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Carta do Presidente
Em 2019 comemoramos os primeiros 20 anos do Mercado Livre, uma trajetória que encaramos com
um propósito desafiador: democratizar o comércio e o dinheiro.
O DNA empreendedor que nos impulsionou desde aquela garagem no bairro de Saavedra, em
Buenos Aires, se mantém vigente e inalterável. Esse é o espírito que nos define: o da inovação
constante no nosso ecossistema a partir de uma visão integrada.
A evolução destas duas décadas nos permite hoje fazer parte da vida de milhões de pessoas na
América Latina. Nosso efeito multiplicador em 18 países da região é imenso: mais de 600 mil famílias
vivem hoje de suas operações no Mercado Livre. Em 2019, mais de 378.9 milhões de produtos foram
vendidos na nossa plataforma e alcançamos uma média mensal de 838 milhões de transações
realizadas com Mercado Pago, 115% mais do que no ano anterior. Nossa solução de Mercado Crédito
continua crescendo, superando os $534 milhões de dólares no México, Brasil e Argentina.

Seguimos revolucionando a democratização dos pagamentos e a inclusão
financeira de pequenos e médios comerciantes no sistema financeiro
Marcos Galperin
CEO e Presidente do Mercado Livre Inc

Durante 2019 atingimos a marca de mais de 2.9 milhões de usuários utilizando Point para processar
pagamentos com cartões de débito e crédito, quando muitos deles, antes, não contavam com meios
para fazer isso.
Além disso, continuamos ampliando o que acreditamos ser nosso serviço mais disruptivo: a carteira
virtual. Na Argentina, no Brasil e no México lançamos a funcionalidade do fundo de investimento e os
pagamentos com QR code já são uma realidade em todos os países em que operamos, chegando a
4.5 usuários em 2019. Desta maneira procuramos acabar com a limitação do dinheiro em
espécie e incluir segmentos da população que foram historicamente excluídos pelo sistema
financeiro tradicional.
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Com relação ao comércio eletrônico, hoje a promessa de entrega dos nossos pacotes é de 48 horas,
e para torná-la realidade, focamos em melhorar nosso sistema logístico para que seja mais eficiente,
com centros de armazenamento próprios em Argentina, Brasil e México. Como parte desse trabalho,
este ano inauguramos nosso primeiro centro de distribuição na Argentina, empregando mais de 600
jovens, muitos deles em seu primeiro emprego formal.
Nós nos propomos a melhorar todos os dias, considerando não apenas o crescimento do nosso
negócio, mas também seu impacto ambiental e social. Nesse sentido, e no marco dos nossos 20
anos, lançamos a primeira seção fixa de produtos sustentáveis, com o objetivo de ser um canal
facilitador para o crescimento da escala de empreendedores que geram
impactos positivos.
Neste reporte, compartilhamos os avanços dos nossos compromissos, conscientes de que vamos
seguir assumindo riscos e apostando no longo prazo, junto com uma equipe de mais de 9700
colaboradores na região.

Obrigado a todos que fazem parte
do Mercado Livre.

Marcos Galperin
CEO e Presidente do Mercado Livre Inc
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Somos o Mercado Livre
Há duas décadas, quatro jovens empreendedores viram na Internet uma
oportunidade para aproximar as pessoas que queriam comprar ou vender
seus bens e serviços, rompendo a barreira geográfica e impulsionando os
pequenos e médios empreendedores latino-americanos. Este propósito
rapidamente se converteu na democratização do comércio e do dinheiro
na região.
Hoje, o Mercado Livre é a plataforma de comércio eletrônico escolhida
por mais de 320 milhões de usuários que anunciam, vendem, compram,
pagam e enviam seus bens e serviços pela Internet. Lideramos uma das
indústrias mais dinâmicas da atualidade. Somos a primeira companhia de
e-commerce da América Latina. Nossas ações são cotadas na Nasdaq e,
desde 2017, fazemos parte do seu índice Nasdaq 100.

Internet, inéditas na região, com eficiência e segurança. E, em 2017,
incorporamos Mercado Crédito para democratizar o acesso ao crédito e
potencializar a inclusão financeira.
Nossa plataforma é a mais visitada e com mais usuários registrados em
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.

Para chegar até aqui, ampliamos nosso horizonte e criamos um
ecossistema de soluções integradas, que potencializam e apóiam o
crescimento dos empreendedores latino-americanos. Mercado Pago,
Mercado Shops, Mercado Livre Publicidade e Mercado Envios trouxeram
soluções em comércio eletrônico, pagamentos, crédito e logística na

Nascemos com o propósito de democratizar o comércio
e o dinheiro, rompendo barreiras geográficas e
econômicas, para igualar as oportunidades entre todos
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O melhor está chegando
“Fico muito emocionando celebrando os 20 anos do Mercado Livre e
repassando com vocês tantas aprendizagens. Foram muitos erros e acertos,
muitas mudanças bruscas, discussões e incertezas, mas houve sempre um
DNA que marcou o caminho e que nos fez chegar onde chegamos: nosso
DNA empreendedor, esse gene que olha com mais entusiasmo o que está por
vir do que o que já aconteceu e que, longe de sentar-se para descansar, está
pensando no que falta, no que vem, no que há de novo, em que necessidade
não estamos atendendo”, Marcos Galperín
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Nosso ecossistema de soluções
Desenvolvemos um ecossistema de soluções para ampliar a capacidade
de comprar, vender, pagar, enviar e acessar o crédito pela Internet,
potencializando a comunidade empreendedora latino-americana.

Plataforma de comercio eletrônico líder da América Latina, onde
compradores e vendedores se conectam para realizar transações de
uma ampla gama de bens e serviços. Em 2019 lançamos duas novas
categorias fixas para produtos sustentáveis e para moda sem gênero.
Mais informação no capítulo Comunidade.

378,9 milhões de produtos vendidos
53,2 milhões de novos usuários
12 compras por segundo

A transformação tecnológica potencializa a democratização do comércio
e do dinheiro. Atualmente o Mercado Pago já é um dos seus principais
impulsionadores na região no que se refere a pagamentos digitais,
permitindo aos usuários processar pagamentos on line, enviar e receber
dinheiro de forma segura, fácil e rápida. Está disponível na Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Venezuela e Uruguai.
Em 2019 foi incorporado o programa Mercado Pontos para o Mercado
Pago no Brasil, que permite aos usuários acumular pontos por cada
compra e obter benefícios.

838 milhões de transações
USD 28.389,9 milhões processados
8
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Mercado Crédito
Sabemos que um empreendedor sem financiamento dificilmente
poderá crescer e desenvolver-se, é por isso que contamos com nossa
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
fluem através do Mercado Pago.
Na Argentina, Brasil e México oferecemos empréstimos para os
comerciantes que também adotam nossas soluções Point e código QR, 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 à possibilidade de parcelar pagamentos para
seu consumo familiar, e cientes da importância desse mecanismo no
momento dos consumidores adquirirem artigos de preços mais elevados,
começamos a oferecer créditos de consumo a nossos usuários que
compram no Mercado Livre ou com o Mercado Pago, de maneira proativa,
na Argentina, Brasil e México.

USD 534 milhões em
créditos outorgados
Mercado Pago e suas soluções, como a Carteira Digital
e o Mercado Créditos, são nossa principal ferramenta
para promover a inclusão financeira e o acesso ao
crédito na região.

Carteira Digital
O Mercado Pago é a maior carteira digital da região, por meio 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 ainda investir suas economias.
Com o uso dos QR codes, o Mercado Pago busca massificar os
pagamentos digitais de uma forma rápida, segura e econômica,
melhorando a experiência dos usuários. Em 2019, demos um
passo a mais na democratização dos pagamentos na região, com o
lançamento do código QR no Chile, Uruguai, Peru e Colômbia.
Point é uma solução para processamento de cartões de crédito e
débito em pontos de venda físicos, o que permite aos pequenos
comerciantes, PMEs e microempreendedores em geral receber
este tipo de formas de pagamento e oferecer a facilidade do
parcelamento. O dispositivo não tem custo de aluguel e oferece
tarifas competitivas nas transações, para ajudar os empreendedores.
Além disso, é integrada ao aplicativo Mercado Pago e ao cartão
pré-pago, sem necessidade da existência de uma conta bancária.
Atualmente está disponível na Argentina, no Brasil e no México.
Nestes três países, ampliamos as funcionalidades da carteira digital
com o Mercado Fundos. É uma solução de economia e investimento
totalmente disruptiva, que permite ao usuário obter um rendimento
real por suas economias, de maneira ágil e 100% digital.

838 milhões de transações
USD 28.389,9 milhões processados
71 milhões de pagadores ativos
9
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Solução de loja online que permite aos usuários configurar, administrar
e promover suas próprias lojas virtuais hospedadas no Mercado Livre.
Este serviço oferece integração a todas as soluções do ecossistema.
Disponível na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Venezuela.

234 mil Mercado Shops ativos

No processo de compra na nossa plataforma virtual o envio ocupa
um lugar central para a garantia de uma boa experiência. Por isso,
nossa unidade de Mercado Envios desenvolve constantemente novos
processos e ferramentas tecnológicas para cumprir sempre com a
promessa de envio dentro do prazo.
Mercado Envios está disponível na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
México e Uruguai. Oferecemos uma integração rentável e a preços
competitivos, com fornecedores de serviços logísticos e de envio de
terceiros, para vendedores da nossa plataforma, assim como serviços de
despacho e armazenamento.

Plataforma de publicidade em que os usuários podem promover seus
produtos e serviços, ampliando sua visibilidade em nossas páginas
web e nos sites parceiros na região. Cada usuário pode promover seu
negócio nas categorias que mais se adequam a seus produtos e, assim,
pagar pelos cliques recebidos. Disponível em todos os países em que o
Mercado Livre se encontra.

Para nossa operação logística contamos com centros de distribuição na
Argentina, Brasil e México, melhorando a experiência do usuário enviando
seus produtos em menos de 48 horas.

306,9 milhões de envíos realizados
+38,4% vs 2018

+100 mil anunciantes
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Mercado Livre em números

Fonte: Dados da companhia e ComScore 2018
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Participação nas organizações
da indústria
Entidades de que fizemos parte em 2019, como membros e com um papel
de liderança.

Internacional

Coalizão Empresarial Brasileira da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Câmara de Comércio Internacional (ICC)
Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC)

Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
International Chamber of Commerce (ICC)
International Trademark Association (INTA)

Chile

Argentina

Colômbia

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

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

Brasil

Cámara de Comercio de Lima

Associação Brasileira de Internet (ABRANET) Associação Brasileira das
Relações Empresa-Cliente (ABRAREC)
Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD)
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)
Associação Brasileira de Online to Offline (ABO2O)
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (CAMARA E NET)
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM)
Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
Interactive Advertising Bureau (IAB BRASIL)
Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
Conselho de Comércio Eletrônico da Fecomércio/SP

Cámara de Comercio de Santiago
Cámara Fintech

Peru
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)
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Desempenho econômico e posicionamento: 103-1, 103-2, 103-3, 202-1

Desempenho econômico

Valor econômico gerado e distribuído
(em milhões de USD)

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 640
milhões de pessoas e uma das taxas de penetração de Internet de maior
crescimento no mundo.
O desempenho econômico é fundamental para a sustentabilidade da
companhia. Por este motivo, o Mercado Livre busca o crescimento do
seu negócio, atingindo patamares relacionados à nossas vantagens
competitivas e fortalecendo nossa posição de liderança como
plataforma de comércio e pagamentos em cada um dos mercados em
que operamos. Também temos a intenção de manter nossa liderança
aproveitando a crescente base de usuários potenciais, que segue
aumentando graças à penetração da Internet na América Latina.
Temos o propósito de conseguir estes objetivos através do crescimento
orgânico, introduzindo nosso negócio em novos países e incorporando
novos segmentos de categoria, lançando novas linhas de negócios
transacionais e também através de possíveis aquisições estratégicas
de negócios.

Mercado Livre Fund
Mercado Livre Fund é o fundo de investimentos do Mercado Livre.
Desde 2013, o fundo investe em empresas de tecnologia em estágio
inicial que tenham um nítido impacto no ecossistema de comércio
eletrônico, assim como em companhias em estágios mais avançados
que desenvolvam soluções tecnológicas 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.

Mais informações em mercadolibre.com/fund
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Nossa contribuição ao
desenvolvimento socioeconômico
Impulsionando a democratização do comércio e do dinheiro tornamos
realidade nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento
sustentável da América Latina. Utilizamos a tecnologia para alavancar
ideias e negócios, que dinamizam o comércio e multiplicam a geração
de emprego.

14

Os resultados nos deixam orgulhosos e nos desafiam a continuar
trabalhando para potencializar o efeito empreendedor. Em 2019 mais de
44 milhões vendedores utilizaram nossa plataforma para desenvolver
seus negócios e gerar oportunidades de inserção no mercado de
trabalho, que foram potencializadas pelos USD 534 millones concedidos
por nós em forma de crédito.
Ao longo de 2020 trabalharemos novamente para seguir mapeando o
alcance e impacto direto e indireto gerado pelo Mercado Livre na vida
das pessoas.

Nossos centros de distribuição de Mercado Envios, localizados em
regiões satélites das grandes cidades, potencializaram a geração de
valor indireto, gerando oportunidades de emprego e contratações de
serviços. Quando os negócios crescem, as PMEs e os empreendedores
são os primeiros a contratar empregados e gerar oportunidades de
desenvolvimento em suas comunidades, dinamizando a economia local.
A rede de distribuição do Mercado Envios tem uma projeção de
crescimento que prioriza a o alcance nacional, espalhando-se para
pontos cada vez mais distantes e, ao menos tempo, mais próximos a
nossos usuários.
A cada ano mapeamos o impacto do nosso negócio e as oportunidades
que derivam dele através de um estudo que solicitamos à consultoria
Ecolatina.

Sabemos que as ferramentas do nosso ecossistema têm
o potencial de gerar novas oportunidades para milhares
de latino-americanos.
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Inclusão financeira
Falar de inclusão financeira é garantir o acesso a direitos a milhões
de pessoas e gerar novas oportunidades para os empreendedores.
O encontro entre a tecnologia e as finanças abre uma gama enorme
de possibilidades, de soluções locais e individuais, que respondem a
problemas globais.
Na América Latina há ainda 30 milhões de adultos sem acesso a serviços
financeiros formais e, ainda assim, 90% deste grupo declara ter um
telefone celular. Estas cifras deixam evidente a enorme oportunidade que
a tecnologia abre para incluir as pessoas em termos financeiros.
Somos conscientes do impacto que tem na vida de uma pessoa, de uma
família e de um empreendedor não depender de dinheiro em espécie
para todos os seus pagamentos e cobranças, por questões de segurança,
planejamento e de oportunidades. Hoje, muitos benefícios, possibilidades
de financiamento e promoções ocorrem exclusivamente no mundo digital.

Com Mercado Pago ajudamos às pessoas a crescerem
seus negócios ou financiar seus consumos, promovendo
a inclusão financeira.

Nosso foco está em que as soluções de Mercado Pago sejam simples,
acessíveis e seguras. Além disso, está também em fortalecer as
habilidades dos empreendedores, oferecendo-lhes relatórios com
informação de valor estratégico para a gestão do seu negócio. Para além
do uso nas transações, podem obter métricas chaves, validar seu balanço
e visualizar detalhes das retenções que percebe.
Com esta informação, o empreendedor pode analisar sua capacidade
de ter crédito para investir no crescimento do negócio. Para isso, a
integração do Mercado Pago e do Mercado Crédito, possibilita-lhes
contar com o dinheiro de maneira ágil, flexível e simples, buscando a
inclusão financeira daqueles que têm mais barreiras para acessar um
crédito no sistema tradicional na América Latina. Isso é possível graças à
inovação e investimentos que fazemos em machine learning e big data,
e um inovador modelo de scoring próprio, baseado no histórico de
cada pessoa.

USD 534 milhões em créditos
concedidos durante 2019
2,9 milhões
usuários de point

4,5 milhões
pagamentos com QR
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Nossa cadeia de valor
Multiplicamos o impacto ao longo da nossa cadeia de valor, que inclui os
empreendores do ecossistema e nossos fornecedores.

98% dos nossos fornecedores são locais.
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Compras sustentáveis
As escolhas relacionadas ao poder de compra de uma companhia
como a nossa têm a capacidade de dinamizar uma economia local e,
em particular, os empreendedores que trabalham com um propósito
de impacto ambiental e/ou social. Entre eles estão incluídos pequenas
empresas, empresas sociais, cooperativas e ONGs, que produzem bens e
serviços, para dar solução a situações de pobreza, exclusão, desemprego
e discriminação trabalhista, entre outros aspectos. Também estão
incluídas empresas que adotam um propósito ambiental, incorporando
uma oferta de produtos ou processos, que cuidam e regeneram
os ecossistemas.

Nossa política de compras sustentáveis expande-se a
cada ano. Em 2019, foi implementada em todos os
países da região.

Medindo o que importa: In Focus
Com o espírito de medir e gerir a sustentabilidade na nossa
cadeia de valor, nós nos unimos ao Sistema B para desenvolver
o programa Medindo o que importa: in focus. Este busca
identificar os impactos sociais e ambientais das PMEs e
companhias da nossa cadeia de valor.
Nesse contexto, convidamos um grupo de fornecedores
estratégicos da Argentina e Brasil para participar de uma série
de encontros presenciais. Participaram empresas de diversos
setores, que fornecem, tanto produtos, como serviços para
nossas áreas de Marketing, TI, People, Office Management
e Sustentabilidade.

Como resultado, cresceram 49% as compras dos fornecedores
selecionados por cumprir com critérios de impacto social, ambiental ou
ambos. Estes empreendedores contam com o benefício de um prazo
menor, de 30 dias, para recebimento dos processos de compra.

+49% compras de fornecedores
com impacto ambiental e/ou social
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O efeito empreendedor
Análise de materialidade
Sobre este reporte
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Apoio ao empreendedorismo: 103-1, 102-15

O efeito empreendedor
Pelo nosso DNA, estamos convencidos de que os empreendedores
são as pontes para a construção de uma economia mais equitativa,
democrática e para conseguirmos uma transformação efetiva na
sociedade e no planeta.

O efeito empreendedor são as ideias e negócios
que geram a tecnologia, dinamizando o comércio e
multiplicando a geração de emprego.

Enfoque estratégico

O Efeito Empreendedor é nossa estratégia para impulsionar o
desenvolvimentodo ecossistema empreendedor na região. Seu
eixo é o propósito com que nasceu o Mercado Livre: democratizar
o comércio e o dinheiro, igualando as oportunidades entre grandes
empresas e pequenos e médios empreendedores, ao reduzir as
fronteiras geográficas e econômicas. O efeito empreendedor são as
ideias e negócios que geram a tecnologia, dinamizando o comércio e
multiplicando a geração de emprego.
Os pilares da nossa estratégia de sustentabilidade são impulsionar o
ecossistema empreendedor, contribuir com as comunidades em que
estamos presentes e reduzir o impacto ambiental de nossas operações.

Nossa medição de triplo impacto
Sabemos que para gerir nossos impactos econômicos, sociais
e ambientais é muito importante conhecer as informações
relevantes da nossa organização. Por isso, desde 2017,
trabalhamos em parceria com o Sistema B na medição dos
nossos impactos, em profundidade, para podermos implementar
melhorias em relação às oportunidades identificadas.
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Grupos de interesse
Mantemos uma relação fluída e transparente com nossos grupos de
interesse, para conhecer suas expectativas e preocupações, e traduzilas em informação de valor estratégico para a gestão do nosso negócio.
Para identificá-los, realizamos um processo interno e a seleção foi
baseada nos critérios de interação e impacto no negócio.
Em novembro realizamos em nossos escritórios de Buenos Aires um
evento de fechamento do ano de sustentabilidade, do qual participaram
mais de 100 representantes de nossos grupos de interesse. No encontro
compartilhamos com eles os focos de nossa estratégia, iniciativas
e resultados.
A tabela seguinte resume os mecanismos de diálogo com cada um deles.
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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, levando em conta as recomendações dos Padrões da
Global Reporting Initiative e da SASB.
Foram revisados os temas do período anterior e decidiu-se mudar a
denominação do tema Valor econômico indireto por Contribuição ao
desenvolvimento socioeconômico, com a hipótese de que definiria com
mais clareza seu escopo.
Os temas foram priorizados internamente e foram validados mediante
uma pesquisa online que foi respondida por 19.963 representantes dos
grupos de interesse. Para a análise, levou-se em conta que a diferença
nos tamanhos das amostras não afetará os resultados gerais.
Além disso, foi incluída uma consulta aberta sobre temas e preocupações
chaves que consideram que deveriam ser incluídas, além dos temas
priorizados pela companhia. A maioria das respostas podiam se
enquadrar em alguns dos temas materiais já listados, como mitigar
emissões dos envios e o tema de embalagens (pegada ambiental),
a venda de itens proibidos e a proteção de marcas (conduta de
compradores e vendedores), os pagos retidos e segurança nas compras
(Confiança e Segurança dos Usuários).

20.000 representantes
dos nossos grupos de interesse
participarão da Pesquisa de Materialidade
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102-46, 102-47

Temas materiais e contribuição aos ODS

Temas materiais

A lista abaixo apresenta os temas materiais priorizados pela companhia
e validados com seus grupos de interesse, a partir dos quais o presente
reporte foi elaborado. A partir desses temas, reportamos também nossa
contribuição para o alcance das metas estabelecidas pelos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Matriz de materialidade
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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, utilizamos o mapa de materialidade do Sustainability Accounting
Standards Board (SASB). para reportar os indicadores relevantes para o
setor de Comércio Eletrônico.
Este documento representa nosso oitavo 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 2019. 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 2018.

Contato
Para qualquer consulta ou para compartilhar sua opinião
sobre nosso Relatório de Sustentabilidade, escreva para
sustentabilidad@mercadolibre.com
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102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-26, 102-28, 102-29, 405-1

Governança corporativa
Estrutura de governança

A integridade, transparência e autonomia definem nosso estilo de
Governança Corporativa. A Diretoria é composta por nove membros, dos
quais sete são independentes, de acordo com as exigências da Nasdaq.
Possui autonomia em relação à gestão 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.

A integridade, transparência e autonomia definem nosso
estilo de Governança Corporativa.
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. Entre suas funções, revisa e aprova os objetivos
financeiros, planos operacionais e atividades, mantendo-se informado dos
negócios da companhia e supervisionando os procedimentos de controle
e relatórios. Além disso, monitora e controla a identificação e avaliação de
riscos, bem como a eficiência dos projetos para sua gestão.
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.
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.

Diretoria do
Mercado Livre

Equipe Executiva

Marcos Galperin

Marcos Galperin (49)

Presidente da Diretoria e CEO

CEO

Nicolás Galperin

Pedro Arnt (46)

Susan Segal*

Vice-presidente Executivo
e CFO (Chief Financial Officer)

Mario Eduardo Vázquez*

Stelleo Tolda (52)

Alejandro Nicolás Aguzin*

Vice-presidente Executivo
e COO (Chief Operating Officer)

Meyer Malka*

Osvaldo Giménez (50)

Emiliano Calemzuk*

Vice-presidente Executivo
Pagos

Roberto Balls Sallouti*

Daniel Rabinovich (42)

*Independente

Vice-presidente Executivo e
CTO (Chief Technology Officer)

Marcelo Melamud (48)
Vice-presidente Executivo
e Chief Accounting Officer
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102-22, 102-24, 102-26, 102-30, 102-35, 102-36, 102-37

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 consulta
periodicamente, com um auditor independente e externo, sem a
presença da administração da companhia, o controle da informação
financeira e a plenitude 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, incluída a
revisão periódica das políticas e práticas de seus integrantes.
É dever do comitê informar à 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
Propõe o 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 firma terceirizada para auxiliar na identificação de
possíveis candidatos e avalia todas as candidaturas, baseando-se nos
méritos de cada membro.

Este comitê revisa periodicamente o Código de Conduta e Ética da
companhia, com a responsabilidade de adequar as políticas incluídas
nele, que definem os valores e propósito da nossa companhia. Também
é encarregado de supervisionar o cumprimento das obrigações
relacionadas ao 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 funcionários. O Comitê de Remuneração desenvolve e
mantém uma política de compensação para altos executivos, que têm
uma relação direta com os níveis de salário da companhia, o desempenho
corporativo e o rendimento para os acionistas. O Comitê supervisiona os
resultados da política para garantir níveis de pagamento competitivos,
criar incentivos adequados para melhorar o valor dos acionistas,
recompensar o bom desempenho e justificar os retornos 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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102-22, 102-25

Composição dos Comitês
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, o Vicepresidente Sênior de Legal & relações com a Direção e o Vice-Presidente
Sênior de Recursos Humanos. Finalmente, é enviado um resumo da
informação ao Gerente de SEC Reporting, para análise da necessidade de
incluí-la nos relatórios financeiros.

Conflitos de interesse

Para conhecer mais sobre a Governança Corporativa, os perfis
profissionais dos integrantes da Diretoria, 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).
Mais informação investor.mercadolibre.com

Para evitar e gerir os conflitos de interesse no órgão máximo de
governança, todos os anos, a Gerência de Relações com os Investidores,
Legais e Relações envia uma declaração aos diretores e, além disso,
àqueles acionistas com uma porcentagem superior aos 5% de Mercado
Livre Inc. para que sejam indicadas partes relacionadas de cada um.
Qualquer conflito de interesse é comunicado ao Vice-presidente de
Recursos Humanos, ao Conselheiro Geral 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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102-16, 102-17, Ética e transparência: 103-1, 103-2, 103-3

Nosso Código de conduta e ética
Aderimos às melhores práticas de cidadania corporativa, com integridade
e transparência. Como exigimos que as pessoas que fazem parte do
Mercado Livre desenvolvam suas funções com altos padrões éticos e de
conduta, esperamos o mesmo de nossos fornecedores, sócios e clientes.
Procuramos sempre que em todas as nossas relações zelem pelos
valores de honestidade, equidade e respeito. Para garantir isso, contamos
com um Código de conduta e ética disponível no site de Relações com os
Investidores, de acesso público.
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
sobre prevenção do 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 da
lavagem de ativos e financiamento do terrorismo.
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.
Estas são desenvolvidas pelas áreas especializadas em cada matéria e
autorizadas pelo Comitê de Ética da nossa Diretoria.
As principais políticas contidas no Código de Ética são comunicadas
periodicamente nos canais internos e mediante capacitações com áreaschave. Todos os colaboradores assinam sua anuência ao Código antes de
começar a trabalhar conosco. Em 2019, seus conteúdos foram

reelaborados para fazê-los mais acessíveis e claros, em linha com o estilo
de comunicação do Mercado Livre com seus colaboradores.
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 e ao cumprimento da Lei Sarbanes-Oxley (SOX). 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 procedimentos de revisão do cumprimento das políticas
e disposições do Código de Ética. Finalmente, confeccionamos relatórios
trimestrais para o Comitê de Auditoria da Diretoria sobre os problemas
detectados em cada avaliação.

Linha de denúncias
Quando uma situação gerar dúvidas sobre sua legalidade,
esperamos que as pessoas que trabalham no Mercado Livre e
os integrantes da nossa cadeia de valor sejam proativos para
informar isso. Geramos canais confiáveis para que as pessoas
possam relatar estes casos imediatamente, sem medo de
represálias.
A linha de denúncias é anônima e confidencial, para isso é
administrada por um fornecedor externo. 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 avaliam e
corroboram a informação, emitem um relatório e recomendam
medidas para esclarecer o caso ou controlar as irregularidades.
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Ética e transparência: 103-2, 102-16, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 419-1

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 materiais a um indivíduo,
companhia ou organização - incluindo funcionários públicos - para
conseguir indevidamente um benefício ou trato preferencial, seja
diretamente ou através de intermediários.
Estamos alinhados com a Lei de Práticas de Corrupção no Estrangeiro
(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.
Somos conscientes de que estamos presentes em países com um
alto nível de percepção de corrupção e nossas áreas administrativas
e comerciais têm contato com funcionários públicos em todos eles.
Por isso, aplicamos diversos procedimentos de prevenção e detecção.
Não toleramos atos de corrupção. Nosso processo de gestão de risco
monitora, entre outros riscos, o de corrupção, e as auditorias anuais
incluem a avaliação deste aspecto em todas as operações da companhia.
Em 2019 não foram identificados casos de corrupção em
nossa organização.

Os fornecedores devem conhecer a política anticorrupção durante seu
processo de admissão para começar a operar com o Mercado Livre.
Além disso, incluímos cláusulas anticorrupção nos contratos com os
principais sócios comerciais e aqueles com maior exposição ao risco, que
comprometem a cumprimento de nossas políticas e as leis aplicáveis.

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
democratização do acesso ao comércio e ao dinheiro na região.
Nossas políticas de governança corporativa foram desenhadas para
garantir o cumprimento e assegurar os níveis de controle requeridos por
nossa organização.
Em 2019 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.

A política anticorrupção corporativa está no Código de Ética, aprovado
pela Diretoria e é entregue para assinatura a todos os colaboradores
no momento de sua contratação. Além disso, os procedimentos
anticorrupção são comunicados anualmente às posições de supervisores
e superiores, atingindo 1900 personas em 2019 (+42,5% que em 2018).
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Gestão de riscos
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 à tecnologia da informação e às possíveis interrupções
do sistema. Além disso, com as regulamentações e leis sobre a Internet,
com a venda de artigos controlados e proibidos na nossa plataforma, com
a violação dos direitos de propriedade intelectual, com a informação e
material difundido em nossa plataforma, com violações de segurança e
filtro de dados. Da mesma maneira, constituem riscos as tarifas ao usuário
e as tendências de consumo.
A companhia conta com áreas dedicadas à gestão de riscos e políticas de
gestão de riscos. Implementa a aplicação GRC Risk Management de SAP,
que permite identificar, analisar, responder e monitorar proativamente os
riscos através de toda a companhia.
Como consequência desta implementação, determinou-se um Comitê
de Riscos corporativo que têm em suas responsabilidades: discutir e
validar os níveis de impacto e probabilidade de ocorrência dos riscos
identificados; incorporar mudanças propostas por parte da Gerência ou
Auditoria Interna; resolver consultas relacionadas às respostas aos riscos;
revisar o desempenho do processo de gestão de riscos e realizar ações
corretivas em caso de necessidade; liderar a revisão anual do mapa de
riscos; avaliar o desempenho dos responsáveis de cada risco e de seu
processo de gestão.
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Confiança e segurança dos usuários: 103-1, 103-2, SASB: CG-EC-220a.2 y CG-EC-230a.1

A segurança dos nossos usuários
Milhões de usuários latino-americanos nos escolhem todos os dias para
comprar, vender, pagar e se financiar com nossas soluções. Eles 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.
Nosso compromisso com os usuários tem dois aspectos fundamentais: a
posição de liderança como ponto de encontro digital entre compradores
e vendedores, e a utilidade das ferramentas oferecidas pela plataforma.

Uma visão de segurança integrada
Nossas políticas de segurança procuram proteger a confidencialidade,
integridade e disponibilidade de todos os fluxos e processos associados
aos dados, tanto de negócio como dos usuários.
Como empresa orientada à inovação, incorporamos a visão de segurança
em todas as instâncias do desenvolvimento dos fluxos de negócios,
ainda antes de chegar ao mercado. Contamos com processos de
gestão automatizados e contínuos para controlar a qualidade do código
desenvolvido em matéria de segurança. Além disso, para garantir a
disponibilidade dos fluxos de dados, contamos com sistemas de proteção
automáticos contra-ataques de segurança cibernética, que previnem,
alertam e oferecem rastreabilidade para este tipo de eventos.
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Estamos comprometidos com a segurança da
informação, processos e tecnologias que suportam os
produtos e serviços do ecossistema do Mercado Livre.
A gestão da segurança tem uma visão transversal de todas as unidades
de negócio da companhia. Por isso, a área de segurança é organizada
em diferentes setores como Segurança Aplicativa, Segurança Cloud,
Monitoramento, Resposta a incidentes, Compliance, Data Protection,
Segurança nos Escritórios e Gestão de Identidades. Desta maneira,
dá suporte a toda a companhia em matéria de acessos, prevenção
e detecção de softwares duvidosos, assim como na segurança da
infraestrutura que suporta o ecossistema do Mercado Livre.
Aplicamos uma estratégia com foco na segurança cibernética, seguindo
os princípios de Zero Trust, Automatização e descentralização, Análise
de Comportamento e Resposta Automática. Com estas estratégicas
procuramos evitar qualquer tipo de vazamento de informação, prevenindo
e detectando ataques cibernéticos.
A estratégia e planejamento anual de Segurança da Informação inclui
projetos e iniciativas que se agrupam em “tracks” e “focus on”. Cada track
tem um responsável, que são os gerentes e as iniciativas são executadas
pelas diferentes equipes de Segurança, que podem ou não pertencer à
gerência que o lidera. Os diferentes “focus on” são: ameaças externas,
prevenção de data leaks, Zero trust e normativo. Esta estratégia é
revista trimestralmente.

A confidencialidade dos dados dos nossos clientes fica assegurada
e controlada por processos de classificação e monitoramento que
aplicamos de acordo com os tipos de dados.
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Confiança e segurança dos usuários: 103-3, 418-1, SASB: CG-EC-220a.1, CG-EC-230a.2

Medimos nossa gestão por indicadores de performance (KPIs), com
métricas para cada objetivo central da área para ir avaliando a eficácia
e tomando medidas corretivas de maneira imediata. A equipe realiza
uma avaliação trimestral de seus objetivos ao Diretor, que apresenta um
resumo executivo anualmente à Auditoria.

Proteção da informação
O armazenamento da informação é um dos aspectos mais sensíveis no
contexto digital atual e um dos temas que mais importam 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.tela de navegação de cada site local.

O armazenamento da informação é um dos aspectos
mais sensíveis no contexto digital atual e um dos temas
que mais importam para nossos usuários na hora de
escolher sua plataforma de comércio.
Na Política de Privacidade se informa de maneira clara e explícita os usos
que são feitos da informação com finalidades primárias, relacionadas com
a prestação dos serviços oferecidos pelo Mercado Livre.
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Estas finalidades incluem: colocar vendedor e comprador em contato
para que concluam a transação acordada, realizar pagamentos
eletrônicos, gerir a carteira digital e conceder créditos, entre outros.
Também se descrevem as finalidades secundárias do uso da informação,
como realizar estudos internos para melhorar ou desenvolver novos
serviços, otimizar iniciativas comerciais ou promocionais, enviar
informação relevante para o usuário, fornecer informação a entidades
que intervenham na resolução de disputas, programas de proteção
da propriedade intelectual, e executar ações de prevenção de fraude
e cumprimento de regimes legais, como leis anti-suborno ou contra a
lavagem de dinheiro.

Auditoria de fornecedores que
gerem 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 tem 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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SASB: CG-EC-230a.2

Desempenho da plataforma
Uma das razões pela qual milhões de usuários nos escolhem é porque
estamos sempre online. Mantivemos os bons resultados do período
anterior, com 99,76% do tráfico de dados sustentado pela infraestrutura
desenvolvida na nuvem.

99,76% tempo disponível
da nossa plataforma em 2019

306,9

838,0
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Como usam nossa plataforma?
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Conduta de compradores e vendedores: 103-1, 103-2, 103-3; SASB: CG-EC-220a.2

Comportamento e proteção dos
usuários
Somos muito cuidadosos ao validar que os negócios habilitados pela
nossa plataforma cumpram com as normativas vigentes em cada país.
Cada site regional conta com procedimentos particulares 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 monitorar este
cumprimento. Sua missão é manter o site controlado e seguro,
oferecendo 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.
Os diferentes sites do Mercado Livre da região 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 e cultural. Nos outros
países existem políticas similares para limitar produtos proibidos, que
podem ser consultados na seção Ajuda, no link Artigos proibidos.

Tipos de infrações contra nossos Termos e Condições que ocasionam a
retirada do anúncio:					
- Artigo proibido: publicações cuja comercialização seja proibida por
lei (drogas, medicamentos e armas); e produtos cuja proibição é uma
decisão do Mercado Livre, 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 titulares de Direitos de
Propriedade Intelectual possam denunciar publicações que
infrinjam seus direitos. O titular 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.
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DNA empreendedor
Somos uma organização de talento empreendedor
Performance e desenvolvimento profissional
Diversidade e igualdade de oportunidades
Minha experiência meli
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Capital humano e atração de talentos: 103-1, 103-2
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DNA empreendedor
Co-criar no Mercado Livre é muito mais que desempenhar-se bem em
um trabalho. É experimentar de fato a adrenalina de empreender: é sentir
orgulho do que fazemos, aprendemos e conquistamos.

Estamos transformando a maneira de vender, comprar e
pagar, fazer envios e também a forma de trabalhar.
Fazer parte da MELI, como chamamos internamente a organização, é uma
experiência sempre dinâmica, em evolução, colaborativa, inspiradora e
cheia de oportunidades. Por isso, MELI atrai pessoas que têm algo em
comum: seu DNA Empreendedor. E procura ativar essa energia em cada
desafio proposto.
Construímos uma cultura genuína e de superação, que contagia, atrai e dá
sentido a nosso trabalho diário, conectando nosso DNA empreendedor a
cada um de nossos atos e correndo riscos de maneira inteligente.
Promovemos uma cultura única, baseada em seis princípios, que
constróem uma experiência de trabalho diferente, que nos torna um dos
melhores lugares para trabalhar da América Latina e do mundo
.
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Uma equipe empreendedora

Mulheres (por país)

Homens (por país)

Distribuição por idade
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Capital humano e atração de talentos: 103-2, 103-3

Uma gestão digital, colaborativa e
escalável

Soluções tecnológicas a serviço da
experiência MELI

Em 2019 continuamos evoluindo para uma gestão de pessoas digital,
colaborativa e escalável, que coloca as pessoas no centro, elevando-as
ao papel de co-criadoras, e emprega o poder transformador da tecnologia
para uma melhor experiência.

Acreditamos nas pessoas, trabalhamos para que utilizem
seu potencial e superem seus próprios limites para
crescer no ritmo do MELI.

Mobile

Cloud

Bots

Confiamos no poder transformador
da tecnologia
No Mercado Livre, a liderança é sinônimo de equipes de alto rendimento,
diversas e com níveis de compromisso associados a objetivos que devem
ser medidos de maneira eficaz.
Para cumprir com os objetivos, a cada ano mais desafiadores,
fortalecemos nosso ecossistema de soluções tecnológicas com
ferramentas inovadoras, integradas e desenhadas sob medida.
Consolidamos uma plataforma de Analytics para monitorar e prever
comportamentos em variáveis críticas como plano de contratações,
acordos, rotações, entre outros.
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Capital humano e atração de talentos: 103-2, 103-3, 401-2

Workplace

People Chat

Usamos a plataforma Workplace do Facebook para conectar, impulsionar
e retroalimentar a experiência MELI a partir da comunicação e da
colaboração. A gestão da rede é descentralizada: todas as pessoas
podem consumir e também produzir e publicar informação, comentários
e notícias, assim como criar grupos privados para projetos e atividades.
Além disso, existem grupos centrais que as pessoas seguem para manterse atualizado sobre o MELI. São grupos de alta relevância, já que não
utilizamos e-mails massivos para comunicação interna: preferimos que
cada membro possa acessar o que necessita ou interessa-lhe conhecer.

Canal para concentrar consultas e dúvidas das pessoas do MELI. Cada
feedback recebido é analisado e acompanhado para garantir a qualidade
do serviço.

Em 2019, fomos reconhecidos nos prêmios Workplace Transform pelo
caso “Como os líderes do MELI ativam a conversa com suas equipes
aproveitando o potencial da tecnologia”, e pela “Melhor estratégia de
automatização através de bots na plataforma”.

9626 contas
7698 usuários ativos mensais
412 grupos ativos mensais

Transmissões ao vivo
A partir do Workplace fazemos transmissões ao vivo em que
compartilhamos, em primeira mão, informações dos líderes sobre os
projetos mais relevantes. Mensalmente com o CEO, semestralmente
com o Vice-presidente Sênior de People, periodicamente com outras
lideranças. Nessas transmissões são respondidas as perguntas mais
votadas do período, formuladas dias antes por pessoas do MELI, de toda
a região, via Workplace. Os resultados trimestrais das diferentes áreas
também são transmitidos ao vivo e gravadas para que todos as equipes
possam vê-los.

Bots
Contamos com bots automatizados que dão suporte aos nossos
processos e programas. O bot Feedback de entrevistas, integrado ao
Workplace; o bot Quarterly Feedback, para agendar as reuniões; os
bots Be ADN e Prêmios AdnMELI, que ajudam a veicular os programas
de reconhecimento; e o bot Oportunidades @MELI, que permite a
candidatura nós processos de busca interna. Com esses assistentes
automatizados, além de maximizar o alcance, garantimos a transparência
e eficiência dos processos.
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Capital humano e atração de talentos: 103-2, 401-1, 401-2

Uma comunicação criada conjuntamente
Geramos espaços e oportunidades de diálogos para conversar, reunirnos, colaborar e opinar onde quer que nos encontremos. Nossa
comunicação interna é co-criada entre todos. Os líderes, formais e
informais, se envolvem e alavancam suas equipes com uma política de
portas abertas e uma comunicação fluída. Assim impulsionamos uma
cultura flexível e comunicativa. Inclusive nossos espaços de trabalho são
horizontais, abertos, com áreas comuns que favorecem
inteligência coletiva.
Propiciamos rituais de celebração e reconhecimento ao mérito, para que
as conquistas sejam celebradas, em momentos que animam o ambiente
de trabalho, relaxam e contagiam com energia positiva.
Colocamos a tecnologia ao alcance de todos para promover a
flexibilidade na hora de trabalhar. O Open Workplaces permite trabalhar
em qualquer lugar com conexão à internet, maximizando o impacto e
otimizando o tempo.

Atrair o melhor
talento empreendedor
Como somos uma organização de talento empreendedor, temos o
objetivo de atrair, selecionar e somar o melhor talento para liderar o
comércio eletrônico e a indústria fintech na América Latina.
Em 2019 conseguimos um dos maiores desafios relacionados a aquisição
de talentos da nossa história: incorporar mais de 4500 pessoas. Para
atingir esta meta ambiciosa, nos focamos em executar nosso modelo com
excelência, de modo colaborativo e consolidando nossa metodologia de
Entrevistas Estruturadas, que nos permite tomar decisões baseadas em
evidências concretas e livre de vieses.
Com este formato, conseguimos conversar profundamente com mais
de 9000 pessoas por ano. Buscamos pessoas que, além de poder
desempenhar a função com idoneidade, que realmente compartilhe
valores com a nossa cultura e tenha a agilidade de aprendizagem para
transcender sua posição, acompanhando o crescimento do
Mercado Livre.

Atraímos, selecionamos e incorporamos os melhores
talentos para liderar a indústria do e-commerce e fintech
services na América Latina.
Todos os nossos líderes têm objetivos de capital humano, são
empoderados e preparados para realizarem entrevistas estruturadas com
foco em identificar o DNA MELI e a agilidade de aprendizagem, elevando
sempre a excelência.

412 grupos ativos mensais
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OWNboarding

43

Novas contratações

Queremos que as pessoas se apoderem de seu desenvolvimento
desde o primeiro momento de sua trajetória no Mercado Livre.
OWNboarding são as boas-vindas para viver “a fabulosa adrenalina
de empreender”. Trata-se de um itinerário de 90 dias, que permite
que os que estão se unindo à companhia conheçam os principais
projetos, estabeleçam relações de valor e se identifiquem com a
cultura MELI, liderando seu próprio plano.
Nesta experiência, cada grupo que se une ao MELI é acolhido em
uma jornada completa, que é guiada por um embaixador interno,
com o fim de conhecer e experimentar o Ecossistema MELI, a
ativação dos nossos princípios culturais, e a proposta de valor que
temos para eles.

137 jornadas de OWNboarding
4522 pessoas acolhidas

Taxa de rotação
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Capital humano e atração de talentos: 103-2, 404-2

Protagonistas do
próprio desenvolvimento
Acreditamos que cada pessoa é protagonista de seu desenvolvimento
e trajetória. Com esta crença nos desafiamos a liderar, a nos reinventar,
inovar, aprender e evoluir.
Impulsionamos todas as pessoas para que possam criar juntamente
conosco seu desenvolvimento em uma experiência proativa.
E oferecemos os meios para que possam fazê-lo, evoluindo
constantemente no desenho e funcionalidade destas ferramentas.
Nossa estratégia de gestão de talentos tem um enfoque integrador e
disruptivo, que aborda o desempenho e o desenvolvimento da carreira de
maneira conjunta. Contamos com um processo anual, cíclico e contínuo,
chamado Performance Management. Todas as pessoas do MELI gerem
sua performance individual anual, evoluindo em cada ciclo.

Facilitamos processos para que, junto com os objetivos de negócio
(performance), cada pessoa defina seus objetivos de desenvolvimento,
com ambos os aspectos integrados em uma mesma conversa, já que
se potencializam mutuamente. Convidamos a todos para enquadrar os
objetivos de desenvolvimento no modelo de aprendizagem 70/20/10
(70% focado em experiências, 20% focado em exposição mediante
mentoring e 10% em capacitação e conhecimento formal).

Desafiamos as pessoas a “aprender a aprender”, a
transcender o erro e a mover-se com o conhecimento
para crescer juntos e sem limites.

Performance Management é um processo integral, em que a
autoavaliação e a avaliação são a consequência natural do que foi
trabalhado e empreendido de maneira conjunta durante todo o ano.
O foco de Performance Management está associado ao Feedback
Contínuo, que por sua vez, acontece em várias instâncias por trimestre,
relacionadas entre si, que garantem um fluxo de conversação chave, a
revisão e medição de performance de todas as pessoas do MELI.
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Capital humano e atração de talentos: 103-2, 404-1, 404-3

Talent Review
O processo de Talent Review consiste em uma sessão anual na qual
os líderes, junto com o People Team, analisam os perfis da sua equipe
segundo variáveis de performance, agilidade de aprendizagem e
aspirações de desenvolvimento na carreira. Também são formulados os
Planos de sucessão para cargos de supervisor em diante.
Durante a sessão de Talent Review se estuda o perfil de cada pessoa em
função destas variáveis. Os líderes contam com guias e recomendações
para conhecer que ações pontuais de desenvolvimento são sugeridas
para serem realizadas com cada uma. Uma vez finalizada a sessão,
começam as de feedback personalizado, das quais se desdobram as
ações de desenvolvimento.
Utilizamos um critério meritocrático para gerir as promoções. As buscas
são publicadas no grupo Oportunidades @MELI e na etapa Talent Review
realizamos sessões de calibração em que os líderes, junto com a equipe
de People definem as promoções. Além disso, compartilhamos os
motovos da promoção e se comemoram as conquistas de cada pessoa.

Programas de desenvolvimento e
de aprendizagem
Open Learning
Evoluímos a dinâmica tradicional de aprendizagem passiva em sala
de aula para experiências de valor auto-geridas e colaborativas,
empreendidas a partir de atitudes que dependem da própria pessoa.
Open Learning é uma comunidade no Workplace para descobrir, conectar,
propor, compartilhar e expandir conhecimento de valor.
Ali é possível acessar cursos online, organizar e se inscrever em
encontros, workshops e meetups; recomendar livros, atividades e
projetos; pedir e dar feedback, entre outros.

12 horas em média de formação
por funcionário
11 horas em
média de formação
mulheres

13 horas em
média de formação
homens

6 horas em média de formação Analistas e Assistentes
13 horas em média de formação Supervisores
16 horas em média de formação Gerentes
19 horas em média de formação Gerentes Sêniores
8 horas em média de formação Executive
7 horas em média de formação VPs
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Diversidade e igualdade de oportunidades: 103-1, 103-2, 103-3, Capital humano e atração de talentos: 103-2, 405-1, SASB: CG-EC-330a.3

Diversidade e igualdade
de oportunidades
Acreditamos no respeito pelas pessoas como valor fundamental e base
de todas as ações de diversidade e inclusão. Avançamos em processos
de liderança e conscentização para potencializar nossa visão, inspirando
as pessoas a ampliarem suas capacidades e a expressar-se em um
ambiente saudável e equitativo.
Para nós, a diversidade é também uma vantagem competitiva. Inovamos
a partir da diversidade e isso nos faz disruptivos. Graças a este enfoque
empático podemos desenhar produtos, serviços e soluções adequados
às particularidades de cada país e de cada usuário.

Mais de 9000 pessoas singulares, valiosas e
únicas, enriquecem e consolidam a diversidade da
nossa equipe.
40% das pessoas que trabalham no Mercado Livre são mulheres.
Apesar disso, nas áreas de TI, a porcentagem se reduz a 15%, alinhada à
tendência do mercado.
A nossa política de Diversidade e Inclusão faz parte do Código de
ética do Mercado Livre, e é a base de nossas ações, de forma que a
reescrevemos recentemente, para torná-la mais próxima e relevante. Em
2017 elaboramos um plano de Diversidade e Inclusão para três anos e,
nestes dois anos de implementação, já conseguimos enriquecer nossa
liderança, adaptar os sistemas para minimizar preconceitos e formar
alianças estratégicas com atores da comunidade.
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Nosso compromisso é a longo prazo e mais além do Mercado Livre,
por isso fomentamos o acesso à educação em tecnologia com foco em
expandir o campo de TI para as mulheres.
Na Argentina, onde está mais de 50% de nossa equipe, apoiamos
associações que fomentam e facilitam a oportunidade de inclusão
trabalhista de mulheres a partir dos 18 anos. Já se formaram mais de
100 mulheres em cursos desenhados em conjunto com FrontEnd e
BackEnd en ADA e Acamica. Ano passado contratamos 10 delas, e neste
esperamos contratar mais 13. E no Brasil, onde temos 30% do nosso
headcount, nós o fazemos por meio de uma parceria com a Reprograma,
por meio da qual capacitamos 32 mulheres e devemos contratar cerca de
metade delas.

Nosso propósito de Diversidade e Inclusão
1 Construir equipes diversificadas, com prioridade nós temas
de gênero (mulheres e LGTBIQ+), pessoas com deficiência,
raça ou etnia.

2 Fomentar uma cultura inclusiva, através da experiência que
vive cada pessoa no MELI: a forma de fazer, os espaços de
trabalho, a tecnologia e os processos.

3 Nutrir o talento em TI, expandindo o acesso à educação em
tecnologia, priorizando as mulheres.
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Empregados por tipo de posição e gênero
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Iniciativas desenvolvidas
Equal Pay
A equidade de compensações por gênero é um processo crítico de nossa
análise de inclusão. Estamos orgulhosos de contar que no Mercado Livre
não existem diferenças salariais entre homens e mulheres com o mesmo
nível de experiência.

Diversidade e inclusão para novos líderes

Empregados por gênero, idade e posição

Em 2019 lançamos o programa de liderança BeLeader@MELI, destinado
a novos líderes em formação, que inclui um módulo de Diversidade e
Inclusão, com o objetivo de identificar e conscientizar os vieses na gestão
de pessoas, para conseguir que seja o mais objetiva e inclusiva possível.
Durante o ano foram realizadas oito sessões que atingiram
330 novos líderes.

Oportunidades sem preconceitos
Nosso modelo de recrutamento é gerido com entrevistas estruturadas
e decisões colaborativas, baseadas em evidências objetivas. Para
neutralizar preconceitos inconscientes, todos os trios de candidatos
finalistas a uma posição são compostos por duas mulheres e um homem,
inclusive em posições de Senior Management. Além disso, geramos
amostras cegas para as candidaturas em Oportunidades@MELI.

66% das buscas internas
selecionaram mulheres
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Capital humano e atração de talentos: 103-2, 401-2, 401-3, SASB:CG-EC-330a.3

Grupo D&I  
Criamos um grupo aberto no Workplace para compartilhar notícias, boas
práticas, histórias e propostas que ajudem a alavancar um Mercado Livre
cada vez mais diverso e inclusivo. Neste grupo são geradas conversas de
valor para alavancar ações emergentes.

#FaçamosHistória

Mesmas licenças e benefícios para casais do mesmo sexo
Soft Landing
Oferecemos um mês de pagamento adicional aos três de licença
maternidade garantida por lei, além de uma jornada semanal flexível
durante o primeiro ano do bebê, sem redução da remuneração.

Para comemorar o Dia da mulher 2019, realizamos uma ação
para reconhecer todas as mulheres que fazem história com seus
empreendimentos e multiplicam oportunidades na democratização do
comércio, nos pagamentos e no dinheiro.

Maternity Room e vagas para futuras mamães

Políticas inclusivas para as famílias

Somos a primeira empresa da região a oferecer o
benefício de Congelamento de Óvulos.

Creche
Contamos com uma creche na sede do Dot. Re-embolsamos os gastos de
creche ou pessoal doméstico até os dois anos do bebê.

Congelamento de Óvulos
Dirigido às mulheres que necessitem ou escolham ampliar seu ciclo
de fertilidade.
Política de Maternidade e adoção
As mães contam com 30 dias pagos adicionais aos 90 estabelecidos por
lei. Em caso de licença antecipada, estendemos a cobertura de saúde
durante esse período.
Paternidade e adoção
Os pais contam com 15 dias úteis de licença a partir da chegada do bebê.
Depois da licença e até o sexto mês do bebê, contam com a possibilidade
de dividir seu tempo de Home Office pela semana.

48

Nossa equipe

49

Capital humano e atração de talentos: 103-2, 201-3, 401-2

Minha experiência MELI
A proposta de valor conta com cinco pilares que fazem a diferença
para nossas equipes e candidatos: Trabalho flexível, Desenvolvimento
e aprendizagem, Comunicação e colaboração, Reconhecimento e
celebração, e Bem-estar e família.

Nos sentimos inspirados criando o melhor lugar
para trabalhar.
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Impulsionar uma comunidade empreendedora
Inclusão financeira de empreendedores
Educação e inclusão digital
Mercado Livre Solidário
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Impulsionar uma comunidade
empreendedora
Empreender está no nosso DNA e no Mercado Livre estamos
comprometidos em promover uma comunidade empreendedora.
Levamos adiante esta missão em nossa cadeia de valor, que inclui
os empreendedores do ecossistema, nossos fornecedores, os
empreendedores de contextos vulneráveis e os que geram um impacto
socioambiental positivo.
Conhecemos os desafios dos empreendedores, microempreendedores e
negócios sociais para vender, processar pagamentos, financiar-se e gerir
sua logística.

O ecossistema do Mercado Livre, com suas ferramentas
e soluções, permite que empreendedores de todos os
tipos e tamanhos aprimorem a gestão de seus negócios
com agilidade e eficiência, para que possam concentrar
seus esforços em criar e crescer seu negócio.
Acreditamos que para chegar longe é preciso trabalhar juntos, por
isso nosso trabalho com a comunidade está focado em três principais
desafios: desenvolver uma cultura empreendedora de triplo impacto,
inspirar e promover o vínculo dos jovens com a tecnologia, e fortalecer
organizações da sociedade civil em suas estratégias de captação
de recursos.
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Cultura emprendedora
Primeira seção de produtos sustentáveis
Lançamos uma nova seção fixa de produtos sustentáveis em nossa
plataforma, que é o resultado do percurso e o crescimento da nossa
conhecida #EcoFriday.
Os usuários podem encontrar uma coleção de mais de 33.000 produtos
selecionados por seu impacto social e/ou ambiental. A seção tem mais de
14 categorias, que incluem painéis e termotanques solares, composteiras,
bicicletas, alimentos orgânicos, produtos reutilizáveis, produtos
elaborados a partir de resíduos, entre outros.
O lançamento foi realizado em conjunto com nossa terceira edição
regional da #EcoFriday, que já se tornou um marco na agenda de
consumo responsável na América Latina. Em 2019, a #EcoFriday
apresentou um crescimento de 100% em relação à edição anterior.

A maior oferta de produtos com impacto ambiental e
social da América Latina.
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Potencializamos os empreendedores de
triplo impacto
Em 2019 lançamos Empreender com impacto em parceria com as
organizações Mayma e Giral. Trata-se de um ciclo de formação online
para empreendedores com impacto econômico, social e ambiental, de
toda a região latino-americana.
A iniciativa procura potencializar iniciativas que demandam novas
ferramentas e acompanhamento para concretizar seu impacto e acelerar
seu negócio na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai. Em
sua primeira edição, contou com mais de 1000 empreendedores inscritos,
270 dos quais participaram de encontros de formação online com foco
em modelos de negócios de impacto, métricas, finanças e estratégias de
comunicação e marketing.
Foram selecionados três casos de destaque e um vencedor por país. Ao
final de novembro, os jurados escolheram o empreendimento Épicos
como ganhador regional. Épicos tem como propósito converter o campo
à agroecologia, industrializar colheitas na origem e desenvolver as
economias regionais, gerando novas oportunidades de trabalho. Seu
principal diferencial é a produção de alimentos alternativos de alto valor
nutricional sem prejudicar o ambiente, livres de pesticidas e de glúten.
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Ashoka Fellows
Argentina, Brasil y 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 comunidades vulneráveis.
Os três empreendedores que foram selecionados em 2018 se juntaram
a uma rede global de 3300 membros 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.

Prêmio 100k Latam
Patrocinamos o desenvolvimento da iniciativa 100k Latam,
organizada pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e o MIT.
O objetivo da competição é promover o desenvolvimento de
startups com capacidade de gerar impacto na região através de
projetos inovadores, preferentemente de base tecnológica e/ou
inscritos na economia do conhecimento.
A competição, que acontece em Buenos Aires e da qual
participam equipes de toda a América Latina e o Caribe, distribui
mais de U$S 100.000 dólares em prêmios.

Empreendedores selecionados:
Melina Masnattade de Argentina, é co-fundadora de Chicas en tecnología
(CET), organização que promove uma abordagem integral para reduzir a
brecha de gênero em ciência e tecnologia.

Potencializamos o Programa Newsan In

Adriana Barbosa de Brasil, é fundadora da Feira Preta que atua em prol
da inclusão de afroempreendedores em um ecossistema empreendedor
que precisa ser mais justo e equilibrado em oportunidades e resultados
financeiros, desde a criação, passando pela produção e estratégias de
distribuição e consumo.

Desenvolvemos uma aliança com a empresa, produtora de eletrônicos e
itens para casa, para fortalecer seu projeto de triplo impacto Newsan In.
Trata-se de um serviço inclusivo de pós venda, que gera um espaço para
inserção social de pessoas de comunidades de alta
vulnerabilidade social.

Víctor Moctezuma de Mexico, Fundador & CEO de iLab, organização
que ajuda os mexicanos economicamente vulneráveis a alcançar
oportunidades de inclusão trabalhista, mediante a democratização do
acesso à formação em inovação.

Através de um processo de formação de 350 horas de duração, os
participantes adquirem habilidades relacionadas à reparação de
eletrodomésticos, que são vendidos no Mercado Livre pela ONG
Tzedaká, para financiar seus projetos sociais. Todo o processo de
pagamento do reparo é feito por meio de Mercado Pago, garantindo
assim maior eficiência em termos de tempo e custos.

54

Comunidade

55

Impulso do empreendedorismo: 103-2, 103-3 413-1

Desenvolvimento do ecossistema
empreendedor

Curso sobre venda online

Feria Preta

Desenvolvemos o curso “Como Arrasar nas vendas online” e o
disponibilizamos no Tamo Junto, uma plataforma online dedicada a
potencializar aos microempreendedores.

Brasil
Estamos com o desenvolvimento da comunidade de afro
empreendedores no Brasil. Por isso, apoiamos a 18ª Edição da Feira
Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da
América Latina.
Este ano a programação cultural aconteceu em diferentes localidades
da cidade de São Paulo durante os meses de novembro e dezembro,
encerrando com a feira que reuniu mais de 35 mil pessoas e 170
empreendedores de moda, gastronomia e, pela primeira vez, com o
nosso apoio, empreendedores negros de de tecnología, cultura geek e
economia criativa em um espaço de inovação promovido pelo Mercado
Livre. Além disso, apoiamos o desenvolvimento do aplicativo do evento, a
comercialização de produtos no nosso marketplace e a produção de uma
série de vídeos com histórias inspiradoras de empreendedores negros
que fizeram parte da história da Feira.

Brasil

O curso é composto por 7 videoaulas curtas que abordam como
administrar um negócio online, onde vender, como anunciar seu produto
e formas de pagamento

411 empreendedores participantes
58% mulheres com um negócio próprio

Aceleradora de vendedores de moda
Brasil
Em parceria com a ONG Aliança Empreendedora, organização brasileira
que atua com microempreendedores de baixa renda e grupos produtivos,
o Mercado Livre apoiou 50 vendedores de moda no aprimoramento de
suas habilidades empreendedoras e desenvolvimento do seu negócio
no ambiente online, por meio de capacitações (presencial e online)
assessorias individuais quinzenais e mentorias.

15 horas de capacitação
50 empreendedores capacitados
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Empreendedores 4.0
Argentina
Entendemos que o desafio dos empreendedores não apenas é vender
seus produtos e serviços, mas também poder sustentar o crescimento
ao longo do tempo, de forma que devem diversificar e reforçar as bases
de seu negócio. Por isso, lançamos o Programa de Transformação
Empresarial Empreendedores 4.0, que tem como alvo os donos e
diretores de PMEs.
O programa tem uma duração de três meses e se desenvolve em quatro
encontros de diagnósticos e ações

73 PMEs participaram do programa

Junior Achievement
Argentina
Para expandir as fronteiras do ecossistema empreendedor em 2019
nos unimos à iniciativa “Aprender a empreender: A Companhia”,
organizada pela ONG Junior Achievement. Neste programa educativo os
estudantes dos últimos anos do ensino médio realizam uma experiência
real de negócios na qual: criam, organizam e operacionalizam um
empreendimento.

Inclusão financeira de
empreendedores
Juntos com Sumatória, conectando
investidores com empreendedores
Argentina

Continuamos apoiando Sumatoria (Somatória), a plataforma argentina
de financiamento coletivo que conecta investidores conscientes a
empreendedores e empresas sociais que impactam positivamente a
sociedade e o ambiente.
Disponibilizamos a ferramenta Mercado Pago para que as pessoas que
desejam financiar projetos possam fazê-lo de modo simples, rápido
e seguro. Além de gerar um fundo para financiar empreendedores,
acompanhamos com um investimento a empresa social Movimiento
Darte, para comprar uma máquina que permite aumentar seu processo
produtivo. Esta empresa é um fornecedor sustentável do Mercado Livre,
já que vende seus produtos a várias áreas da companhia.

+270 empreendedores financiados

Em 2019, mais de 50 integrantes da nossa equipe se ofereceram para
orientar os alunos do último ano de 25 escolas de segundo grau da
Cidade Autônoma de Buenos Aires e da Província de Buenos Aires.

600 estudantes impactados
25 escolas de segundo grau
50 voluntários do Mercado Livre
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Educação e inclusão digital
A indústria da tecnologia e o conhecimento são um setor de emprego
pleno, que apresenta a maior demanda de talentoso na região, com
uma expectativa de crescimento que aumenta continuamente. Como
protagonistas desta indústria, temos a vocação de estar à frente das
mudanças tecnológicas, da inovação e do desenvolvimento
do conhecimento.
Olhamos para além das nossas equipes e saímos para semear as bases
para o desenvolvimento do conhecimento futuro, tomando cuidado para
que incluam os que se encontram mais afastados das oportunidades, com
ênfase nos jovens e nas mulheres.

Nosso olhar para a educação e para a inclusão digital vai além de gerar
futuros talentos para que se somem à nossa organização, mas também
procura incentivar o desenvolvimento de uma geração que possa utilizar
e dinamizar nosso ecossistema: como empreendedor, como consultor ou
desenvolvedor de aplicativos. Desta maneira, continuamos impulsionando
o potencial do efeito empreendedor.

Inspiramos e promovemos o interesse
dos jovens pela tecnologia

Focamos nos estudantes dos anos finais do ensino fundamental e médio
da escola e nos primeiros anos dos estudos superiores. Nós o fazemos
em parceria com organizações que buscam reduzir os gaps do setor e
que têm experiência de trabalho em contextos de vulnerabilidade social e
econômica. Também em parceria com empresas sociais cujos modelos de
impacto são baseados na geração de inclusão e oportunidades.
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Chicas en tecnología
Argentina

Queremos empoderar as jovens que têm interesse em fazer parte da
indústria, trabalhando conjuntamente com Chicas en tecnología, uma
organização argentina sem fins lucrativos que procurar reduzir a brecha
de gênero na tecnologia.
Os #ClubesCET são uma proposta educativa para que escolas e
organizações de todo o país motivem e formem a próxima geração de
inovadoras em tecnologia e seus educadores. Em 2019, recebemos mais
de 100 garotas dos Clubes para compartilhar meio dia de trabalho em
nossos escritórios de Mendoza, Córdoba e San Luis.
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As garotas são recebidas pelas equipes do Mercado Livre e trabalham
temáticas como backend, mobile, UX, recebem instruções e feedback
sobre os protótipos de soluções tecnológicas que criam nos clubes. Além
disso, conhecem a experiência da nossa equipe sobre o que envolve
trabalhar no ambiente empreendedor tecnológico.
Também em 2019, o Mercado Livre fez uma convocatória entre as
participantes para que se candidatassem a uma das 30 bolsas para
estudar na Acámica, escola de coding, durante o ciclo 2020.

3 províncias argentinas
100 garotas capacitadas
+1700 garotas capacitadas desde o começo

Desafio iLab-Mercado Livre
México

Lançamos o desafio iLab-Mercado Livre para apoiar os participantes dos
ThinkCamp, um programa intensivo e presencial para transformar uma
ideia em uma empresa. O desafio impulsiona os empreendedores a focar
seus projetos no desafio da inclusão financeira e no e-commerce. Ao
terminar o programa, serão avaliados os projetos e serão escolhidos entre
três e seis semifinalistas que viajarão aos escritórios do Mercado Livre
na Cidade do México para competir diante do júri final. Os vencedores
receberão fundos para desenvolver seus projetos.

+USD 10.000
em um fundo de apoio aos ganhadores

58

Comunidade

Educação e inclusão digital: 103-2, 103-3, 413-1

59

Jovens a programar

Tec.LA

Apoiamos esta iniciativa que procura contribuir com o desenvolvimento
do setor das TIC por meio da educação, oferecendo formação em testing
e nas linguagens de programação mais utilizadas do mercado.

Acompanhamos o desenvolvimento do programa Tec.LA, uma formação
para educadores da América Latina abrirem a porta para o mundo do
pensamento computacional.

O projeto, realizado desde 2017, faz parte do Plan Ceibal, junto com a
CUTI, FOMIN-BID, INEFOP, e é desenvolvido em conjunto com outras
empresas de tecnologia.

Desenhado pela Fundação Eidos conjuntamente com a plataforma
Mumuki, o programa capacita docentes no pensamento computacional
para melhorar as ferramentas que eles oferecem às crianças para as
capacidades do futuro.

Uruguai

O programa está destinado a formar jovens entre 17 e 26 anos que
tenham completado a educação básico. Os cursos são gratuitos e são
oferecidos todos os materiais necessários à aprendizagem.
Continuando com nosso compromisso, colaboradores de diferentes
áreas do Mercado Livre doaram horas durante dois fins de semana para
compartilhar seus conhecimentos e experiências com os jovens. Mais de
50 jovens formados por do Jovens na Programação participaram destes
encontros.

+1400 jovens formados
+500 mulheres

Argentina, Uruguai, Brasil e México

+780 docentes capacitados
na Argentina, Brasil, México e Uruguai

Promovemos a empregabilidade com
Arbusta e Nahual IT
Argentina

Trabalhamos junto com Arbusta e Nahual IT, empresas sociais com foco
em fomentar a capacitação de jovens em tecnologia e aumentar sua
capacidade de obter emprego.
Durante 2019, 140 jovens de ambas as empresas ofereceram suporte às
áreas de TI, comercial e sustentabilidade do Mercado Livre.

140 jovens oferecendo serviços
para diferentes projetos para o Mercado Livre
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Projeto Arrastart

Mercado Livre Solidário

Queremos fortalecer a cultura de inovação e empreendedorismo dos
jovens, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades para
enfrentar os problemas socioambientais de suas realidades. Por isso,
apoiamos, via incentivos fiscais, o Projeto Arrastart. Nosso apoio tornou
possível a realização de oficinas de empreendedorismo, tecnologia e
robótica para adolescentes da região de Campo Limpo, em São Paulo.

Levamos nossa missão de democratizar e potencializar o comércio
eletrônico para as organizações sem fins lucrativos por meio do
Programa Mercado Livre Solidário. Oferecemos os serviços do nosso
ecossistema às ONGs latino-americanas com o objetivo de aumentar
seus recursos e impulsionar o impacto de sua missão social.

Brasil

200 adolescentes capacitados

Code.org em Espanhol
Comprometidos com oferecer às crianças possibilidades gratuitas para
aprender e aproximar-se da programação, doamos a tradução de mais
de 500.000 palavras dos conteúdos de Code.org. Esta ONG se dedica a
expandir o acesso à ciência da computação em escolas, aumentando a
participação das mulheres e das minorias sub-representadas.
Com a disponibilidade de conteúdos em espanhol, todas as crianças
entre 4 e 8 anos da América Latina podem acessar o conteúdo de code.
org, e a oportunidade de aproximar-se da tecnologia.

O Mercado Livre Solidário procura criar uma sinergia especial entre
os distintos atores da sociedade, com a profunda convicção de que
o trabalho das ONGs gera um grande valor para os indivíduos, as
empresas, a comunidade e o planeta.
Benefícios do ecossistema Mercado Livre para as organizações sociais:
- Venda de produtos ou serviços (produzidos por eles ou doados)
- Recebimento de doações
- Venda e inscrição para eventos, capacitações e atividades
- Gestão de fundos para a operação de seus programas
- Investimento de seu dinheiro no Mercado Fundo, dispondo dele a
cada momento e gerando rentabilidade financeira para sua organização
- Capacitação sobre arrecadação de fundos e campanhas digitais
- Articulação com outras organizações da América Latina

+1100 organizações já aderiram
em 8 países da região
USD 6,2 milhões
de fundos arrecadados
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Campanhas em destaque
Campanha de arrecadação LGBTQ+
Brasil
Guiado pelos princípios da diversidade, mobilizamos a sociedade
brasileira em apoio à causa LGBTQ+. Associamo-nos a influencers da
comunidade para impulsionar uma campanha de arrecadação de fundos
para a ONG Casa 1, um centro de acolhimento e cultura para jovens
LGBTQ+ sem lar, que atende aproximadamente 1500 pessoas por mês em
São Paulo.

USD 10.000 arrecadados

Criança Esperança

Doações virtuais, produtos reais
Argentina
Desenvolvemos uma campanha digital em conjunto com a Fundação
Banco de Alimentos, baseada em uma loja oficial na plataforma e no uso
QR code em via pública e escritórios de diferentes empresas. Assim,
centenas de pessoas realizaram sua doação ao Banco de Alimentos
para que ele possa adquirir produtos para abastecer os mais de 1000
refeitórios da Cidade e a Grande Buenos Aires, que atendem mais de
143.000 pessoas por dia.

+600 doações
+USD 51.000 arrecadados

Alianças solidárias

Brasil
Mercado Pago se uniu à Rede Globo e à Unesco em uma campanha
de arrecadação de doações para Criança Esperança, uma das maiores
mobilizações sociais brasileiras, que busca transformar o futuro de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.
A campanha #MeuNovoJeitodeDoar foi transmitida a milhares de
brasileiros pela Rede Globo, convidando-os a experimentar uma nova
forma de doar: o botão disponível na carteira digita de Mercado Pago.

30.000 doações
USD 60.000 arrecadados

Nós nos unimos à missão de Wingu e Donar Online de
potencializar o trabalho de outras ONGs da América Latina
através da incorporação de tecnologias e metodologias
inovadoras. Em 2019, otimizamos os webinários sobre
arrecadação e fidelização para organizações sociais, que foram
assistidos por mais de 1700 participantes.
Além disso, organizamos oficinas presenciais na Argentina,
Uruguai e México, nas quais foram capacitadas mais de 650
pessoas sobre o uso de nosso ecossistema para alavancar suas
estratégias de arrecadação de fundos.

+2300 representantes
de ONGs capacitados
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Pegada de Carbono
Arquitetura sustentável
Embalagens
Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar
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Comprometidos com o meio
ambiente
Nosso propósito é realizar nossas operações com o menor impacto
ambiental possível. Para isso, a gestão ambiental se baseia em um
processo de melhoria contínua, que acompanha o crescimento
sustentável do negócio. Seus eixos são: Emissões de Carbono,
Arquitetura sustentável, Embalagem e os 4 Rs (reduzir, recuperar, reutilizar
e reciclar, valorizando a maior quantidade de recursos possíveis ao longo
da nossa cadeia de valor).
Medir-nos é fundamental para melhorar. Por isso, nos esforçamos muito
na medição de nossa pegada ambiental. Começamos a medição de
linha base em 2016, estendemos o alcance para a região em 2017 e, em
2019, implementamos uma medição semestral, melhorando em 60% o
seu tempo de desenvolvimento. A cada ano ampliamos o alcance das
emissões, aprofundamos a medição e geramos novos indicadores, que
nos permitem obter uma melhor visão das variáveis ambientais.
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Queremos que todas as pessoas do Mercado Livre possam compreender,
gerir e melhorar o impacto que geram. Por isso, os resultados da medição
são compartilhados com todas as áreas da organização para que
possam ser levadas em consideração durante os processos de tomada
de decisão. A nível externo, os resultados são difundidos no presente
Relatório de Sustentabilidade anual.
Os principais impactos ambientais da nossa operação se concentram
ao longo da nossa cadeia de valor. Por isso, um eixo fundamental da
nossa estratégia ambiental é a articulação e o fortalecimento de nossos
fornecedores e parceiros estratégicos, em relação à avaliação e gestão
de impactos.

Medimos, gerimos e compartilhamos as informações
sobre o nosso impacto ambiental.

Material 100% biod

table

egradable y compos

Olá, Cheguei!
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Emissões de Carbono
A medição das Emissões de Carbono nos permite identificar as fontes
de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) de nossas operações e seus
pontos críticos. Com esta informação, podemos definir nossos objetivos e
as políticas mais efetivas de redução.
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).
Na medição de nossas Emissões de Carbono incluímos os três tipos de
alcance de emissões de Gases de Efeito Estufa:

Alcance 3: Emissões indiretas geradas pelo deslocamento dos nossos
colaboradores, mercadorias e serviços terceirizados. Não são produzidas
diretamente em nossa organização, mas são resultado da nossa
atividade. Levando-se em consideração a essência do nosso negócio,
essas são as emissões mais relevantes. Aqui estão incluídos a mobilidade
e as viagens corporativas dos colaboradores, o transporte e embalagem
dos envios, o consumo energético dos servidores, os resíduos gerados
em nossos escritórios e as operações de Cross Border Trade.

Emissão de gases de efeito estufa
(en t CO2e)

Alcance 1: emissões que surgem a partir da utilização de combustíveis ou
da utilização de GEIEde 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.
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.
Além disso, no ano de 2019, incluiremos os consumos relacionados aos
diferentes centros de distribuição.

64

Ambiente

65

Pegada ambiental: 103-2, 103-3, 302-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 102-48, SASB: CG-EC-410a.1

Arquitetura sustentável
Pensamos e desenhamos nossos espaços de trabalho com critérios de
eficiência energética para reduzir o impacto ambiental da infraestrutura.
Em todos os nossos centros operacionais estamos focados no uso
responsável da energia, implementando tecnologias para tornar mais
eficiente o consumo, como sensores de movimento e luminárias LED.
Apesar do resultado de emissões de 2019 ser menor que 2018, isso
não representa uma redução real na quantidade de emissões e sim um
reflexo de melhorias no processo de medição, na busca de sermos cada
vez mais precisos. Para isso, desenvolvemos novos indicadores, junto às
equipes internas e a nossa cadeia de valor. Ao obter informações mais
exatas, eliminamos suposições que superestimam o valor final (alinhado
com o protocolo GHG).
Dado que esta melhora na coleta de informações não é aplicável a anos
anteriores, não faremos correção retroativa do valor de 2018.

Intensidade das emissões de GEI

A 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 de consumo energético. Esta porcentagem representa
100% do consumo dos escritórios do Chile, México e Colômbia juntos.
Nossos escritórios da Colômbia contam com 84 painéis solares que têm
a capacidade de gerar mais de 5% da energia dos espaços comuns do
edifício. Nossos escritórios de Córdoba, na Argentina, contam também
com 84 painéis solares com a capacidade de gerar até 15% da
energia consumida. Geramos 1172 MWh de energia de fontes solares
de 2017 a 2019. A geração mensal abastece cerca de 5% da energia
consumida a nível regional.

Painéis solares

1800 escritórios no Brasil
+20% da energia consumida

84 escritórios em Córdoba,
Argentina

84 escritórios na Colômbia

+15% da energia consumida

+5% da energia consumida
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Em 2019 inauguramos escritórios em Buenos Aires com capacidade
para mais de 2000 colaboradores. O edifício de Polo Dot conta com um
sistema inteligente de iluminação com programação automática, que
inclui sensores de presença e dispositivos de pressão em cada setor. Em
todos os casos, se em poucos minutos não são detectados movimentos,
as luzes se apagam para evitar o desperdício de energia.
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Consumo de energia

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.

Consumo elétrico (em kWh)

Consumo de água (en litros)
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Embalagens
Exploramos soluções inovadoras para reduzir o impacto ambiental de
nossas embalagens. Por isso, no final de 2018, incorporamos envelopes
confeccionados com material 100% biodegradável e compostável
nas embalagens do Mercado Envios na Argentina e Brasil. A primeira
avaliação do piloto será completada com a implementação de 4 milhões
de embalagens de bioplástico em envios provenientes dos centros de
distribuição da companhia.
Os bioplásticos são uma solução amigável para o planeta, já que,
diferentemente dos plásticos convencionais, que perduram 500 anos no
ambiente, permanecem só o tempo que os microrganismos demoram
para se biodegradar. 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).
A companhia argentina Biop S.A. é nossa parceira estratégica no
processo. Trabalhou junto com nossos atuais fornecedores de
embalagens na produção das novas embalagens. 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).

4 milhões de embalagens de bioplástico
Somos a primeira companhia de e-commerce da
América Latina que utiliza bioplástico em seus envios.

celulose

proteínas
óleos
vegetais

açucar

Captura
CO2

Fábrica
Batata Frita
ou outros

Compostagem
industrial
ou doméstica

Empresas
e Consumidore s

Fábrica de
bioplástico s

Fábrica de
Embalagens
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Pegada ambiental: 103-2, 103-3, 306-2

Repensar, Reduzir, Reutilizar
e Reciclar
Entendemos que para um uso eficiente dos recursos é importante
considerar a valorização dos materiais nos nossos escritórios e centros
de distribuição. Por isso, questionamos nossos hábitos e decisões desde
o momento da compra de insumos até o descarte dos materiais que
sobram, com o compromisso de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos
que geramos.
Em 2019 eliminamos o uso de copos e garrafas descartáveis nos
escritórios da Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai, substituindo-os por
elementos reutilizáveis. Além disso, implementamos recipientes para
alimentos feitos com material compostável nas sedes da Argentina e
Uruguai. Assim conseguimos evitar a geração de 20,5 toneladas de
plástico por ano.
Nosso programa de recuperação de artefatos elétricos e eletrônicos
nos permite voltar a utilizar equipamentos em desuso, destinando-os a
doações, organizações sociais, como a Fundação Vivienda Digna e a
Fundação Equidad, na Argentina. Além disso, como parte da mudança do
edifício de Arias a Polo Dot, recuperamos 133 itens de mobiliário, como
cadeiras, carpetes, colchonetes e modulares.

100% do resíduo orgânico
recuperados nos escritórios de Brasil, Uruguai e Chile
200 ton de materiais recuperados por ano
43% do total gerado
+1800 ton de materiales recuperados
663 equipamentos de informática
recuperados e destinados
769 equipamentos de informática reciclados
+270 elementos de mobiliário recuperados e doados
Taxa de recuperação de resíduos

Os escritórios do Uruguai e do Chile mantêm uma taxa de recuperação de
resíduos superior a 50%, o que se consegue graças ao impacto causado
pela compostagem de 100% do resíduo orgânico. Em 2019 incorporamos
uma composteira nova no Brasil que permitiu recuperar 100% dos
orgânicos gerados ali, o que permitiu elevar a taxa de recuperação total
do país acima de 50%.
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Pegada ambiental: 103-2, 103-3, 306-2
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Origem dos resíduos gerados (em kg)

Destino dos resíduos (em kg)

Consulte a página 77 para obter informações sobre a geração de
materiais diferenciados entre escritórios e centros de distribuição.
.
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102-1 Nome da organização

Mercado Livre.

ODS

Página

Perfil da organização
GRI 102
Indicadores gerais 2016

6, 8-10

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços
102-3 Localização da sede

Os escritórios centrais do Mercado Livre estão localizados em Arias 3751, 7º andar na cidade de Buenos Aires, Argentina.

102-4 Localização das operações

As operações são desenvolvidas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru, Uruguai, Venezuela, República Dominicana, Honduras,
Nicarágua, El Salvador, Panamá, Bolívia, Guatemala e Paraguai.

102-5 Propriedade e forma jurídica

Mercado Livre Inc é uma companhia listada na NASDAQ e que se encontra incorporada na forma legal de “corporação” sob as leis de Delaware, Estados Unidos.

102-6 Mercados atendidos

6

102-7 Porte da organização
102-8 Informações sobre funcionários e
outros colaboradores

11
ARGENTINA BRASIL

CHILE

COLÔMBIA

MÉXICO

PERU

URUGUAI

VENEZUELA Total

Permanentes

4894

2644

248

618

265

13

1000

21

9703

Homens

3379

1311

189

327

156

7

478

10

5857

Mulheres

1515

1333

59

291

109

6

522

11

3846

Temporários

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Homens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mulheres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jornada completa

4545

1363

248

142

265

13

386

21

6983

Homens

3214

824

189

76

156

7

262

10

4738

Mulheres

1331

539

59

66

109

6

124

11

2245

Meia jornada

349

1281

0

476

0

0

614

0

2720

Homens

165

487

0

251

0

0

216

0

1119

Mulheres

184

794

0

225

0

0

398

0

1601

102-9 Cadeia de suprimentos da organização

39, 47

16

102-10 Mudanças relevantes da organização na
sua cadeia de suprimentos

Durante o período não houve mudanças significativas na organização nem em sua cadeia de suprimentos.

102-11 Princípio e aprimoramento de
medidas preventivas

A companhia não estabeleceu um princípio de precaução, avaliando que, pela essência da indústria, sua operação não apresenta grandes riscos a terceiros, nem ao
meio ambiente. Servidores e dispositivos tecnológicos são fabricados sob os mais altos padrões de qualidade, e se encontram alojados em ambientes fechados, com
acesso restringido, em instalações de um terceiro especificamente preparadas para acomodá-los. Uma vez concluída a vida útil desses dispositivos, eles são
descartados por empresas especializadas na destruição responsável dos mesmos. Por isso, o riscos de danos ambientais é mínimo.

102-12 Iniciativas externas as quais aderimos

12

102-13 Afiliação a associações

12

102-14 Declaração dos executivos principais e
tomadores de decisão

3-4

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

30

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta

28

102-17 Mecanismos de aconselhamento e
preocupações éticas

28

Estratégia
GRI 102
Indicadores gerais 2016

Ética e transparência
GRI 102
Indicadores gerais 2016
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Governo corporativo
GRI 102
Indicadores gerais 2016

102-18 Estrutura de governança

25-27

102-19 Delegação de autoridade

25

102-20 Responsabilidade de nível executivo por
questões econômicas, ambientais e sociais

25

102-21 Consultar grupos de interesse sobre questões
econômicas, ambientais e sociais

21

102-22 Composição do órgão máximo de governança e
seus comitês

25-27

102-23 Presidente do órgão máximo de governança

25

102-24 Nomeação e escolha do órgão máximo de
governança

26

102-25 Conflitos de interesses

26

102-26 Função do órgão máximo de governança na
escolha dos propósitos, valores e estratégia

26

102-27 Conhecimentos coletivos do órgão máximo de
governança

Os membros do Conselho participam de espaços industriais, como foros e eventos onde ampliam seu conhecimento sobre questões econômicas,
ambientais e sociais.

102-28 Avaliação de desempenho do órgão máximo de
governança

25

102-29 Identificação e gestão dos impactos econômicos,
ambientais e sociais		

25

102-30 Eficácia dos processos de gestão de risco

30

102-31 Avaliação de temas econômicos, ambientais e sociais

Em suas reuniões quadrimestrais o mais alto órgão de governança considera as principais questões econômicos, ambientais e sociais, e seus impactos, riscos e
oportunidades nos negócios.

102-32 Função do órgão máximo de governança na
elaboração dos relatórios de sustentabilidade

O máximo órgão de governança participa do processo de priorização de questões materiais que é realizado no início do exercício de relatório.

102-33 Comunicação de preocupações críticas

Todas as preocupações críticas são levantadas diretamente ao CEO, para que ele possa compartilhá-las nas reuniões do mais alto órgão de governança, conforme
ele julgue relevante, e que elas possam considerá-lo na definição estratégica. As instâncias formais de comunicação são os retiros anuais em que todos os níveis de
gerenciamento da organização e as perguntas e respostas mensais participam com os líderes das principais áreas de negócios e com o CEO.

102-34 Natureza e quantidade total de preocupações críticas Durante o período do relatório, o número de preocupações críticas formalmente relatadas ao mais alto órgão de governança não foi divulgado.
102-35 Políticas de remuneração

35

102-36 Processo para definir a remuneração

36

102-37 Envolvimento dos grupos de interesse
na remuneração

O grupo de Administração e Direção está envolvido na definição de remunerações através do Comitê de Compensações. Aliás, as opiniões dos empregados são
recolhidas na Pesquisa Anual de Clima, onde se consulta o grau de satisfação com a remuneração. Os resultados são levados em conta na elaboração da política
de remunerações.

102-38 Índice de remuneração anual total		

A informação estará disponível em abril de 2020 e será atualizada neste relatório.

102-39 Relação do aumento percentual da
remuneração anual total

A informação estará disponível em abril de 2020 e será atualizada neste relatório.

Participación de los grupos de interés
GRI 102
Indicadores gerais 2016

20

102-40 Lista de grupos de interesse
102-41 Acordos de negociação coletiva

A porcentagem de empregados dentro do acordo na Argentina e Uruguai é de 42,65% na folha de pagamento total no final do período.
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Participación de los grupos de interés
GRI 102
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102-42 Identificação e seleção de grupos de interesse

20

102-43 Foco na participação de grupos de interesse

20

102-44 Principais questões e preocupações mencionadas

21

Práticas de relatórios
GRI 102
Indicadores gerais 2016

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas

MercadoLibre S.R.L., DeRemate.com de Argentina S.A., Meli Log S.R.L., First Label S.R.L, Ibazar.com Atividades de Internet Ltda., MercadoLivre.Com Atividades de
Internet Ltda., MercadoPago.com Representações Ltda., eBazar.com.br Ltda., MercadoEnvios Servicos de Logística Ltda., Dabee Brasil Serviços de Intermediação e
Facilitação de Negócios Ltda., Mercado Credito Holding Financeira Ltda., Mercado Envios Tranporte Ltda., MercadoLibre Chile Ltda., MercadoPago S.A.
MercadoLibre Colombia Ltda., MercadoPago Colombia S.A., MercadoLibre Costa Rica S.R.L., MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., Meli Participaciones S.L., Dabee
Technology India Private Limited, MercadoLibre S. de R.L. de C.V., DeRemate.com de Mexico S. de R.L. de C.V., PSGAC, S de R.L. de C.V., Mercado Lending S.A. de C.V.,
Meli Operaciones Logisticas, S. de R.L. de C.V., Meli Global Imports, S. de R.L. de C.V., Mercadolibre Difusiones, S. de R.L. de C.V., MercadoLibre Peru S.R.L.,
Meli Uruguay S.R.L., Tech Fund S.R.L., Deremate.com de Uruguay S.R.L., Hammer.com, LLC., ListaPop, LLC., Servicios Administrativos y Comerciales, LLC.,
MercadoPago, LLC., Mercado Pago International, LLC., Autopark, LLC., Autopark Classifieds, LLC., Marketplace Investments, LLC., Meli Technology, Inc.,
Classifieds LLC., SFSC, LLC,. Brick.com, LLC.

102-46 Definição dos conteúdos dos relatórios e
dos temas tratados

22

102-47 Lista de temas materiais

22

102-48 Atualização de informações

65

102-49 Mudanças nos relatórios

21

102-50 Período coberto pelo relatório

23

102-51 Data do último relatório

23

102-52 Ciclo de elaboração do relatório

23

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório

23

102-54 Declaração de elaboração do relatório de acordo
com as normas da GRI

23

70

102-55 Índice de Conteúdo GRI
102-56 Verificação externa

Não foi realizado verificação externa.

Tema material: Confiança e segurança dos usuários
GRI 103
Abordagem de gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

9

32-33

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

9

32-33

9

32-33

103-3 Avaliação da abordagem de gestão
GRI 408
Trabalho infantil 2016

408-1 Operações e fornecedores com risco significativo
de casos de trabalho infantil

Não identificamos fornecedores com riscos significativos de casos de trabalho infantil durante o período.

9

GRI 409
409-1 Operações e fornecedores com risco significativo
Trabalho forçado ou compulsório 2016 de casos de trabalho forçado ou compulsório

Não identificamos fornecedores com riscos significativos de casos de trabalho forçado ou compulsório durante o período.

9

GRI 412
412-1 Operações sujeitas a revisões ou avaliações
Avaliações de impacto sobre direitos de impacto sobre direitos humanos
humanos 2016
412-2 Capacitação de funcionários em políticas ou
procedimentos de direitos humanos

As operações relacionadas aos direitos humanos não foram avaliadas durante o período.

9

Durante o período do relatório, nossos colaboradores não foram treinados nesses tópicos.

9

Nenhum acordo de investimento significativo foi feito com cláusulas de direitos humanos.

9

412-3 Acordos e contratos significativos de investimento
com cláusulas de direitos humanos ou sujeitos a avaliação
de direitos humanos
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Este tipo de avaliação não foi realizado durante o período coberto pelo relatório.

9

Página

Tema material: Confiança e segurança dos usuários
GRI 416
Saúde e segurança dos clientes
2016

GRI 418
Privacidad de los clientes 2016

416-1 Avaliação dos impactos na saúde e segurança das
categorias de produtos ou serviços

416-2 Casos de não conformidade relacionados aos impactos Não houve casos relacionados ao não cumprimento das regras dos produtos e serviços comercializados no Mercado Livre que impactam na saúde ou
na saúde e segurança das categorias de produtos e serviços segurança das pessoas.

9

418-1 Reclamações com base na violação de privacidade e
perda de dados do cliente

9

Em 2019, recebemos um total de 304 exercícios de direitos por usuários e terceiros, recebidos pelos canais formais habilitados para esse fim.
Em relação a reivindicações formalizadas:
- Recebemos um total de 8 reclamações de terceiros registradas na autoridade reguladora.
- Não recebemos nenhuma reclamação de uma autoridade reguladora agindo de ofício.

Tema material: Ética e transparência
GRI 103
Abordagem de gestão 2016

GRI 205
Anticorrupção 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

12

28

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

12

28

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

12

28

205-1 Operações avaliadas para riscos relacionados à
corrupção

12

29

205-2 Comunicação e capacitação em políticas e
procedimentos anticorrupção

12

29

205-3 Casos de corrupção confirmados e
medidas tomadas

Não houve casos de corrupção no período coberto pelo relatório.

12

GRI 206
Competência desleal 2016

206-1 Ações judiciais relacionadas à concorrência desleal,
práticas monopolistas e contra a livre concorrência

GRI 415
Política pública 2016

415-1 Contribuição para partidos e/ou
representantes políticos

Durante 2019, nenhuma contribuição foi feita a partidos ou representantes políticos.

12

GRI 419
Conformidade socioeconômica 2016

419-1 Não cumprimento de leis e regulamentos nos
campos social e econômico

Não tivemos casos de violação de leis ou regulamentos em questões sociais ou econômicas durante o período coberto pelo relatório.

12

12

29

Tema material: Contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do país
GRI 103
Abordagem de gestão 2016

GRI 203
Impactos econômicos indiretos

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8

14

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8

14

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8

14

203-1 Investimentos em infraestrutura e serviços suportados

USD 207,7 milhões investidos em infraestrutura na região.

8

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos

8

14

GRI 204
Práticas de aquisição 2016

204-1 Proporção de gasto com fornecedores locais

8

16

GRI 414
Avaliação social do fornecedor
2016

414-1 Novos fornecedores que passaram nos filtros de
avaliação e seleção de acordo com critérios sociais

8

17

414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de suprimentos
e medidas tomadas

No período, não houve impactos negativos na cadeia de suprimentos da organização.

8

Tema material: Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 103
Abordagem de gestão 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8, 10

46

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8, 10

46-49, 57-58

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8, 10

46-47, 57-58
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405-1 Diversidade em órgãos públicos e funcionários

8, 10

25, 47

405-2 Razão do salário base e remuneração das mulheres
com relação ao dos homens

8, 10

47

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

8

38

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

8

38, 40-49

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

8

43

401-1 Contratações de novos funcionários e rotação
de funcionários

8

43

401-2 Benefícios para funcionários em tempo integral
que não são

8

47-49

8, 10

48

404-1 Média de horas de treinamento por ano por funcionário

8

45

404-2 Programas para melhorar as habilidades dos
funcionários e programas de assistência de transição

8

43

Tema material: Diversidade e igualdade de oportunidades
GRI 405
Diversidade e igualdade de
oportunidades 2016

Tema material: Capital humano e captação de talentos
GRI 103
Abordagem de gestão 2016

GRI 401
Trabalho 2016

401-3 Licença parental

Licença parental

Mulheres

Homens

Total

Funcionários que tiveram direito à licença parental

3847

5857

9704

Funcionários que aceitaram licença parental

154

78

232

Funcionários que retornaram após a conclusão da licença parental

152

65

217

Funcionários que retornaram após concluir a licença parental e ainda estão

152

65

217

Taxa de retorno ao trabalho dos funcionários que receberam licença parental

98,7%

83%

93,5%

Taxa de retenção de funcionários que tiraram licença parental

98,7%

83%

93,5%

empregados 12 meses após o retorno ao trabalho

GRI 404
Formação e ensino 2016

404-3 Percentual de funcionários que recebem avaliações
periódicas de desempenho e desenvolvimento profissional

100% dos funcionários recebem avaliação de desempenho e desenvolvimento profissional.

8

Tema material: Conduta de compradores e vendedores
GRI 103
Abordagem de gestão 2016

GRI 417
Marketing e rotulagem 2016

103-1 Explicação do tema material e sua cobertura

12

36

103-2 A abordagem de gestão e seus componentes

12

36

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

12

35

417-1 Requisitos para as informações e etiquetagem
de produtos e serviços

Embora o Mercado Livre não venda produtos e serviços sujeitos a obrigações de rotulagem e informação relacionadas à origem de componentes, conteúdo, substâncias que possam gerar impacto ambiental ou social ou uso seguro; Sim, os usuários que usam o site como uma ferramenta de computador para marketing o fazem.
Para isso, o Mercado Livre declara claramente em seus Termos e Condições e em sua Política de Publicação, cuja aceitação é obrigatória pelos usuários, que eles
cumprem as disposições legais acima mencionadas.
No Chile, a Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (SEC) estabelece a obrigação de que determinados produtos elétricos e combustíveis tenham uma
certificação de segurança. Em 2019, o Mercado Livre implementou medidas para informar aos usuários vendedores a obrigação de reportar a marca de certificação
(selo SEC) e o rótulo de eficiência energética na respectiva publicação, que também foi incorporada aos Termos e Condições. Além disso, foi adicionada a possibilidade aos usuários de denunciar vendedores que não cumprem as disposições estabelecidas acima.

417-2 Casos de não conformidade relacionados a
informações e etiquetagem de produtos e serviços

No Chile, a Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (SEC) estabelece a obrigação de que determinados produtos elétricos e combustíveis tenham uma certificação de segurança. Em 2019, o Mercado Livre implementou medidas para informar aos usuários vendedores a obrigação de reportar a marca de certificação (selo
SEC) e o rótulo de eficiência energética na respectiva publicação, que também foi incorporada aos Termos e Condições. Além disso, foi adicionada a possibilidade aos
usuários de denunciar vendedores que não cumprem as disposições estabelecidas acima.

417-3 Casos de não conformidade relacionados a
comunicações de marketing

No Chile, o Serviço Nacional de Consumo emitiu um aviso oficial informando ao Mercado Livre que a campanha publicitária chamada “Ampliamos milhares de
ofertas do Adter Days” não estava em conformidade com os regulamentos de proteção dos direitos do consumidor, sugerindo o uso de um aviso de isenção de
responsabilidade. salientando que o pagamento com cartão de crédito pode ter custos associados. O Mercado Livre respondeu à autoridade apontando que, nesse
caso específico, as disposições dos regulamentos mencionados acima não se aplicavam. No entanto, foi decidido incorporar o aviso sugerido em futuras publicações.
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GRI 103
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GRI 201
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GRI 202
Presença no mercado 2016

201-4 Assistência financeira recebida do governo

Não recebemos assistência financeira do governo durante o período. No entanto, na Argentina, o Mercado Livre SRL está registrado no Registro Nacional de Produ- 8, 9
tores de Software (Lei 25.922) que permite isenção de impostos e créditos. E, na cidade autônoma de Buenos Aires, onde o Mercado Livre SRL está registrado como
uma empresa de tecnologia, dentro do distrito de tecnologia, através do qual temos isenções fiscais.

202-1 Razão entre o salário inicial da categoria padrão por
sexo e o salário mínimo local

A informação estará disponível em abril de 2020 e será atualizada neste relatório.
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Energia 2016

302-2 Consumo energético fora da organização

Energia consumida em servidores destinados à operação: 35.743 GJ.

302-3 Intensidade energética

GRI 303
Água 2016

13
13

302-4 Redução do consumo de energia

Não houve redução no consumo de energia durante o período coberto pelo relatório.

13

302-5 Redução dos requisitos de energia de
produtos e serviços

A área de Tecnologia do Mercado Livre trabalha para tornar o uso de nossas plataformas o mais eficiente possível, utilizando 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,
além dos requisitos dos servidores envolvidos.
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303-1 Captação de água por fonte
303-2 Fontes hídricas significativamente afetadas
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303-3 Água reciclada e reutilizada

O Mercado Livre não possui processos produtivos que envolvem extração de água.
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GRI 306
Efluentes e resíduos 2016

305-6 Emissões de substâncias que destroem a
camada de ozônio

O Mercado Livre não possui processos pelos quais são geradas emissões desse tipo de gás.
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305-7 Óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx)
e outras emissões atmosféricas significativas

O Mercado Livre não possui processos pelos quais são geradas emissões desse tipo de gás.

13

306-1 Descarte de água de acordo com sua qualidade
e destino

O Mercado Livre não possui descargas de água, pois não temos processos produtivos que envolvam o uso da água.

13

306-2 Resíduos por tipo e método de eliminação

Taxa de recuperação de resíduos | ESCRITÓRIOS
País

2017

2018

2019

Argentina

28%

22%

18%

Brasil

36%

28%

38%

México

16%

20%

17%

Uruguai

48%

49%

55%

Chile

19%

40%

42%

Col ô mbia

26%

16%

30%

Taxa de recuperação de resíduos | CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
País

2019

Argentina

76,6%

Brasil

88,7%

México

42,7%

Origen de los residuos generados (en kg) | ESCRITÓRIOS
ARGENTINA BRASIL

MÉXICO

URUGUAI

CHILE

COLÔMBIA

Alumínio

1870

4820

118

59

127

164

Papelão

17,217

37.751

463

838

185

956

Papel

3556

6764

431

386

280

295

Plástico

4857

17.527

443

3624

913

2307

Orgânico/Compostável

28.537

100.687

3966

17.971

1323

1762

Gerais

81.180

223.010

4400

18.161

3818

6138

Total

137.217

390.559

9821

41.039

6646

11.622

Origen de los residuos generados (en kg) | CDs
ARGENTINA BRASIL

MÉXICO

96.840

1.034.051

287.740

Plástico

121.848

11.893

Madera

298.654

17.101

Metal

24.425

0

Reciclado

1.483.193

316.734

191.326

424.300

21.480

0

Papelão

Disposição
Reutilizado

29.620
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306-3 Derramamentos significativos

Durante o período de 2019, nenhum derramamento foi registrado porque o Mercado Livre não possui processos industriais.

13

306-4 Transporte de resíduos perigosos

Em 2019, 112 baterias de chumbo-ácido foram recuperadas de nossos escritórios no Brasil, transportadas por fornecedores autorizados para reciclagem
.

13

306-5 Corpos de água afetados por derramamentos de
água e/ou escoamento

Durante o período de 2019, nenhuma massa de água foi afetada porque o Mercado Livre não possui processos industriais.

13

308-1 Novos fornecedores que passaram nos filtros de
avaliação e seleção de acordo com critérios ambientais

No momento do registro de novos fornecedores, são solicitadas informações sobre suas políticas e práticas de gestão socioambiental.
Essa informação é considerada, mas no momento não constitui um filtro.

13

308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de
suprimentos e ações tomadas

O impacto da cadeia de suprimentos é estudado na medição do escopo 3 da Pegada Ambiental. Durante o período, foram analisados os impactos ambientais de 108
fornecedores de diferentes partes da América Latina.
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Não houve impactos sociais negativos significativos nas comunidades locais durante o período.
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Diversidade
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Porcentagem de funcionários técnicos que possuem
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93% da base consultada na pesquisa do programa Great Place To Work, composta por 8158 funcionários, disseram que estavam satisfeitos em trabalhar no Mercado Livre.
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Não se aplica.
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Integramos critérios ambientais no planejamento de data centers por meio da seleção de fornecedores.
Atualmente, temos provedores de nuvem que são ambientalmente responsáveis, como Amazon Web Services,
Google Cloud e Microsoft.
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