendo mais de 18
funcionários da empresa.

Mercado Livre Fund em números

3.200
milhões de
investidos em
start-ups da região

22 empresas
contempladas
11 Argentina

7 Brasil

3 Chile

1 México

562
novos postos
de trabalho

17

empresas ativas
na carteira

USD 62,7 milhões faturados em 2017
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#EcoFriday
Criamos uma 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.
A #EcoFriday promove a venda de produtos sustentáveis, seja pela
sua eficiência energética, como pela sua produção local, por conter
materiais reciclados ou pela sua capacidade de reduzir emissões.
Em 2017, a primeira edição do #EcoFriday foi realizada, em forma
simultânea, em 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
México, Uruguai e Venezuela. Ao longo dessa semana, dentro
da plataforma foi ativado um site com mais de 15.000 produtos
sustentáveis de mais de 3.000 empreendedores e empresas.
Entre os produtos comercializados, havia aquecedores de água
e painéis solares, móveis reciclados, bicicletas, produtos agroecológicos e orgânicos, produtos com impacto social, e com
tecnologia energeticamente eficiente.

Milhões de usuários fizeram
parte dessa iniciativa que gera
conscientização, empodera
empreendedores e vendedores
da plataforma, e contribui para
a sociedade e o meio ambiente.

+3.000
empreendedores

15.000

produtos sustentáveis
ofertados

44%

mais bicicletas
vendidas

300%

mais painéis
solares vendidos

+8.000
produtos vendidos
70%

Mais alimentos
orgânicos
vendidos

150%

mais
composteiras
vendidas
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100 empreendedores B anunciaram seus produtos pela
primeira vez no Mercado Livre
Queremos incrementar a quantidade de empreendedores que
produzam ou comercializem produtos sustentáveis e que possam
capitalizar o e-commerce como canal para desenvolver seus
negócios. Para isso, fizemos uma parceria regional com a Sistema B,
entidade que reúne empresas e empreendedores cuja produção está
associada à geração de impacto social, ambiental e econômico, para
treiná-los na utilização de nossa ferramenta. Como parte do acordo,
oferecemos formação em e-commerce, além de um custo diferencial
para as transações realizadas pelos empreendedores B certificados
da América Latina.

Participação em organizações setoriais
Entidades que integramos durante 2017, como membros
e atuando na liderança.
●

●

●

●

●

●

●

●

#EcoFriday chegou à ONU
Víctor Dosoretz, portavoz da Câmara Argentina de Comércio e
Serviços (CAC), apresentou o caso #EcoFriday como exemplo
do avanço do setor privado argentino em questões de
sustentabilidade no Fórum Político de Alto Nível das Nações
Unidas sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A
nossa iniciativa de impacto social, econômico e ambiental foi
ouvida por uma assembleia de mais de 1200 funcionários da
Organização das Nações Unidas.

●

●

●

●

●

ALAI (Associação Latino-americana de Internet)
Membros do board e Jacobo Cohen Imach (VP de Legal & GR)
exerce a Presidência.
ABRANET (Associação Brasileira de Internet)
Membros
ABRAREC (Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente)
Membros
ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital)
Membros
ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual)
Membros
ABO2O (Associação Brasileira de Online to Offline)
Marlei Silva, Gerente de Mercado Pago, é Secretário Executivo
CAMARA E NET (Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico)
François Martins e Ricardo Lagreca são vicepresidentes
ICC (International Chamber of Commerce)
Membros do capítulo Argentina da ICC
INTA (International Trademark Association)
Membros
ABRALOG (Associação Brasileira de Logística)
Membros
Câmara Argentina de Comércio
Jacobo Cohen Imach (VP Jurídico) é membro do Conselho Executivo, Matias
Fernández (Relações com o Governo) do Conselho Geral fazem parte das
comissões de Comércio e da Economia Digital, além da CAC Jovem.
CACE (Câmara Argentina do Comércio Eletrônico)
Hernán Perez Stoisa, Diretor da Marketplace Argentina, faz parte
do Conselho Diretivo e Matías Fernández é presidente da Comissão
de Regulação.
CABASE (Câmara Argentina da Internet)
Matías Fernández faz parte da Comissão Jurídica e é membro do Conselho
Diretivo.
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Histórias que inspiram
Em 2017, conseguimos levar a nossa iniciativa Histórias que Inspiram
para toda a região. Foi a terceira edição do concurso regional em
que capacitamos e concedemos prêmios aos empreendedores que
tenham desenvolvido seus negócios por meio de uma plataforma
de e-commerce, e cuja história tenha o potencial para inspirar outras
pessoas. O requisito para participar é que as ferramentas de comércio
eletrônico envolvidas no empreendimento impactem de forma eficaz
e inovadora, com real valor associado para o negócio.
O concurso, realizado em parceria com a Endeavor, começou na
Argentina, e em 2017 foi estendida para o Brasil e o México, e em
2017, para o Uruguai, a Colômbia, o Chile e a Venezuela.
Em 2017, Histórias que inspiram distribuiu US$ 85.000 em prêmios entre
um ganhador regional e um de cada país participante.

635
15
histórias

Histórias reais
que inspiram para
empreender

finalistas

US$ 85.000
em prêmios

7 países
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Uruguai
Venezuela
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Sumatoria

Formação de
microempreendedores

Argentina

Impulsionamos iniciativas que promovam a inclusão financeira, já que
se trata de um eixo fundamental para reduzir a pobreza e promover o
desenvolvimento social das pessoas.
Nesse sentido, fizemos um acordo entre o Mercado Pago e a
Sumatoria, plataforma argentina de crowdfunding que conecta
microempreendimentos com pessoas que querem apoiá-los através
de uma pequena contribuição reembolsável. A solução Mercado
Pago foi disponibilizada para que as pessoas que desejam financiar
projetos possam fazê-lo de modo simples, rápido e seguro.

Impulsionamos a inclusão
financeira como ferramenta de
desenvolvimento
Além do mais, desenvolvemos um fundo de financiamento próprio, ao
qual nossos empregados foram convidados a participar.

+100

empreendedores receberam
recursos através da Sumatoria

Argentina
Queremos compartilhar o potencial de nossa plataforma com
microempreendedores da base da pirâmide e de empreendimentos
solidários. Para eles, desenvolvemos um portal no qual podem ter acesso
a vídeos tutoriais, de curta duração e linguagem simples, que ensinam
os aspectos básicos para operar e dar os primeiros passos em nosso
ecossistema.
Os conteúdos foram desenvolvidos em parceria com a Direção Geral de
Empreendedorismo da Cidade Autônoma de Buenos Aires e a Eidos, uma
fundação especializada na criação, desenvolvimento e implementação de
experiências educacionais inovadoras. Além disso, realizamos um encontro
com microempreendedores de áreas vulneráveis para compreender melhor
suas percepções na hora de desenvolver um negócio online.
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Academia BA Empreende
Argentina

quatro anos, 100.000 programadores, 10.000 profissionais e 1.000
empreendedores.

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
Arias, na Argentina. A proposta, ministrada no âmbito da Academia
BA Empreende, focaliza no desenvolvimento de competências
empreendedoras e metodologias ágeis para a resolução de
problemas. O programa contou com 4 cursos de 24 horas cada um de
treinamento, envolvendo mais de 90 empreendedores.

Também, através do Programa Potenciate Tecnológico (“Potencializese Tecnológico”) recebemos mais de 20 jovens empreendedores que
aprendem enquanto desenvolvem seus projetos tecnológicos. Uma
equipe de voluntários de nosso time de TI compartilhou com eles
nossas metodologias para o desenvolvimento de produtos e deu um
feedback personalizado a suas iniciativas.

+90 +90
empreendedores

horas de treinamento

Formação de jovens
em tecnologia
Argentina e Uruguai

Queremos inspirar e promover o interesse dos jovens pela tecnologia. Por
isso, nos somamos a diversos programas de treinamento em programação
e profissões digitais destinado a esse segmento da população.
Na Argentina, oferecemos apoio ao Plano Nacional 111Mil do Ministério
de Produção da Nação. Este programa visa formar, durante os próximos

Com o valor agregado de empoderar mais mulheres para que se
tornem parte da nossa indústria, oferecemos apoio para Chicas en
Tecnología (“Garotas na Tecnologia”) em suas edições do PUMM, sigla
de programação de um mundo melhor. Nossos especialistas em TI
atuaram como mentores das jovens programadoras, trabalhando em
conjunto com uma equipe no desenvolvimento de um aplicativo.
Finalmente, juntamente com a Developers for Good (Desenvolvedores
para o bem), organizamos um evento que reuniu programadores
e desenvolvedores para usar suas habilidades e experiência na
geração de projetos com impacto social positivo. Nossos voluntários
de TI participaram ativamente nos dois dias juntamente com os
desenvolvedores para ajudá-los a transformar suas ideias em uma
solução real.
No Uruguai, oferecemos apoio ao programa “Jóvenes a programar”,
que faz parte do Plano Ceibal, em parceria com a CUTI, FOMIN-BID,
INEFOP e demais empresas de tecnologia. O programa consiste em
cursos de programação para jovens que tenham completado o ensino
médio. Em 2017, mais de 700 estudantes já receberam seu certificado.
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Arbusta
Aprofundando nossa estratégia de impulsionar a formação de jovens
em tecnologia e aumentar suas possibilidades de empregabilidade,
trabalhamos com a Arbusta; uma empresa social, focada no fornecimento
de serviços de tecnologia, gerando uma oportunidade para jovens em
situação de vulnerabilidade.
Ao longo de 2017, mais de 70 jovens da Arbusta foram incorporados a um
dos principais projetos de tecnologia do Mercado Livre. Além do mais,
somamos recursos para apoiar o setor comercial do projeto #EcoFriday e
para o programa Mercado Livre Solidário.

+70
Jovens oferecendo serviços para
diversos projetos do Mercado Livre
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Mercado Livre Solidário
Durante 2017, promovemos 18 campanhas especiais associadas à
datas comemorativas importantes como Natal e Dia das Crianças
e, pontualmente, apoiamos campanhas para auxiliar crianças com
problemas graves de saúde ou em casos de emergência nacional.
Lançamos um plano de ação e divulgação diante de emergências
nacionais para toda a região, visando otimizar a relação entre a
comunidade e as organizações que atuam no território, com a
intenção de disponibilizar nossas ferramentas para a arrecadação
de fundos.

1200
ONGs latino-americanas capacitadas
+740

novas
organizações

+ US$ 3.7 milhões
arrecadados
(+84% que em 2016)

Desenvolvemos programas de formação de organizações em
parceria com a Wingu, organização sem fins lucrativos cuja missão
é potencializar o trabalho de outras ONGs da América Latina por
meio da incorporação de tecnologias e metodologias inovadoras. Em
2017, organizamos quatro webinars sobre captação de recursos e
fidelização para ONGs, impactando mais de 600 participantes. Com o
mesmo objetivo, oferecemos oficinas presenciais na Argentina, Brasil,
Chile e Uruguai, para mais de 130 ONGs.
Também nos aliamos a Wingu no patrocínio do seu Festival de
Inovação e Tecnologia Social (FITS), na Argentina, Colômbia e México,
um encontro gratuito e aberto de um dia de duração onde são
oferecidos treinamentos em tecnologia e metodologias inovadoras
para fortalecer as organizações da sociedade civil. Mais de 1700
pessoas participaram da edição de 2017.
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Campanhas especiais
e para emergências

Donar Online

Durante 2017, apoiamos oferecendo divulgação para um total de 18
campanhas especiais relacionadas com importantes datas tais como
Natal, Dia das Crianças, De volta à escola, para auxiliar crianças com
problemas graves de saúde ou em emergências nacionais.

Donar Online (“Doar Online”) é uma ferramenta projetada por nosso
parceiro Wingu, para que as organizações da sociedade civil possam
melhorar a gestão de doações com cartões de crédito e débito. O
aplicativo simplifica o processo ao máximo possível, da intenção da
doação até sua chegada à organização.

Lançamos um plano de protocolo e radiodifusão diante de emergências
nacionais para toda a região, visando otimizar a relação entre a
comunidade e as organizações que auxiliam no território, na intenção de
disponibilizar nossas ferramentas para a captação de recursos.

US$ +170.000
arrecadados em
Campanhas especiais

US$ 78.900
arrecadados em
campanhas para
emergências

Por ocasião dos terremotos
acontecidos em setembro de 2017
no México, doamos um dia da receita
obtida na nossa plataforma para a
Cruz Vermelha. US$ 3 milhões foram
arrecadados para auxiliar as vítimas
da catástrofe

Argentina, México e Colômbia

Fomos patrocinadores da ferramenta, facilitando a integração do Mercado
Pago como plataforma operativa, e para isso alocamos tempo de nossa
equipe na melhoria do processo para realizar doações.
Ao integrar Donar Online ao Mercado Livre Solidário, somamos novos
benefícios para as organizações:
●
●

●

●

Formulário de contato.
Capacidade de armazenamento de dados para fazer campanhas
de fidelização.
Possibilidade de visualização de métricas para otimizar a tomada
de decisões.
Acesso a todos os cartões de crédito disponibilizados no Mercado Pago.
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Meio
ambiente
Nosso compromisso
Pegada de Carbono
Arquitetura sustentável
4Rs
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Nosso compromisso
com o ambiente

Pegada de Carbono

A preservação do ambiente é parte fundamental do nosso
compromisso com o desenvolvimento de um negócio sustentável que
somente gere impactos positivos ao longo de sua cadeia de valor.
Para isso, nossa estratégia ambiental está baseada em três eixos:

Utilizamos as diretrizes do Greenhouse Protocol (GHG Protocol) para
a medição de nossas emissões. Este padrão é usado por 92% das
empresas Fortune 500, as quais reportam ao Carbon Disclosure Project,
o maior projeto global de contabilidade da Pegada de Carbono.
Os resultados foram compartilhados internamente com o objetivo de
visibilizar nosso impacto ambiental em todas as áreas da empresa e de
fazer com que a informação seja incorporada ao processo de tomada de
decisões estratégicas do negócio.

●
●
●

Pegada de carbono.
Arquitetura sustentável.
4Rs.

2017 significou um marco na nossa gestão de impactos ambientais,
por conseguirmos estender a medição de nossa Pegada de carbono
em nível regional. Graças ao esforço de nossa equipe, contemplamos
todos os países onde operamos e conseguimos avaliar os diversos
impactos gerados ao longo de nossa cadeia de valor.

305

Consideramos os três tipos de escopos da emissão de Gases de Efeito
Estufa (GEE).

Escopo 1

305-1

Emissões surgidas da utilização de combustíveis ou do
emprego de GEE de modo direto. Na medição, foram
incluídos todos os gases contemplados pelo protocolo
GHG, aferidos na sua forma equivalente em CO2. 1
● Veículos da empresa
● Consumo de grupos geradores
● Recargas de gases refrigerantes

Conseguimos estender o
alcance de nossa medida de
pegada CO2 para toda a região

A fonte dos fatores de emissão e as taxas do potencial de aquecimento global (PCG)
utilizadas para fatores de gases refrigerantes são as IPCC 2006 Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories. Volume 3: Industrial Processes and Product, Use. Table 7.8.
Fator de emissão R-410: 1725 kg CO2e/kg recarregado.
Para automóveis próprios: 0,237 kg CO2e/kg percorrido. Fonte: GHG Protocol.
Para consumo de grupos geradores: Fator 2,141 (kg CO2e/litro de diesel consumido).
Fonte: GHG Protocol.
1
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Escopo 2

Composição das matrizes energéticas nacionais
de nossas operações

305-2

Emissões indiretas, geradas fora da empresa, mas que
fazem parte do nosso impacto. Na medição, incluímos
o consumo de eletricidade de cada país com base nas
matrizes energéticas nacionais e acordos de compra
específicos com os fornecedores de energia.

Consumo e intensidade energética

Em cada país, a geração de energia possui proporções de energias limpas
diferentes. Isto quer dizer que idênticos níveis de consumo de eletricidade
geram níveis de emissões diferentes, dependendo da eficiência da matriz
energética de cada país. A modo de informação, compartilhamos esta
proporção de energias limpas que apresentam as redes elétricas de cada
um dos países onde operamos, segundo fontes oficiais:

302-2, 302-3
País

Consumo (KWh)

Argentina

4.811.889 KWh

Brasil

3.224.351 KWh

Chile

210.764 KWh

Colombia

239.838 KWh

México

189.594 KWh

Uruguai

815.317 KWh

Venezuela

244.395 KWh

Total edifícios

9.736148 KWh

Servidores

6.723.388 KWh

Intensidade energética

Argentina
33,9%

193,97 KWh/m2 ao ano.2

Uruguai
90,1%

2

México

Brasil

18,4%

70,2%

Colombia
67,2%

Chile
32%

Venezuela
62%

Nos edifícios alugados, foram aplicadas divisões pro rata dos consumos gerais.
Para os servidores, foi consolidada a potencia instalada dos 5 servidores e foram aplicadas
8760 horas/ano de funcionamento (24 horas, o ano todo).
Incluem-se consumos realizados com energia elétrica, aquecimento e refrigeração.
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Consolidação e evolução

Escopo 3

305-3

305-1, 305-2, 305-3

Emissões indiretas geradas pelo deslocamento de
nossos colaboradores, mercadorias e serviços de
terceiros. Não foram gerados em forma direta em nossa
organização, mas são produzidos pela nossa atividade.
Pela essência de nosso negócio, essas são as de maior
relevância.

Estimativa global

202.214 tCO2e

Fontes geradoras de emissões de escopo 3
Mercado
Envios

90,60%
118
milhões

Viagens
corporativas

2,1%
10.800
voos

Consumo
de eletricidade

2,2%
20

edifícios

pacotes
enviados

Mobilidade
colaboradores

1,7%
1.390,00
viagens

Cloudservidores

1,6%

Não inclui
AWS

Escopo 2

Escopo 1

Escopo 3

4.533 tCO2e

392 tCO2e

197.289 tCO2e

2%

0%

98%

Iniciamos a medição da linha de base em 2016 e avançamos na análise
comparativa com o exercício do ano 2017. A consolidação das emissões
é realizada dentro dos limites do controle operacional do Mercado Livre,
estendendo sua cadeia de valor para estimativas de escopo 3.
O nosso primeiro exercício de 2016 levou em conta alguns fatores de
emissões que foram publicados no relatório. Se eles forem recalculados, com
base nos novos elementos que foram tomados em conta em 2017, podemos
elaborar a seguinte tabela para observar sua evolução.

Cross-Border
Trades

1,6%
87.000

pacotes
enviados

Emissões

Reportado 2016

Ajustado 2016

2017

Escopo 1

65 tCO 2 e

65 tCO 2 e

392 tCO 2 e

Escopo 2

65 tCO 2 e

65 tCO 2 e

392 tCO 2 e

Escopo 3

32.822 tCO 2 e

75.176 tCO 2 e

197.289 tCO 2 e

Total

35.328 tCO 2 e

78.056 tCO 2 e

202.214 tCO 2 e
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Arquitetura sustentável
302, 302-4, SASB Energy & Water Footprint
of Hardware Infrastructure

Os nossos espaços de trabalho foram criados com base em critérios
sustentáveis que ajudam a reduzir o impacto ambiental gerado pelas
nossas atividades cotidianas.
A Melicidade, nossa sede no Brasil, é o nosso modelo de arquitetura
sustentável. Seu sistema de iluminação é 100% automatizado, utiliza
lâmpadas de LED que podem reduzir o consumo de energia em
até 75% e aposta no aproveitamento de luz natural. Além disso,
foram instalados 1800 painéis solares que geram mensalmente uma
médiacde 47 MWh. Além disso, possui quatro tanques para captação
de água de chuva, que posteriormente é usada para irrigação e
abastecimento sanitário.
Optamos por instalar nossos escritórios em edifícios que tenham
obtido a certificação LEED e, portanto, incorporam aspectos de
eficiência energética, utilizam fontes alternativas de energia, possuem
melhor da qualidade ambiental interna, eficiência no uso da água e o
considera o desenvolvimento sustentável dos espaços livres.
Em todos os nossos centros operacionais, nos focamos no uso responsável
da energia, implantando tecnologias para fazer com que o consumo seja
mais eficiente, tais como sensores de movimento e luminárias LED.

Os painéis solares
da Melicidade nos
permitem abastecer
entre 15% e 20% do
consumo mensal
de energia
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Repensar, Reduzir,
Reutilizar e Reciclar
103-2

A conscientização e o compromisso de nossos colaboradores nos
permitem gerar um impacto real na redução dos resíduos gerados nas
operações. Desde 2015, impulsionamos um bem sucedido Programa
de reciclagem, que educa as equipes quanto à correta separação dos
resíduos.
Em 2016, decidimos escalar o programa para todos os nossos escritórios e,
em 2017, conseguimos alcançar seis edifícios corporativos da Argentina,
Chile, Uruguai e México.
Assim, graças ao comprometimento dessas equipes, foram recuperadas
mais de 130 toneladas de materiais tais como plástico, papel, papelão,
alumínio e orgânicos. Essa impressionante cifra representa 580% de
incremento, se comparada com o valor do ano anterior.
O programa inclui dinâmicas de conscientização bimestrais que
acompanham os colaboradores na sua aprendizagem. São sessões
ágeis de no máximo 10 minutos, direcionadas a grupos de entre 15 e 25
pessoas, nos quais elas são capacitadas, abrindo a conversa sobre o tema.
Com essas dinâmicas, não só obtemos um impacto positivo nos hábitos
de separação de materiais, mas estabelecermos uma conversa sobre a
questão ambiental de modo geral, ouvindo as inquietudes e interesses de
nossa equipe.
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Taxa de recuperação de resíduos
Argentina

Brasil* Chile Colombia México Uruguai

Alumínio

420

41,591

49

8

90

64

Papelão

4,521

41,591

70

53

115,46

926

Papel

565

41,591

193

50

95

244

4,765

41,591

276

877

259

1,667

48,033

190,211

2,526

2,789

1,683

8,275

1,742

67,631**

N/A

453

1,269

4,701**

60,046

299,433

3,114

4,23

3,396

15,878

Plástico
Gerais
Orgânico/
Compostável
Total

130

toneladas
de recicláveis
recuperadas

580%

100% de
recuperação

Destino dos
resíduos
recuperados

Compostagem
18,73% 72.332 kg

mais que em 2016

de resíduos orgânicos em
nossos escritórios no Uruguai

Origem dos resíduos gerados (em kg)
2016

2017

Argentina

21%

29%

Brasil

N/A

36%

Chile

N/A

22%

Colombia

N/A

4%

México

N/A

15%

Uruguai

12%

51%

*Quanto aos métodos de classificação, o Brasil emprega o sistema seco/úmido em que os
recicláveis são agrupados.
** 100% dos resíduos orgânicos do Brasil e Uruguai são destinados à compostagem.

Cooperativas
14,7% 56.783 kg
Aterro sanitário
66,56% 256.981 kg
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Resíduos que geram inclusão social

Resíduos elétricos e eletrônicos

Atualmente, o Mercado Livre Brasil realiza a compostagem de
250kg de orgânicos por dia, provenientes dos resíduos gerados
nos escritórios e no restaurante da Melicidade. O adubo gerado
é doado para 12 hortas urbanas localizadas em Osasco. O adubo
é utilizado na regeneração de terra para cultivo, beneficiando 35
famílias que obtém renda através da venda das hortaliças que
cultivam.

Em 2017, implementamos um programa regional de recuperação
de resíduos elétricos e eletrônicos, permitindo oferecer um
direcionamento adequado para equipamento informático obsoleto.
Nosso programa prioriza a oportunidade de doação a entidades onde
eles podem ser utilizados novamente. E, para aqueles equipamentos
que não podem ser reparados e doados, é contemplada a
recuperação dos materiais ou sua eliminação controlada.

Além disso, será incorporada uma nova composteira com
capacidade para recuperar praticamente 100% dos resíduos
orgânicos da Melicidade, gerando mais de 800 kg adicionais de
adubo por semana. Esta incorporação quase triplicará a nossa
contribuição para as hortas urbanas do nosso entorno.

340 terminais Oracle Sunray foram
doados a escolas que fazem parte do
Programa Antel Integra
Boas práticas de embalagem

Mais de 35
famílias vivem
da renda obtida
do cultivo nessas
terras

SASB Logistics & Packaging Efficiency
Desenvolvemos um vídeo tutorial de boas práticas de embalagem para
promover o uso eficiente e econômico da embalagem dos envios gerados
pelas vendas em nossa plataforma. As dicas estão relacionadas com a
escolha do tamanho apropriado da embalagem para a otimização do
transporte, reduzindo o impacto ambiental gerado pelo envio.
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Índice de conteúdos GRI
Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

GRI 102

102-1

Nome da organização

6

GRI 102

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviço

11-14

GRI 102

102-3

Localização da sede

6

GRI 102

102-4

Localização das operações

6, 11

GRI 102

102-5

Propriedade e forma jurídica

6

GRI 102

102-6

Mercados servidos

6

GRI 102

102-7

Tamanho da organização

15-16

GRI 102

102-8

Informações sobre empregados e outros trabalhadores

38, 41-42

GRI 102

102-9

Cadeia de abastecimento

20

GRI 102

102-10

Mudanças significativas na organização

6

GRI 102

102-11

Princípio ou enfoque de precaução

Não aplica

GRI 102

102-12

Iniciativas externas

21, 55

GRI 102

102-13

Afiliação a associações

52

GRI 102

102-14

Declaração de altos executivos responsáveis pela tomada de decisões

3-4, 20

GRI 102

102-16

Valores, princípios, Padrões e normas de conduta

25-26

GRI 102

102-18

Estrutura de governança

23-24

General Disclosures
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Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

GRI 102

102-40

Listagem de grupos de interesse

7

GRI 102

102-41

Acordos de negociação coletiva

48

GRI 102

102-42

Identificação e seleção de grupos de interesse

7

GRI 102

102-43

Escopo para a participação dos grupos de interesse

7

GRI 102

102-44

Assuntos e preocupações chave mencionados

7

GRI 102

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

6

GRI 102

102-46

Definição dos conteúdos dos relatórios e cobertura dos assuntos

8-9

GRI 102

102-47

Lista dos assuntos materiais

8-9

GRI 102

102-48

Reexpressão das informações

62

GRI 102

102-49

Mudanças na elaboração de relatórios

GRI 102

102-50

Período objeto do relatório

6

GRI 102

102-51

Data do último relatório

6

GRI 102

102-52

Ciclo de elaboração de relatórios

6

GRI 102

102-53

Ponto de contato para consultas sobre o relatório

6

GRI 102

102-54

Declaração da elaboração do relatório de conformidade com os padrões GRI

25-26

GRI 102

102-55

Índice de conteúdos GRI

67-73

GRI 102

102-56

Verificação externa

Não foi realizada verificação
externa do presente
relatório

General Disclosures
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Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

Aspecto material: Desempenho econômico
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 16

GRI 103

103-2

O escopo de gestão e seus componentes

16

GRI 103

103-3

Avaliação do escopo de gestão

16

GRI 201

201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

16

GRI 201

201-4

Assistência financeira recebida do governo

16

Aspecto material: Impactos econômicos indiretos
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 17

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

17

GRI 103

103-3

Avaliação do escopo de gestão

17

GRI 203

203-2

Impactos econômicos indiretos significativos

17

Aspecto material: Combate à corrupção
GRI 103

102-53

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 25-26

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

25-26

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

25-26

GRI 205

205-2

Comunicação e formação sobre políticas e procedimentos anticorrupção

25-26

GRI 205

205-3

Casos de corrupção confirmados e medidas tomadas

25
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Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

Aspecto material: Lealdade comercial
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 27

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

27

GRI 206

206-1

Ações judiciais relacionadas com a concorrência desleal, práticas monopólicas e
contra a livre concorrência

27

Aspecto material: Energia
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 60, 63

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

63

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

63

GRI 302

302-2

Consumo de energia fora da organização

61

GRI 302

302-3

Intensidade energética

61

GRI 302

302-4

Redução do consumo de energia

63

Aspecto material: Emissões
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 60

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

60

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

60

GRI 305

305-1

Emissões diretas de GEE (escopo 1)

60, 62

GRI 305

305-2

Emissões Indiretas de GEE na geração de energia (escopo 2)

61, 62

GRI 305

305-3

Outras emissões Indiretas de GEE (escopo 3)

62
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Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

Aspecto material: Efluentes e Resíduos
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 64

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

64-66

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

64-66

GRI 306

306-2

Resíduos por tipo e método de eliminação

65

Aspecto material: Emprego
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 39

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

39-42

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

38-41

GRI 401

401-1

Novas contratações de empregados e rotação de pessoal

41 (parcial)

GRI 401

401-2

Benefícios para os empregados em tempo integral

42-43

GRI 401

401-3

Licença parental

43

Aspecto material: Formação e ensino
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 46

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

46-48

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

46-48

GRI 404

404-1

Média de horas de formação ao ano por empregado

47

GRI 404

404-3

Porcentagem de empregados que são avaliados periodicamente em relação ao
seu desempenho e desenvolvimento profissional

46
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Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

Aspecto material: Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 44

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

44

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

44

GRI 405

405-1

Diversidade em órgãos de governo e empregados

44

Aspecto material: Avaliação dos direitos humanos
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 34

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

34

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

34

GRI 412

412-3

Acordos e contratos de investimento significativos com cláusulas sobre direitos
humanos ou submetidos à avaliação dos direitos humanos

34

Aspecto material: Comunidades locais
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 50

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

50-58

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

50-58

GRI 413

413-1

Operações com a participação da comunidade local, avaliações do impacto e
programas de desenvolvimento

50-58
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Código de GRI

Número

Conteúdo

Número de página

Aspecto material: Segurança e saúde dos clientes
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 34

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

34

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

34

GRI 416

416-1

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

34

Aspecto material: Privacidade do cliente
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 31-32

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

31-32

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

31-32

GRI 418

418-1

Reclamações fundamentadas relativas a violações da privacidade do cliente e
perdas de dados do cliente

31-32

Aspecto material: Cumprimento socioeconômico
GRI 103

103-1

Explicação do assunto material e sua cobertura

8-9, 27

GRI 103

103-2

O enfoque de gestão e seus componentes

27

GRI 103

103-3

Avaliação do enfoque de gestão

27

GRI 419

419-1

Descumprimento das leis e normativas nos âmbitos social e econômico

27
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