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Carta do Presidente
O mundo evolui, muda, avança em um ritmo vertiginoso e, com isso, surgem novos desafios. Só
pode haver um verdadeiro desenvolvimento sustentável se as empresas se envolvem econômica,
ambiental e socialmente com seu entorno.
Fundamos o Mercado Livre há quase duas décadas e nosso propósito se mantém inalterável:
democratizar o comércio, os pagamentos e o dinheiro na América Latina, como forma de
alavancar o que chamamos de Efeito Empreendedor.
Impulsionar este ecossistema empreendedor gera um efeito multiplicador positivo que vemos
em cada um dos 18 países onde estamos presentes. Mais de 580.000 famílias latino-americanas
vivem hoje de comprar e vender no Mercado Livre. Em 2018, mais de 330 milhões de produtos
foram vendidos no Mercado Livre e 389 milhões de transações foram realizadas em Mercado
Pago, 68% a mais que no ano anterior. Também revolucionamos os pagamentos no mundo físico,
lançando os pagamentos com QR code na Argentina, que já estão presentes em mais de 260 mil
lojas. Desde então, já processamos mais de 3 milhões de pagamentos e já estamos replicando
estas iniciativas no Brasil e no México.

Marcos Galperin
CEO e Presidente do Mercado Livre Inc

É a prova de que realmente estamos incluindo mais pessoas e comércios no sistema
financeiro. Nesta linha, demos um passo a mais e promovemos novas maneiras de conseguir
um financiamento com Mercado Crédito, chegando a conceder 264 milhões de dólares
em empréstimos a vendedores do México, Brasil e Argentina. O crescimento de cada
empreendimento nos enche de orgulho. Outra grande novidade extremamente disruptiva
foi a possibilidade que demos aos usuários de investir seu dinheiro em um fundo comum de
investimento de forma simples e online.
Além disso, realizamos um forte investimento em logística, com a incorporação de dois novos
centros de distribuição no Brasil e México. Com relação à operação na Argentina, nosso plano de
expansão aprofunda o planejado em 2016: um investimento de $1,5 bilhões em infraestrutura e a
incorporação de 5000 novos postos de trabalho para 2020.
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O Efeito Empreendedor se
multiplica em cada um dos
18 países em que estamos
presentes e se concretiza
em mais de meio milhão de
famílias latino americanas
que vivem hoje de comprar
e vender no Mercado Livre.

Paralelamente, continuamos promovendo iniciativas como a Eco Friday, que nos permitem
potencializar o ecossistema empreendedor de triplo impacto, ao liderar a maior oferta online de
produtos sustentáveis da América Latina.
Também acompanhamos organizações que promovem a formação e inclusão de mulheres e jovens
na tecnologia e no mercado de trabalho tecnológico, e procuramos capitalizar o potencial da nossa
plataforma para impulsionar o impacto das ONGs na comunidade através do Mercado Livre Solidário.
Como parte do nosso compromisso com o Planeta, esforçamo-nos para medir e encontrar novas
maneiras de reduzir o impacto ambiental de nossas operações. Um dos grandes sucessos do ano foi
o programa de Logística Sustentável, através do qual começamos a dialogar com nossos parceiros
logísticos e incorporamos os primeiros veículos elétricos à nossa frota para envios na Argentina
e Brasil e, além disso, começamos a desenvolver as primeiras embalagens de bioplástico para
e-commerce em nossos envios no Brasil e na Argentina.
Neste Relatório compartilhamos os avanços destes compromissos, conscientes de que ainda temos
muito que aprender e empreender, mas com a tranquilidade de já estarmos neste caminho, junto com
uma equipe de mais de 7200 funcionários na região que vibram o #OrgulhoMELI e o tornam possível,
todos os dias.
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Perfil da
companhia
Somos o Mercado Livre
Desempenho econômico
Nossa contribuição para o desenvolvimento socioeconômico
Nossa cadeia de valor

04

102-1, 102-2, 102-6

Somos o Mercado Livre
O Mercado Livre é a plataforma de comércio eletrônico escolhida por
mais de 260 milhões de usuários que anunciam, vendem, compram,
pagam e enviam seus bens e serviços pela Internet. Criamos um
ecossistema de soluções para o comércio eletrônico e os pagamentos,
que potencializa e ajuda empreendedores latino-americanos a crescer.

Capitalizamos a tecnologia para alavancar ideias e negócios, que
dinamizam o comércio e multiplicam a geração de empregos. Esta é
nossa maneira de contribuir para o crescimento econômico e social da
América Latina. Em 2018, mais de 600 mil pessoas obtiveram rendas
significativas através do Mercado Livre.

Ser parte de uma das indústrias mais dinâmicas da atualidade é
um desafio que conhecemos muito bem. Desde 1999, lideramos
o mercado de e-commerce na América Latina e somos a sétima
companhia de tecnologia a nível global. Nossas ações são cotadas
na Nasdaq e, desde 2017, fazemos parte do seu índice Nasdaq 100.

Nossa plataforma é a mais visitada e com mais usuários registrados na
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru,
Uruguai e Venezuela. As soluções também estão disponíveis na Bolívia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai e
República Dominicana.

Nascemos com o propósito de democratizar o
comércio e o dinheiro, rompendo barreiras geográficas
e econômicas, para igualar as oportunidades entre as
grandes empresas e os pequenos empreendedores.
A transformação tecnológica possibilita a democratização do
comércio e do dinheiro, gerando a inclusão de mais pessoas por
meio das soluções digitais e Mercado Pago é um de seus principais
impulsionadores na região. Com baixo nível de acesso bancário, mas
um alto grau de conectividade graças à massificação de telefones
celulares inteligentes, desenvolvemos soluções de pagamentos
e financiamento digital, simples e de baixo custo. Aumentamos a
conversão através de ferramentas de prevenção de fraude e fortes
investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
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Nosso ecossistema de soluções
Construímos soluções que potencializam a capacidade de comprar
e vender pela Internet, aumentam a diversidade de produtos
comercializados e alavancam o desenvolvimento de uma comunidade
empreendedora.

334,7 milhões de produtos vendidos
55,5 milhões de novos usuários
11 compras por segundo
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Plataforma de comércio eletrônico líder da América Latina, onde
compradores e vendedores se encontram para realizar transações
de uma ampla gama de bens e serviços. Desenhada com uma
experiência superior para o usuário, em 2018 lançamos o programa
Mercado Pontos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, que
permite aos usuários acumular pontos por cada compra realizada e
acessar diversos benefícios, como o envio gratuito de suas compras.
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Solução tecnológica desenhada para facilitar transações financeiras
dentro e fora dos nossos mercados. A plataforma permite que nossos
usuários enviem e recebam pagamentos online de forma segura, fácil
e rápida. Disponível na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México,
Peru, Venezuela e Uruguai.
O ecossistema de produtos e serviços do Mercado Pago, integrado
por soluções como a Carteira Virtual e Mercado Créditos, é nossa
principal ferramenta para promover a inclusão financeira e o acesso
ao crédito na região.

389,3 milhões de transações
USD 18.456 milhões processados
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Mercado Crédito

Carteira virtual

Proposta de alternativa de crédito destinada à nossa base de
usuários. Desenvolvemos modelos de risco de crédito próprios
patenteados com dados únicos que diferenciam nossa qualificação
das instituições financeiras tradicionais. Além disso, podemos reduzir
significativamente o risco de inadimplência, uma vez que os negócios
dos usuários credores passam por Mercado Pago.

Com Mercado Pago estamos construindo a maior Carteira digital da
região, a partir da qual os usuários podem pagar em lojas físicas com
QR code ou Point, utilizar o cartão pré-pago, pegar um empréstimo
usando seu telefone e investir suas economias.

Também na Argentina, Brasil e México oferecemos empréstimos para
os comerciantes que também adotam nossa solução Point, já que
identificamos uma oportunidade similar em termos de demanda de
crédito.
Devido ao fato de que um segmento importante da população latinoamericana não tem acesso aos cartões de crédito, e que isso é um
fator importante para os consumidores na hora de adquirir artigos de
preço elevado, começamos a oferecer crédito de consumo a nossos
consumidores, de maneira proativa, na Argentina e no Brasil. Os
usuários contam com o benefício adicional de poder retirar e usar o
valor armazenado nas suas carteiras virtuais a qualquer momento.

USD 264 milhões
em créditos
concedidos
em 2018

Com uso dos QR codes, o Mercado Livre busca massificar os
pagamentos digitais de uma forma rápida, segura e econômica,
melhorando a experiência de pagamentos e cobranças.
Point é uma solução de processamento de cartões de crédito e
débito físicos que permite aos pequenos comerciantes, PyMEs e
microempreendedores receber pagamentos pessoalmente e oferecer
a facilidade do parcelamento. O dispositivo não tem custo de aluguel
e oferecemos tarifas de transação competitivas para potencializar
seu uso pelos empreendedores. Além disso, é integrada ao aplicativo
Mercado Pago e ao cartão pré-pago, sem que haja necessidade de
uma conta bancária. Nossa solução física para pontos de venda está
disponível na Argentina e no México.
Durante a segunda metade de 2018, na Argentina e no Brasil,
lançamos Mercado Fundos, expandindo as funcionalidades da carteira
virtual nestes dois países, incorporando uma solução de poupança
e investimento digital. Com Mercado Fundos, oferecemos uma
oportunidade totalmente disruptiva aos usuários para a obtenção de
um rendimento real pelas suas economias, de maneira ágil e online.

389,3 milhões de transações
USD 18.456 milhões processados (+34% anual)
2,4 milhões de pagantes ativos.
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Serviço de gestão de envios disponível na Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, México e Uruguai. Oferecemos uma integração rentável
a preços competitivos em parceria com fornecedores de serviços
logísticos e envio de terceiros para vendedores em nossa plataforma,
assim como serviços de envio e armazenamento de mercadorias.

221,7 milhões de envios realizados
+ 47% com relação a 2017

Solução de loja online que permite aos usuários configurar,
administrar e promover suas próprias lojas virtuais. Hospedadas
pelo Mercado Livre, este serviço oferece integração com as outras
soluções do ecossistema. Os usuários podem escolher entre uma
loja online básica e gratuita ou pagar assinaturas mensais para ter
uma funcionalidade melhorada e serviços agregados. Disponível na
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela.

42.176 Mercado Shops ativos

Plataforma de publicidade por meio da qual os usuários podem
promover seus produtos e serviços, ampliando sua visibilidade em
nossas páginas web e em sites parceiros na região.
Cada usuário pode promover seu negócio nas categorias que mais se
ajustem a seus produtos e, assim, pagar pelos cliques recebidos. Esta
plataforma está disponível em todos os países em que o Mercado
Livre se encontra.

164.774 anunciantes
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O Mercado Livre em números

267,4

A plataforma de comércio varejista com a
maior quantidade de visitantes únicos em
cada país de opera.

milhões de usuários

1˚ plataforma de negócios
por Internet da América Latina

18 países

7º a nível global

USD 1.439 bilhões
de vendas líquidas

+USD 20 bilhões
capitalizados no mercado

1 dos 50 sites
de Internet mais
visitados do mundo

7239 334,7
funcionários

milhões de produtos vendidos

Fonte: Dados da empresa e ComScore 2018
09

102-12, 102-13

Participação nas organizações
da indústria
Entidades de que fizemos parte em 2018, como membros e com um
papel de liderança.

Internacional

Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
Coalizão Empresarial Brasileira da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Conselho de Comércio Eletrônico da Fecomércio/SP
Interactive Advertising Bureau (IAB BRASIL)

Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
International Chamber of Commerce (ICC)
International Trademark Association (INTA)
The Cybersecurity Tech Accord

Chile

Argentina

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicadores (CCIT)
Colombia Fintech

Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
Cámara Argentina de Internet (CABASE)
Cámara Fintech

Brasil
Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente (ABRAREC)
Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC)
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM)
Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD)
Associação Brasileira de Internet (ABRANET)
Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
Associação Brasileira de Online to Offline (ABO2O)
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (CAMARA E NET)
Câmara de Comércio Internacional (ICC)

Cámara de Comercio de Santiago
Cámara Fintech

Colômbia

Perú
Cámara de Comercio de Lima

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

Venezuela
Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información
(CAVEDATOS)

desem penho e c onômic o e posic ioname nto: 103-1, 103-2, 103-3, 202-1

Desempenho econômico
Oferecemos aos compradores e vendedores um ambiente sólido
que promove o desenvolvimento de uma comunidade de comércio
eletrônico na América Latina, uma região com uma população de mais
de 600 milhões de pessoas com uma das taxas de penetração de
Internet de maior crescimento no mundo.

Disponibilizamos soluções tecnológicas e comerciais
que abordam os diferentes desafios culturais e
geográficos do e-commerce na América Latina.
Em 2018, investimos USD 55,5 milhões em escritórios na Argentina,
Brasil, México e Uruguai e USD 54,7 milhões em tecnologias da
informação, principalmente na Argentina, Brasil e México. Mantivemos
o investimento em licenças de hardware e software para melhorar
e atualizar a tecnologia da nossa plataforma e, assim, manter nossa
posição no mercado.

Mercado Livre Fund
Desde 2013, Mercado Livre Fund é o braço investidor do Mercado
Livre. O fundo investe em empresas de tecnologia em estágio inicial
que tenham um impacto claro no ecossistema de comércio eletrônico,
assim como em companhias em estágios mais avançados que
desenvolvam soluções inovadoras.
Procuramos empresas valiosas para nosso ecossistema, com potencial
de crescimento regional e para quem seja um valor agregado ter o
Mercado Livre como investidor.

Valor econômico gerado e distribuído (em milhões de usd)
2016

2017

2018

Valor econômico gerado

879,9

1262,4

1481,7

Vendas

844,4

1216,5

1439,7

Entradas financeiras

35,4

45,9

42

Vendas de ativos

0

0

0

Valor econômico distribuído

770

1403,2

1518,4

Custos da operação

494,8

1123,3

1226,6

Salários e benefícios

173,4

238,8

264,3

Pagamentos a fornecedores de capital

52,1

26,5

56,2

Pagamentos a governos em forma
de impostos

49

40,3

-28,7

Investimentos na comunidade

0,7

0,3

0,0

Valor econômico retido

109,9

167,8

36,7

(gastos financeiros e dividendos)

USD 4,7 milhões

investidos em start-ups na região

27

empresas
usufruíram dos
investimentos

9

3

Brasil

Chile

12
Argentina

3
México

20 empresas ativas no portfólio
Para mais informações: investor.mercadolibre.com
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Nossa contribuição para o
desenvolvimento socioeconômico
Logística
e soluções
inovadoras

Empresas
de base
tecnológica

Acesso a crédito
e novos meios
de pagamento

USD 264
milhões

de créditos
concedidos
em 2018

GERA
R T U N I DA D E S

Medimos o impacto do nosso negócio e as oportunidades que derivam
dele através de um estudo que solicitamos à consultoria Ecolatina.
Os resultados nos deixam orgulhosos e nos desafiam a continuar
trabalhando para potencializar o efeito empreendedor.

Novas
lideranças
empresariais

OPO

Em 2018 mais de 600.000 vendedores utilizaram nossa plataforma
para desenvolver seus negócios e gerar oportunidades de inserção
no mercado de trabalho que foram potencializadas pelos USD
264 milhões concedidos por nós em forma de crédito. Além disso,
investimos USD 109,4 milhões na infraestrutura da região em locações
e equipamentos, ativos intangíveis e negócios adquiridos. Assim,
geramos mais de 1600 novos postos de trabalho, contribuindo para
dinamizar as economias regionais.

Mercado
competitivo

IMPULSIONA

Tornamos realidade o nosso propósito de contribuir para o
desenvolvimento sustentável da América Latina impulsionando a
democratização do comércio e do dinheiro na região.

Mais geração
de renda e
novos empregos

Comércio mais
inteligente e
responsável

+197.000

+16 mil

581.000

produtos
sustentáveis
vendidos na
#EcoFriday

vendedores
full time

famílias obtiveram
suas rendas por meio
do Mercado Livre
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Inclusão financeira
Na América Latina existem segmentos da população que foram
historicamente desatendidos pelas instituições financeiras e operam na
economia informal. Sabemos que a educação e a inclusão financeira
são eixos fundamentais para reduzir a pobreza e alavancar
o desenvolvimento social e econômico das pessoas.

mais sobre a carteira
virtual na página 7

Através de Mercado Pago e Mercado Crédito oferecemos soluções
para pessoas que não podem acessar o crédito tradicional para
desenvolver seus negócios ou financiar sua compras, promovendo
desta maneira sua inclusão financeira.
Com o Mercado Pago Point, oferecemos uma solução para o
processamento de cartões de crédito e débito físicos, permitindo aos
pequenos comerciantes, PyMEs e microempreendedores receber
pagamentos em pessoa e oferecer a facilidade do parcelamento. O
dispositivo não tem custo de aluguel e oferecemos tarifas de transação
competitivas para potencializar seu uso pelos empreendedores.
Além disso, é integrada ao aplicativo Mercado Pago sem que haja
necessidade de uma conta bancária. Nossa solução física para pontos
de venda está disponível na Argentina, Brasil e México.
Na Argentina e no Brasil contamos com o cartão pré-pago para ampliar
as possibilidades de utilização do dinheiro na carteira virtual. O Cartão
virtual reflete o saldo da conta do Mercado Pago e os usuários poderão
utilizar o dinheiro que recebem por cobranças efetuadas através da
plataforma, ou recarregá-lo adicionando dinheiro na conta do Mercado
Pago. O cartão pode ser utilizado em qualquer comércio que aceite
MasterCard, tanto em lojas físicas como online, do país e do mundo.
Mercado Crédito é nossa plataforma de crédito, que concede

empréstimos e soluções financeiras para usuários do ecossistema.
Utiliza um modelo de risco de crédito inovador e próprio, baseado no
histórico de cada usuário, buscando a inclusão financeira daqueles que
possuem mais barreiras para acessar crédito na América Latina.
Oferecemos empréstimos para os vendedores que vendem online
e aos que adotam Point como solução de pagamento offline na
Argentina, no Brasil e no México.
Poder conceder créditos a compradores do Mercado Livre é mais um
passo para a inclusão financeira, já que uma parcela importante da
população latinoamericana não tem acesso aos cartões de crédito para
poder financiar suas compras. Os empréstimos para consumidores
estão especialmente desenhados para financiar compras dentro do
Mercado Livre na Argentina e no Brasil.
Nossas soluções de gestão de ativos, como a Carteira Virtual e
Mercado Fundos, são outra maneira inovadora de alavancar a inclusão
financeira, oferecendo produtos para economia e investimento a
usuários que não contam com serviços bancários ou só contam com
serviços bancários básicos.

USD 264 milhões em créditos
concedidos durante 2018
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Nossa cadeia de valor
Estamos comprometidos em alavancar o impacto da nossa cadeia
de valor, que inclui os empreendedores do ecossistema e nossos
fornecedores.

98% dos nossos fornecedores são locais
demonstrando nossa contribuição ao
desenvolvimento socioeconômico regional.

Vendedores do Mercado Livre
e Mercado Pago

Compradores do Mercado Livre
e Mercado Pago

Parceiros estratégicos
de logística do Mercado Envios

Serviços de
infraestrutura virtual

Serviços de
infraestrutura física

Serviços de comercialização
e administração

Cloud Services e software

Energia, água, manutenção,
limpeza, escritórios, etc.

Marketing, Consultoria de RH,
Publicidade, serviços contábeis
e auditoria
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Compras sustentáveis

Medindo o que importa
Argentina

Somos conscientes de que as escolhas de uma empresa como a
nossa têm a capacidade de potencializar a economia. Em especial,
no crescente setor formado por microempresas, empresas sociais,
cooperativas e ONGs, que produzem bens e serviços com o propósito
de solucionar situações de pobreza, exclusão, desemprego, falta
de acesso a oportunidades e discriminação, entre outros aspectos.
Também existem novas empresas que adotaram um propósito
ambiental oferecendo novos produtos e processos que preservam
e regeneram os ecossistemas.
Com esse panorama, em 2018 desenhamos uma nova política de
compras na Argentina, que estabelece critérios de prioridade para
fornecedores sustentáveis, com preços iguais ou até 10% superiores
a qualquer outra alternativa. Em 2019, estamos planejando ampliar a
implementação dessa política para toda a região.

Executamos o programa Mide lo que importa by MELI, em
conjunto com o Sistema B, que incentiva nossa cadeia de valor a
incorporar ferramentas para a medição de impacto e assim gerar
um círculo virtuoso.
Convidamos nossos fornecedores a dialogar para entender seus
principais desafios e oportunidades, e auxiliá-los a melhorar seus
impactos sociais e ambientais.
Oferecemos suporte, webinars de capacitação e
acompanhamento personalizado para levar adiante a medição em
suas organizações.

+100 vendedores e fornecedores
mediram seu impacto

Além disso, com o suporte da organização Mayma, desenvolvemos um
Manual de Compras Sustentáveis que inclui um guia de fornecedores,
para que todos os colaboradores na Argentina conheçam os
fundamentos da nova política e possam escolher fazer compras
sustentáveis.
Para a elaboração do Manual de compras sustentáveis analisamos 78
fornecedores segundo critérios sociais e ambientais, dos quais 61 foram
incluídos no documento. Sabemos que o número não representa uma
porcentagem significativa do total de fornecedores da companhia no
país, mas um dos nossos objetivos futuros é aumentá-lo.
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Estratégia de
sustentabilidade
O efeito empreendedor
Análise de materialidade
Sobre este relatório

16

promoç ão do e mpre e nde dorismo: 102-14, 103-1

O efeito empreendedor
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Pilares da estratégia de sustentabilidade:
1. Impulso do ecossistema empreendedor.
2. Contribuição com as comunidades nas quais estamos presentes.
3. Redução do impacto ambiental das nossas operações.
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Criamos um ecossistema que, através da tecnologia, alavanca ideias e
negócios, dinamiza o comércio e multiplica a geração de emprego.
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Estamos convencidos de que os empreendedores
são fundamentais para construirmos uma economia
mais equitativa, democrática, e para conseguir uma
transformação efetiva na sociedade e no planeta.
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O Efeito Empreendedor é nossa estratégia para potencializar o
desenvolvimento do ecossistema empreendedor na região. Parte do
propósito do surgimento do Mercado Livre: democratizar o comércio
e o dinheiro, igualando as oportunidades entre grandes empresas
e pequenos empreendedores, através da redução das barreiras
geográficas e econômicas.

Enfoque estratégico
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No Mercado Livre acreditamos que os empreendedores são os
verdadeiros agentes de mudança.
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Grupos de interesse
Mantemos uma relação fluida e transparente com nossos grupos de
interesse, para conhecer suas expectativas e preocupações, e traduzilas em informações estratégicas para a gestão do nosso negócio. Para
identificá-los, realizamos um processo interno, cuja seleção baseou-se
em critérios de interação e impacto no negócio.
Em novembro, realizamos em Buenos Aires um almoço com
representantes dos grupos de interesse. No encontro, compartilhamos
com eles os focos da nossa estratégia, esforços e resultados, e abrimos
um espaço de participação para debater e responder suas consultas.

Grupos de interesse

Mecanismo de diálogo

Ecossistema de
empreendedores e
usuários da plataforma

Área de atendimento ao cliente
Pesquisas de marketing
Capacitações e cafés da manhã realizados
pela área Comercial e Sustentabilidade

Funcionários

Encontros presenciais com People
e gerentes
Mailings
Facebook at Work
Conversas e cafés da manhã com o CEO
Comunicação de fechamento de trimestre
Q&A com diretores
Pesquisas de engajamento e feedback

Fornecedores

Reuniões presenciais e mailing

ONGs e organizações
da sociedade civil

Programa Mercado Livre Solidário com
a equipe de Sustentabilidade

Gerência e Direção

Comitê de Auditoria e Board meeting

Referências e líderes de opinião

Encontros e envio de informação periódica
Informe trimestral de resultados

Governo

Reuniões com a área de Relações
Governamentais e Sustentabilidade

Acionistas

Reuniões com investidores e a área
de relação com investidores

.
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Análise de materialidade
Com o objetivo de conhecer a visão dos grupos de interesse sobre os
temas mais relevantes de sustentabilidade, realizamos uma Análise
de Materialidade, de acordo com as recomendações dos Padrões da
Global Reporting Initiative e dos SASB.

POR PAÍS

27% Colombia
11%

Perú

10% Chile

Os temas foram priorizados internamente e validados através de uma
pesquisa online que foi respondida por 15.663 representantes dos
grupos de interesse. Para a análise, levou-se em conta que a diferença
nos tamanhos de cada mostra não afetará os resultados gerais.
Além disso, foi incluída uma consulta aberta de temas e preocupaçõeschave que deveriam ser incluídos nessa análise, além dos temas
priorizados pela companhia. A maioria das respostas se enquadravam
em algum dos temas materiais listados, como diminuir as emissões dos
envios e das embalagens, a venda de artigos proibidos, os pagamentos
retidos, segurança nas compras e acesso às compras para pessoas
com menos recursos.

40% Argentina

POR GRUPO DE INTERESSE

7%

Uruguai

2%

México

2%

Brasil

1%

Outro

0%

Venezuela

87% Usuário da plataforma
6% Funcionário
2% Governo
2% Câmara de comércio
1%

Jornalista ou
Formador de opinião

1%

Organização
da sociedade civil

1%

Fornecedor

0% Acionista
0% Conselho
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Assuntos materiais e contribuição aos ODS
A lista a seguir apresenta os temas materiais priorizados pela
companhia e validados pelos grupos de interesse, a partir dos quais
foi elaborado o presente relatório. Sobre estes temas, relatamos
também nossa contribuição para alcançar as metas propostas nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Influência nas avaliações e decisões dos grupos de interesse

Matriz de materialidade
6

Tema material y cobertura
Ética e transparência

2

Confiança e segurança dos usuários

3

Capital humano e atração de talentos

4

Diversidade e igualdade de oportunidades

5

Conduta de compradores e vendedores

6

Desempenho econômico e posicionamento

7

Inclusão financeira

8

Educação e inclusão digital

9

Apoio ao empreendedorismo

10

Valor económico indirecto

11

Pegada ambiental

2
5

1
5

4

4
3

3

8
10

2

9
6

1

Interna e externa

0
1

2

3

4

5

6

Importância dos impactos econômicos, sociais e ambientais

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

Externa
TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Interna e externa

Interna e externa

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

PRODUÇÃO
E CONSUMO
RESPONSÁVEIS

Externa

Interna e externa

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

Externa

Externa

Interna e externa

7

11

PRODUÇÃO
E CONSUMO
RESPONSÁVEIS

1

Externa

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

PARCERIAS E
MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

TRABALHO
DECENTE E
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

AÇÃO
CLIMÁTICA

Interna e externa
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Sobre este relatório
O presente Relatório de Sustentabilidade foi elaborado em
conformidade com a opção exaustiva dos padrões da Global
Reporting Initiative.
Além disso, incorporamos as recomendações dos Sustainability
Accounting Standards Board (SASB). Este documento representa
nosso sétimo exercício de relatório. Descreve as atividades
relacionadas à gestão de sustentabilidade do Mercado Libre Inc e
inclui as das sociedades controladas por ele.
O relatório compreende as atividades realizadas entre 1º de janeiro e
31 de dezembro de 2018. Durante este período, a empresa não sofreu
alterações organizacionais relevantes. A companhia estabeleceu
uma periodicidade de apresentação anual para seus relatórios de
sustentabilidade, e o último relatório apresentado corresponde ao
exercício de 2017.

contato
Para qualquer consulta ou para compartilhar sua opinião
sobre nosso Relatório de Sustentabilidade, escreva para
sustentabilidad@mercadolibre.com

21

102-24, 102-30, 102-35 , 102-36 , 102-37

Ética e
transparência
Governança Corporativa
Gestão de riscos
Ética e integridade
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Governança corporativa
Estrutura de governança

Diretoria do
Mercado Livre

Equipe Executiva

Marcos Galperin

Marcos Galperin (48)

Presidente da Diretoria e CEO

CEO

Nicolás Galperin

Pedro Arnt (45)

Susan Segal*

Vice-presidente Executivo
e CFO (Chief Financial Officer)

A Diretoria do Mercado Livre estabelece os princípios que guiam
a conduta de seus funcionários e diretores da companhia. É
responsável por supervisionar a administração do negócio e atuar
como um fiduciário dos acionistas. A cada ano realiza sua avaliação de
desempenho, na qual seus membros refletem sobre a aprendizagem
do período, as melhorias necessárias ao grupo e, quando se aplica, aos
diretores de forma individual.

Mario Eduardo Vázquez*

Stelleo Tolda (51)

Alejandro Nicolás Aguzin*

Vice-presidente Executivo
e COO (Chief Operating Officer)

Meyer Malka*

Osvaldo Giménez (49)

Javier Olivan*

Vice-presidente Executivo
Payments

A nível executivo, a responsabilidade sobre os temas econômicos,
ambientais e sociais recai sobre o Chief Financial Officer (CFO). Quatro
vezes por ano, nas reuniões da Diretoria, os responsáveis por cada
unidade de negócio apresentam os resultados econômicos, o contexto
social das operações e os avanços da estratégia do negócio.

Emiliano Calemzuk*

Daniel Rabinovich (41)

Roberto Balls Sallouti*

Vice-presidente Executivo e
CTO (Chief Technology Officer)

*Independente

Marcelo Melamud (47)

Nosso estilo de Governança Corporativa é definido pelos valores de
integridade, transparência e autonomia. Nossa Diretoria é composta
por nove membros, sendo sete independentes. Atua de forma
autônoma em relação à equipe gestora e fiscaliza o sistema de controle
interno. Seus integrantes são indicados pela Comissão de Nomeação e
Governança Corporativa e, posteriormente, aprovados pela Assembleia
de Acionistas.

Vice-presidente Executivo e
Chief Accounting Officer

Os perfis profissionais de cada integrante da Diretoria estão disponíveis no
investor.mercadolibre.com
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Comitês
Comitê de Auditoria
Supervisiona os processos de contabilidade e informação financeira,
o correto funcionamento do controle interno e o cumprimento das
leis e regulamentações de cada país. É o encarregado de controlar a
avaliação e a gestão eficaz dos riscos financeiros. O comitê confere
periodicamente, com um auditor independente e externo, sem a
presença da administração da companhia, o controle da informação
financeira e a integridade e exatidão dos estados financeiros do
Mercado Livre. Revisa e discute com a administração e os auditores a
integridade dos sistemas de controle interno da companhia, incluindo a
revisão periódica das políticas e práticas dos seus integrantes.
É dever do comitê informar a Diretoria sobre qualquer assunto que
chame sua atenção, que possa afetar a situação financeira ou os
assuntos do Mercado Livre, e avaliar os riscos relacionados e as ações
planejadas para geri-los.

Comitê de Nomeação e Governança Corporativa
Indica pessoal qualificado para integrar a Diretoria, levando em conta
habilidades, competências, experiência, reputação, integridade,
independência e potencial de conflito de interesses. Identifica os
candidatos para a Diretoria considerando as recomendações de
acionistas, outros membros e colaboradores do Mercado Livre. Pode
contratar uma empresa terceirizada para auxiliar na identificação de
possíveis candidatos e avalia todas as candidaturas, baseando-se nos
méritos de cada membro.

Também é encarregada de supervisionar o cumprimento das
obrigações relacionadas à governança da organização.

Comitê de Remuneração
Oferece recomendações à Diretoria sobre a estratégia e os programas
de remuneração e benefícios, aplicáveis aos membros da Diretoria,
executivos e empregados.
O Comitê de Remuneração desenvolve e mantém uma política de
compensação para altos executivos, que têm relação direta com
os níveis salariais da companhia, o desempenho corporativo e o
rendimento para os acionistas. O Comitê supervisiona os resultados
da política para garantir níveis de salário competitivos, criar incentivos
adequados para melhorar o valor dos acionistas, recompensar o bom
desempenho e justificar os ganhos disponíveis para os acionistas
Os membros da Diretoria que não são empregados recebem uma
compensação anual, que pode consistir em uma retenção anual, uma
outorga anual de ações, una adjudicação de opções sobre ações ou
uma tarifa por assistir a qualquer reunião da Diretoria.
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Composição dos Comitês
Diretor/a

Comitê de
Auditoria

Emiliano Calemzuk
Meyer Malka

Membro

Susan Segal

Membro

Mario Vázquez

Presidente

Nicolás Aguzin

Comitê de
Nomeação e
Governança
Corporativa

Comitê de
Remuneração

Presidente

Membro

Esta informação é utilizada por SEC Reporting e pela Auditoria Interna
para analisar o cumprimento de regulamentações e das Políticas
Aplicáveis aos colaboradores do Mercado Livre. Os potenciais
problemas encontrados são discutidos entre a Auditoria Interna, o CFO,
SVP de Legal & Government Relations e o SVP de Recursos Humanos.
Finalmente, é enviado um resumo da informação ao Gerente de SEC
Reporting, para que ele analise a necessidade de incluí-la nos relatórios
financeiros.

Presidente

Mais informação
Membro

Membro

Membro

Conflitos de interesse

Para conhecer mais sobre a Governança Corporativa, os perfis
profissionais da Diretoria e da equipe executiva, e também sobre
os Comitês, é possível consultar o site de Relações com os
investidores, desenvolvido em cumprimento às solicitações da
Securities and Exchange Commision (sec).
investor.mercadolibre.com

Para evitar e gerir os conflitos de interesse na instância máxima de
governança, todos os anos, a Gerência de Investor Relations e Legal &
Government Relations envia uma declaração aos diretores e acionistas
que possuem uma participação superior a 5% do Mercado Livre Inc
para que sejam indicadas as partes relacionadas de cada um. Qualquer
conflito de interesse é comunicado ao SVP de Recursos Humanos,
ao General Counsel e à Auditoria Interna. Além disso, solicita-se
a supervisores e cargos superiores que confirmem suas partes
relacionadas e as transações que o Mercado Livre realizou com elas.
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Gestão de riscos

Ética e integridade

Os riscos estratégicos para nosso negócio estão relacionados ao
crescimento contínuo do comércio online na América Latina, à capacidade
de expandir e adaptar nossas operações, à atualização da infraestrutura
e da tecnologia da informação e às possíveis interrupções do sistema.
Também estão relacionados às regulamentações e leis sobre a Internet, à
venda de artigos controlados e proibidos na nossa plataforma, à violação
dos direitos de propriedade intelectual, à informação e material difundido
em nossa plataforma, a violações de segurança e filtro de dados. Da
mesma maneira, constituem riscos às tarifas ao usuário e ás tendências
de consumo.

Aderimos às melhores práticas de cidadania corporativa, com
integridade e transparência. Exigimos que as pessoas que fazem parte
do Mercado Livre desenvolvam suas funções com altos padrões éticos
e de conduta, e esperamos o mesmo de nossos fornecedores, sócios e
clientes. Procuramos sempre que todas as nossas relações zelem pelos
valores de honestidade, equidade, respeito e integridade.

O Comitê de riscos estabelece os processos e os responsáveis pela
gestão de riscos empresariais, definindo objetivos, responsabilidades
e formas de trabalho. É responsável por auxiliar o Comitê de Auditoria
na revisão dos níveis de riscos, sua avaliação e gestão. Supervisiona
a equipe executiva para que identifique e avalie todos os riscos que
a organização possa vir a enfrentar e estabeleça uma infraestrutura
capaz de aborda-los. Junto com outros comitês ou com a Diretoria,
quando necessário, gere riscos estratégicos, financeiros, de crédito, de
mercado, de liquidez, de segurança, de propriedade, de TI, legais, de
regulamentação, de reputação e outros. É presidido pelo CFO e integrado
pelo SVP Legal & Government Relations, pelo VP de TI Infrastructure and
Databases e pelo Head of Internal Audit.

No documento é detalhado nosso compromisso com o cumprimento
das leis e regulamentações, as práticas de boa utilização da informação
interna, ativos da companhia e meios digitais. Também inclui
alinhamentos para a prevenção de conflito de interesses; políticas
de presentes e cortesias empresariais; normas sobre oportunidades
corporativas, informação privilegiada e concorrência; atividades
laborais externas e negócios competitivos; e políticas anticorrupção e
de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Para garantir isso, contamos com um Código de Ética disponível
no site de Relações com os Investidores, de acesso público
investor.mercadolibre.com/corporate-governance

Também contamos com políticas que contribuem para a boa conduta
das pessoas que trabalham no Mercado Livre e integrantes da cadeia
de valor, como a Política de diversidade e inclusão; a Política de
doações, eventos e patrocínios; e a Política sobre gastos de viagens
e entretenimentos. Todas as políticas foram desenvolvidas por áreas
especializadas em cada assunto e as principais políticas são aprovadas
pelo Comitê de Ética da nossa Diretoria.
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As principais políticas contidas no Código de Ética são comunicadas
periodicamente nos canais internos e em capacitações com áreaschave. Todos os colaboradores assinam sua anuência ao Código antes
de começar a trabalhar conosco.
Para sermos consistentes com nossa visão e valores, preocupamo-nos
em avaliar de modo eficiente e transparente os aspectos de conduta
ética e integridade. A área de Auditoria Interna realiza avaliações
especiais todos os anos sobre o cumprimento de leis aplicáveis aos
colaboradores da companhia. Depois de cada avaliação é emitido um
relatório com o resultado, que é enviado para os responsáveis pelo
processo e para o CFO. Também contamos com um procedimento de
monitoramento anual de cumprimento do Código de Ética e da Lei
Sarbanes-Oxley (SOX). Finalmente, produzimos relatórios trimestrais
para o Comitê de Auditoria da Diretoria sobre os problemas detectados
em cada avaliação.

Linha de denúncias
Incentivamos e esperamos que as pessoas que trabalham no
Mercado Livre e os integrantes da nossa cadeia de valor sejam
proativos, tenham o auxílio necessário quando uma situação
gere dúvidas sobre sua legalidade e possam informar esse fato
imediatamente.
A linha de denúncias é anônima e confidencial, é administrada
por um fornecedor externo e está disponível para colaboradores,
integrantes da cadeia de valor e terceiros alheios à companhia.
As denúncias são recebidas e analisadas pela Auditoria interna
e pelo Comitê de ética, que avalia e valida a informação, emite
um relatório e recomenda medidas para esclarecer o caso ou
controlar as irregularidades.
Ingresá aquí
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Políticas e procedimentos anticorrupção
Nossa política anticorrupção estabelece que nenhum empregado
ou integrante da cadeia de valor do Mercado Livre poderá realizar
ou oferecer pagamentos, dinheiro ou bens de valor a um indivíduo,
incluindo funcionários públicos, companhia ou organização, em
qualquer país, diretamente ou através de intermediários, para
conseguir indevidamente um benefício ou tratamento preferencial.
Estamos alinhados com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior
(FCPA, por sua sigla em inglês) dos Estados Unidos, com a Lei
Anticorrupção brasileira, com a Lei de Responsabilidade Penal de
Pessoas Jurídicas da Argentina e todas as leis anticorrupção dos países
em que operamos.
Considerando que operamos em países latino-americanos com um
alto nível de percepção de corrupção1 e nossas áreas administrativas
e comerciais têm contato com funcionários públicos de vários países,
nosso processo de gestão de risco avalia, entre outros assuntos, o risco
de corrupção, e as auditorias anuais anticorrupção incluem a avaliação
de todas as operações da companhia. Em 2018 não foram identificados
casos de corrupção.
A política anticorrupção corporativa está no Código de Ética, aprovado
pela Diretoria e entregue para assinatura a todos os colaboradores
no momento de sua contratação. Além disso, os procedimentos
anticorrupção são comunicados anualmente aos cargos de supervisão
e superiores, alcançando 1333 pessoas em 2018.
Durante o período, a política anticorrupção foi comunicada aos
fornecedores de alto risco, ou seja, àqueles que representam o
Mercado Livre em trabalhos de gestão com órgãos do governo.

Além disso, todos os anos as políticas são comunicadas aos
fornecedores com os maiores contratos. Para 2019, estamos
trabalhando em um novo sistema de Compras que permitirá
compartilhar nossa política com todos os fornecedores da companhia.

Cumprimento e concorrência leal
O cumprimento da lei e o respeito pela concorrência são aspectos
críticos para exercer a liderança de mercado e alcançar nossa visão
de democratizar o acesso ao comércio e ao dinheiro na região. As
políticas de governança corporativa foram desenhadas para garantir o
cumprimento e assegurar os níveis de controle requeridos por nossa
organização.
Em 2018 tivemos uma denúncia no Uruguai por parte da Comissão de
Promoção e Defesa da Concorrência, resolvida no ano exercício do
relatório, e no México a Comissão Federal de Concorrência Econômica
(COFECE) prossegue com a investigação sobre o mercado de serviços
de plataformas de comércio eletrônico.
No Brasil tivemos sanções monetárias de BRL 41.000 pelo suposto não
cumprimento de leis ambientais por parte de usuários que ofereciam
pesticidas na plataforma. No restante dos países não recebemos multas
monetárias por não cumprimento de leis ou normativas em matéria
social ou econômica. Além disso, tivemos sanções não monetárias e
15.788 denúncias de nossos usuários (0,006% do total) em órgãos de
proteção dos direitos dos consumidores. Para mais informações, ver a
tabela de conteúdos gri.
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Orientações
ao usuário
A segurança dos nossos usuários
Comportamento e proteção dos usuários
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A segurança dos nossos
usuários

Nós nos comprometemos com
nossos usuários

Os milhares de usuários que nos escolhem todos os dias como seu
lugar para fazer negócios são os verdadeiros protagonistas do efeito
empreendedor. Por isso, queremos oferecer-lhes uma experiência
superior em uma plataforma ágil, segura e alinhada com os mais altos
padrões de comércio eletrônico.

Estamos comprometidos com a segurança da informação, processos e
tecnologias que dão vida aos produtos e serviços do ecossistema do
Mercado Livre. Nossas políticas de segurança reforçam esta visão para
prevenir o vazamento de informação e os ataques externos, e garantir
a conformidade internacional dos processos de nossos negócios.

Nosso compromisso com os usuários tem dois aspectos fundamentais:
o posicionamento como ponto de encontro digital líder entre
compradores e vendedores, e a utilidade das ferramentas oferecidas
pela plataforma.

Aplicamos uma estratégia baseada nos princípios de Zero Trust, DACE,
Análise de Comportamento e Resposta Automática para evitar qualquer
tipo de filtragem de informação, prevenindo e detectando ataques
cibernéticos.

1º plataforma de comércio eletrônico
da América Latina
+46 M downloads do aplicativo para celular em 2018
55,5 M de usuários novos em 2018
267,4 M de usuários registrados na plataforma
389,3 milhões de transações com Mercado Pago
221,7 milhões de produtos enviados
USD 12504,9 Milhões em mercadorias

A área de Segurança da Informação é encarregada de proteger a
confidencialidade e integridade dos dados da nossa plataforma,
tanto do negócio como dos usuários. Os processos estratégicos que
acompanham o negócio são divididos em três equipes: Compliance,
Segurança Aplicativa e Segurança em Operações e Engenharia.
É formada por mais de 50 pessoas de diferentes perfis que respondem
ao Diretor, com base na Argentina e presença no Chile, Uruguai e
Brasil. Seus integrantes são continuamente capacitados, colaboram e
compartilham sua experiência de forma aberta com outras equipes.
Além disso, trabalham com outras equipes na área, que desenvolvem
soluções para dar suporte aos processos de gestão de identidades,
à detecção de anomalias no comportamento dos nossos usuários e à
identificação de alertas, que permitem a automatização da maior parte
dos processos e a garantia da segurança durante todo o fluxo
do negócio.
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Medimos o desempenho de segurança para se ter
uma visão integral da gestão do risco e manter a
excelência do nosso serviço
Para cada objetivo principal da área são estabelecidas métricas
internas de eficácia que são analisadas estratégica e tecnicamente para
que sejam efetuadas ações corretivas no menor tempo possível. A cada
três meses são avaliados os objetivos de cada equipe juntamente com
o Diretor da área, e é apresentado um resumo executivo anual à área
de Auditoria.
A maturidade de nossos desenvolvimentos em informática é
comprovada com nossa participação em um programa de Bug Bounty,
por meio do qual um seleto grupo de especialistas externos comprova
constantemente a segurança do site.
Entre os sucessos de destaque em 2018, a área desenvolveu um
sistema Anti-Phising para gerir automaticamente os casos de fraude,
que melhorou substancialmente a detecção deste tipo de ataque.
Além disso, ao final do ciclo relatado, encontrava-se em pleno processo
de formalização um procedimento de gestão ante incidentes, voltado
para a detecção de alertas e para a execução diante de violações de
segurança, como a ativação de um ciberseguro ou a notificação
a usuários e / ou fornecedores.
Por outro lado, a equipe de Compliance é responsável por garantir o
cumprimento normativo da proteção de dados e processos em cada
país em que operamos, e de gerir as certificações que asseguram a
confiança digital da nossa plataforma.

credenciais da nossa solidez digital
• Certificação ISO9001:2005 de processos relacionados ao
software da plataforma.
• Certificação do padrão PCI DSS de segurança de dados de
cartões de pagamento.

Proteção da informação
A proteção da informação é um dos aspectos mais sensíveis no
contexto digital atual e um dos temas mais importantes para nossos
usuários na hora de escolher sua plataforma de comércio. Trabalhamos
para garantir a eles que administramos seus dados pessoais e
financeiros, e suas transações, de maneira segura.
Para que nossos usuários possam realizar suas operações de forma
ágil e segura, o Mercado Livre solicita informações de caráter pessoal.
Todos os usuários que se registram na nossa plataforma estão de
acordo com as Políticas de privacidade e confidencialidade da
informação, acessível na tela de navegação de cada site local, onde
se explica o uso dos dados e os mecanismos de comunicação que
eles têm à sua disposição. Alguns dos serviços e funcionalidades que
oferecemos graças a essas informações ajudam a colocar compradores
e vendedores em contato, desenvolver estudos internos sobre os
interesses, comportamentos e demografia dos usuários, e melhorar
nossas iniciativas comerciais e promocionais. Em todos os casos é
solicitado o consentimento prévio dos nossos usuários para revelar ou
compartilhar informação pessoal com terceiros.
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Indicadores de desempenho
Usuários registrados

Usuários novos

Produtos enviados

(em milhões)

(em milhões)

(em milhões)

267,4

99,5

120,9

144,6

174,2

37,7

211,9
18

21,5

23,7

150,7

29,5

86,5
45,2
1,8

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2013

2014

2015

2016

Transações com Mercado Pago

Mercadorias

(em milhões)

(em milhões de USD)

389,3

2017

2018

12.504,9
231.4
7.305,3
7.150,8
7.081,9

138,7
31,5

46,3

2013

2014

80,4

2015

2016

2017

2018

221,7

55,5

2013

2014

2015

11.749,3
8.084,1

2016

2017

2018

2013

17,8

2014

2015

2016

2017

2018

c ondu ta de c ompradore s e ve nde dore s: 103-3

Como usam nossa plataforma?

6 em cada
10 usuários
se registram a partir de celulares

+46 milhões de downloads
do aplicativo móvel

57,1% das vendas
são feitas a partir de dispositivos móveis

267,4 milhões de usuários registrados
55,5 milhões de novos usuários em 2018

389 milhões
de transações

98%

entre comércios
e consumidores

99,9%

produtos novos
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Desempenho da plataforma
Estamos sempre online. E, por isso, nossos usuários voltam a nos
escolher. Mantivemos os bons resultados do período anterior, com 90%
do tráfico de dados sustentado pela infraestrutura desenvolvida na
nuvem. Isto nos permitiu alcançar uma escalabilidade superior, crescer
sem restrições e melhorar em 40% a disponibilidade do site.

99,37 %
tempo disponível da nossa plataforma em 2018

1º

trimestre

2º

trimestre

3º

trimestre

4º

trimestre

99,44%

99,24%

99,30%

99,50%

58 eventos

61 eventos

54 eventos

53 eventos

732 minutos
não disponíveis

997 minutos
não disponíveis

931 minutos
não disponíveis

658 minutos
não disponíveis

Comportamento e proteção
dos usuários
Nós nos esforçamos para fazer com que os negócios habilitados pela
nossa plataforma cumpram as normas vigentes em cada país. Cada
plataforma regional conta com procedimentos próprios para prevenir
atos de comércio feitos à margem da lei. Em particular, enfatizamos o
comportamento ético e a proteção dos direitos das pessoas.
Nossa equipe de moderação é responsável por observar este
cumprimento. Sua missão é manter o site controlado e seguro,
e oferecer um tratamento justo à comunidade de usuários.		
Dependendo do tipo de infração cometida ou da repetição da mesma,
a sanção pode chegar à expulsão da plataforma e /ou à denúncia às
autoridades.

O cumprimento de nossos Termos e Condições e
da Política de Publicações é obrigatório para todas
as pessoas que utilizam nossa plataforma e aplicável
a todas as categorias e artigos publicados.
As diferentes plataformas regionais do Mercado Livre contam com
medidas próprias para prevenir atos de comércio feitos à margem
da lei. No Brasil, por exemplo, contamos com políticas para prevenir
a violência e a discriminação, limitando os tipos de bens ou serviços
e publicações permitidas. Também existem proibições relacionadas
a produtos que possam ameaçar a proteção do patrimônio histórico
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e cultural. Nos outros países existem políticas similares para limitar
produtos proibidos, que podem ser consultados na seção Ajuda, no link
Artigos proibidos.
Com relação às obrigações de etiquetamento, apesar de Mercado Livre
não comercializar produtos sujeitos a essas normativas, os usuários
que utilizam o site como plataforma de comércio as seguem. Por isso,
nos nossos Termos e Condições, estabelecemos que devem cumprir
com as normas de etiquetamento correspondentes a cada produto.

Tipos de infrações contra nossos Termos e Condições que geram
a retirada do anúncio:
					
Artigo proibido: publicações cuja comercialização seja proibida por
lei, como drogas; aquelas que tenham sua venda restringida, como
medicamentos e armas; produtos cuja proibição é uma decisão do
Mercado Livre, como a venda de contas de usuários da plataforma; e
outros acordos com autoridades, convênios ou restrições analisadas
por nossa divisão de Assuntos Legais.
Propriedade intelectual: artigos que infringem os direitos de titulares
de propriedade intelectual.
			
Dados pessoais: publicações que incluem dados de contato.
Técnica proibida: publicações que infrinjam de alguma maneira nossos
Termos e Condições.

Proteção da propriedade intelectual
Criamos uma ferramenta para que os detentores de Direitos
de Propriedade Intelectual possam denunciar publicações que
infrinjam seus direitos. O detentor ou a pessoa designada por
ele podem proteger seus direitos em nosso site aderindo ao
programa para pedir a remoção das publicações que os infrinjam.

Auditoria de fornecedores que fazem
gestão da informação
Os fornecedores que processam dados da nossa plataforma devem
sujeitar-se aos requerimentos da auditoria SSAE 16 (Statement on
Standards for Attestation Nᵒ 16), que analisa sua reputação
e procedimentos de controle.
A norma foi emitida pela Auditing Standards Board (ASB, siglas
em inglês da Junta de Normas de Auditoria) do American Institute
of Certified Public Accountants (AICPA). Esta documentação é
solicitada por empresas como o Mercado Livre, que oferecem
serviços terceirizados que têm contato ou incidem nos dados de
outra organização. A finalidade da declaração é auditar de modo
independente os controles de segurança dos nossos fornecedores e
garantir a integridade dos dados do site.
Também fazemos revisões para prevenir a lavagem de dinheiro quando
são realizadas transações superiores a USD 50 mil.
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Nossa equipe
dna empreendedor
Somos uma organização de talento empreendedor
Performance e desenvolvimento profissional
Diversidade e igualdade de oportunidades
Minha experiência meli
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DNA empreendedor

Nosso People Team

Co-criar no Mercado Livre é muito mais que ter um bom desempenho
no trabalho. É experimentar a adrenalina de empreender: é sentir
orgulho do que fazemos, aprendemos e conquistamos.

Nós gostamos de cuidar e potencializar a relação única de cada pessoa
com o Mercado Livre. A equipe de Recursos Humanos se chama
People Team, porque coloca as pessoas no centro, elevando-as ao
papel de co-criadoras de cada ação.

Fazer parte do Mercado Livre é uma experiência sempre dinâmica,
em evolução, colaborativa, inspiradora, cheia de oportunidades para
fazer história e criar o futuro. Por isso, procuramos pessoas com DNA
empreendedor e o ativamos em cada desafio proposto.
Para tornar real nosso propósito e abraçar nossa grande inspiração de
causar impacto na vida de milhões de pessoas, é necessário vibrar o
#DNAMELI.
Construímos uma cultura genuína e superadora, que contagia, atrai e
traz sentido ao trabalho diário. Conectando nosso DNA empreendedor
a cada um de nossos atos e assumindo riscos de forma inteligente.

Nosso objetivo é tornar nossos negócios líderes em todos os
mercados. Para alcançar este propósito, focamos em atrair e envolver
o melhor talento, oferecendo:
• Uma experiência única em todas as etapas de relação
com o Mercado Livre e em toda a Região e,
• A construção do melhor lugar para trabalhar.
O People Team está formado por 130 pessoas que trabalham em
profundidade para que os comportamentos, símbolos e sistemas do
Mercado Livre sejam sempre coerentes com seu DNA e seu propósito.

Promovemos uma cultura única, baseada em seis princípios, que resulta
em uma experiência de trabalho diferente e nos torna um dos melhores
lugares para trabalhar da América Latina e do mundo, segundo a Great
Place to Work.

Quem faz o Mercado Livre compartilha o mesmo DNA
que impulsiona nossa energia empreendedora.
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Uma equipe empreendedora

7239

Distribuição por gênero

México
167

funcionários

Venezuela
30
Colômbia
561

2931 | 40%
mulheres

Perú
8

4308 | 60%
homens

Brasil
2113

Chile
162

Uruguai
883

Argentina
3315

País

Mulheres

Homens

ARGENTINA

960

2355

BRASIL

1097

1016

CHILE

45

117

COLÔMBIA

280

281

MÉXICO

82

85

PERÚ

5

3

URUGUAI

446

437

VENEZUELA

16

14

Distribuição por idade
0

30

4832 | 66,7%

menor de 30

50

2396 | 33,2%
entre 30 e 50

11 | 0,1%

maior de 50
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Somos uma organização
de talento empreendedor
Ser uma organização de talento significa que todos os nossos líderes
têm objetivos de capital humano. Por isso são empoderados e
preparados para fazer parte de entrevistas estruturadas com foco em
identificar o DNA MELI e agilidade de aprendizagem.
Em 2018 alcançamos um dos maiores desafios de aquisição de talentos
na história da companhia: incorporar mais de 2700 pessoas em cada
uma das áreas, centros e países. Para consegui-lo, nos focamos em
executar nosso modelo com excelência, de modo colaborativo e
evoluindo para uma metodologia de entrevista estruturada, para tomar
decisões de contratação baseadas em evidências e livre de viéses.

Incorporamos 2700 pessoas em 2018: recorde
de incorporação de talentos na história do
Mercado Livre
Queremos que cada pessoa que queira trabalhar no Mercado Livre,
além de poder desempenhar a função com idoneidade, compartilhe
um sentido genuíno com nossa cultura e tenha a agilidade de
aprendizagem para transcender sua posição, acompanhando o
crescimento do Mercado Livre. Conseguimos conversar profundamente
com mais de 10.000 pessoas por ano. Durante a conversa, procuramos
mostrar com um sentido prático da nossa cultura e cada um dos seus
princípios.

OWNboarding, a experiência de unir-se à equipe
Cada pessoa que entra no Mercado Livre é convidada para
um processo de boas-vindas especialmente desenhado para
que se aproprie de seu desenvolvimento desde o primeiro dia.
OWNboarding são as boas-vindas à fabulosa adrenalina de
empreender dadas por Embaixadores MELI, líderes da organização
que são exemplos destacados do nosso DNA.
Cada grupo de ingressantes é comemorado em uma jornada
dedicada a conhecer e experimentar o ecossistema MELI, nossos
princípios culturais e a proposta de valor que temos para eles.

48 jornadas de OWNboarding
+1000 ingressantes desde seu lançamento,
no segundo semestre de 2018

Atraímos, selecionamos e somamos os melhores
talentos para liderar a indústria de e-commerce e
fintech services na América Latina.
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Funcionários por tipo de contrato e gênero
ARG

BRA

CHI

COL

MEX

URU

VEN

PER

Total

Mulheres

373

437

16

134

25

120

8

2

1115

Menor de 30 anos

278

360

10

131

10

114

6

2

911

Entre 30 e 50 anos

95

77

6

3

15

6

2

-

204

Maior de 50 anos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ARG

BRA

CHI

COL

MEX

URU

VEN

Homens

830

441

42

136

36

116

6

-

1607

Menor de 30 anos

512

323

22

126

15

99

1

-

1098

Entre 30 e 50 anos

316

118

20

10

20

17

5

-

506

Maior de 50 anos

2

-

-

-

1

-

-

-

3

PER

Total

Índice de rotatividade
ARG

BRA

CHI

COL

MEX

URU

VEN

PER

Mulheres

111

344

13

52

16

104

31

1

672

Menor de 30 anos

86

256

-

39

5

95

11

-

492

Entre 30 e 50 anos

25

88

12

12

11

9

19

1

177

Maior de 50 anos

-

-

1

1

-

-

1

-

3

Homens

306

295

21

55

18

80

23

-

798

Menor de 30 anos

170

186

4

39

3

70

10

-

482

Entre 30 e 50 anos

133

109

16

16

15

10

13

-

312

Maior de 50 anos

3

-

1

-

-

-

-

-

4

Total

Performance e desenvolvimento
profissional
Nossa estratégia de gestão de talento tem um enfoque integrador e
disjuntivo, que aborda o desempenho e o desenvolvimento de maneira
conjunta. Para conseguir isso, baseamos nossa gestão de talento
em três pilares: Performance management com foco em impacto e
desenvolvimento, Talent reviews e Feedback contínuo.

Performance Management
Processo anual, cíclico e contínuo de gestão integral, com uma
instância de auto-avaliação e, depois, de avaliação, que é a
consequência natural do trabalhado e empreendido de forma conjunta
durante o ano, o que nos permite identificar a contribuição de cada um
à estratégia do negócio.
Incentivamos que cada pessoa defina os objetivos de performance
em conjunto com seus objetivos de desenvolvimento em uma mesma
conversa, já que eles se potencializam mutuamente. Convidamos
a enquadrar os objetivos de desenvolvimento no modelo de
aprendizagem 70/20/10: 70% focado em experiências, 20% na
exposição mediante mentoring e 10% na capacitação e conhecimento
formal. Neste último grupo incluímos os programas de desenvolvimento
de líderes e de aprendizagem.
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Programas de desenvolvimento de líderes

três níveis: BUY (recrutar talento externo), BUILD (desenvolver os
que não estão prontos), BORROW (mover talento de outras áreas).

LeaderME e DNA para novos líderes | 428 participantes | 80 h
Managing Complexity com Minerva para futuros líderes | 5 participantes | 20 h
Leading with Excellence para todos os líderes | 400 participantes 8 h
MBA e Masters sponsorship | 17 participantes | 2 anos
Stanford University para executivos | 73 participantes | 600 h
Learning circles liderança | 631 participantes | 1262 h
Coaching Líderes | 185 participantes | 110 h

Programas de aprendizagem
Idiomas | 3 línguas | 1000 participantes | 80 h
Lean & Problem Solving | 43 participantes | 18 h
MOOC e outras iniciativas de Machine Learning

Talent Review
O processo de Talent Review nos permite identificar perfis de alto
potencial que agregam à sustentabilidade do Meli a longo prazo,
garantindo nosso capital humano. Em uma sessão anual, os líderes,
junto com o People Team, analisam os perfis da sua equipe segundo
variáveis de Performance, Agilidade de Aprendizagem e Aspirações de
Desenvolvimento. Esta prática procura fazer com que todas as pessoas
cresçam em suas posições atuais e em seus postos futuros. Este
processo alcança todas as posições, de supervisores em diante.
Nesta mesma instância elaboramos o plano de sucessão, para
garantir que exista uma lista de sucessores prontos para assumir as
necessidades de futuras posições vagas. Durante o processo são
levadas em conta duas dimensões-chave: motivação e prontidão. O
exercício de planos de sucessão nos impulsiona a tomar decisões em

Depois das sessões de Talent Review, atualizamos os planos de
desenvolvimento e acontece a sessão de feedback. O processo
consiste em identificar ações de desenvolvimento a partir do
mapeamento realizado e dos planos de sucessão. Além disso, para
que esses planos sejam armados, são levadas em conta diferentes
variáveis, como a história dentro da empresa, experiência anterior,
objetivos de seu cargo / negócio e aspirações de desenvolvimento.
As sessões de feedback procuram ser uma conversa sobre as
fortalezas e oportunidades de desenvolvimento e direcionamento da
carreira. Aproveitamos esta oportunidade para motivar o funcionário
a comemorar seus sucessos e a discutir sua trilha de desenvolvimento.
Queremos garantir um olhar geral integral e a meritocracia para as
promoções. Para isso, realizamos sessões de calibragem nas quais os
líderes, junto com a equipe de People, reconhecem consensualmente
quem será promovido.
Comunicamos e comemoramos em equipe os sucessos de cada
pessoa para reforçar a meritocracia.

Feedback contínuo
Confiamos na conversa sincera como o maior valor para o
desenvolvimento. Por isso, nosso Performance Management tem como
foco o feedback contínuo. Uma vez por trimestre, há uma conversa de
feedback de qualidade entre colaborador e líder, para alinhar objetivos
de trabalho e expectativas de desenvolvimento.
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Diversidade e igualdade
de oportunidades
No Mercado Livre inovamos a partir da diversidade de perspectivas.
Queremos que cada pessoa amplie suas capacidades e se expresse
em um ambiente em que crenças prévias não a condicione. A
diversidade de perfis nas equipes nos inspira a ver as coisas sob várias
perspectivas, para desenhar produtos, serviços e soluções adequados
às particularidades de cada país e de cada consumidor.
Desde 2017, estamos trabalhando no diagnóstico e na definição de
propósitos para elaborar um plano de Diversidade e Inclusão (D&I).
Internamente, analisamos indicadores de diversidade gerais e por
unidades de negócio, segundo os eixos de gestão do nosso talento.
Externamente, fizemos um estudo comparativo para compreender
as tendências nas principais empresas de tecnologia do mundo.
Considerando ambas frentes e com nosso propósito em mente,
definimos dois grandes alinhamentos para gerir as ações de
Diversidade e Inclusão:

1 - Construir uma empresa que contemple a
diversidade em todos os níveis da organização.
2 - Expandir o acesso à educação em tecnologia,
com foco nas mulheres.
Desenvolvemos um plano de ação para três anos, centrado em
trabalhar matizes inconscientes que as pessoas adquirem com nossa
educação e experiência. Procuramos aprofundar essas crenças
com a intenção de adaptar nossos estilos de liderança, fomentar a
diversidade a partir dos nossos sistemas e promover alianças com
nossa comunidade.

Funcionários por gênero e tipo de posição
ARG

BRA

CHI

COL

MEX

URU

VEN

PER

Gerência

666

202

32

32

50

54

13

1

1050

Homens

493

127

25

23

34

44

8

-

754

Mulheres

173

75

7

9

16

10

5

1

296

Equipe técnica*

2649 1911

130

529

117

829

17

7

6189

Homens

1861

890

92

258

51

393

6

3

3554

Mulheres

788

1021

38

271

66

436

11

4

2635

Total

*Informática, matemática, arquitetura ou engenharia

Idade e tipo de funcionário
Analistas e Supervisores Gerentes
Assistentes

Gerentes
Sêniores

Executive

VP/CEO

Total

Mulheres

2634

161

98

26

11

1

2931

Menor de
30 anos

2119

47

5

-

-

-

2171

Entre 30
e 50 anos

513

113

93

26

11

1

757

Maior de
50 anos

2

1

-

-

-

-

3

Homens

3551

413

190

91

46

17

4308

Menor de
30 anos

2558

86

14

2

1

-

2661

Entre 30
e 50 anos

989

327

175

88

44

16

1639

Maior de
50 anos

4

-

1

1

1

1

8

Total

6185

574

288

117

57

18

7239
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Iniciativas desenvolvidas

Minha experiência meli

Diversidade e Inclusão em Leading with Excellence

MINHA EXPERIÊNCIA

A FABULOSA ADRENALINA
DE EMPREENDER
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Argentina
Para promover a diversidade e que cada vez haja mais #MulheresnoTI,
trabalhamos unidos à ADA, organização que forma mulheres em
programação e as conecta com oportunidades de trabalho.
Durante o ano, convidamos e recebemos 100 mulheres que estudam
tecnologia em Buenos Aires. Nos dois encontros realizados, os
voluntários do Mercado Livre ofereceram a elas um treinamento em
tecnologia, deram conselhos e ferramentas práticas para sua inserção
no mercado de trabalho.

o
xível
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Mulheres no TI

-estar e família
Bem

se

di

Estamos orgulhosos de poder contar que no Mercado Livre não
existem diferenças salariais significativas entre homens e mulheres. A
partir de um estudo detalhado que fizemos a esse respeito, verificamos
que, temos equal pay no Mercado Livre. Atualmente, continuamos
trabalhando para fechar a brecha de alguns casos isolados.

Co
lab
or
aç
ã

Equal Pay

Fazer parte do Mercado Livre é uma experiência sempre dinâmica, em
evolução, colaborativa, inspiradora e cheia de oportunidades. Minha
experiência MELI apela para empreender cada vivência de forma
única e conta com cinco grandes pilares que dão forma à proposta de
valor diferencial para nossas equipes e candidatos: trabalho flexível,
desenvolvimento e aprendizagem, comunicação e colaboração,
reconhecimento e celebração, bem-estar e família.

Comunicação e

Desenvolvemos o Programa de Liderança Leading with Excellence,
destinado a Managers e superiores para levar a liderança aos máximos
padrões de qualidade. Incluímos um módulo de Diversidade e Inclusão
no qual se identificou e se tomou ciência sobre os matizes na gestão
de pessoas.
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Grupo D&I
Criamos um grupo aberto em nossa ferramenta de comunicação e
colaboração - Workplace - para compartilhar notícias, boas práticas,
histórias e propostas que ajudem a impulsionar um Mercado Livre cada
vez mais diverso e inclusivo. Neste grupo são geradas conversas de
valor para alavancar ações emergentes.

A experiência Meli exige um papel ativo e empreendedor: de quem
passa por ela, a pessoa que se une à equipe, para que aproveite ao
máximo; e de quem a coloca à disposição, o Mercado Livre, para que
a essência e o formato de cada experiência guardem coerência com
nosso propósito, cultura e identidade.
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Comunicação e colaboração:
uma conversa sempre aberta
Facilitamos ocasiões e meios para conversar, reunir-se, manter-se
conectado, publicar, comentar, colaborar, influenciar e opinar, seja de
onde for. Nossa comunicação interna é co-criada por todos. Os líderes se
envolvem e impulsionam suas equipes, com uma política de portas abertas
e uma comunicação fluída. Assim, co-construímos uma cultura flexível e
comunicativa. Nossos espaços de trabalho são horizontais, abertos, com
áreas comuns que favorecem a inteligência coletiva.
Este ambiente físico interpessoal tem sua correspondência orgânica
digital. Desde 2016, Workplace MELI é o nosso principal canal de
comunicação. Uma plataforma colaborativa de comunicação interna do
Facebook, onde cada pessoa pode se informar, participar, interagir e cocriar com outras equipes. Em 2018, recebemos o prêmio de Workplace
Transform pelo caso Como os líderes do Mercado Livre ativam a conversa
com suas equipes aproveitando o potencial da tecnologia, e outro
reconhecimento pela melhor estratégia de automatização através de bots
na plataforma.
Nosso CEO toma a iniciativa da conversa ativa através do #EspaçoAberto
com o CEO, um encontro mensal de diálogo por streaming. Ali se conversa
sobre as questões mais representativas do momento, propostas por todos
os que trabalham no Mercado Livre em uma convocatória prévia aberta.
Nosso Executive Team e líderes seniores realizam esta mesma prática
com suas equipes com uma periodicidade trimestral ou semestral, para
compartilhar resultados e informação de suas áreas de negócio. Todas as
transmissões ao vivo ficam publicadas no Workplace para quem não pode
assistir, deixando o espaço aberto para novas conversas.
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Reconhecimento e celebração
Promovemos rituais de celebração e reconhecimento do mérito,
para que as contribuições e sucessos sejam desfrutados. Propomos
instâncias que animem o ambiente de trabalho, relaxem e tragam
boas energias.

Desafios e aprendizagem
Oferecemos um ambiente único para expandir nossas capacidades
e potencial, com múltiplas oportunidades, porque a inovação e o
conhecimento se retroalimentam sem parar. E somos nós, cada um
de nós, que alavancamos esse círculo constante, inventando o futuro.

Trabalho Flexível

Co-criamos o melhor lugar para trabalhar
Em 2018, fomos eleitos uma das 10 melhores empresas para
se trabalhar no mundo (sétima colocação), segundo o ranking
World’s Best Workplaces, elaborado pela Great Place to Work
(GPTW).
91% da base consultada na pesquisa do programa, da qual
fizeram parte 6102 funcionários, respondeu estar satisfeita em
trabalhar no Mercado Livre. Fomos indicados ao prêmio Better
for People, por nossas práticas inovadoras de cultura.
Este reconhecimento se soma ao de ser uma das três melhores
empresas para trabalhar da América Latina (GPTW Latam) e
reforça nosso compromisso de causar impacto com nosso
propósito de democratizar o comércio, os pagamentos e o
dinheiro enquanto co-criamos um dos melhores lugares para
trabalhar do mundo.

Colocamos ao alcance de todos a tecnologia Open Workplaces, com
as comodidades de casa e o ambiente para trabalhar com flexibilidade,
maximizar o impacto e otimizar o recurso mais valioso: o tempo.

Bem-estar e família
Oferecemos propostas que ajudam a preservar a saúde, desfrutar de
tempo de qualidade com nossas famílias, superar momentos cruciais,
alimentar-se bem, ativar a energia com o esporte e colaborar com o
meio ambiente.
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Ser Pais no Mercado Livre
Contamos com políticas inclusivas para acompanhar as mães e os
pais que trabalham conosco em uma etapa tão importante como o
nascimento e a criação de um filho. Propomos facilidades para cada
tipo de situação de maternidade e paternidade:

Todos os funcionários tiveram direito à licença
maternidade e / ou paternidade
Desses, tivemos 92% de retorno ao trabalho
Soft landing
As mães do Mercado Livre desfrutam de uma jornada flexível, com
presença reduzida no escritório durante o primeiro ano do seu bebê,
sem redução de sua remuneração, para facilitar sua adaptação ao
trabalho depois da licença.
Depois do primeiro ano e até o segundo, contam com a possibilidade
de dividir o Home Office ao longo da semana, para entrar mais tarde
ou sair antes, e contar com essa flexibilidade para levar a criança ao
médico, participar da adaptação à nova escola, etc.

Lactários
Espaços especialmente desenhados para que as mães que
amamentam seus bebês estejam mais confortáveis quando estão no
Mercado Livre.

Vagas preferenciais para grávidas

Paternidade e adoção
Os pais contam com licenças superiores às legais a partir do
nascimento do bebê. Depois da licença e até o sexto mês do bebê, os
pais contam com a possibilidade de dividir o Home Office ao longo da
semana, para poder entrar mais tarde ou sair antes e contar com essa
flexibilidade para estar mais tempo com seu filho, realizando as tarefas
à distância. Adoção:Todas as políticas são correspondidas para casos
de adoção, independentemente da idade da criança.

Casais do mesmo sexo
Aplicamos as licenças para maternidade e paternidade desde o
momento do nascimento ou de quando recebem o filho em adoção. A
licença servirá para um dos pais. O casal decide quem tirará a licença,
seja no Mercado Livre ou em outra empresa. Ao final da licença,
também poderão desfrutar do soft landing.

Preservação de óvulos
Para acompanhar as mulheres em um momento tão importante como o
planejamento de sua família, implantamos o benefício de preservação
de óvulos para quem precisar ou escolher ampliar seu ciclo de
fertilidade. Somos a primeira empresa da região a oferecer este
benefício especial.

Somos a primeira empresa da região que acompanha as
mulheres que precisam ou escolhem aumentar seu ciclo
de fertilidade através da preservação de óvulos.

Vagas preferenciais para cuidar das mulheres grávidas.
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Comunidade
Cultura empreendedora
Inspirar os jovens
Mercado Livre Solidário
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Comunidade
Estamos comprometidos e contribuímos de maneira direta com
o desenvolvimento socioeconômico das comunidades nas quais
operamos. Sabemos que as ferramentas do nosso ecossistema têm
o potencial de gerar novas oportunidades para milhares de
latino-americanos.
Como sabemos que os processos de mudança sistêmica exigem
o engajamento de todos, somos aliados de muitas organizações
da sociedade civil que têm o impulso necessário para transformar
a realidade. Nosso foco está nos jovens e em sua relação com a
tecnologia e nos empreendedores que têm um impacto positivo.

Cultura empreendedora
Queremos levar nosso DNA empreendedor para
além dos limites do Mercado Livre, para alavancar
a inclusão social e o desenvolvimento econômico
e financeiro dos latino-americanos.
Trabalhamos junto aos empreendedores do nosso ecossistema,
alavancando os que geram triplo impacto, e oferecendo capacitação e
serviços financeiros para que possam fazer seus negócios crescerem.
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Microempreendedores e Pymes
Histórias que inspiram

lojas mineiras

Raúl Tavares Do Prado,
Brasil
Raul nasceu e cresceu em uma
cidadezinha de 400 habitantes no
interior de Minas Gerais, no Brasil,
onde não havia internet nem sinal
de rede para celulares. A ausência
de conexão na sua cidade foi o
que o levou a empreender Lojas
Mineiras, seu negócio de venda de
antenas via satélite para conectar
zonas rurais.

Realizamos a quarta edição do concurso que premia e capacita
empreendedores da América Latina que tenham desenvolvido seu negócio
através do Mercado Livre e cujas histórias inspirem outros a empreender.
O requisito para participar de Histórias que inspiram é que as ferramentas
de comércio eletrônico envolvidas no empreendimento tenham um impacto
efetivo e inovador, com valor real associado ao negócio.
Em 2018, Histórias que inspiram distribuiu USD 100.000 em prêmios e, pela
primeira vez, contamos com dois ganhadores regionais.

USD 100.000
100.000
em prêmios

7 países participantes
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
México, Peru, Venezuela

2 ganhadores regionais

+2200
+2200

romano maderera
Valentino Romano,
Argentina

É responsável pela empresa familiar
argentina Romano Madeireira, pela
qual se tornou responsável aos 19
anos, logo depois da morte do pai.
Graças à utilização de ferramentas
digitais pôde potencializar o negócio
e crescer, juntamente com as 15
famílias que dependem da sua
empresa. Para ele, ser inspirador
significa poder demonstrar aos
empreendedores que sempre é
possível crescer trilhando o caminho
do esforço, da humildade e do
compromisso diário.

inscritos
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Incentivo para a economia social
Argentina e Brasil
Trabalhamos junto ao Ministério do Desenvolvimento Social
Em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social argentino,
selecionamos cooperativas e microempreendedores da economia
solidária, para acompanhá-los, incentivá-los a romper as barreiras
digitais, alavancar seus projetos produtivos e ajudá-los a se inserir
no comércio eletrônico.

Além disso, abrimos as portas da Melicidade para apresentar Mercado
Livre e despertar o potencial empreendedor em mais de 100 habitantes
da cidade de Osasco, onde se encontra nossa sede. Foram abordados
os principais desafios de empreender, como as ferramentas do
ecossistema do Mercado Livre podem ajudá-los e quais táticas podem
fazer a diferença neste caminho.

Feira Preta
Brasil

Durante 4 meses, eles são capacitados nas ferramentas do
ecossistema do Mercado Livre para que consigam gerir sua conta
como vendedores, contemplando todos os aspectos necessários para
alcançar uma experiência positiva. Entre outras atividades, facilitamos
a abertura das contas, fazendo uma produção fotográfica de seus
produtos em nosso estúdio e durante o #EcoFriday montamos vitrines
diferenciadas para alavancar suas vendas.
Parceria com Aliança Empreendedora
Nós nos unimos à ONG Aliança Empreendedora para oferecer oficinas
sobre venda online a empreendedores da base da pirâmide em regiões
de baixa renda. Foram capacitados 166 empreendedores em conteúdos
de venda online, comunicação de produtos, relacionamento com
clientes e puderam conhecer a experiência de outros empreendedores
que já estão atuando nesses canais digitais. O conteúdo das
capacitações está disponível para o público na plataforma Tamo Junto
e no aplicativo Mão na Massa.

Em novembro, mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra
no Brasil, realizamos uma campanha com mais de 300 produtos feitos
por empreendedores da Feira Preta no nosso site. A ação procurou
dar visibilidade à feira, que se realiza há quase 18 anos na cidade
de São Paulo.
Para alavancar as vendas dos vendedores da Feira Preta, capacitamos
45 empreendedoras sobre temas de moda, técnicas de venda online,
meios de pagamento e redes sociais, juntamente com o Facebook,
e desenvolvemos um catálogo online com as histórias de cada uma
delas.

+300 anúncios

Também apoiamos, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE SP), eventos de
capacitação para microempreendedores individuais (MEI), abordando
conteúdos sobre Comércio Eletrônico e Meios de Pagamento em 33
escritórios do Estado de São Paulo.
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Formação para empreendedores de Jujuy

Inclusão financeira para microempreendedores

Argentina
Capacitamos 250 empreendedores de San Salvador de Jujuy nas
soluções de Mercado Livre e Mercado Pago, com o objetivo de
identificar possibilidades para aumentar o impacto das soluções
e gerar maior inclusão social e financeira na população.
A partir da capacitação, os empreendedores criaram mais de 50
contas no Mercado Livre, códigos QRs e publicaram seus produtos
na plataforma.

Seguimos apoiando a Sumatoria, plataforma de financiamento coletivo
que conecta investidores conscientes a empreendedores e empresas
sociais que impactam positivamente. Disponibilizamos a ferramenta
Mercado Pago para que as pessoas que desejam financiar projetos
possam fazê-lo de modo simples, rápido e seguro.
Além disso, desenvolvemos um fundo do Mercado Livre para financiar
e orientar os empreendedores da rede, para que continuem fazendo
seus negócios crescerem, especialmente no que se refere a comércio
eletrônico e pagamentos digitais.

Capacitação de artesãos têxteis regionais
Argentina
Participamos do programa Saber Hacer (Saber Fazer), incentivado pela
Vice-presidência da Nação para potencializar as economias regionais.
O programa consiste em um projeto integral de capacitação dos
artesão têxteis de diferentes pontos do país, que inclui uma curadoria
de produtos para serem comercializados por uma marca conjunta.
Capacitamos a equipe do governo sobre o uso da plataforma e do
ecossistema do Mercado Livre e trabalhamos junto a eles para planejar
a melhor maneira de comercializar os produtos na plataforma.

Usabilidade da carteira virtual para microempreendedores
e produtores sustentáveis
Aproximamos as ferramentas digitais de Mercado Pago aos
comerciantes do Bairro 31 da Cidade Autônoma de Buenos Aires e dos
Mercados Sabe la tierra. Nas capacitações procuramos gerar uma maior
inclusão e educação financeira para uma população que tem grandes
barreiras para acessar e utilizar a tecnologia em seus negócios.
Estes encontros aconteceram na comunidade e nos escritórios do
Mercado Livre. Sempre buscamos focar na usabilidade das diferentes
ferramentas, e não só na compreensão teórica das mesmas.

51

promoç ão do e mpre e nde dorismo: 103-2, 103-3, 413-1

Desenvolvimento da comunidade
empreendedora de triplo impacto
#EcoFriday
Promovemos a nossa principal campanha de comércio eletrônico
com impacto social, ambiental e econômico da América Latina. Em
sua segunda edição, a #EcoFriday aconteceu simultaneamente em
8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e
Venezuela.

A primeira ação de comércio eletrônico sustentável
da região
Durante a última semana de julho, foi ativado uma página especial
que reuniu mais de 30.000 produtos sustentáveis de mais de 6000
empreendedores e empresas. Foram publicados produtos que se
destacam por sua eficiência energética, por serem de produção local,
pelo uso de materiais reciclados ou pelo benefício social que aportam.
Nesta edição, contamos com o apoio de seis Ministérios do Meio
Ambiente de diferentes países da região. No Brasil, o lançamento
da #EcoFriday ocorreu em um evento sobre Consumo Consciente
realizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Sistema
B. Na ocasião, apresentamos o Plano Nacional de Produção e
Consumo Sustentável, seus avanços e os desafios da temática no
país. Desta maneira, a cada dia conseguimos posicionar melhor a
#EcoFriday, não só como mais uma ação comercial, mas também
como um marco da conscientização e difusão dos princípios da
sustentabilidade ambiental, econômica e social.

+6000

+30.000

empreendedores

produtos anunciados

+16.600
produtos vendidos

+100%

+190%

+130%

em painéis solares
vendidos

em bicicletas
vendidas

em alimentos
orgânicos vendidos

(vs. 2017)

(vs. 2017)

(vs. 2017)

Parceria com o sistema B
Para incorporar mais empreendedores à iniciativa, reforçamos
nossa aliança com o Sistema B na América Latina, aumentando os
benefícios para as Empresas B. No ano, capacitamos mais de 150
vendedores de toda a região, que pela primeira vez ofereceram
seus produtos através do Mercado Livre, e somamos benefícios
de financiamento e envios para alavancar as vendas nesta ação
específica.
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Ashoka Fellows
Argentina, Brasil e México
O Mercado Livre e a organização internacional Ashoka desenvolveram
uma aliança para selecionar e potencializar empreendedores sociais
com foco no desenvolvimento de novas tecnologias, inclusão social
e apoio ao ecossistema empreendedor de populações vulneráveis.
Os três empreendedores selecionados em 2018 se juntaram a uma
rede de 3.300 membros no mundo e contarão com o apoio de ambas
as organizações para expandir-se na região e multiplicar seu impacto
positivo.
Para assumir este compromisso, assinamos um acordo por três anos,
para conseguir aprofundar o impacto conjunto.

Os empreendedores selecionados foram:

Guia para empreendimentos com
impacto ambiental
Desenvolvemos, juntamente com a organização Njambre,
uma Guia para ajudar mais empreendedores a gerar impactos
sociais e ambientais através de seu negócio. O objetivo é
identificar como, a partir dos negócios, o empreendedor pode
ir além e incentivar uma transformação positiva na sociedade e
no meio ambiente. O guia foi estruturado combinando alguns
conceitos breves, mas essenciais, e muitas recomendações
práticas para ajudar a alcançar objetivos concretos e
mensuráveis.
No Brasil apresentamos esse guia aos nossos vendedores no
contexto do Meli Experience e durante 2018 vamos apresentála na Argentina

Melina Masnatta da Argentina, é co-fundadora de Chicas en
Tecnología (Garotas no TI) (CET), organização que promove uma
abordagem integral para reduzir o gap de gênero na ciência e no
setor de tecnologia.
Adriana Barbosa do Brasil, que por meio de iniciativas como a Feira
Preta capacita, acelera e gera renda para empreendedores negros,
fomentando o afroempreendedorismo no Brasil.
Víctor Moctezuma do México que, através do iLab, ajuda mexicanos
economicamente vulneráveis a alcançar oportunidades de inclusão
no mercado de trabalho por meio da democratização do acesso à
formação em habilidades em inovação, utilizando uma metodologia
prática que alavanca o aumento comprovado da mobilidade social.
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Nossa contribuição para as
comunidades em que atuamos
Inspirar os jovens
Inspirar os jovens
Queremos inspirar e promover o interesse dos jovens pela tecnologia.
Por isso, trabalhamos em conjunto com diferentes programas de
capacitação em pensamento computacional, programação e comércios
digitais destinados a facilitar a formação e inclusão social através da
tecnologia, com ênfase na promoção das mulheres no setor.

Chicas en Tecnología
Argentina
Para empoderar mais mulheres para que sejam parte da indústria,
apoiamos a ONG Chicas en Tecnología na realização das edições
do Programando um Mundo Melhor (PUMM). Nossos profissionais
de TI foram mentores de uma equipe de jovens programadoras,
trabalhando conjuntamente com elas no desenvolvimento de um
aplicativo.

1268 garotas entre 13 e 17 anos capacitadas
+70 instituições educativas impactadas
+70 educadores e pessoas vinculadas
ao mundo steam
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Jovens na Programação

Arbusta

Uruguai

Argentina

Apoiamos o programa que faz parte do Plano Ceibal, juntamente com a
CUTI, FOMIN-BID, INEFOP e outras empresas de tecnologia. A iniciativa
propõe cursos de programação a jovens que já tenham completado e
ensino médio.

Aprofundando nossa estratégia de fomentar a capacitação de jovens
em tecnologia e aumentar suas possibilidades de empregabilidade,
trabalhamos com a Arbusta; uma empresa social que oferece serviços
tecnológicos, gerando oportunidades de trabalho para jovens em
situação de vulnerabilidade.

+900 estudantes capacitados
Tec.LA

Durante 2018, 200 jovens da Arbusta trabalharam dando suporte em TI
para a área comercial no projeto #EcoFriday e gerindo todo o processo
administrativo e de atendimento ao usuário do programa Mercado Livre
Solidário.

Argentina e Uruguai
Juntamente com a Fundación Eidos e a plataforma Mumuki,
desenvolvemos um programa que procura capacitar docentes em
pensamento computacional para converter os skills dos jovens nos
skills do futuro. Queremos que todas as crianças e jovens da América
Latina consigam apropriar-se da tecnologia que usam. Nós nos
propusemos a nutrir os espaços de educação, formais e informais,
diante da formação de professores para que estes possam reformular
suas práticas de modo a estimular o pensamento computacional em
qualquer contexto.

+200 jovens da Arbusta oferecendo serviços
para diferentes projetos do Mercado Livre

+70 docentes formados
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Mercado Livre Solidário
Através do Programa Mercado Livre Solidário, continuamos oferecendo
às organizações sociais sem fins lucrativos os serviços do ecossistema
do Mercado Livre, para que possam aumentar sua captação de
recursos e, assim, crescer com o impacto de seu compromisso social.
São muitas as possibilidades trazidas pelas soluções do Mercado Livre
para que as organizações alavanquem suas estratégias de captação,
entre as principais podemos citar:
Venda de produtos ou serviços (produzidos por eles ou doados)
Recepção de doações (em um evento ou atividade específica, em
seu site / redes sociais ou de modo recorrente)
Venda e inscrição para eventos, capacitações e atividades diversas
que estejam alinhadas com o objetivo da organização.
Gestão de fundos para a operação de programas específicos
(concessão de bolsas de estudo, pagamento de capacitações, entrega
e cobrança de microcréditos, custos operacionais; reembolsos).
Investimento de recursos via Mercado Fundo, dispondo deles a cada
momento e gerando rentabilidade financeira para sua organização.

Alianzas
Trabalhamos conjuntamente com Wingu e Donar Online,
organizações cuja missão é impulsionar o trabalho de outras
ONGs da América Latina através da incorporação de tecnologias
e metodologias inovadoras. Em 2018, organizamos um ciclo
de webinars sobre arrecadação e fidelização, destinados a
organizações sociais, que foram assistidos por mais de 700
participantes.
Além disso, patrocinamos o Festival de Inovação e Tecnologia
Social (FITS) na Argentina e no México. É um encontro aberto
e gratuito, onde são oferecidas capacitações em tecnologia e
metodologias inovadoras para fortalecer as organizações da
sociedade civil. Mais de 2000 pessoas fizeram parte da edição de
2018 e oferecemos oficinas do Mercado Livre Solidário para mais
de 160 participantes.
Em 2018, na Colômbia e Argentina, organizamos oficinas nas
quais foram capacitadas mais de 50 ONGs sobre o uso de nosso
ecossistema para alavancar suas estratégias de arrecadação
de fundos.

+880 organizações já aderiram
+USD $5,8M fundos arrecadados
+800 organizações capacitadas
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Campanhas solidárias
Durante 2018, promovemos um total de 12 diferentes campanhas
sociais fomentando doações em datas comemorativas, de apoio às
crianças com problemas graves de saúde ou emergências nacionais.
Para o Dia da Criança, doamos mais de 2300 brinquedos e livros para a
Fundação Rota 40, que se destinaram a crianças de mais de 60 escolas
de 9 províncias da Argentina.

USD +8000
arrecadados em campanhas especiais
Durante a Copa do Mundo, na Argentina, foi lançada a campanha
#CompartiLaGloria (#CompartilhaAGlória), uma campanha solidária para
beneficiar comunidades rurais de todo o país, que utilizam o futebol
como atividade principal para o crescimento, desenvolvimento e
fortalecimento de laços entre familiares, docentes e alunos.
A cada bola da empresa B FC Bola comprada no Mercado Livre,
outra igual chegou, pela mão da Fundação Andreani a escolas
e comunidades que participaram do Encontro Global de Futebol
comunitário rural, organizado pela ONG Rede Comunidades Rurais em
todo o país. Além disso, foram feitas doações diretamente à Rede e o
Mercado Livre duplicou as arrecadações através do Mercado Pago.

+68k ARS doados
+240 bolas doadas para
Rede Comunidades Rurais
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Incentivos fiscais

programa parceiro do idoso

Brasil

Através do programa, apoiamos o Projeto Terceira Juventude do
Conselho Municipal do Ancião de Serrana, que oferece atendimento
psicológico, atividades artísticas e esportivas, e o Projeto Terceira
Idade com Dignidade, que desenvolve a reabilitação dos anciões
da Instituição que possuem alto grau de dependência e necessitam
restabelecer suas capacidades funcionais. Graças a nossa ajuda, 287
pessoas da terceira idade foram beneficiados.

Anualmente, decidimos para onde direcionar os incentivos fiscais
previstos pela legislação brasileira aos quais o Mercado Livre tem
direito. Em 2017, foram destinados cerca de R$ 4 milhões a projetos
de incentivo à cultura, esporte, saúde e defesa dos direitos da terceira
idade, das crianças e adolescentes.

hacktudo

Projetos beneficiados
fábrica de ideias instituto reciclar
O projeto desenvolvido pelo Instituto Reciclar possibilita o
desenvolvimento profissional, social e pessoal de 60 adolescentes
em situação de vulnerabilidade e risco social da zona oeste de São
Paulo e de Osasco. Na escolha vocacional, no desenvolvimento das
competências sócio-emocionais e do mundo do trabalho, é oferecida
formação técnica e ferramentas para sua inserção no mercado.

Apoiamos o hacktudo, um festival de cultura digital que explora
e estimula as novas tecnologias, o empreendedorismo e as
inovações digitais. No evento há atividades teóricas e práticas, e de
entretenimento, como oficinas, hackathones, performances, palestras,
debates e exposições, entre outras.

núcleo esportivo de osasco
Para promover o valor do esporte, e como parte do projeto Rede de
Núcleos do Instituto Esporte e Educação (IEE), criamos um núcleo de
atividades esportivas na cidade de Osasco, onde fica Melicidade. São
realizadas atividades esportivas duas vezes por semana na Escola
Pública Darcy Ribeiro, situada no bairro Vila dos Remédios, assistidas
por mais de 160 crianças entre 4 e 6 anos.
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Nossa gestão ambiental
Pegada de Carbono
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Nossa gestão ambiental

Pegada de Carbono

O cuidado com o ambiente é uma parte fundamental do nosso
compromisso com o desenvolvimento de um negócio sustentável a
longo prazo. Nossa gestão ambiental faz parte de um processo de
melhoria contínua que incorpora a cada ano novos indicadores que
nos oferecem mais precisão e compreensão dos impactos. A gestão
se desenvolve nos seguintes eixos:

A medição da Pegada de Carbono nos permite identificar as fontes de
emissão de Gases de Efeito Estufa (GEI) de nossas operações e seus
pontos críticos. Com esta informação, podemos definir nossos objetivos
e as políticas mais efetivas de redução.

Pegada de Carbono
Arquitetura sustentável
Energias Renováveis
Mobilidade
Embalagens
4 Rs
Por ser uma companhia de serviços, os principais impactos ambientais
da operação se concentram ao longo da nossa cadeia de valor. Por
isso, trabalhamos de modo articulado no fortalecimento de nossos
fornecedores e parceiros estratégicos para questões de avaliação
e gestão de impactos.

Utilizamos os alinhamentos de medição do padrão Greenhouse Gas
Protocol (GHG), desenvolvido em conjunto pelo Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) e o World Resource
Institute (WRI).
Começamos a medição de linha de base em 2016, em 2017
conseguimos ampliar seu alcance para toda a região e em 2018
concretizamos o segundo exercício comparativo. Nossa gestão
ambiental é um processo de melhoria contínua, que acompanha o
crescimento do negócio. Por isso, a cada ano ampliamos o alcance da
pegada, aprofundamos a medição e geramos novos indicadores que
nos permitem obter uma melhor ideia das variáveis ambientais.

Estamos comprometidos em medir e comunicar
nosso impacto ambiental a nível regional
Focados em obter informação para poder compreender, gerir e avançar,
os resultados foram compartilhados com todas as áreas da organização
para que possam ser levados em consideração nos processos de
tomada de decisões. A nível externo, os resultados são difundidos por
meio do relatório de sustentabilidade anual.

Melicidade
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Na medição de nossa Pegada de Carbono
incluímos os três tipos de alcance de emissões
de Gases de Efeito Estufa:

Composição das matrizes energéticas nacionais de nossas operações

Alcance 1: emissões que surgem a partir da utilização de combustíveis
ou da utilização de GEI de maneira direta. Na medição são incluídos
todos os gases contemplados pelo protocolo GHG medidos em sua
forma equivalente em CO2. (1) Consumo de geradores e (2) Recargas
de gases refrigerantes.

Em cada país a geração de energia tem uma proporção diferente
de energias limpas. Isso quer dizer que níveis iguais de consumo
elétrico geram diferentes níveis de emissões de acordo com a
eficiência da matriz energética de cada país. De maneira informativa,
compartilhamos esta proporção de energias limpas que apresentam as
redes elétricas de cada um dos países onde operamos, de acordo com
as fontes oficiais:
Matriz energética

Limpa

Alcance 2: emissões indiretas, geradas fora da empresa, mas que
fazem parte do impacto causado por nós. Na medição incluímos
o consumo elétrico de cada país, tendo como base as matrizes
energéticas nacionais e os acordos de compra específicos com
os fornecedores de energia.

Argentina

33,9%

Brasil

72,0%

Uruguai

92,6%

Colômbia

69,8%

Consumo eléctrico (en kWh)

Chile

43,5%

México

11,1%

Venezuela

62,0%

País

2018

Argentina

4.924.406

Brasil

3.776.558

México

195.617

Chile

208.436

Uruguai

988.883

Colômbia

283.140

Venezuela

175.121

Total escritórios

10.552.161

Servidores

8.188.862

Intensidade Energética (kWh/m2)

167,2

Alcance 3: Emissões indiretas geradas pelo deslocamento dos
nossos colaboradores, mercadorias e serviços terceirizados. Não são
geradas diretamente em nossa organização, mas são produzidas por
nossa atividade. Levando-se em consideração a essência do nosso
negócio, essas são as emissões mais relevantes. Aqui estão incluídos
os deslocamentos dos colaboradores, as viagens corporativas, o
transporte dos envios, os servidores, os resíduos, as embalagens, taxis
e remisses, Cross Border Trade e os consumos elétricos dos centros de
distribuição.
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Nossa estratégia és trabalhar articuladamente com nossos sócios
logísticos para inovar em mobilidade. Neste sentido, durante 2018,
alavancamos conversas com nossos carriers para incluir veículos
elétricos nas frotas para a distribuição de envios locais. No fechamento
do período, contávamos com sete veículos elétricos no Brasil e um na
Argentina.
Nossos exercícios de 2016 e 2017 levaram em conta alguns fatores de
emissões publicados em seus respectivos relatórios. Recalculando com
os novos elementos que levamos em conta em 2017, pode-se elaborar
a seguinte tabela que mostra a evolução das medições:2

Intensidade das emissões de gei
Alcance

Numerador

2018

t CO2e /

Marca total

Colaborador

7239

30,52

30.517

Compradores

37.400.000

0,0070

7,07

Usuários

267.400.000

0,0010

0,98

[Numerador]

kg CO2e /

[Numerador]

Redução de emissões
Emissão de gases de efeito estufa
(em t CO2e)
Relatado
2016

Ajustado
2016

Relatado
2017

Ajustado
2017

2018

Estimativa
global

35.328

77.324

202.214

149.358

261.562

Alcance 1

65

15

392

342

83

Alcance 2

2441

2125

4533

3505

4600

Alcance 3

32.822

75.184

197.289

144.511

256.879

394,5 t CO2e

Redução total

221 t CO2e
CO2e

Gestão integral de resíduos
(alcance 2)

170 t CO2e
CO2e

Geração de energia solar
nos escritórios do Brasil
(alcance 3)

3,5 t CO2e
CO2e

Geração de energia solar
nos escritórios de Córdoba
(alcance 3)
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Arquitetura sustentável
Para conseguir que nossa infraestrutura seja cada vez mais sustentável,
pensamos e desenhamos nossos espaços de trabalho com critérios de
eficiência energética.
Em todos os nossos centros operacionais nos centramos no uso
responsável da energia, implementando tecnologias para tornar mais
eficiente o consumo, como sensores de movimento e luminárias LED.
Melicidade, no Brasil, é nosso modelo em matéria de arquitetura
sustentável. Seu sistema de iluminação automatizado e com lâmpadas
LED nos permitiu reduzir a intensidade energética no país em 82,8%
desde a sua construção. Existem 1800 painéis solares que ocupam
7000 m2 e que estão preparados para gerar cerca de 20% de nossas
necessidades energéticas. Esta porcentagem representa 100% do
consumo dos escritórios do Chile, México e Colômbia juntos.
Além disso, nossos escritórios da Colômbia têm 84 painéis solares
de 160 w em suas sacadas, que têm a capacidade de gerar até 5%
da energia dos espaços comuns do edifício. Na Argentina, nossos
escritórios de Córdoba inauguraram em novembro uma sacada com
84 painéis solares de 270 w, com a capacidade de gerar até 10,5 % da
energia consumida.
Na hora de alugar um espaço para nossos escritórios, damos
preferência a edifícios que tenham a certificação LEED. O selo
avalia a seleção de materiais, a incorporação de aspectos de
eficiência energética, o uso de energias alternativas, a melhoria da
qualidade ambiental interior, a eficiência do consumo de água e o
desenvolvimento sustentável dos espaços livres.
Painéis solares nos escritórios de Córdoba
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Consumo de energia
2018
Consumo total de combustíveis procedentes de fontes
não renováveis dentro da organização em joules ou
múltiplos, incluindo os tipos de combustíveis utilizados.
Consumo total de combustíveis procedentes de fontes
renováveis dentro da organização em joules ou múltiplos,
incluindo os tipos de combustíveis utilizados.

408.400 MJ

0

Consumo de eletricidade total
(em joules, watt-hora ou múltiplos)

36.000.000 MJ

Consumo de aquecimento
(em joules, watt-hora ou múltiplos)

Incluído no consumo
de eletricidade

Consumo de refrigeração
(em joules, watt-hora ou múltiplos)

Incluído no consumo
de eletricidade

Consumo de vapor
(em joules, watt-hora ou múltiplos)

0

Consumo total de energia na organização,
em joules ou múltiplos

36.408.400 MJ

Intensidade energética (calculado sobre 59.440 m2)

167,2 kWh/m2

Repensar, Reduzir, Reutilizar
e Reciclar
O compromisso dos nossos colaboradores nos permite gerar um impacto
real na redução dos resíduos das nossas operações. Realizamos um
programa que educa as equipes sobre a forma correta de separar os
dejetos a partir da sua origem, baseado em dinâmicas de conscientização
bimestrais para os funcionários. São dinâmicas de dez minutos, nas quais
compartilhamos informação relevante e respondemos perguntas. Esta
atividade nos permite abrir o diálogo, escutar os colaboradores, analisar
os processos de geração de resíduos, as tendências de comportamento
e sua evolução anual.
Os escritórios do Uruguai mantêm uma taxa de recuperação de resíduos
superior a 50%, o que se consegue graças ao impacto causado pela
compostagem de 100% da fração orgânica. O caso serviu de exemplo
para as operações em outros países e, a partir de setembro, os escritórios
do Chile também superaram a marca dos 50% de recuperação mensal.

Taxa de recuperação de resíduos
Consumo de agua (en m3)
Fornecimentos municipais ou outros serviços
hídricos públicos ou privados

26.721

Extração de água por fontes

0

Águas superficiais

0

Águas subterrâneas

0

Água de chuva recolhida e armazenada
diretamente pela organização

11.970

2016

2017

2018

Argentina

21%

29%

22%

Brasil

N/A

36%

28%

México

N/A

15%

20%

Uruguai

12%

51%

50%

Chile

N/A

22%

40%

Colômbia

N/A

4%

16%
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De Resíduo a Geração de Renda

Origem dos resíduos gerados (em kg)
ARG

BRA

MEX

URU

CHI

COL

Alumínio

1072

5564

26

913

167

10

Papelão

11.347

11.128

346

1124

149

448

Papel

1308

6491

526

333

373

237

Plástico

7616

23.183

141

5178

861

778

Orgânico / Compostável

2496

51.296

455

9857

418

310

Gerais

72.045

242.141

2801

16.218

2774

8398

Total

95.884

339.803

4295

33.623

4742

10.181

Destino dos resíduos (em kg)
Resíduos não perigosos por método de eliminação

2018

Reutilização

0

Reciclagem

78.335*

Compostagem

64.832**

Aterro Sanitário

363.635

Total

506.802

O Mercado Livre Brasil faz a compostagem de 250 kg de orgânicos
por dia dos resíduos gerados no restaurante da Melicidade. O adubo
gerado é doado a 11 hortas públicas de Osasco, São Paulo e são
utilizados na regeneração de terra para cultivo urbano, da qual mais
de 35 famílias obtêm uma renda por meio da venda dos vegetais que
cultivam.
Implantamos um programa de recuperação de resíduos elétricos
e eletrônicos (RAEE´s) para que as equipes de Informática e
Tecnologia encontrem os canais adequados de reciclagem para os
equipamentos que deixam de usar dando prioridade, sempre que
possível, às oportunidades de doação a organizações sociais. Graças
a este programa, conseguimos recuperar quase 800kg de resíduos
eletrônicos conformados por +2.500 aparelhos elétricos e eletrônicos,
dos quais

+143 t de recicláveis recuperadas
+10% que em 2017

100% recuperação de resíduos orgânicos
nos escritórios do Uruguai e Chile.

Resíduos perigosos por método de eliminação
Reutilização

0

Reciclagem

224

Total

224

3680,61 kg reciclados em 2017 não reportados
* kg de alumínio, papelão, papel e plástico separado e enviado para reciclagem.
** kg de resíduos orgânicos separados e que sofrem compostagem no próprio lugar
ou enviados para compostagem.
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Comprometidos com a inovação:
Começamos uma experiência-piloto do uso de embalagens
confeccionadas com material 100% biodegradável e compostável
nas embalagens do Mercado Envios na Argentina e Brasil. A partir
de novembro de 2018 e durante o primeiro semestre de 2019 serão
utilizadas 4.000.000 de sacolas de bioplástico nos produtos enviados
a partir dos centros de distribuição intermediários da companhia.

Biop S.A., companhia argentina com sede em São Paulo, é nosso sócio
estratégico no projeto. Trabalhou junto com nossos atuais fornecedores
de embalagens na produção das novas sacolas. Os insumos utilizados
contam com certificações internacionais como a EN13432, da União
Europeia, a ASTM 6400-04, dos Estados Unidos, a ISO 17.088 (2008) e
a AB-Vinçotte (Ok-Compost y Ok-BioBased).

Embalagens de bioplástico

Diferentemente dos plásticos convencionais, que demoram mais de
500 anos para se decompor, os bioplásticos permanecem no ambiente
só o tempo que os micro-organismos demoram em biodegrada-los. Em
um lugar adequado para a compostagem, isso acontece em poucas
semanas. Os novos envelopes são livres de qualquer química conhecida
ou suspeita de afetar a saúde e incorporam uma porcentagem cada vez
maior de matérias-primas de origem vegetal (amidos, açúcares, azeites,
celulose, etc).

Somos a primeira companhia de comércio eletrônico
da América Latina que utiliza plástico biológico em
seus envios.

celulose

proteínas
óleos
vegetais

açucar

ADUBO
ORGÂNICO
(180 DÍAS)

Captura
CO2

MATÉRIAS
PRIMAS
RENOVÁVEIS

Fábrica
Batata Frita
ou outros

Compostagem
industrial
ou doméstica

RESÍDUOS
(EX: CASCA
DE BATATA)

Empresas
e Consumidores

Fábrica de
bioplásticos

Fábrica de
Embalagens

PELLETS DE
BIOPLASTICO
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Notas
1

Fonte: https://www.transparency.org/cpi2018

2
2016 é usado como ano base. Com relação a esta primeira medição, por falta de confirmação, os cálculos originais das emissões de
alcance 1 incluíam 21 veículos que hoje sabemos que não deviam ter sido contemplados nas contas. Nas emissões do Alcance 2 foi
atualizado o fator de emissão da rede elétrica do Brasil, utilizando o “Fator de emissão médio” e não o “Fator de emissão marginal”,
como indicado na metodologia, resultando numa diminuição de emissões geradas expressa na tabela. Esta mesma mudança de fator
foi aplicada para as emissões de alcance 2 de 2017. Por sua vez, no Alcance 3 do ano 2017 foram recalculadas as emissões do Mercado
Envios. A principal variável afetada foi o fator de emissão por tipo de seção do transporte de carga área, assim como informações mais
detalhadas do tipo de transporte por seção, gerando uma baixa significativa nas emissões, já que devido à falta de informação haviam
sido utilizados os fatores mais negativos.

A consolidação das emissões está baseada no controle operacional. No cálculo estão incluídos todos os gases (CO2, CH4, N2O, HFC,
PFC, SF6, NF3) convertidos para CO2e.
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. Tabela 7.8. Fator
de emissão R-410: 1725 kg CO2e/kg recarregado. Nos links podem ser consultadas as fontes utilizadas para o cálculo das emissões do
alcance 2 na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela.
Para as emissões de alcance 3, além do Protocolo GHG, usamos como fonte WARM (EPA) para resíduos e embalagens e as emissões da
nuvem e de servidores relatados pela companhia e o consumo elétrico dos centros de distribuição, os mesmos do alcance 2.
		
						
Na medição das emissões do Alcance 2, incluímos o consumo elétrico de cada país tendo como bases matrizes elétricas nacionais e os
acordos de compra específicos com os fornecedores de energia. Para o consumo dos geradores foi utilizado o fator 2,141 (kg CO2e/litro
de diesel consumido). Fonte: Protocolo GHG.
Para o cálculo do alcance 3 pedimos informações às equipes do Mercado Envios, People Team, TI, Cross Border, Sustentabilidade,
Facilities, Office Management, aos consórcios dos edifícios que alugamos, agências de taxis e outros fornecedores externos.
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Indicadores gerais
Indicador

Conteúdo

ods

Página

perfil da organização
102-1

Nome da organização

5

102-2

Atividades, marcas, produtos e serviços

5, 6, 7, 8

102-3

Localização da sede

-

Os escritórios centrais do Mercado Livre ficam em Arias 3751, 7º andar - na
cidade de Buenos Aires, Argentina.
102-4

Localização das operações

-

Temos operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador,
México, Perú, Uruguai, Venezuela, República Dominicana, Honduras,
Nicarágua, El Salvador, Panamá, Bolívia, Guatemala, Paraguai.
102-5

Propriedade e forma jurídica

-

O Mercado Livre está listado na NASDAQ (Mercado Libre Inc.) e a empresa
está incorporada sob as leis de Delaware, Estados Unidos.
102-6

Mercados atendidos

5

102-7

Porte da organização

9

102-9

Cadeia de suprimentos da organização

14

102-10

Mudanças relevantes da organização na sua cadeia de suprimentos

21
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perfil da organização
Em setembro de 2018 adquirimos 100% das ações da empresa argentina
Machinalis S.R.L., que desenvolve ferramentas de aprendizagem
automatizada. Em outubro, foram adquiridas 100% das ações de duas
companhias argentinas dedicadas ao desenvolvimento de software: Kaitzen
S.A. e Kinexo S.A.
102-11

Princípio e aprimoramento de medidas preventivas

-

A companhia não estabeleceu um princípio de medida preventiva, pois avalia
que, pela essência do seu setor, suas operações não representam riscos
maiores a terceiros.
102-12

Iniciativas externas as quais aderimos

10

No dia 3 de outubro, co-fundamos a “Digital2Equal”, uma iniciativa global
junto ao IFC (International Finance Corporation) do Banco Mundial e outras
empresas de tecnologia, para juntos alcançarmos metas de igualdade de
gênero
102-13

Afiliação a associações

10

102-45

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

21

Os detalhes das entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas podem ser encontrados no formulário 10k, publicação 21-01.

nossa equipe
102-8

Informações sobre funcionários e outros colaboradores

38

102-41

Acordos de negociação coletiva

-
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nossa equipe
Argentina: 33%.
Brasil: 100%
Uruguai: 100%

estratégia de sustentabilidade
102-14

Declaração dos executivos principais e tomadores de decisão

2, 17

102-15

Principais impactos, riscos e oportunidades

12, 26

102-21

Consulta a grupos de interesse sobre temas econômicos,
ambientais e sociais

18, 19

102-40

Lista de grupos de interesse

18

102-42

Identificação e seleção de grupos de interesse

18

102-43

Foco na participação de grupos de interesse

18

102-46

Definição dos conteúdos dos relatórios e dos temas tratados

20

102-47

Lista de temas materiais

20

102-50

Período coberto pelo relatório

21

102-51

Data do último relatório

21

102-52

Ciclo de elaboração do relatório

21

102-53

Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

21

102-54

Declaração de elaboração do relatório de acordo com as normas da GRI

21
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ética e transparência
102-16

Valores, princípios, padrões e normas de conduta

26, 27, 28

102-17

Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas

27

governo corporativo
102-18

Estrutura de governança

23

102-19

Delegação de autoridade

23

102-22

Composição do órgão máximo de governança e seus comitês

23, 24, 25

102-23

Presidente do órgão máximo de governança

23

102-24

Nomeação e escolha do órgão máximo de governança

24

102-26

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

23

102-27

Conhecimentos coletivos do órgão máximo de governança		

-

Os membros do Conselho participam de espaços industriais, como fóruns
e eventos onde ampliam seus conhecimentos sobre questões econômicas,
ambientais e sociais. Em particular, Marcos Galperin, Presidente do
Conselho e CEO participou do Programa de Desenvolvimento de Liderança
da Universidade de Stanford, um webinar da mesma instituição e um
treinamento da consultoria Korn Ferry.
102-28

Avaliação de desempenho do órgão máximo de governança

23

102-29

Identificação e gestão dos impactos econômicos, ambientais e sociais

23
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governo corporativo
102-30

Eficácia dos processos de gestão de risco

24

102-31

Avaliação de temas econômicos, ambientais e sociais
							
Nas suas reuniões quadrimestrais, o órgão máximo de governança considera
as principais questões econômicas, ambientais e sociais, bem como seus
impactos, riscos e oportunidades nos negócios.

-

102-32

Função do órgão máximo de governança na elaboração dos relatórios de
sustentabilidade

-

O órgão máximo de governança participa do processo de priorização de
temas materiais que acontece no início de cada exercício do relatório.
102-33

Comunicação de preocupações críticas
		
			
Todas as preocupações críticas são escaladas diretamente ao CEO para que
ele possa compartilhá-las nas reuniões do órgão máximo de governança,
conforme o que ele considerar relevante, para que possam ser consideradas
nas definições estratégicas.

-

102-34

Natureza e quantidade total de preocupações críticas

-

No período do relatório, o número de preocupações críticas reportadas
formalmente ao órgão máximo de governança não foi divulgado.
102-35

Políticas de remuneração

24

102-36

Processo para definir a remuneração

24

102-37

Envolvimento dos grupos de interesse na remuneração

24
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governo corporativo
O grupo de gestão e o Conselho estão envolvidos na definição de
remuneração, através do Comitê de Remuneração. Além disso, as opiniões
dos Colaboradores são pesquisadas na Pesquisa Anual de Clima, onde são
consultados sobre o grau de satisfação com a remuneração. Os resultados
são considerados na elaboração da política de remuneração.

-

102-38

Índice de remuneração anual total
			
A relação de remuneração anual total da pessoa mais bem paga da
organização e a média de remuneração total anual de todos os funcionários
é de 491:1

-

102-39

Relação do aumento percentual da remuneração anual total

-

Aumento da pessoa mais bem paga: 49%
Aumento médio por país:
Argentina

44%

Brasil

10%

Chile

7%

Colômbia

8%

México

24%

Uruguai

12%

73

Temas materiais
Indicador

Conteúdo

ods

Página

ética e transparência
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

12

25, 26

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

12

25, 26

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

12

26

205-1

Operações avaliadas para riscos relacionados à corrupção

12

27, 28

205-2

Comunicação e capacitação em políticas e
procedimentos anticorrupção

12

28

205-3

Casos de corrupção confirmados e medidas tomadas

12

28

206-1

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

12

28

No México, a Comissão Federal de Concorrência Econômica (COFECE) vem
realizando uma investigação sobre o mercado de serviços de plataformas
de comércio eletrônico no país desde 2017. O Mercado Livre recebeu
uma visita de verificação e solicitações de informações da COFECE,
respondidas na forma e no prazo definidos. Não há nenhum elemento que
responsabilize o Mercado Livre. No Uruguai, a Comissão para a Promoção
e Defesa da Concorrência recebeu uma denúncia de um usuário que alega
ter sido impedido de vender no Mercado Livre alguns produtos da sua linha
de medicamentos. Neste caso, não houve prática anticompetitiva, mas
foram tomadas precauções para o tipo de produto envolvido. Dado que
o reclamante apresentou ao Mercado Livre suas credenciais de farmácia
licenciadas pelo Ministério da Saúde Pública do Uruguai, para concluir a
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12

-

12

28

ética e transparência
investigação, assinamos um compromisso com a Comissão e permitimos as
vendas de produtos farmacêuticos do usuário. A investigação foi suspensa
para acompanhar o cumprimento de um ano e posterior arquivamento.
415-1

Contribuição para partidos e/ou representantes políticos
Durante o ano de 2018 não houve contribuições para partidos políticos.

419-1

Não cumprimento de leis e regulamentos nos campos social e econômico
Valor monetário total de multas significativas:
No Brasil recebemos multas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no valor de R$ 40.000 e pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no valor de R$
1000, pela suposta violação das leis ambientais por parte do usuários que
ofereciam pesticidas na plataforma.
Número total de sanções não monetárias:
No Brasil, recebemos termos de proibição de venda do IBAMA e do MAPA
pela suposta violação das leis ambientais por usuários que oferecem
pesticidas na plataforma.
Na Colômbia, houve uma violação devido ao registro extemporâneo de um
estabelecimento comercial perante a Câmara de Comércio de Medellín, cuja
sanção significou a exclusão do Mercado Livre como afiliado da Câmara. Esta
sanção não afetou nossas operações comercialmente ou legalmente.
Casos submetidos à resolução de disputas
Na Argentina, recebemos 3592 denúncias de nossos usuários diante
de organizações que protegem os direitos do consumidor, tivemos 158
processos de mediação pré-judicial e 63 processos judiciais perante fóruns
e/ou tribunais judiciais. No Uruguai, recebemos 274 denúncias de nossos
usuários perante a agência de proteção aos direitos dos consumidores
daquele país e no Peru 45.
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ética e transparência
O Brasil recebeu 11.312 denúncias de usuários junto à Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor (PROCON), 13.597 ações judiciais perante os fóruns
e/ou tribunais, e 22.040 denúncias de usuários pela plataforma de resolução
de conflitos online dos consumidores consumidor.gov.br.
No México, recebemos 610 denúncias de nossos usuários pelo Profeco/
Concilianet.
Na Colômbia, foram recebidas 146 petições de valor mínimo apresentadas
perante a Delegação de Assuntos Jurisdicionais da Superintendência de
Indústria e Comércio e 2 tutelas judiciais.
Na Venezuela, seis denúncias foram recebidas perante a agência de
proteção ao consumidor SUNDEE.

confiança e segurança dos usuários
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

9

30

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

9

30

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

9

31

408-1

Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho
infantil

9

-

9

-

Não identificamos fornecedores com riscos significativos de trabalho infantil
no período.
409-1

Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho
forçado ou compulsório
Não identificamos fornecedores com riscos significativos de trabalho forçado
ou compulsório durante o período.
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9

-

9

-

9

-

9

-

9

-

confiança e segurança dos usuários
412-1

Operações sujeitas a revisões ou avaliações de impacto sobre direitos
humanos
As operações em relação aos direitos humanos no período não foram
avaliadas.

412-2

Capacitação de funcionários em políticas ou procedimentos de direitos
humanos
Durante o período do relatório, nossos colaboradores não foram treinados
nessas questões.

416-1

Avaliação dos impactos na saúde e segurança das categorias de produtos ou
serviços
Durante o período do relatório, tais avaliações não foram feitas.

416-2

Casos de não conformidade relacionados aos impactos na saúde e
segurança das categorias de produtos e serviços
Não houve casos relacionados a descumprimento de normas de produtos
e serviços comercializados no Mercado Livre que impactam na saúde ou
segurança das pessoas.

417-2

Casos de não conformidade relacionados a informações e etiquetagem de
produtos e serviços
No Chile, recebemos uma advertência de órgãos públicos por não
conformidade com regulamentos. Um acordo de retirada foi assinado sem
reconhecer a responsabilidade do Mercado Livre.
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9

-

9

31

confiança e segurança dos usuários
Na Colômbia, uma notificação foi recebida da Superintendência de Indústria e
Comércio, solicitando que as correções necessárias fossem feitas com relação
às informações sobre os prazos de entrega de um produto através do serviço
do Mercado Envios.
No Brasil, recebemos dois questionamentos dos Ministérios Públicos sobre
as informações de alguns serviços das empresas do grupo relacionados aos
canais de contato disponíveis, às práticas de cobrança das tarifas de retirada
e ao sistema de busca de produtos. No fechamento do relatório, os casos
estavam em processo de resolução.
Esses incidentes representam 0% para cada milhão de itens vendidos.
417-3

Casos de não conformidade relacionados a comunicações de marketing
No Brasil, recebemos duas ações judiciais do PagSeguro contra o Mercado
Pago e outras empresas terceirizadas que também comercializam máquinas
de cartão de crédito, questionando a compra de palavras relacionadas às
suas marcas no Google Adwords. No fechamento do relatório, havia medidas
cautelares, mas nenhuma sentença foi julgada em nenhum dos casos.

418-1

Reclamações com base na violação de privacidade e perda de dados do cliente
Não registramos sanções ou reclamações por violação de direitos de
privacidade no período.
No Brasil, recebemos 222 ações judiciais de supostas vítimas de roubo de
contas e 4 ações judiciais de pessoas que alegam que contas foram criadas no
site usando seus dados pessoais sem autorização. Esses casos representam
0% dos usuários da plataforma. Além disso, recebemos uma solicitação de
informações da Direção de Dados Pessoais da Superintendência de Indústria
e Comércio da Colômbia pela denúncia de um usuário, que foi desconsiderada
porque não houve violação das normas vigentes.
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conduta de compradores e vendedores
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

12

34

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

12

34

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

12

33, 34

417-1

Requisitos para as informações e etiquetagem de produtos e serviços

12

35

capital humano e captação de talentos
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

8

37

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8

37

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8

38, 39

401-1

Contratações de novos funcionários e rotação de funcionários

8

39

404-1

Média de horas de treinamento por ano por funcionário
50 horas

8

39

404-3

Percentual de funcionários que recebem avaliações periódicas de desempenho
e desenvolvimento profissional

8

-

8, 10

42

100% dos funcionários recebem avaliação de desempenho e desenvolvimento
profissional

diversidade e igualdade de oportunidades
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

79

Indicador

Conteúdo

ods

Página

diversidade e igualdade de oportunidades
103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8, 10

42

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8, 10

42

401-2

Benefícios para funcionários em tempo integral que não são

8, 10

44, 45, 46

Concedidos aos funcionários de meio período ou temporários

8, 10

-

401-3

Licença parental

Mulheres

Homens

Total

Funcionários que tiveram
direito à licença parental

2938

4314

7252

Funcionários que aceitaram
licença parental

66

88

154

Funcionários que retornaram
após a conclusão da licença
parental

60

81

141

Funcionários que retornaram
após concluir a licença
parental e ainda estão
empregados 12 meses após o
retorno ao trabalho

60

81

141

Taxa de retorno ao trabalho
dos funcionários que
receberam licença parental

90,91%

92,05%

91,48%
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diversidade e igualdade de oportunidades
Licença parental

Mulheres

Homens

Total

Taxa de retenção de
funcionários que tiraram
licença parental

90,91%

92,05%

91,48%

404-2

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

8, 10

39, 40, 41, 43

405-1

Diversidade em órgãos públicos e funcionários

8, 10

42

405-2

Razão do salário base e remuneração das mulheres com relação ao dos
homens

8, 10

43

202-1

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

8, 10

-

8, 10

-

A relação salarial entre uma categoria inicial padrão e o salário mínimo
local é de 491: 1.
202-2

Proporção de executivos seniores contratados da comunidade local
100% dos principais executivos do Mercado Livre são latino-americanos.

desempenho econômico e posicionamento
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

8, 9

11

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8, 9

11

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8, 9

11
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desempenho econômico e posicionamento
201-1

Valor econômico direto gerado e distribuído

8, 9

11

201-4

Assistência financeira recebida do governo

8, 9

-

Não recebemos assistência financeira dos governos dos países em
que operamos.

valor económico indireto
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

8

12

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8

12

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8

12

203-1

Investimentos em infraestrutura e serviços suportados

8

12

203-2

Impactos econômicos indiretos significativos

8

12

inclusão financeira
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

10

13

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

10

13

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

10

13

204-1

Proporção de gasto com fornecedores locais

10

14
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promoção do empreendedorismo
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

8

17, 54

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

413-1

Operações com participação da comunidade local, avaliações de impacto e
programas de desenvolvimento.
Realizamos programas com participação da comunidade em 100% dos lugares
onde temos operações.

8

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58

413-2

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

8

Não há impactos negativos reais e significativos ou em potencial registrados
nas comunidades locais das nossas operações.

educação e inclusão digital
103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

8, 9, 10, 17

54

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

8, 9, 10, 17

54, 55

103-3

Avaliação da abordagem de gestão

8, 9, 10, 17

54, 55

103-1

Explicação do tema material e sua cobertura

13

60

103-2

A abordagem de gestão e seus componentes

13

60, 63, 64, 65

pegada ambiental
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103-3

Avaliação da abordagem de gestão

13

60, 61, 62, 64, 65

302-1

Consumo energético dentro da organização

13

64

302-2

Consumo energético fora da organização

13

-

Intensidade energética

13

64

Redução do consumo de energia

13

-

13

-

Indicador
pegada ambiental

Centros de Distribuição: 2 GWh
Servidores: 8,2 GWh
302-3

Dado o crescimento da infraestrutura operacional da empresa no período, não
houve reduções no consumo.
302-5

Redução dos requisitos de energia de produtos e serviços
A área de Experiência do Usuário (UX) do Mercado Livre trabalha de forma que
o uso das nossas plataformas seja o mais eficiente possível, usando pouco
espaço na memória dos dispositivos e com um consumo eficiente de serviços
de dados. Esses esforços fazem com que nossos produtos exijam menos uso
de energia dos dispositivos, bem como os requisitos dos servidores envolvidos.

305-1

Emissões diretas de GEE (alcance 1)

13

62

305-2

Emissões indiretas de GEE ao gerar energia (alcance 2)

13

62

305-3

Outras emissões indiretas de GEE (alcance 3)

13

62

305-4

Intensidade das emissões de GEE

13

62
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305-5

Redução de emissões de GEE

13

62

305-6

Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio

13

-

13

-

13

-

13

-

13

-

13

-

Indicador
pegada ambiental

O Mercado Livre não possui processos industriais pelos quais esses gases
são emitidos.
305-7

Óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e outras emissões
atmosféricas significativas
O Mercado Livre não possui processos industriais pelos quais esses gases
são emitidos.

306-1

Descarte de água de acordo com sua qualidade e destino
O Mercado Livre não possui descarte de água, pois não temos processos
produtivos que envolvam o uso de água.

306-3

Derramamentos significativos
Durante o período de 2018, nenhum derramamento foi registrado porque o
Mercado Livre não possui processos industriais.

306-4

Transporte de resíduos perigosos
Em 2018, 112 baterias Ups foram recuperadas dos nossos escritórios em
Córdoba que foram transportadas por fornecedores autorizados para
reciclagem.

308-2

Impactos ambientais negativos na cadeia de suprimentos e ações tomadas
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13

15

13

15

pegada ambiental

308-1

414-1

O impacto da cadeia de suprimentos é estudado no escopo 3 da medição da
pegada ambiental. Durante o período, foram analisados os impactos ambientais
de 76 fornecedores de diferentes partes da América Latina.
						
Novos fornecedores que passaram nos filtros de avaliação
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